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Вынужденное комбинационное рассеяние квантовыми точками в условиях
резонансного увеличения локального поля
Ал. Г. Алексанян
Рассмотрена возможность В К Р квантовыми точками. Получено выражение для
комплексной восприимчивости на частоте стоксовой волны в зависимости от размера
квантовой точки, в случае резонансных переходов. Показано,что учет увеличения
локального поля приводит к значительному понижению значения пороговой
интесивности при котором возникает ВКР.
1. Известно, что эффект гигантского комбинационного рессеяния (Г К Р ) состоит в
относительно огромном ( 1(Р -г- 1и®} раз возрастании эффективного сечения
комбинационного рассеяния света молекулами, адсорбированными на поверхности
благородных металлов. [1]
С точки зрения приложений метод Г К Р при
установлении соответстующего технологического контроля может послужить весьма
мощным методом изучения свойств поверхностей раздела твердых тел, для
детектирования очень слабых линий, а также в условиях вынужденного
комбинационного рассеяния (В К Р ) служить источником когерентного излучения.
В настоящее время, принято считать, что основная причина возникновения
гигантских резонансов состоит в резком увеличении локального поля световой
волны [ 2 ].
В последние годы привлечение высоких технологий в процесс создания
твердотельных наноструктур позволило контролируемо получать, с помощью
электронно-лучевой литографии, квантовые точки (К Т ) из квантовых слоев
гетероструктуры[3] также внедрять их в барьеры [4]
Поэтому, на наш взгляд, представляется весьма актуальным рассмотрение ВК Р
квантовыми точками, при этом аккумляторами возбуждающего излучения может
служить субмикроскопическая структура квантового слоя. Другими словами в
предлагаемой структуре квантовый слой состоит из микрокристаллов двух типов : в
одном спектр в плоскости перехода непрерывный (микрокристалл А ), а в другом
спектр квантован (К Т ) (см.рис.1)
2. Для выяснения основных особенностей В К Р в указанной структуре,
рассмотрим представленный на рис. 2 двухфотонный процесс между квантовыми
состояниями (ij) зоны проводимости К Т. Компоненту поляризации Р (ги2 ) и
комплексной восприимчивости Х ( ա շ) на чистоте шг рассеяно ной волны находим с
помощью решения уравнения для матрицы плотности в приближении времени
релаксации [3]

( 1)
где Шу = (E f - E j)lx \, ту -время релаксации.
методом теории возмущения, где следует произвести следующее разложение
5

ц - малый безразмерный параметр, характеризующий внешнее возмущение
/ /• Н , Я - порядок возмущения.
Полный гамильтонным состоит из суммы невозмущенного гамильтона Hq с
собственными состояниями | y/t > и гамильтона взаимодействия
Н = -R Е

(2 )

В поле Е включены члены с возбуждающей частотой т 2 т.е.
Е = § £ * * * + ^ e iv* + К.С.
2
2
Матричный элемент дипольного момента R равен

(3 )

R,, = e \ v t 'ry/։dr

(4 )

Далее будем пологать, что все К Т идентичны, т.е. все линии имеют лоренцеву
форму, а все сигналы ~ точно резонансную частоту.
Матричные элементы оператора р с временной зависимостью е,л>2< и с

со2 —сом , описывающие рассеянную волну,

резонансным знаменателем при

определяются из соответствующих членов теории возмущений

р ] , которая

ведет от возбуждающего поля сох к р и через резонансные взаимодействия при
условии, что система в начале находится в состоянии |1 > при t= 0
Ру (f = 0) = S nS j}
Действительно,
матричных

д
\C t

из

(1)

элементов

имеем

следующее

первого

уравнение

порядка

оператора

для

недиагональных
плотности

р (I)
оы

1
Ttj у

#

ք* j

=

(5 )

С учетом p\j = SnSjj , следующее из (1), легко можно убедиться, что правая часть (3 )
отлична от нуля лишь при К =1, если j= l, т.е.

д

14
р (а

= Д ',

Представив Н ’ с временной зависимостью

окончательно получим с учетом эрмитовости опреатора

6

(6 )

Д а ? = U (i° )'}(' = 4)

Ш
֊1 0 ) , ֊ա

Щ

ճ4 -

1

2ir\ 10), ֊ա ճ4 V

14 У

V

(7 )

1
14 /

который описывает резонансный переход |1> - |4 > , так как CDj=(Df4 .
Уравнение

для

недиагональных

матричных

элементов

второго

порядка

оператора плотности ( щ ) следует из (1) при i= l; j=3

Պ

(8)

dt

'’ Y iJ

С учетом того, что все недиагональные матричные элементы первого порядка
кроме у р а в н ы нулю, правая часть последнего уравнения упрощается и принимает
вид У - р\,Н п = —р ,}Н А-,. Т.е.
ւ

для оператора взаимодействия можно написать

следующую временную зависимость

Я 43.

+ е"<а* )

И так как

имеет временную зависимость вида e ±i0)'‘ , то правая часть (8 ) будет

содержать члены с зависимостью е1՝®1՜*2՝'. Тогда d l ft —> Հօ)1- 0)2) и легко убедиться
с учетом эрмитовости оператора р, что

т « = (Р (р)-

, ц , = ffl| _ « 2)

7

(9 )

т.к.

P i3 , =

- '

,

Р Я

Ш

2m г’Ц -ет2)-г а )3| + —
13 у

Уравнение

для

недиагональных

матричных

элементов

третьего

порядка

оператора плотности ( р 43 ) имеет вид
т

&

+ 10)43 +

(10)

(f=I), так как резонансный знаменатель, удовлетворяющий условиям задачи имеет
только член

.

Н \

и так как

Н А

имеет временную зависимость

( 10) имеется зависимость

-ia^l , т.е.

д

, следовательно в правой части
-ш2, которое приводит к следующим

выражениям

( 11)

Siry

2։г\

М ы получили матричные элементы оператора плотности р, описывающие
резонансные переходы в рассматриваемой системе,
матричные

элементы

опреаторов

взаимодействия

совершаемые при В К Р .
Н*

даются

следующими

выражениями:

Н ,л = - R , a E l

(12)

^43

(13)

^43

где для квадрата матричного элементадипольного момента имеем

А

ւ 12
е2тп2
32n 2n2
1 Ш = — --I — — i,

S . 92 k ± l S mmՑ

Выражение (14) получено для К Т, списываемый моделью бесконечно
глубокой трехмерной потенциальной ямы, в случае когда волна поляризована по
оси X (рис.1).
Поляризация Р(со2) вычисляется из соотношения
Р(ю2) = ^ ( р 34( 3)Д43+А.с.)
N- число К Т в единице объема слоя.
Из выражений для у034(3) и (15) находим

(15)

Р{(о1) = е0ХЕ(о)2)
Е,
где Х(со2) = ---------- — —

(16)

ЗОЯ՜ 8 п

З.Для выяснения резонансных свойств рассматриваемой среды, представим, что
в ней распространяется электромагнитная волна (возбуждающее излучения) с
вектором напряженности параллельно плоскости слоя. Локальное поле внутри
микрокристалла А состоит поля падающей волны Е j с частотой сох поля
дероляризации микрокристалла А и поля Лоренца [б]
Е&ё.((о) = Е\ +а4я?Рл + рАпР
(17)
где а и Р д — соответственно фактор деполяризации и дипольный момент
единицы объема микрокрисстала, /? - константа поля Лоренца, Р ~ пАц А,
пА- плотность
յս = Р аОа - дипольный момент микрокристалла.
Поляризация микрокристалла связана с локальным
соотношением [б.]
,

полем

известным

,

(18)

где £{со{) = s
) + is (ճ>յ)- комплексная диэлектрическая проницаемость.
Таким образом
Я Ы ц>1<к.
(19)
4ягде и0 = оАпА - суммарный объем занимаемый микрокристаллами в единице
объема слоя.
И з (17), (18), (19) получим
Е ж = L(cox)E\ , где
Լ{փճ) = [1+
Отсюда

видно,

что

Е лок

) ֊ \ \ а - J3v0)]"‘
достигает

максимума

(20)
при

ш, = й)0,

которое

определяется из условия
♦

1+ [е*{т§) - \ \ р - / Ч ) = 0
9

(21)

т.к. при этом Ш

достигат максимума
2

т.к.

у
е7
—£0

Р

կ -,

где

а
2 ւ •
о р2 =4лпе
/т

- плазменная частота электронов

проводимости микрокристалла
£0 - вклад в диэлектрическую проницаемость междузонными переходами (при
т|«у, < е : е0 « const)
И з (20) и (21) вблизи ճ)0 имеем

(22)
(23)

В нашем случае удобно управлять частотой coQ т.к.

можно изменять

варируя концентрацией электронов в зоне проводимости микрокристалла.
Так как в рассматриваемой структуре, близко расположенных
микрокристаллов, локальное поле действующее на К Т резонансно возрастает,
то особый интерес представляет оценка порога В К Р.
Для нахождения порога генерации колебаний на частоте со2 подставим
выражение (16) в уравнение для поля в резонаторе [5],
£(<а2)+ — £(ш2) + <ус2£(<u2) = ֊ ֊ Р (т 2)
£

где

характеризует потери энергии,

(24)

тй - время жизни фотона в

резонаторе.
пороговое условие
можно записать в виде

Учитывая (16) в (25) имеем
(26)
Приведем численные оценки фактора усиления \l (cox)|

при сох = о)0,

т.е.

Таким образом учет эффективного локального поля приведет к значительному
уменьшению в |Z,(a?j )|2 раз интенсивности возбуждающей волны.
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У Д К 517.948.25
Об о д н о й неоднородной двупараметрической краевой задаче Дирака

Г.Г.Саакян
В
работе
находится
решение для
одной
неоднородной
краевойщ
д в у п ар ам етр и ч ес к о й зад ач и Д и рака.
Многопараметрические спектральные задачи начали активно изучаться сначала в работах I
Ф.В.Аткинсона (см., например, [1]) для компактных операторов в конечномерных пространствах, затем I
для дифференциальных операторов в работах П.Д.Брауна, С.Д.Слимана (см. например, [2],[3]).
Однако в основном исследования касались дифференциальных операторов типа Штурма-1
Лиувилля. На многопараметрические задачи были перенесены основные результаты I
однопараметрических спектральных задач: дискретность спектра, ортогональность собственных!
функций, полнота и сходимость разложения по собственным функциям.
Целью предлагаемой работы является определение формулы для решения одной I
двупараметрической краевой задачи Дирака.
Рассматривается следующая двухпараметрическая задача Дирака :
^—

^ + О Л Х г)у \х г) ш ^ Я ,А „ { х г) / ( х г) .

dxr

О йхг й К .

г - 1 ,2

(1)

с граничным условием
Уг( К ) = РгУГ(0 ),

Г = 1,2,

(2)

где р г -комплексное число и \ р г \—\ , г = 1,2, Gr(xr)9 A „(x r) ֊[ r , s = 1,2)-непрерывные на
[О,Xr] вещественные, симметричные матрицы порядка 2 x 2 , Я,, ձշ -комплексные параметры,
y r(x r) = (y [(x r) ,y l( x r) ) - C 2 значная вектор-функция, непрерывно дифференцируемая

отрезке г[ОД,Jւ, Տо = |( 0^

ւՀ

^

Не теряя общности и для удобства дальнейших рассуждений примем р г = 1 (г = 1,2).
Рассмотрим
'
неоднородную
տ

^

ах,
Имеет место
Т еорем а 1.

на

֊+ G . y

У ( Х ,) = У ( 0 ) .

задачу
(3 )

Если Я = (Я,,Я 2 ) не является собственным значением задачи (1)-(2),

Х\ (х) € Լ(О, А,,), т о неоднородная задача (3) имеет единственное решение в виде
Ч

у '( х ,) = J ЛГ, ( ж , ( г , > * , ,

(4)

О

где К х(x x,tx,X ) непрерывно по совокупности переменных X, и tx, за исключением случаев, когда
/, переходит фиксированное значение Хх (х х е[0,А,,]).
Доказательство. Будем искать решение задачи (3) в виде

где Yx(Xj, Я) -фундаментальное матричное решение задачи
S ^ + GY,
ах,

Г,(0) = £ .

(5)

Имеем

dy*
dx,

ժ¥լ

dX\)

*7i +

S Y

^ ֊ = ( ֊G

+ X xA x + ^ 2 A 2 )Y xt j x + S Y - ^ - .

dxx

dx,

Полученное соотношение согласуется с (3), если

12

в г & щ ք|

(6)

^ = ~Y-'S-'X l.
axx

(7 )

axl

откуда

Так как У(о) = У,(0)7,(0) = 7 ,(0 ) , то интегрируя (7), найдем

+У(0).

о
Отсюда

(8)

* .

P 't f t l (*, У (0) - ] щ(х, )у,-‘(/, ) г (/, К .

(9)

о

Так как Л —{Х^,
что У

) не собственное значение , то матрица

Е —Yx(A-j ) обратима- Учитывая то,

) = у 1(0 ), из (9) найдем

У (о )= (г,(х)- £Г

JУ(КУ,՜1(', У ж,(г,К •

о
Внося это выражение в (9), получим решение задачи (3)

֊ ] г, М У Г Ч О Я -1* , (/,)<*, •

(П)

о
о
Отсюда вытекает, что полученное решение можно представить в виде

У (х ,)= \ K x(xx,tx,X)X\(t\)dt\ •
Из (11) следует ,что при

(1շ)

о
хх < tl разрешающее ядро K x(x x,t XiX ) имеет вид

*,(*,,Я

|

)¥ ,-'(։,) Տ ՚- ' ,

(13)

а при Jtj > էյ

К ,(x,,/,Д ) = У,( *,Щ (X, ) ֊ £ ) " ^ (X,Щ (г, )S-' - Г,Ш

" ( O S ՜1

(14)

или что то же самое

к = У, (х, )УГ՛ (X, )(У, (X,) - Е)-՝ К (X, )rl-, (rI)S'-1.
Подстановкой нетрудно убедиться, что у 1(:с ,), заданный равенством (9), удовлетворяет задаче
(3).
Заметим, что при 0 < JC, < Х1 существуют различные пределы

а:, ( * , , * , +о,А)

= ^ (х)(у, (X, > - £-)՜' у, (X, )ГГ’ (^,

,

ք ա * \ ֊ ОД) = У,(х)(У,(X,) - Е )՜՝ У , ( X , ( х , Щ - Տ ՜ ՝ .
Таким образом K x(x x>t x,X ) непрерывно по совокупности переменных Хх и Цв за исключением
скачка, равного Տ ՜ , когда tx = Xх (JCj € = [0 ,^ ]). Теорема доказана.
Аналогично проведенным выше рассуждениям можно
неоднородной задачи
S ^ ֊ + G 2y 2 = { ^ A n + X 2AK )y 2 - X l ,
ах2

доказать,

У (Х2) = / ( 0)

что

решение
(15)

у 2(х2) также представимо в виде

Ч

у 2(х 2) = \ K 2(x 2it2iX )x 2(t2)dt2 ,

13

(16)

где

К 2{х 2,/2,Л ) непрерывно по совокупности переменных х 2 и / 2, за исключением скачка,

равного «S'՜ , когда t2 —х 2 (Х2 G [ОД2] ) .
Рассмотрим теперь двупараметрическую неоднородную задачу Дирака

S % r + G y ' = ( W n + * 2 4 2 ) y ' ֊X i .
dx,,

У ( * , ) - У ( 0),

(17)

/ ( Х 2) = / ( 0 ) .

ах 2
Тогда верна
Теорем а

ն.

(18)

Если Л = (Aj, / կ ) не является собственным

Х х( * ) е Ц 0 ,Х х) , X շ( * ) е

կ ),

у \ х х)9у 2(х 2)-решение

значением
задачи

задачи (1)-(2),

(17)-(18),

то

у (х ) = у х(jc, ) ® у շ (х 2) представимо в виде
у { х ) = \ К ( х Х9х 2, tx,t 2,X ) x ( t ) d t ,

(19)

1

где К ( х ,1 9Л) непрерывно по совокупности переменных ХХ9х 29 tX9t 2 ,

когда tx = * , ( Хх fc fO j& f)
Доказательство.
теореме 1

или

з а исключением случаев,

когда t2 —Х2 (х 2 € [ 0 Д 2]).

Пусть

у (Jtj) ,у (х 2)-решение задачи (17)-(18). Согласно доказанной

У ( * » ) = \ К , ( х х, / յ, Л )Х \(էյ)ժէՀ , у (х 2) = ] к 2(x 29t2, Л )х 2 (^շ)dt2 .

о
Тогда имеем (см. (4), [5))

л

о
■

X,

Х * ) = У ( * |) ® .У 2( * 2 ) = )Кх(.Х\А>Х)Х\(!\)dtx <8> \ K 2(x29t29X )x 2(t2)dt2 = ] K { x 9t ^ ) x { t ) d t 9

о

о

/

где
К ( х ,։9Л) = К х( х , 9Л ) ® К 2 (x 29t2, Я),

х (х ) = *ւ(*ւ)® *շ (*շ )-

Непрерывность функции-матрицы K (x 9t9X ) и характер разрывов следует из непрерывности и
характера разрывов для функций K x(x X9tXiX ) и K 2{x 29t29X ) . Теорема доказана.
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Изоварная теплоемкость метилового спирта
Г.С.Арутюнян
Опытном путем определили изоварную теплоемкость метлого спирта при различных
давлениях и температур. Цель равоты- получить новые данные о Ср металого спирта.
Равота проведена с целью получения экспериментальных данных по теплоемкости метилового
спирта в широких пределах температур и давлений.
Спирты находят широкое применение производстве пластмасс, ядохимикатов, медикаментов,
взрывчатых веществ, лаков, красков и т.д.
Теплоемкость метилового спирта при высоких давлениях и температурах изучена недостаточно.
Проведена проверка справедливости существующих уравнений [1,2,3,4,5,6] для рассчета
товарной теплоемкости спирта и жидкостей как при отмосферном, так и при повышенных давлениях.
Показано, что ни один из них не может

выть рекомендовано для точных рассчетов товарной

теплоемкости в пределах параметров состояния,

хотя некоторые их них принеминимы для

ограниченных интервалов температур и давлений.
Методом регулярного теплого режима на двухячеечиом цилиндрическом викалориметре [7,8]
было

проведено исследование теплоемкости метилового спирта при температуре от

2 9 3 -г 513 К и

давление от 0.1 - 60 МПа. Погрешность измерений Ср составляет 4%. Результаты опытных данных
представлены а тав.1. Составлена тавлица рекомендуемых значений теплоемкости метилового спирта
при давлений от 0.1 - 60 МПа и при температурах от 293 -г 513 К тав.2.
На оснований анализа экспериментальных данных

об

>

товарной теплоемкости метилового

спиртав жидком состоянии можно сделать следующущие выводы:
-Изоварная теплоемкость увеличивается с повышением температур и уменынаеся с ростом
давления.
-С ростом давления теплоемкость метилового спирта на изотерме унывает, при температурах
293-393К зависимость Ср=1(р) почта линейна, а при Более высоких температурах имеет волее сложный
характер, см. рис. 1.
Для иллюстрации характера изменения с температурой товарной теплоемкости по товарам
на рис.2 представлены диаграммы в координатах Ср, Т.
Анализ опытных данных показал, что для метлого спирта

1П

С (Р Т )
р -■ - ■ на изотермах
С , (10,2՞)

до

температур 100°С линейно зависит от А Р, где Ср (Р,Т) теплоемкость метилового спирта при Р и Т ,
СР(10,Т) теплоемкость при давлений Р = 10 МПа и той же температуре, а ДР=(Р-1) МПа.
Таким овразом,для описания теплоемкости может выть предложено соотношение вида:

In

C
Ср(Р,1)
A P ,է)

= S C • ДР

(1)

с , ( 1 0 ,0

В резултате овравотки опытных данных оказалось, что величина 5 С является
• %
р
функцией температуры.
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линейной

5С = ( 4 0 - 0 .1 6 - Г ) 1 0 " 4МПа'1

(2)

Рассчеты показали, что используя опытные данные о Ср на изобарах Р = 10 МПа'1, можно!
определить Ср при давлениях до 60 МПа'1 и температурах до 373° С с отклонениями от результатов^
измерений не превышающими в основном 5%.
Экспериментальные значения теплоемкости метилого спирта
тав.1
Ср (кДЖ/кг.К)
CD(кДЖ/кг.К)
Р.МПа
Р.МПа
Т=332.15К
Т=293.35К
2.375
0.10
2.363
0.10
2.530
5.20
2.360
4.80
2.482
16.24
2.350
9.40
2.424
32.25
2.341
18.42
2.384
48.20
2.330
26.20
2.371
54.60
2.321
34.60
2.360
59.60
2.282
50.10
59.82
2.665
Т=412.85К
5.10
3.205
10.20
2.913
20.10
2.851
26.40
2.822
38.80
2.764
46.80
2.682
54.60
2.658
59.80
2.640

Т=452.15К
5.10
9.80
16.00
26.40
35.20
48.20
54.60
59.60

3.558
3.450
3.232
3.042
2.571
2.884
2.870
2.851

Р.МПа

С„ (кДЖ/кг.К) j

Т=375.25К
5.00
12.40
18.20
26.12
40.10
52.10
59.80

2.760
2.721
2.653
2.661
2.541
2.521
2.479

Т=492.85К
5.00
10.00
16.10
26.10
32.00
39.40
46.80
59.80

4.610
4.330
3.910
3.432
3.260
3.211
3.132
2.990

Рекомендуемые значения изоварной теплоемкости метилового спирта, Ср (кДЖ/кг.К)
тав.2
Ч т п а
т , к \
293
313
333
353
373
393
413
433
453
473
493

0.1

5

10

20

30

40

50

60

2.360
2.504
2.732

2.354
2.422
2.513
2.614
2.711
2.847
3.023
3.245
3.579
4.294

2.347
2.405
2.470
2.542
2.630
2.814
2.966
3.168
3.454
3.820
4.270

2.333
2.390
2.450
2.520
2.609
2.737
2.857
2.987
3.152
3.346
3.602

2.319
2.370
2.433
2.498
2.577
2.673
2.775
2.878
3.003
3.133
3.300

2.305
2.351
2.407
2.472
2.544
2.624
2.715
2.827
2.931
3.056
3.193

2.292
2.337
2.390
2.448
2.530
2.587
2.673
2.769
2.860
2.980
3.100

2.278
2.321
2.370
2.426
2.495
2.588
2.631
2.700
2.803
2.901
3.031
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Рис.1 Зависимость изоварной теплоемкости метанового спирта от температуры
приразличных температурах

Рис.2 Зависимость изоварной теплоемкости метилового спирта от температуры
приразличных давлениях
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Մեթիլ սպիրտի իզոբար ջերմունակությունը
Գ.Ս.<արությունյան
Ամփոփում
Կանոնավոր ջերմային շարժման ռեժիմի մեթոդով երկբջջանի գլանային բիկալորիմետրով փորձնականորեն որոշված է մեթիլ սպիրտի իզոբար ջերմունակությունը ջերմաստիճանի
293-7-513 Կ և ճնշման 0.1 - 6 0 ՄՊա միջակայքում:
Փորձի արդյունքները ներկայացված են աղյուսակի և գրաֆիկի տեսքով:
Իզոբար ջերմունակության որոշման մաքսիմում սխալը կազմում է 4%:

Isobar Heat Capacity o f Methyl Alchohol
G.S.Harutynjan
Summary

Heat capacity o f methyl alchohol was determined by using the method o f regular heat conditions in two
cell bicalorimeter at the intervals of temperature o f 293 т 513 К and pressure o f 0.1 -60MPa . Maximum
relative errors of detemining o f isobar heat capacity don’t exceed 4%.Research results are upresented in table:
and diagrams.
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Երկրորդկարգի հիպերմակերևույթների դասերի թիվը Ап և Pn տարածություններում
Ռ .Լ . Ա ռ ս ւ բ ե լ յ ա ն
Հոդվածի նպատակն է ստանալ բանաձև, որը ցռւյց կտա հիպսրմակերևայթնԾրի դասԾբիթիվը'կախված
տարածության չափականությունից, ւրացնԾչովդասագրքերումշարադրանքի այդ բա ցը:
Երկրորդ կարգի հիպերմակերևույթների դասակարգումը An ե P n տարածություններում ավանդական
ձևով շարադրված են [1] ե [2] գրքերում:
An աֆֆինային տարածությունում 2-րդ կարգի հիպերմակերնույթի հավասարումն Է.
ո

ո

& A a ux ix ,■ + 2У 1 bj-JC, + С = 0 :

К

^

/=ւ

կոորդինատային

համակարգի

ձեավախության

բանաձևերի

օգնությամբ այն բերվում Է հետևյաւ երեք տիպերից որևէ մեկին, որին անվանելու ենք հիպերմակերնույթի
նորմալ հավասարում.
՚ e r f + £ 2x j + " ' + £ rX 2r = 1

(1 < r < n )

(1)

£,x,2 + e 2x \ + • • • + s rx 2r = 0

(1 < r < n )

(2 )

£ ,x 2 + £*2x 2 + • • • + s rx 2 + x n = 0

(l< r< « - l)

(3)

որտսւլ £, —±1 :
(1), (2) ն (3) հավասարումներից յուրաքանչյուրը բնորոշում է հիպերմակերևույթների որևէ դաս, կախված
հիպնրմակերևույթի ոանգից և £է֊ի նշանից:
Բոլոր հնարավոր
հավասարումները Ж С Ап
£\X\ + £2X2 H
կամ հիպերբոլոիդ:

դասերը ստանալու համար դիտարկենք
(1 < i < ri) ենթատարածություններում:

Ւ £rx 2 = 1

հիպերմակերևույթների

նորմալ

հիպեբմակերնույթը Ar տարածությունում ներկայացնում է էլիպսոիդ
Աղյուսակ 1

ԷԼԻՊՍՈԻԴՆԵՐ ԵԱ ՀԻՊԵՐԲՈԼՈՒԴՆԵՐ
հավասարումը
թիվը
A,

ա

թիվը

x2+ x2 = 1

g g §
A

հավասարումը

2

-JC 2 = 1

A

X,2 - x \ = 1

3

- xj2 —x \ = 1
X, + Հ + պ — ւ

x§ + x 2 + x 2 + x 2 = 1
x 2 + X2 + x 2 - x j = 1

Ш + х 2 ~ х з —1
x,2 - x 2 - x 2 = 1
2
2
2 1
-X j - x 2 - x 3 = 1

A

4

A

Xj —x 2 —x 3 —x 4 = 1
X,

x 2 + x 2 + x 2 + x4 + x ] = 1

x2+ x 2+ x2 - x \ - x 2 = 1

X2

Xj

x 4 —1

X2 + X 2 + - * - + *շ„_շ = 1

x2+ x2 + x2+ x\ - x 2 = 1
A

5

x2 + x2 - x2 - x j = 1

Xl ՜*՜ X2 ՜*
6

X2 + x 2 - x 2 - x 2 - x 2 = 1

A n -2

X2n-2 ~ 1

JHl1 _ л2
v-2 _____ x 2
=1
л 2и-2
1

2n -l

x 2 —x 2 —x 2 —x 2 —x 2 = 1
В X,2 - X2 - x 2 - x 2 - x 2 = 1

P
с

II

1

i

Ւ

1

1

A n

2n +l

II

2n

xj2 + x 2 + • • • + x 2n — 1
2
2
2 -1
x, + x 2 + ----- лг2/1 == 1
1

= 1

i

An-1

x,2 +

1
g ig

m + x 2 + • • • + х 2я_! = i

Al մին^և A2n_] միայն կենտ ենթսւտարածություններում հիպերմակերևույթների դասեր կկագմեն
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S (A , - А2„_։) = 2 + 4 + 6 + • • • + 2 ռ = ո(ո + 1 )

(Г )

S(A 2 - Л2„_2) = 3 + 5 + 7 + -- -+ 2 л -1 = ( л - 1)(л + 1)

(2')

Տ ( Հ -А 2„) = (п ~ 1)(л +1) + 2л +1 = л(л + 2)

(3')

(2)
տիպի £,хյ2 + £2Хշ + • ■■+ £,Х2 —0 հիպերմակեբնույթներն անվանելու ենր կոնական մակերևույթների
կազմենք աղյուսակ ենթսսոարածություններում կոնական մակերևույթների դասերի համար:
կ Ո Ն ա յԱ Ն ՄԱեԵՐԵվՈԻՑԹՆԵՐ

4

հավասարումը

4

1

4

©
II

թիվը

4
X? + х 2 + х \ = 0

4

թիվը

հավասարումը
X2 + х 2 = 0
х,2 ֊х

.7

2=0

х 2+ х2+ х2 + х\ = 0

2

х,2 + х 2 - х 2 = 0

4

3

X,2 + х 2 + х 2 - х 2 = 0

х 2 + х2 - х | - х 2 = 0
X,2 + *շ + х 32 + х 2 + х 52 = 0

4

X2 + х \ + x l + х ] - х \ = 0
х,2 + х 2 + х ] - х \ - х 2 = 0

х,2 + х 2 + х 2 + х 2 + х 3 + х \ = 0

4

3

х,2 + х 2 + х 2 + х 2 + х 52 - х \ = 0

X2 + Х2 + X2 + Хя

Xj “ Xj = 0

4

х,2 + х 2 + х 2 - х 2 - х 2 - х 2 = 0

х,2 + х 22 + - • + х ^ ,.| = 0

Xj + Х2 Н

х 2 + х 2 + х 2 + • • • + х 2(1_2 = 0
х,2 + х \ + х 2 + -----х 2„_2 = 0

2-2ո-ւ ~ 0
ո

4 ո -\

4п -2
х 2 + х 2 + ----- х 2 - х 2„_, = 0

Xj + Х2 + • * * + Х2и_, = 0

X„_,

0

Х|2 + х 2 + ■* * —х 2я = 0

ռ+1
Xj +Х 2 +

»• • —х,д_,

xj* + х 2 н— + х 2„ = 0

Х| + х 2 + • • ■—х 2я_, — 0

4ո+\

п
Xj + х 2 + Хд_|

п+1

4ո
X2 + х 2 + * * • + х я —х л+| 2

*2и-1

՛•

1

՜Վ , = 0
Այսպիսով կոնական մակերևույթների դասերը կլինեն.

Տ ( 4 ~ 4 *- ւ ) = 1+ 2 + Зн---- нл = ~л(л + 1)

0՞)

Տ(^շ —4ո~շ) = 2 + 3 + 4 н ----1-л = —(л —1)(л+2)

(2')

5(^2 -у^„) = 2 + 3 + 4 + -" + л + 1 = —л(л + 3)

(3")

Մնում է դասակարգել (3) տիպի £,x, +£2x2 + - - + £ rx 2 + х „ = 0 հիպեբմակերնույթները, որոնց
կանվանենք

պարաբոլոիդներ:

+£շ% +■ • • + £ r_]X%_] +Xr = 0

ենթատարածությունում, իսկ An֊ո ւմ ՝ պարաբոլային գլան (r<n):
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հանդիսանում

է

պարաբոլ

Ar

Աղյուսակ 3
4ԱՐԱԲՈԼՈԻԴՆԵՐ
4

»Md

հավասարումը

4
4

Х\ + Х2 + хз ՜ ®

4

ծ

л2

շ

4.

X,2 - *շ + х3 = 0

4

Ф1В

х, + х 2 = 0

/

х 2 + х2 + * 2 + х4 = 0

2

Х\ + Х2 ~ Х3 + Х4 = ®
X2 + х 2 + х 2 + х 2 + х 2 + х 6 = 0

Հ + * 2 + * 3 + *4 + * 5 = °
4

հավասարումը

Հ + Հ + Х 2 ֊Հ + ^ Տ

=0

3

A

x 2 + x 22 - x 32 - x 42 + x 5 = 0

х 2 + х 2 + *з + x l - х] + х6 = 0

X,2 + x \ + վ + x ] + x ] + x l + Х1 = 0

х,2 + х 2 + - - - + х 2и. 3 + х 2 я _ 2 = 0

*12 + X2 + A + X4 + X5 ~ X6 + *7 = 0 4
x2 + x 2 + x 3 + x 42 - x 52 ֊ x 62 + x 7 = 0

X, + х 2 + • • • —* շ „ _ 3 + Х2 п-2 = ®
А л-2

ո-1
X2 + х 2 + •■• + х я_, —• • •

Վ + x 2+ x \ - x l - x l - x l + x 7 = 0

Х2п-3

*,2 + X jJ + " - - * J , . , + х 2„ = 0

+^շ + ‘ " ~ ^ - 3 ~^л-2 +X2»-l
n
Հ + Հ + -+ Հ —

Х2п-2 ~ ^

х 2 + х 2 + ■■• + х 2„_, + х 2„ = 0

X\ + X2 + ’ * * + X2n-l + *2я-1 = ®
4 „-,

3

х 2 + х 2 + х 2 - х 4 - х 2 + х6 = 0

п

Ал

4 ^ 2 + ^ i= o

Հ + Հ + - + Հ - ՜ *2м-1

Х2п ՜ ^

•Ընդհանրացնելով աղյուսակի արդյունքնԾրը կստանանք պարաբոլոիդների դասերի թիվը.

S M

֊4 , } = 2 + 3 + 4 + - + « = ֊( f l - l ) ( « + 2)

(Г )

Տ ( 4 ֊4 , ,.,) = ! + 2 + 3 + --- + ( и - 1 ) = ^ ( и - 1 ) и

(2 ")

S(.A2 - A 2„) = l + 2 + 3 + --- + n = -n (n + l)

(3՞)

Գումսւրելով ստացված համապատասխան արդյունքները կստանանք An֊ո ւ մ հիպերմակերևույթների բոլոր
հնարավոր դասերը:

Լլիպսոիդներ,
հիպերբոլոիդ ներ
4

0

S (4 J

Պարարյղոիդ ներ կոնական
ն պարաբոլային մակերևույթ,հիպերհ
գլան
արթութ/աններ

ընդամենը

ընդամենը

(ո + 1)(2/շ ֊ 1)

Ո2 - 1

ո2 + ո - 1

4/22 + 2 / J - 3

5 ( 4 ,) =

ո (2 ո + 3)

И2 + /2 - 1

ո 2 + 2ո

4/22 + 6 /2 —1

=/W* +3/И-1

Եթե 2/2-1 = //? ապա 4л2 + 2 /2 - 3 = /w2 + 3 /w - l
Եթե 2ո = т
ապա 4 «2 + 6 /2 -1 = m1 + 3/W-1
Մասնավոր դեպքերի համար'
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^ S(A m) ~ т 2 + З т - I

(4)

էյիպսոքպներ ն Պարաբոթիդ ներ և կոնական
հիպերբուոիդներ պարաբուային գյան մակԾրևույթ
1
2
0
5
1
3
5
9
3

ընդամենը

А,
А2
Aj
a4

14

27

Տ

3
9
17

8

ուղղի վրա
հարթության վրա
եռաչափ
տարածությունում
բսւոաչափ
տարածությունում

Այժմ դիմենք թիվ 2 աղյուսակի հետևյալ հսւվասարումներին
Ax :

xf = О

Аг :

х,2 + х , = О

* 2+ * շ = 0
х,2 + х 2 + х 32 = 0

x2+ *շ - x 2 = 0
Այս հինգ հավասարումները հանդիսանում են /շ պրոյեկտիվ հարթության II կարգի գծերի 5 տարթս
դասերը:
Ուրեմն

տարածության II կարգի պրոյեկտիվ հիպերմակերևույթների դասերը հաշվելու համպ

պեւոբ է գումարել (l*) ն (3W) -ը:
Տ ( Հ ~ А2п) = —п(и + 1) + —и(и + 3) = n(rt + 2)
Իսկ

P2n

տարածության

դասերը

հաշվելու

համար

պետբ

է

գումարն)

(1 ) , (3 ) և х42и+] ենթաաարածության կոնական մակերևույթների թիվը' ո+1 (աղյուսակ 2):
Այսինբն նախորդ արդյունբին գումարել Ո + 1 :

S{P2n)= Վո + 2) + л +1 = и2 + Зл +1
Այսպիսով

S ( f շ,,_|) = и 2 + 2ո

(5)

£(.Р2я) = л2+Зл + 1

(6)

Ստուգենբ վտբր չափի մի բանի տարածությունների համար հիպերմակերևույթների դասերը պրոյեկտիվ
տարածությունում:

ա

1
3

Рг
5

[1]-ում բերված է Տ (ո ) = ^

Рг
8
+ Л

Я
U

Ps
,s

Pi
19

Pt

4
24

+1

բանաձևը, որը միացնում է (5) և (6) բանաձևները: Գործնականորեն
նպատակահարմար է օգտվեւ (Տ) կամ (6) բանաձևներից:

Л

~ի մեծ արժեբների դեբում ավելի

Գրականություն

1. Александров П.С.- Курс аналитической геометрии и линейной апгевры. Москва, "Наука",
1979.
2. Ефимов Н.В., Розендорн Э.Р. - Линейная алгевра и многомерная геометрия. Москва,
"Наука", 1970.
ԵՐԿՐՈՐԴ կԱՐԴՒ ՀԻՊԵՐՄԱկԵՐԵՎՈԻՅԹՆԵՐԻ ԴԱՍԵՐԻ ԹՒվՕ
ՊՐՈՅԵկՏԻվ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ.
Ռ.Լ. Առաբելյան
Ամվափագիբ \
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ո

ՉԱՓԱՆԻ ԱՖՖԻՆԱՅԻՆ Ե վ

An ե Pn տարածություններում П կարգի հիպերմակերևույթների դասերի թիվը կախված տարածության
շափականությունից ԲՈՒՀ-ակսւն դասագրքերում բացակայում Է: Սույն հոդվածի նպատակն Է ստանալ
բանաձև, որը արտահայտում Էնշված կապը'
S(A„) = n2 + 3 n - l
(1)
S(P 2n_x) = n2 + 2 n
(2)
Տ(Բ2„) = ո2 + Յ ո + \
(3)
(1) ցույց Է տալիս հիպերմակերևույթների դասերի թիվը աֆֆինային' Ап л չափանի տարածությունում,
իսկ(2) ե (3) համապատասխանաբար պրոյեկտիվ / >2и_1 և Р2п տարածություններում:
Հալվածում ցույց Է տրվում, որ եթե հիպերմակերնույթները դասակարգվեն Ai c: ձ ո
է » 1,2,*• ՝ո
ևնթատարածություններում, ապա դասերի թվի համար ստացվում են օրինաչսւվաւթյուններ, որոնբ թույլ ճն
տալիս ստանալու^ (1), (2) և (3) բանաձևները:
Число классов гиперповерхностей второго порядка в л-мсрном
аффинном и проективном пространствах
Р. Л. Аракелян
Резюме
Число классов гиперповерхностей отсутствует в вузовских учевниках. Получены формулы, указывающие на
связь между числом классов и размерностью пространства.
(4)
указывает число классов гиперповерхностей в Ап, а (5) и (6) - соответственно в проективных
пространствах Pj„_\ и Р2п.
Показало, так же что если гиперповерхности рассмотреть в подпространствах А։ d Ап
получаются закономерности, позволяющие вывести формулы (4), (5) и (6).
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i = 1,2,* • ՝п ,

Դ Տ Հ ֊ 551.582

Արցախի մթնոլորտային տեղումների բաշխման աշխարհագրական վերլուծությունը
5ու.Ա.Աոսւբելյան
Հոդվածումդիտարկվում է մթնուորտային բազմամյա տվյաչների հիման վրա Արցախի և նրա հ արւսկից^ա
շրջանների մթնուորտային տեդամների տարածքային բաշխման օրինաչավաւթյունների մասին:
Ցանկացած տարածքի հոսքի ձևավորման գործում մթնոլորտային տեղումները անեն իրենց ուրույն դերը®
Լեռնային շրջաններում նրա թափման ե տեղաբաշխման բնույթը մյուս ջբաօդերնութաբանական ւոարրէւրի^Տ
նման սերտորեն կապված են տեղանքի բարձրության հետ: Արցախի և հարակից տարածքների կլիմայականի^
պայմանների, այդ թվում նաև մթնոլորտային տեղումների տարածական բաշխման վերաբերյալ
ուսումնասիրությունները համեմատաբար քիչ են. իսկ կատարած աշխատանքներն Էլ ունեն մեծ վաղեմություն
(2-4): Բացի այդ, անմիջապես այս և մասնավորապես Արցախի տարածքին նվիրված աշխատանքներ գրեթե չէճւՏ
կատարվել, բացառությամբ Զ. 1ս. Աթայանի աշխատանքը, որը նույնպես անի մեծ վաղեմություն (1):
Ինչպես հայտնի Է, մթնոլորտային տեղումների տարածական բաշխման առանձնահատկությունները^!
կապված են ոչ միայն մթնոլորտի ընդհանուր շրջանառության, այլ նաև կախված Է տվյալ տարածքի գործունյա И
մակերևույթի բնույթի հետ: Արցախում և նրան հարակից տարածքներում տեղումների քանակը և ռեժիմը Н
նույնպես հիմնականում պայմանավորված Է այստեղ ներթափանցող տարբեր ծագում ունեցող օդային В
զանգվածների ազդեցությամբ, որը տարածքի բարդ ռելիեֆի պայմաններում ենթարկվում Է որոշակի ձևավտ- Н
խության: Տեղումների տարածական բաշխման վրա հատկապես մեծ ադդեցություն են թողնում տեղանքի®
բարձրությունը, ռելիեֆի ձևը, լեռնային համակարգերի, միջլեռնային գոգավորությունների ու հարթավայրերի щ
բարդ համադրությունը, անտառային զանգվածների, ջրամբարների ու ընդարձակ գետահովիտների ■
առկայությունը: Այստեղ ներթափանցող օդային զանգվածները իրենց ֆիզիկական հատկանիշներով միմյանցից Ц
զգալիորեն տարբերվում են: Այսպես օրինակ, այստեղ ներթափանցող Արկտիկական օդային զանգվածները ■
ցուրտ են, Ատլանտյսւնը' խոնավ, Ղազախստանից ներխուժածները' չոր ցամաքային, իսկ Իրանից և ■
Միջերկրական ծովից ներթափանցողները տաք' արևադարձային:
Ինչպես հայտնի Է, օդային զանգվածները ռելիեֆի ազդեցությամբ զգալիորեն ձեավտխվում են. որով ն !
պայմանավորված Է տվյալ տարածքի մթնուորտային տեղումների ռեժիմը: Թեն Մեծ կովկասի լեռնային I
համակարգը արգելակում Է ցուրտ օդային զանգվածների ներխուժումը հյուսիսից, այնուամենայնիվ, ինչպես !
նաև մյուս լեռնային շրջաններում, հզոր օդային զանգվածները երբեմն հաղթահարում են այդ բնական I
արգելքները, իրենց հետ բերելով որոշակի խոնավություն:
Շատ հաճախ հյուսիսից և հյուսիս- արևմուտքից շարժվող օդային ճակատները չկարողանալով ■
հաղթահարել Մեծ կովկասի հզոր լեռնային համակարգը, այն շրջանցում Mi արևմուտքից և արևելքից' պատճառ ■
հանդիսանալով այստեղ ներթափանցող օդային զանգվածների միաժամանակյա ներխուժումներին, որոնք շատ ■
հաճախ ուսումնասիրվող տարածքում իրար են միանում, առաջացնելով առատ տեղումներ: Այս տարածքի ■
կլիմայի ձևավորման գործում որոշակի ղեր ունի նան Սև և առանձնապես կասպից ծովերի առկայությանը: Այս տ
ծովերի վրա ամռանը ձևավորվում Է համեմատաբար բարձր ճնշում, իսկ ցամաքի վրա ' ցածր, ուստի քամիները ■
ուղղվում են ծովերից դեպի ցամաք' իրենց հետ բերելով որոշակի խոնավություն:Այս թույլ արտահայտված 1
մուսսոնային շրջանառությանը գումարվում Է մթնոլորտի ընդհանուր շրջանառությունը:
Ուսումնասիրվող տարածքում մթնոլորտային տեղումների ստացիոնար դիտարկումներ սկսել են I
կատարել 1881 թվականից, սակայն սրանց մեծ մասն աոաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում չեն I
գործել: Առավել ծավալուն աշխատանքներ սկսել են կատարել սկսած 1925-30 թվականներից:
Արցախի ե հարակից տարածքներում տարթեր տարիների մթնոլորտային տեղումների վերաբերյալ I
դիտարկումներ կատարվել են 44 օդերևութաբանական կայաններում (այդ թվում 21-ը Արցախում), որոնք հիմ- I
նականում գտնվում են 160-2470 մ բարձրութունների միջակայքում: Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ j
դիտման 30 և ավելի տարիների շարք ունեն բոլոր կայանների ընդամենը 55 %ը, ուստի օգտագործելով կոռելիացոն մեթոդը, դիտման կարճ շարք ունեցող դիտակետերի տվյալները երկար շարք ունեցող նմանակ օդերևու- {
թաբանական դիտակետերի տվյալների օգնությամբ բերվել Է երկար շարքի (1930~1986թթ.). որն Էլ ընդունված Է 1
որպես նորմա: Քանի որ տարածաշրջանում սկսած 1988 թվականից դիտարկումներ կատարվել են միայն մի
բանի կայաններում, ուստի որպես նմանակ օգտագործվել են նաև հարևան տարածքների, մասնավորապես ՀՏ
տարածքում գտնվող օդերևութաբանական կայանների տվյալները: Լեռնային շրջաններում (Արցախում և
հարակից տարածքներում նույնպես) որպես ընդհանուր օրինաչափություն, այն տարածքներում, որոնք բաց են
խոնավաբեբ օդային զանգվածների առջև, մթնուորտային տեղումների քանակը տեղանքի բարձրացման
ավելացմանը զուգընթաց մինչև որոշակի բարձրություն աճում Է: Սակայն լեռնային այլ տարածքների նման
(ինչպես օրինակ նաև ՀՀ տարածքում) այստեղ կան որոշ շրջաններ, որտեղ նկատվում Է նշված
օրինաչավտւթյուններից շեղումներ, այսինքն տեղանքի բարձրացման ավելացմանը զուգընթաց տեղումների
բանակը ոչ թե ավելանում, այլ նվազում Է: Այս երևույթը առանձնապես նկատելի Է այն գետերի ջրհավաք ավա
զաններում, որտեղ առկա են միջլեռնային ընդարձակ գոգավորություններ (օրինակ Թարթառ գետի վերին
հոսանքներում): Մեր կողմից օդերևութաբանական կայանների բացարձակ բարձրությունների ե մթնոլորտային
տեղումների բազմամյա տվյալների միջև ստացված կապերը հիմք են հանդիսացել մթնոլորտային տեղումների
տարածական բաշխման բավարար մանրամասնությամբ քարտեզ կազմելու համար (նշված կապերը ե
քարտեզը հոդվածում չեն բերվում): Նշված կապերի և քարտեզի վերլուծությունից պարզվել Է, որ այս տարա
ծաշրջանում միևնույն բացարձակ բարձրության վրա մթնոլորտային տեղումների տարբերությունը ինչպես նաև
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նրանց աճի գրադիենւոը ըսա տեղանքի բարձրության տարբեր են: Այս տարբերությունները մի դեպքում
կապված է տարբեր օդային զանգվածների ներխուժման համար արգելք հանդիսացող բարձրությունների, մի
այլ դևպբում այն կախված է լանջի թեքությունից, որից և կախված է օդային զանգվածի վերընթաց
բարձրացման արագությունը կամ դանդաղումը: Ա յն կախված է նաև ներթափանցող օդային գանգվածի մեջ
պարունակվող խոնավության պաշարից: Որքան մեծ է մթնոլորտում պարունակվող ծավալային խոնավությանը,
այնրան ւ1Ծծ է նաև թափվող տեղումների բանակը: Այսպես օրինակ, Խաչեն գետի միջին հոսանքներում
տեղումների մեծ գրադիենտի աոկաությունը պայմանավորված է նրանով, որ կողային Օխնաղբյուր և Հավբախաղաց /Մսւդսաղանի/ լեռնաբազուկները այս հատվածում շրջափակում են Խաչեն գետի ավազանը հյուսիսից ե
հարավից նեղացող խողովակի տեսքով: Այս կարգի ռելիեֆը նպաստում է վեր բարձրացող տաք օդային զանգ
վածների ուժեղացմանը, որն էլ նպաստում է առատ տեղումների առաջացմանը:
կարկառի հովտում Աղդամ-Ստեփւսնակերտ-Շուշի գծի ուղղությամբ, լեոնալսւնջերը ավելի մեղմ են և
բացի այդ դասավրրված են հյուսիսից-հարավ, բնականաբար պաշտպանված են արևելքից Չախմախի լեոներով,
իսկ արևմուտքից Ղարաբաղի, ուստի բնութագրվում է քամու շատ թույլ արտահայտված բնույթով, որտեղ
վերընթաց օդային զանգվածները այստեղ կարոդ են ներխուժել միայն հյուսիսից: Սակայն նրանք նույնպես թույլ
եե արտահայտված, քանի որ այս հատվածում հիմնական օդային զանգվածները ուղղված են արեելքիցաբևմուտք: Այս պատճառով նշված պրոֆիլից հարավ, այսինքն Չախմախի արևելյան լանջերին տեղումների
ղրադիենտը ունի համեմատաբար մեծ արժեք (թեև այն Խաչեն գետի միջին հոսանքների գրադիենտի համեմատ
վւորր է), որի պատճառը նշված լեռնաշղթաների լանջերի մեծ թեքությունը և վերընթաց օդային զանգվածների
համեմատաբար մնծ արագությունն է, որի պատճառով լեռնաշղթայի նշված լանջերը արևելքից անտառապատ
վածն 6ն:
Ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ մթնոլորտային տեղումների համեմատաբար մեծ արժեքներ
դիտվում նն Մռավի հարավ՜արևմտյան լանջերին և Արցախի տարածքի հարավարևելքում: Այստեղ
մթնուորտային տեղումների առատությունը բացատրվում է կասպից ծովից ներթափանցող օդային զանգված
ների առջև տարածքի բաց լինելու հետ: Մռավի լեռնաշղթայի արևմտյան լանջերին թափվող մթնոլորտային
տեղումների առատությունը պայմանավորված է արևմտյան քամիների բերած խոնավության հետ:
է Թարթառ, Խաչեն, կարկառ, վա րա նդա : Ւշխանագետ գետերի ջրհավաք ավազանների միչև 1000-1200 մ
բարձրությունների վրա տեղումների տարեկան գումարը վավտխվում Է 400-600 մմ-ի սահմաններում, որից հետո
տեղումների աճի գրադիենտը կտրուկ նվազում Է, ընդ որում Թարթառ և կարկառ գետերի վերին հոսանքների
շրջանում պարզորոշ նկատվում Է մթնոլորտային տեղումների կտրուկ նվազում: Մռավի լեռնաշղթայի հյուսիսսւհայաց լանջերին ն Հագարու գետի ջրհավաք ավազանում մինչև 1000-1200 մ բարձրություններում
տեղումների տարեկան գումարը 300-550 մմ Է: Բարձր լեռնային շրջաններում (2500-3000 մ) տեղումների
քանակը, բացի Թարթառ և կարկառ գետերի վերին հոսանքների գոգավորություններից, կազմում են 700-800 մմ:
Ուսումնասիրվող տարածքում տեղումների ներտարեկան բաշխումը ներկայացված Է լավ արտահայտված
մեկ առավելագույնով (առավելագույնը մայիսին) ն մեկ գլխավոր նվազագույնով (ձմռանը' հունվարին): Սակայն
տարածաշրջանի տարբեր հատվածներ ունեն մթնոլորտային տեղումների ներտարեկան բախշման իրենց
առանձնահատկությունները: Այսպես օրինակ, Մռավի լեռնաշղթայի հյուսիսային հատվածում աշնանային երկ
րորդական առավելագույնը բացակայում Է, իսկ նրա հարավային լանջերին այն թեև թույլ, սակայն որոշակիորեն
արտահայտված Է: Արցախի արևելքում և հարավ-արևելքում, որը ուղղված Է դեպի կասպից ծովը, դիտվում Է
գարնանային (մայիսին) և աշնանային (նոյեմբերին) գրեթե միարժեք երկու գլխավոր առավելագույն և մեկ
գլխավոր նվազագույն ամռանը հուլիս և օգոստոս ամիսներին:
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2. Шихлинский Э.М. Атмосферные осадки Азербайджанской ССР, Изд-во АН Азер. ССР,Баку, 1949,
334с.
3. Климат Азербайджана (под ред. А.А.Матадзаде, Э.М. Шихлианского) Изд-во АН Азер. ССР, Баку,
1968,343с.
4. Справочник по климату СССР, вып. 15, влажность воздуха, атмосферные осадки, снежный покров,
Гидромегаздат, JI. 1969,238с.

Географический анализ распределения атмосферных осадков Арцаха
Аракелян Ю.А.
Резюме
Роль атмосферных осадков, в формировании стока на территории Арцаха и прилегающих районов, как
закономерность обусловлена с высотой местности.
Методом корреляции восстановлены распределенность атмотсферных осадков региона, на основании
которого выяснилось, что среднегодовая распределенность осадков представлена ярко выраженным одним
максимумом и одним минимумом, а отдельные районы имеют особенности.
Արցախի միջնոֆւրտային տեղսումների բաշխման աշխարհագրական վերլուծությունը
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Ցու. Ա. Առաքևլյան
Ամվւովաւմ
Արցախի և հարակից տարածքների հոսքի ձևավորման գործում կարևոր է մթնոլորտային տեղումների]
դերը, որը որպես օրինաչափություն պայմանավորված է տեղանքի բարձրության հետ:
Կոռելացիայի մեթոդով վերականգնվել են ոեգիոնի մթնոլորտային տեղումների բաշխվածությունը, որի
հիման վրա եզրակացվել է, որ տեղումների ներտարեկան բաշխումը ներկայացված է լավ արտահայտված մեկ
առավելագույնով և մեկ նվազագույնով, իսկ առանձին տարածքներ ունեն իրենց առանձնահատկությունները:
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Леса Нагорного Караваха
Р.И.Арушанян
В статье сооБщаетея о плошали лесов Нагорного Караваха, их расположения по районам респувлики, о б
основных лесоовразуюших породах, о плодовоягодных растениях, их значении и охраны.
Лесные массивы Нагорного Караваха расположенные на склонах гор Мравдагского и Карабахского
хревтов Малого Кавказа и их отрогов отличаются глубочайшей древностью и большим многообразием видов.
(Флора НКР включает около 2000 видов древеспо- кустарниковых и травянистных растений). Лесами покрыто
свыше 150 тысяч га территории респувлики.
При овщей лесистости IIKP 29 %, лесистость Мартунинского района составляет - 3,1 %, Шушинского
района, где крутые склоны, круче 20°, волее половины территории - 19,7 %, Аскеранского - 38,1 %,
Мардакертского - 36,9 %, Гадрутского - 24,2 %. Все леса респувлики - горные, в основном из лиственных пород.
В лесах Нагорного Караваха преобладают гравовые насаждения - 43,3 %, вук находится на втором месте
- 31 %, дув на третьем 20,7 %, на долю гравиника приходится 29 %, и прочих пород - 2,1 %. Вечнозеленные леса
представлепны: тиссом ягодным в среднегорной зоне и ксерофильным можевельником особенно на восточных и
юго-восточных склонах гор.
Основные лесные массивы расположенны в верхнем и среднем течениях васеинов рек области: Индж,
Тер-Тер, Хачен, Кар-Кар, Варанда и Ишхан.
Бассейн реки Тер-Тер представляет совой один из типичных участков природного комплекса Нагорного
Караваха. Здесь сосредоточенны огромные флористические Богатства Респувлики. Здесь же неповторимой
красоты рощи платана восточного (среднее левое течение реки Тер-Тер, приток реки Пхтор гст ), тисса ягодного,
крупные деревья ореха грецкого, платана - семь вратьев, другие памятники природы.
Необыкновенно красивы и интересны по многообразию породного состава леса респувлики. Помимо
главных лесоовразующих пород-вука, дува и грава, здесь растут крупнейшие реликтовые деревья: дзельква
граволистая, платан восточный, фисташка, тисс ягодный, медвежий орех и другае. Достаточно отметить, что
самое крупное на нашей планете дерево платана восточного произростает на территории нашей респувлики.
Нагорный Каравах распологает многими разнообразными ландшафтами, ничем не уступающими
прославленным лесам Швейцарии, Австрии и других традиционных туристических стран. Влияние лесов области
ощущается на всей окружающей природе.
Леса Нагорного Караваха не талько красивы, но и сказочно Богаты: орех грецкий, лещина, медвежий
орех, десятки разновидностей дикой груши и я б л о к , рявина кавказская, кизил, алыча, мушмула, малина, ежевика,
варварис, вузипа черная, Боярышник, глоговина, и многие другие, являются повсеместно распространенными в
лесах респувлики пловодо-ягодными и орехоплодными растениями. В лесах респувлики ежегодно можно
заготовить тысячи тонн ореха грецкого, других плодов и ягод. А сколько овощных, лекарственных растений и
гривов, которые с древних времен использует карабахский человек.
Леса респувлики имеют исключительно важное водоохранно- почвозащитное, санитарно-оздоровительное,
климаторегулирующее научное и эстетическое значение, они являются основными фарпостами против эрозии
почвы, главным фактором естественного регулирования стока рек области.
В глувокой древности вся территория респувлики выла покрыта роскошной лесной растительностью.
Однако в связи с историческими с о б ы т и я м и , а в дальнейшем и хозяйственной деятельностью карабахского
человека лесные массивы предгорий и предгорпых равнин выли уничтожены и превращены в сельхоз угодия.
Были уничтожены и заш иты е леса среднегорной и высокогорной зоны, что и обусловило эрозию почвы на всей
территории респувлики. Если нижняя граница леса в результате рувки поднимается вверх, одновременно
происходит обратный процесс, верхняя граница леса в зоне субальпийских лугов в результате чрезмерной
нерегулированной пасьвы скота искусственно снижается вниз. Сокращение площади лесов респувлики
продолжается и в наши дни. Площадь расстроенных, малоценных лесов превышает 40 тысяч га. Органы лесного
хозяйства не имеют организационно хозяйственный план, что затрудняет научно-овоснованное ведение хозяйства.
Для охраны и воспроизводства лесных ресурсов, повышения их продуктивности и защитных функций
необходимо проведение устройства лесов респувлики.
До проведения лесоустройства органы лесного хозяйства могут восстановить расстроенные и малоценные
леса путем реконструкции с внедрением высокопродуктивных древесных пород, таких как дув каштанолистный и
восточный, вук восточный, каштан съедовный, сосна обыкновенная и других ценных пород.
Литература
1. Арушанян Р.И., Реликты Нагорного Караваха и новое место нахождения их, "Ботанический журнал" 1972г.
N12, АН СССР, Ленинградское отделение.
2. Гросейм А., Растительные Богатства Кавказа, Москва 1962г.
3. Прилипко Л.И., Лесная растительность Азербайджана, Баку 1954г.
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Леса Нагорного Караваха
Р.И.Арушанян
Резюме
По результатам исследований определены основные лесоовразующие древесно-кустарниковые растения, |
их распределение по районам респувлики. Для научно овоснованного ведения лесного хозяйства в лесам
респувлики неовходимо провести инвентаризацию лесов и составление организационно-хозяйственного плана.
Լեռնային Ղարաբսոփ անտառները
Ռ.Ւ .Առուշանյան

Ավփոփում

Աշխատանքը հայտնաբերել է Լեռնային Ղարաբաւփ հանրապետության տարածքում աճալ
անտսւռաձևավորող հիմնական ծսաաթվւատեսակները, այդ թվում պտղատու ն հատապտղատու,:
ծաոաթվւատեսակները, նրանց ներկա վիճակը:

Լէսոն Օրբսլի X X ԴԱՐԻ Ա կԱ ՆԱ վՈ Ր ՖԻԶԻՈԼՈԳԸ
Ռ.Թ.Ափալյսւն
Մարդը, ի տարբերություն մնացած կենդանի աշխարհի, հաստատում է իր անմահությունը ոչ միայն նրանով, որ
շարունակում է իր ցեղը: Նրա մեծությունը կայանում է սերունդներին իր մտքերի եւ գաղափարների, արվեստի եւ
գիտության ստեղծագործությունների, իր հասարակական գործունեության պտուղների փոխանցման մեջ:
Օբբելին իրենից հետո թավդ է հսկայական հարստության: Նրա օրիգինսղ հայացքները վերաբերում են
վեգետատիվ եւ կենտրոնական նյարդային համակարգի ֆիզիպոգիային, զգայական օրգանների ֆունկցիաների
մասին ուսմունքին, էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիային, որի հիմնադիրը իրավամբ համարում են նրան:
1882 թվականի ամռանը դատական պաշտոնյա Աբգար Օրրելու ընտանիքը անց էր կացնում Դարաչիչագ
(Ծաղկաձոր) գեղատեսիլ բնակավայրում: Այդ ամռանը, հուփսի 7փն Օրբելի երիտասարդ զույգի ընտանիքում
ծնվեց որդի, որին անվանեցին Լետն: Դրանից երկու տարի առաջ, Նախիջեւանում, որտեղ այդ ժամանակ
աշխատում էր Աբգար Օրբելին, ծնվել էր Լետնի ավագ եղբայրը' Ռուբենը, իսկ 5 տարի անց' 1887 թ.
Քութաիսիում կրտսեր եղբայրը' Հովսեփը: Օրրելու տոհմը հին նահապետական հայկական տոհմ է: Հոր կողմից
պապը' Հովսեփ Օրբելին, Մոսկվայի Լազարյսւն ճեմարանն ավարտելուց հետո նշանակվել է սկզբում Մոսկվայի,
հետագայում Սանկտ-Պետերբուրգի հայկական եկեղեցու տերտեր, իսկ Թիֆլիս վերադառնալուց հետո ծառայել
է որպես տաճարի ավագ երեց: Հայրը' Աբգար Օրբեփն, Պետերբուրգի համալսարանն ավարտելուց հետո
դարձավ իրավաբան: Մայրը' Վարվսաա Արգուտինսկայա-Դոլգորուկայան, նույնպես պատկանում էր հին
հայկական տոհմին: Նրա նախնիներից մեկը' Հովսեփ Արղությսւնը, 1880 թ. հայոց կաթողիկոս էր, իր ժամանակի
հայտնի դիվանագետ, Հայաստանի ազատագրման վերաբերյալ Ռուսաստանի հետ 1783 թ. պայմանագրի
նախագծի հեղինակը: Ռուսաստանին մատուցած ծառայությունների համար նա իր եղբայրների եւ
ազգականների հետ 1800թ. Պավել Առաջին կայսրից ստացել էր իշխանական տիտղոս եւ սկսեւ անվանվել
իշխան Արգուտինսկի-Դոլգորուկի:
Ընղհանուր կրթությունը Լեան Օրբեփն ստացել է Թիֆլիսի 3-րդ գիմնազիայում: 17 տարեկանում ոսկի մեդալով
ավարտելով գիմնազիան, 1899 թ. Օրբեփն ընդունվում է Պետերբուրգի ռազմա-բժշկական ակադեմիան:
1904 թ. գարնանը Օրբեփն ավարտում է ռազմա-բժշկական ակադեմիան եւ որպես բժիշկ աշխատանքի
նշանակվում կրոնշտսւդտի զինվորական հոսպիտալում, հետագայում տեղափոխվում Պետերբուրգի ծովային
հոսպիտալ: Ռազմածովային ծառայությունից ազատվելով' 1908 թ. Օրբեփն ամբողջապես աշխատանքի է
անցնում վտրձարարական բժշկության ինստիտուտում, որտեղ երկար տարիներ օգնում էր Պավլովին
ֆիզիոլոգիական բաժնի ղեկավարման գործում:
1908 թ. ռազմա-բժշկական ակադեմիայում նա հաջողությամբ պաշտպանում է դոկտորական դիսերտացիան:
Օրրելու կողմից կատարված վտրձարարական աշխատանքների բարձր որակը հիմք են տափս Պավլովին իր
տաղանդավոր աշակերտին, որպես թեկնածու, ներկայացնել արտասահման գործուղվելու համար: Աշխատելով
Գերմանիայի, Անգփայի ե Իտափայի առաջնակարգ լաբորատորիաներում, Օրբեփն առաջին հերթին ձգտում էր
ըւացնեւ իր գիտելիքները զգայական օրգանների ֆիզիոլոգիայի բնագավառում բարձրագույն նյարդային
գործունեության մասին Պսւվրւվի ուսմունքի հետագա զարգացման նպատակով:
Դա երիտասարդ Օրբերււ կյանքում գիտեփքների կուտակման, համաշխարհային ֆիզիոլոգիայի
հարստությունների հետ շփման բուռն ժամանակաշրջան էր: Սակայն նա հանդես էր գափս ոչ թե որպես պասիվ
աշակերտ, այլ գիտության ստեղծման ակտիվ մասնակից:
Արտասահմանից վերադառնալուց հետո նա շարունակում է օգնել Պավլովին ֆիզիոլոգիական աշխատանքների
ղեկավարման գործում: Շուտով, 1913 թ.
ընտրվում է Լեսգսւֆտի կողմից հիմնադրված Պետերբուրգի
կենսաբանական լաբորատորիայի խորհրդի անդամ: Ա յդ ժամանակ արդեն նա հայտնի էր ոչ միայն որպես
անվանի ֆիզիոլոգ, այլեւ' հասարակական գործիչ: Պետերբուրգի ռուս բժիշկների ընկերությանը դեռեւս 1912 թ.
հանձնարարում է նրան խմբագրել իր ընկերության աշխատությունները: 1917 թ. ապրիլին ֆիզիոլոգների
աոաջին համառոաաստանյան համագումարում Օրբեփն ընտրվում է միության քարտուղար եւ »Ռուսական
ֆիզիոլոգիական հանդեսի« խմբագիր: 1919 թ. նա ղեկավարում է Լեսգաֆտի ինստիտուտի, իսկ 1920 թ.' նաեւ
աոաջին բժշկական ինստիտուտի ֆիզիոլոգիայի ամբիոնները: 1925 թ. Պավլովը, ռազմսւբժշկական
ակադեմիայում 50 տարվա աշխատանքից հետո թողներւվ ֆիզիոլոգիայի ամբիոնը' ցանկություն հայտնեց,
որպեսզի ամբիոնի պետ դառնա Օրբեփն: Գալով ակադեմիա, Օրբեփն իր սաջեւ խնդիր դրեց' ոչ միայն
գարգացնեւ իր նախորդների գիտական մտքերը, այլեւ ուսումնասիրել այն հարցերը, որոնք անմիջականորեն
կապված էին բանակի պաշտպանունակության բարձրացման հետ: 1934 թ. լրացավ Օրրելու գիտական
գործունեության 30 տարին: Նրան շնորհվեց գիտության վաստակավոր գործչի կոչում:
1924 թ. ամռանը Օրբեփն ուղետբվեց Շվեդիա, Դանիա ե Հոլանդիա' գիտական հետազոտություններ
կատարելու: վերջին երկիրը Անգփան էր: Եռամսյա գործուղումից հետո Օրբեփն բարեհաջող վերադարձավ
Լճնինգրադ:
Երկու տարի անց Օրբեփն գործուղվեց Շվեդիա, որտեղ անցկացվում էր ֆիզիոլոգների 12-րդ միջազգային
կոնգրեսը եւ 3 ամիս' Ավստրիա' գիտական աշխատանքի:
1929 թ. Օրբեփն մասնակցեց Ամեբիկայում կազմակերպված ֆիզիոլոգների 13-րդ միջազգային կոնգրեսի
աշխատանքներին: Այն անցկացվեց Բոստոնում Հարվարդի համալսարանում: կոնգրեսում Օրբեփն ելույթ
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ունեցավ «Սիմպսւթիկ նյարդի ազդեցությունը մկանի էհ կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա» թեմայով
որը ներկաների վրա մեծ տպավորություն -թալեց եւ որից հետո նա հրավեր ստացավ մի շարբ սւմերիկյաո
գիտական կենտրոններից: Այդ մասին հիշեցնում Է Պավլովը' Օրրելուն ակադեմիկոսի կոչման իր ներկայացման
ժամանակ: Օրբելին դասախոսություններով հանդես եկավ Բաւթիմորում, Ռիչմոնդում, Չիկագոյուա
Սան-Ֆրանցիսկոյում, Բերկլիում: ճանապարհորդությունը ԱՄՆ-ում Օրրելուն րերեց համաշխարհային
ճանաչում:
Շուտով, Բոստոնի կոնգրեսից հետո, Պավլովը հնարավոր համարեց րարձրացնեւ սիմպաթիկ նյարդայիտ
համակարգի ֆունկցիաների հետազոտման աշխատանքների համար Օրրելուն ՛Օոբելյան մրցանակ շնորհեր»
հարցը: Չնայած Պավլովի ներկայացումը եւ դրան հաջորդած Լիխաչովի դիմումը ՛Օոբելյան կոմիւու I
հաջողությամբ չպսակվեցին, սակայն այդ փաստը վկայում Էր ֆիզիոլոգիայի բնագավառի աշխարհի խոշոո
գիտնականների կոդմից Օրրելու հայտնագործությունների բարձր գնահատման մասին:
Օրրե(ու աճող գիտական ակտիվությունն արտահայտվում Էր ոչ միայն գիտական հետազոտությունների լայա
ընդգրկումով, այլեւ բազմաբնույթ գիտահսւսարակական գործունեությամբ: 1932 թ. նա ընտրվեց Լենինգրադտ
ֆիզիոլոգների ընկերության նախագահ: Երկար տարիներ ֆիզխղոգների, կենսաքիմիկոսների եւ I
ֆարմակոլոգների համամիութենական ընկերության միության նախագահն Էր: 1931 թ. նա ընտրվում Է ՍՍՀՍ1
ԳԱ թւլթակից-անդսւմ, 1935 թ.' ակադեմիկոս: Օբբեւու գիտական գործունեությունը իր ճանաչումն Է գտնում I
նաեւ արտասահմանում. 1930 թ. ընտրվում Է Փարիզի կենսաբանական ընկերության անդամ, 1931 թ.'
բնագետների համագերմանական ակադեմիայի անդամ: Հետագայում' Ֆրանսիայի բժշկական ակադեմիայի!
անդամ, Նյու-Յորքի բժշկական ակադեմիայի պատվավոր անդամ, Ռումինիայի ակադեմիայի պատվավոր*
անդամ, Պրագայի կապովի համալսարանի դոկտոր, անգլիական ֆիզիոլոգիական ընկերության պատվավոր
անդամ, ամերիկյան ֆիզիուոգիական ընկերության պատվավոր անդամ, Ֆրանսիայի բժշկական ակադեմիայի
արտասահմանյան անդամ:
1935 թ., առաջին անգամ, ֆիզիոլոգների միջազգային համագումարը անց Էր կացվում Սովետական!
Միությունում: կազմկոմիտեի նախագահ Է ընտրվում Պավլովը, տեղակալ' Օրբելին, որի վրա Է ընկնում՛
համագումարի կազմակերպման հիմնական ծանրությունը:
1936 թ. ֆիզիոլոգիական գիտությունը ծանր կորուստ կրեց' մահացավ Պավլովը: Գիտությունների ակադեմիան]
Օրրելուն հանձնարարեց ղեկավարել Պավլովի հիմնադրած երկու հզոր գիտական կենտրոնները' ՄՄՀՄ ԳԱ|
ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտը եւ վտրձարարական բժշկության ինստիտուտի' ֆիզիոլոգիայի բաժինը:
Իսկապես հսկայական Էր Օրրելու կոդմից ղեկավարվող գիտական հետազոտությունների շրջանակը: 1936 թ.
Օրբելին ղեկավարում Էր 4 հզոր գիտական կենտրոններ' ռազմա-բժշկական ակադեմիայի ֆիզիոլոգիայի
ամբիոնը, ՍՍՀՄ ԳԱ Պավլովի անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտը, Էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիայի եւ բարձրագույն ՚
նյարդային գործունեության պսւթուոգիայի ինստիտուտը եւ Լեսգաֆտի գիտական ինսւոիտուտի ֆիզիոլոգիայի
բաժինը:
Հայրենական պատերազմի տարիներին հսկայական թափ ստացավ Օրրելու գիտակազմակերպչակսւն
գործունեությունը: ՍՍՀՄ ԳԱ նրան ընտրեց իր ւիոխպրեզիդենտներից մեկը եւ նրա վրա դրեց բազմաթիվ
պարտավորություններ' պատերազմի դաժան պայմաններում երկրի գիտական կյանքի ղեկավարման գործում:
Միաժամանակ նա մնամ Էր ՍՍՀՄ ԳԱ կենսաբանական բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղարը, որում
ընտրվել Էր 1939 թ.: Սովետական բանակի հրամանատարությունը նրան նշանակում Է ռազմա-բժշկական
ակադեմիայի պետ: ՍՍՀՄ բժշկական գիտությունների նորաստեղծ ակադեմիան Օրրելուն ընտրում Է իր
իսկական անդամ: Ն ա ընտրվում Է նաեւ Հայաստանի ԳԱ ակադեմիկոս:
Իսկապես անսպառ Էներգիայով Էր Օրբելին այդ դաժան տարիներին ղեկավարում իր աշխատակիցների
բազմամարդ կոլեկտիվները, որոնք ցրված Էին երկրով մեկ' Լենինգրսւդում, Մոսկվայում, կաղանում,
Սվերդլովսկում, Սամարդանդում: Նրան շնորհվում Է բարձրագույն ռազմա-բժշկական' գեներալ-գնդապետի
կոչում: ՍՍՀՄ ԳԽ նախագահությունը Օրրելուն շնորհում Է Սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի պատվավոր
կոչում:
Լարված գիտական եւ գիտահասարակական աշխատանքը աճող հաջողությամբ շարունակվում Է մինչեւ
1948-1950 թթ.: Ինչպես հայտնի Է, 1948 թ. տեղի ունեցավ ՍՍՀՄ գյուղատնտեսական ակադեմիայի սեսիան, իսկ
1950 թ.' ՍՍՀՄ ԳԱ եւ ԲԳԱ միավորված սեսիան: Առաջինը նվիրված Էր ժառանգականության պրոբւեմին,
երկրորդը' Պավլովի ուսմունքի հետագա զարգացմանը: Այդ սեսիաներում Օրբելու գործունեությանը' որպես
կենսաբանական գիտությունների բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղարի եւ մի շարք ինստիտուտների
տնօրենի, որոշ գիտնականների կոդմից ենթարկվեց խիստ եւ անհիմն քննադատության: Անհատի՜
պաշտամունքի անառողջ մթնոլորտում դա հանգեցրեց այն բանին, որ Օրրելուն ազատեցին զբաղեցրած բոլոր
պաշտոններից:
Անհատի
պաշտամունքի
վճռական
քննադատությունից
հետո
բացվեցին
նոր
հնարավորություններ գիտական ստեղծագործության համար: ՍՍՀՄ Գ Ա նախագահությունը անհրաժեշտ
համարեց ամեն կերպ աջակցեւ Օրբելու գիտական գործունեության ընդարձակմանը: 1956 թ. նա դարձավ
ՍՍՀՄ ԳԱ Սեչենովի անվան Էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի տնօրենը:
Օրբելու արիությունն ու վեհանձնությունը, որոնք արտահայտվեցին այդ ծանր տարիներին, Էլ ավելի
բարձրացրին նրա հանդեպ ունեցած հարգանքն ու սերը: Հատկապես դա արտահայտվեց 1957 թ. ՍՍՀՄ ԳԱ
կողմից կազմակերպված' Օրբելու ծննդյան 75-ամյակին նվիրված հոբելյանական հանդիսությունների
ժամանակ:

Ամբողջ երկրից գիտական գործիչներ Էին եկել Լենինգրսւդ, որպեսզի շնորհավորեն թանկագին հոբելյարին:
Երեւանից ինքնաթիռով բերել Էին Օրթելու հայրենիքում' Ծաղկաձորում աճեցված 75 վարդ: Երբ հնչեցին
թսպմսւթիվ շնորհավորանքները, Օրբեփն պատասխան խոսք վերցրեց. «Ես համարում եմ,- ասաց Օրբեփն,- որ,
ինչպես ասում են, ծնվել եմ վերնաշապիկում: Ւմ կյանքի առաջին օրերից իմ թախտը բերում Է: Առաջինը' որ իմ
թախտը բերել Է' այն Է, որ ես պատկանում եմ հնագույն ազգերից մեկին, մի ազգի, որը հարյուրամյակների,
նույնիսկ հազարամյակների ընթացքում ստեղծել Է մշակույթ: Ւմ բախտը բերել Է նաեւ այն առումով, որ ես ծնվել
եմ աշխատավոր ընտանիքում, աշխատավոր ոչ թե ֆիզիկական, այլ մտավոր աշխատանքի' առումով, եւ ինձ լավ
դաստիարակո ւթյուն են տվել: Ես թախտ եմ ունեցել լինելու Պավլովի աշակերտը»: Օրբեփն նշեց նաեւ, որ ինքը
երբեք չի վախեցել իր աշակերտներից: Գիտական աշխատանքում ամենասարսափեփն այն Է, երբ ուսուցիչը
վախենում Է իր աշակերտներից՝ հանկարծ աշակերտը իրենից առաջ չանցնի: Ընդհակառակը, լավ ղեկավարը նա
Է, ով ցանկանում Է տեսնել իր աշակերտներին ավելի առաջադիմած: Առանց դրա գիտության զարգացում լինել
չի կարող: Ծննդյան 75-ամյակի կապակցությամբ, գիտության զարգացմանը մատուցած հսկայական
ծաոայությունների համար Օրբեփն արժանացավ Լենինի 4-րդ շքանշանի: Մինչ այդ նա պարգեւատրվեւ Էր
աշխատանքային կարմիր դրոշի եւ մարտական կարմիր դրոշի շքանշաններով եւ երկու անգամ արժանացել
ՍՍՀՄ պետական մրցանակի:
1958 թ. դեկտեմբերի 9-ին Օրբեփն մահացավ սրտի անբավարարությունից: Նրա մահը ծանր կորուստ Էր
համաշխարհային ֆիզիոլոգիայի համար: Օրրելուն հուղարկավորեցին Լենինգրսւդի ռազմաբժշկսւկան
ակադեմիայի հրապարակում, մի կողմում աղջկա' Մարիա Օրթելու գերեզմանն Է, մյուս կողմում4 եղբոր'
ականավոր արեւելագետ, ակադեմիկոս Հովսեփ Օրրելու, որը երկար տարիներ Էրմիտաժի տնօրենն Է եղել:
Տողերիս հեղինակին բախտ Է վիճակվել մի քանի տարի աշխատել Լենինգրսւդի ՍՍՀՄ Գ Ա Սեչենովի անվան
Էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիայի եւ կենսաքիմիայի ինստիտուտում: Ւմ գիտական ղեկավարը եւ ուսուցիչը' ՍՍՀՄ ԳԱ
թղթակից-սւնդամ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արտաշես Ք արամյանը, Օրթելու
տաղանդավոր աշակերտներից եւ գիտական ժառանգության շարունակողներից Էր: Քարամյանը հաճախ Էր մեգ'
էկւիտասարդ գիտնականներիս, պատմում իր հիշողությունները Օրրելու մասին: Ցանկացած մարդու համար, ով
շփվել Է Օրբելու հետ, նա թանկ Է ոչ միայն որպես մեծ գիտնական, այլ նաեւ որպես հրաշափ մարդ, որը օժտված
Էբբացառիկ հմայքով: Օրբեփն միշտ օգնության ձեռք էր մեկնում մարդկանց, երբեք չէր թողնում դժբախտության
մեջ տուժածին, իր ամբողջ էներգիան ու հեղինակությունը օգտագործում էր արդարության վերականգնման, իր
օգնության կարիքը զգացող մարդկանց կյանքը թեթեւացնելռւ համար: Անգնահատեփ է նրա մասնակցությանը
անմեղ տուժած մարդկանց կյանքում, որոնց պաշտպանելու համար բացի բարի կամքից պետք էր եւ մեծ
համարձակություն:
Օբբելին զարմանալիորեն հասարակ էր մարդկանց հետ շվւվեփս, ոչ մեկին չէր արգելում իրեն զանգահարելու
իրավունքից, նրա տան հեռախոսը չէր լռում: Ւնչքան շատ ուներ նա, այնքան ձգտում էր շատ տալ մարդկանց:
Անհաջողությունները նրան չէին չարացնում: Ն ա հազվադեպ էր իրեն թույլ տափս հանգստանալ, արձակուրդ
չէր վերցնում: 1940 թ. գործը հասավ նրան, որ ժողկոմ վորոշիլովը հրաման տվեց, որը պարտավորեցնում էր
Օրբերսն արձակուրդ վերցնել' միաժամանակ տրամադրելով լավագույն հանգստյան տան ուղեգիր: Օրբեփն
ենթարկվեց հրամանին, բայց կարճ ժամանակ անց փախավ հանգստյան տնից: 1946 թ. ՍՍՀՍ՛ Գ Ա պրեզիդենտ
վավիլովը Օրրելուն գրել է. «Ա յժմ ինչպես ձեզ, այնպես էլ գիտությունների ակադեմիայի համար խիստ
անհրաժեշտ է ձեր հանգստանալը»:
Օրբելին զարմանալի արի մարդ էր: Նրա կյանքում կային անձնական շատ դժբախտություններ: Ն ա կորցրեց
իրբազում համախոհների եւ աշակերտների, որոնց հետ ընկերություն էր տնում եւ աշխատում երկար ժամանակ:
Պատերազմի տարիներին նա կորցրեց ավագ եղբորը' ստորջրյա հնագետ, պրոֆեսոր Ռուբեն Օրբելուն:
Փորձության ծանր տարիներին կյանքից շատ վաղ հեռացավ նրա միակ աղջիկը' Մարիա Օրբեփն: Բոլոր նման
դեպքերում Օրբեփն զարմանալի ստոիցիզմով էր ընդանում կյանքի դաժան հարվածները:
Սանկտ-Պետերբուրգի ՍՍՀՄ Գ Ա Սեչենովի անվան էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիայի եւ կենսաքիմիայի ինստիտուտի
շենքի առջեւ կանգնեցված է նրա հիմնադրի հուշարձանը: Հսկայական գրանիտե հիմքի վրա վեր է խոյանում
Օբբելու կիսանդրին: Երբ հեռվից նայում ես հուշարձանին, թվում է' ամբիոնի առջեւ կանգնած է եւ
դասախոսություն է կարդում ականավոր գիտնական եւ հրաշափ մարդ Լետն Օրբեփն:

Ամվտվտւմ
Աշխատանքը նվիրված է X X դարի ականավոր գիտնական, էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիայի հիմնադիր
ակադեմիկոս Լևոն Օրբելու գիտական և գիտակազմակերպչական գործունեությանը:

Резюме
Равота посвящена научной и научно-организационной деятельности выдающегося ученного X X векав
основоположника эволюционной физиологии академика Левона Орвели.
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Դ Տ Հ - 611-97
6-16 ՏԱ ՐԵկԱ Ն ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ն ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ Վ Ե ՐԻՆ ՎԵՐԶՈԻՅԹՆԵՐԻ Ֆ ԻՁ Ւ կԱ կԱ Ն ԱՃԻ ն 11
ԶԱՐԳԱ ՑՄ ԱՆ ՍՈՄԱՏՈՄԵՏՐՒկ ն ՖԻՁՒՈՄԵՏՐԻկ ՑՈԻՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
Ա. Բ. Ադասյսւն
Աշխատանքում ուսումնասիրվել Է երեխաների, դեռահասների ն պատանիների ֆիզիկական 1 1
զարգացման ն կենսաբանական հասունացման համակողմանի գնահատման համալիրում վերջույթների 1 1
բնականոն սոմսւտոմետրիկ ն ֆիզիոմետրիկ ցուցանիշները: Ձեռքերի բնականոն զարգացման պրոցեսները, I I
ինչպես ե մյուս կազմվածբա-գործաոական ե այլ հատկանիշները կապված են օրգանիզմի գենետիկական 1 I
հիմքի, ե շրջակա միջավայրի գործոնների, տվյալ դեպքում, առանձնապես աշխատանքային գործունեության ու I I
մարզման հետ:
ԼՂՀ-ում նախկինում ոչ ոքի կողմից չի ուսումնասիրվել երեխաների և դեռահասների վերջույթների j I
ֆիզիկական աճն ու զարգացումը /1/, ուստի ստորն բերվող աշխատանքում ներկայացնում ենք 6-16 տարեկան 1 I
6իՏ\սան5լփ
վերջուլթներէ ^պ\\կա1\ան զարգազման գէսզանիշներր, որոնք մենք ստացել ենր ■
անմիջական ուսումնասիրությունների ն դրանց մաթեմատիկական մշակումների ճանապարհով:
Ուսումնասիրությունները կատարել ենք Ստեփանակերտ քաղաքի տարբեր դպրոցներում: Օգտվել ենր Щ
անտրոպոմետրիայում օգտագործվող եղանակներից,
ձեռքի ընդհանուր երկարությունը չափել ենք ուսի Я
ակրոմիոնային ելունդի (pr. acromion) կողմնային ամենաբարձր արտացցումից մինչև երրորդ մատի եղունգային |
ծայրը ընկած հատվածում (p. dactilion): Բազուկի երկարությունը որոշել ենք բազկի ակրոմիոնային կետից մինչևա
ճաճանչի պրոքսիմալ եյունդի արտացցված ցցվածքը ընկած հատվածում (դա չսոիել ենք ձեռքը ցած կախած ■
վիճակում, որի ժամանակ ճաճանչոսկրի կողմնային այդ ելունդը երեում Է արմունկային ծալվածքի հատվածում Щ
գտնվող «գեղեցկության վտսում»): Նախաբազուկի երկարությունը որոշել ենք ճաճանչոսկրի պրոքսիմալ 1
արտացցված ելունդի ե դիստալ ծայրի մախաթանման ելունդի (կետի) միջև ընկած հատվածում: Ձեռքի թաթի |
կամ դաստակի և նախադաստակի երկարությունը որոշել ենք ճաճանչի մախսւթանման ելունդի արտացցված j
կետից մինչև երրորդ մատի հիմքը ընկած հատվածում: 3-րդ կամ մեծ մատի երկարությունը չափել ենք նրա j
առաջին կամ հիմնային ոսկրից մինչև նրա ծայրային կամ եղունգային ոսկրի ծայրը ընկած հատվածում: Ձեռքի j
ընդհանուր և աոանձին հատվածների երկարությունը, ինչպես նաև բազուկի շրջագիծը, չափել ենք չձգվող |
փալասից պատրաստած սանտիմետրային ժապավենով: Ընդ որում, բազուկի շրջագիծը չափել ենք ձեռքը
ցած կախած դիրքում մկանները չկծկված, ապա արմնկային հողում ձեռքը ծալած և բազուկի մկանները ուժեղ ]
կծկված վիճակում: Երկու դեպքում Էլ սանտիմետրանոց ժապավենը անց ենք կացրել բազուկի I
ամենահասւոացսւծ մասի մկանների վրայով:
Ձեռքի թաթի սեղմող ուժը որոշել ենք ուժաչավտվ, ընդ որում, 3 ուժաչափման ցուցանիշներից հաշվարկի I
ենք վերցրել ամենամեծը: Ստացած արդյունքների կենսաչափական մշակումների համար կազմել ենք I
հասակասեոային խմբեր, յուրաքանչյուրում ընդգրկելով 30 մարդ: Խմբերում ամեն մի ցուցանիշի համար որոշել 1
ենք միջին թվաբանականի մեծությունը (M), դրա քաոակուսային շեղումը (G), միջին թվաբանականի սխալը I
(га), վարիացիայի գործակիցը (Cv),
համեմատվող ցուցանիշի հավասարության չափը (է) և որոշ այլ 1
ցուցանիշներ:
Թիվ 1 աղյուսակից երևում կ ամբողջ 6-16 տարեկան տղաների ձեռքի ընղհանուր աճը կազմել Է 28,0 սմ, I
տարեկան միջին առաջընթացը' 2,8սմ: Աղջիկների մոտ դա կազմել Է համապատասխանաբար' 21.0 և 2.2սմ: j
Տղաների և աղջիկների մոտ աջ ձեռքի աճը ավելի ինտենսիվ Է ընթացել 13-14 տարեկան հասակում (7սմ և |
2.6սմ), որը հավանաբար կապված Է այդ տարիքում ձեռքը աշխատանքում ն շարժողական տարբեր ]
գործողություններում ավելի մեծ չավտվ օգտագործման հետ: Ընդ որում տղաները համահասակակից
աղջիկներին հավաստի չավտվ գերազանցել են միայն 13-16 տարեկան հասակում (է>2): Աջլիկ երեխաները i
ձեռքի ընդհանուր երկարության ցուցանիշով (0.3-0.7սմ) միշտ որոշ չավտվ գերազանցում են ձախլիկներին,
չնայած այդ տարբերությունը եղել Է ոչ հավաստի (է<2):
6-11 տարեկան հստակում աղջիկների և տղաների բազուկի աճման ցուցանիշում նշանակալի
տարբերություններ չեն նկատվել և կազմել են համապատասխանաբար' 20.9-21.30 և 23.9-24.2սմ: Մինչդեռ
դրանից հետո տղաները մինչև 16 տարեկանը բազկի երկարության ցուցանիշով միշտ գերազանցեւ են
աղջիկներին (է>2): Տղաների բազուկի աճը 6-16 տարկսւն հասակում կազմել Է 7.7սմ, աղջիկներինը' 6.1սմ:
6-12 տարեկան տղաների և աղջիկների նախաբազուկի երկարության տարեկան աճը ընթացել Է նույն ]
թափով: 11-12 տարեկան հասակում աղջիկները նույնիսկ որոշ չավտվ գերազանցել են տղաներին, թեկուզ այդ |
տարբերությունները, ինչպես ն նախորդ տարիներին եղել են ոչ հավաստի (է<2): 13-16 տարեկանում տղաները i
իրենց նախաբազկի աճի ցուցանիշով միշտ գերազանցեւ է!ն իրենց համահասակակից աղջիկներին (է>3): ]
Տղաների նախաբազուկի ամբողջ աճը 6-16 տարեկանում կազմել Է 8.7սմ, աղջիկներինը' 6սմ:
Ձեռքի թաթի և 3-րդ մատի ընդհանուր երկարությունը 6 տարեկան տղաների մոտ (աղյուսակ 2) կազմել Է
միջինում 8.3սմ, 16 տարեկանում' 20.4 սմ: Աղջիկների մոտ դա կազմել Է համապատասխանաբար 8.3սմ ե 1
18.0սմ, այլ կերպ ասած 6-11 տարեկան հասակում տղաների ձեռքի երկարությամբ աճը կազմել Է 12.1սմ,
ադջիկներինը' 9.7սմ: Ընդ որում, 6-16 տարեկանում տղաները այդ ցուցանիշով, միշտ նշանակալի չավտվ !
գերազանցել են համահասակակից աղջիկներին և այդ տարբերությունը եղել Է հավաստի (է>2):
6-16 տարեկան տղաները իրենց բազկի շրջագծի ցուցանիշով (մկանները թուլացած և կծկված
վիճակում), ինչպես երևում Է թիվ 2 աղյուսակից, միշտ հավաստի չավտվ գերազանցել են աղջիկներին:
Թուլացած վիճակում բազկի շրջագիծը տղաների մոտ 6-16 տարեկան հասակում մեծացել Է 6.1սմ-ով, կծկված
վիճակում46.8սմ, աղջիկները համապատասխանաբար' 4.9սմև 5սմ-ով:
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6 տարեկան տղաների աջ ձեռքի սեղմող ուժը կազմել Է 11.2կգ (աղյուսակ 3), աղջիկները' 10.2կգ: 16
տարեկան հասակում դա կազմել Էհամասլատասխանաբար 40.5կգ և 30.8կգ: Այլ կերպ ասած 6-16 տարեկան
հասակում տղաների աջ ձեռքի սեղմող աժի աճը կազմել է 29.3կգ, տղջիկներինը' 20.5կգ: Միջին տարեկան աճը
սպաների մոտ կազմեւ է շուրջ 2.7 կգ, աղջիկներինը' շուրջ 1.9 կգ: Ա յն ավելի ինտեսիվ է ընթացել 12-13
տարեկանից սկսած ն տարեց ֊տ ա րի մեծացել է մինչև 16 տարեկան հասակը ներաոյսդ:
Ձախ ձեռքի սեղմող ուժի ցուցանիշները միշտ նշանակալի Փոքր են եղել աջ ձեռքի ուժից (է>2): Տղաները
բոլոր հասակում միշտ հավաստի չափով գերազանցել են համահասակակից աղջիկներին (է>2): 6-16 տարեկան
հասակում ձախլիկները կազմել են հետազոտվածների 3-11% -ը: Ն րա նք իրենց ձախ ձեքի սեղմող աժի
ցուցանիշով միշտ գերազանցել են աղջիկներին: Սպորտով զբաղվողների ձեռքի սեղմող ուժը միշտ նշանակալի
չափով ավելին է եղել, քան չզբաղվողնեբինը:
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6-16 ՏԱ Ր կԱ Ն ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ և Դ ԵՌ Ա ՀԱ Ս ՆԵՐԻ վ Ե Ր Ի Ն վ Ե ՐԶ Ո ԻՅԹ Ն Ե ՐԻ Ֆ Ի Ձ Ի կ Ա կ Ա Ն ԱՃԻ և
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՍՈ Մ Ա ՏՈ Մ ԵՏՐԻկ և ՖԻԶԻՈՄ ԵՏՐԻկ ՑՈ Ւ ՑԱ Ն ԻՇՆ Ե Ր Ը
Ադասյսւն Ա.Բ.

Ամփոփում
Հետազոտությունների արդյունքում պարզվեւ է, որ ԼՂՀ-ում 6 տարեկան տղա երեխաների ոտքի ընդհանուր
երկարությունը կազմում է միջինում 46,8 սմ, 7 տ' 49,4, 8 տ ' 5 1 ,8 ,9 տ' 52,8, 10 տ. 56,2, 11 տ' 58,3, 12 տ' 59,8,13
տ' 63,8, 14 տ' 70,9, 15 տ' 72,9 , 16 տ' 74,9 սմ, այլ կերպ ասած ամբողջ ա յդ շրջանում աճը կագմեւ է 28,1 սմ:
Աղջիկների մոտ վերջինս կազմեւ է միջինում 21,8 սմ:

Сонатометрнческие и физиометрические показатели роста и развитая верхних конечностей детей и подростков
в возрасте 6-16 лет.
Агасян А.Б.
РЕЗЮМЕ
На основании анализа выше приведенных материалов можно отметить, что общая длина руки 6 -и летних мальчиков
составила в среднем 46.8см, 7л-49.4, 8л-51.8 9л-52.8, Юл >56.2, 11л—58.3, 12л>58.8, 13л--63.8, 14л-70.9, 15л-72.9,
16а-74.9см. Иначе говоря за весь этот период у мальчиков рост составил 28,1 см, у девочек-21,8 см
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3-6 տարեկան երեխաների ֆիզիկական զարգացման ցուցանիշները արցախյան պատերազմից առաջ և այժմ I
Ս.Ա .Ա դա սյա ն
Աշխատանքի նպատակն է' որ ոշե/ ԼՂՀ-ում ծնկած և մշտապես ապրող 3-6 տարեկան (I-ին և 2-րդ մանկությս^Ա
շրջան) տղաների և աղջիկների ֆիզիկական բնականոն զարգացման հիմնական ցուցանիշները արցախյան պատերազմիյԱ
առաջ, տա/ ֆիզիո/ոգիական ստանդարտի հատակ աղյուսակ, որովկարե/ի կ/ինի գնահատեյ այն փոփոխությունները, որոն/Ш
սովորաբար /ինում են կյանքի ոչ բնականոն ընթացքի պայմաններում:
վերջին տասնամյակներում մարդու ապրելամիջավայրում տեղի ունեցող սոցիալ-տնտեսակաէա
աննախադեպ մեծ փոփոխությունների հետ կապված արագ ե նշանակալի ւիովտխություններ են տեղի ունենում*
երեխաների, առանձնապես աոաջին ե երկրորդ մանկության շրջանի երեխաների (3-6տ) ֆիզիկական աճի ն I
կենսաբանական հասունացման պրոցեսներում: Տնտեսապես ապահով շատ շրջաններում նկատվում է1
երեխաների և դեռահասների ֆիզիկական աճի և կենսաբանական հասունացման ինտենսիվացում*
աքսելերացխս (1, 2, 3), դրան հակառակ, կյանքի պայմանների վատթարացման պայմաններում (սով,!
պատերազմ, հիվանդություններ, տարբեր սթրեսներ ն այլն) ֆիզիկական զարգացման և կենսաբանական!
հասունացման ցուցանիշները դանդաղում ն նույնիսկ տեղի են տալիս հետընթաց երևույթների' ռետարդացիայի!
(4 ,5 ,6 ):
Մեզ մոտ Լեռնային Ղսւրաբադի հանրապետությունում երեխաների ֆիզիկական աճի ե զարգացման!
արդի շրջանի ցուցանիշների որոշումը ն դրանց մինչ արցախյան պատերազմի շրջանի տվյալների հետ!
համեմատական նկարագրությունը մեր կարծիքով կարոդ է որոշակի օգտակար լինել, քանի որ Արցախում այդ
կարգի աշխատանք ոչ ոք չի կատարել և մենք դա ներկայացնում ենք առաջին անգամ:
3-6 տարեկան երեխաների ֆիզիկական աճի և զարգացման ուսումնասիրությունը մենք կատարել tfiipl
հիմնականում Ստեփանակերտ քաղաքի տարթեր մանկապարտեզներում: Ուսումնասիրությունները կատարճլ 1
ենք տարիքային ֆիզիոլոգիայում, հիգիենայում և մանկաբարձության մեջ ընդունված եղանակներով: 1
Հետազոտել ենք 1400 երեխաներ, որից 700-ը եղել են տղաներ, 700-ը աղջիկներ: Յուրաքանչյուր երեխայի մոտ 1
որոշել ենք մարմնի երկարությունը (հասակ), զանգվածը, կրծքի ե գլխի շրջագիծը, կաթնային ե մշտական 1
ատամների առկայությունը, մկանակազմի զարգացվածությանը ե որոշ այլ ցուցանիշներ: Տասակասեռային |
խմբերը ցուցանիշների կենսաչսւփական (թիոմետրիա) մշակումների համար 1986 թվականին կազմել ենք 90,1
2001 թվականին' 30 երեխաների ընդզրկմամաթ: Յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար որոշել ենք համակշռված j
միջին թվաբանականը (M), համակշռված միջինի քառակուսային շեղումը (ст), միջին թվաբանականի սխալը 1
(ա), տարբերության հավաստիությունը (է) ե մի քանի այլ ցուցսւնիշներ:
Ցուցանիշների կենսաչավւական մշակումների տվյալները բերված են աղյուսակում, որից երևում Է, որ !
խաղաղ ժամանակաշրջանում (1986թ.) 3 տարեկան տղաների հասակը կազմել Է միջինում 94սմ, 3 տ. 6
ամսականում' 97սմ, 4տ. 6 ամս.' 104սմ, 5տ.' 107սմ, 5տ. 6ամս.' 109սմ, 6 տարեկանում' 115սմ:3-6տարեկան
աղջիկների մոտ դա կազմել Է համապատասխանաբար 94; 97; 101; 103; 108; 110; և 114սմ: Ամբողջ այդ
շրջանում աղջիկների և տղաների հասակի ընդհանուր աճը կազմել Է 20-21սմ, միջին տարեկանը' շուրջ 7սմ: Ընդ
որում, տղաների ն աղջիկների այդ տարիքային ցուցանիշի միջև նշանակալի տարբերություն չի եղեւ (է<2):
Արցախյան պատերազմի և դրան հաջորդող 3-4 տարիների ընթացքում 3-6 տարեկան տղաների ն աղջիկների
հասակը խաղաղ ժամանակաշրջանի համեմատ եղել Է հավաստի չավտվ վտքր, իսկ ինչպես երևում Է
աղյուսակից դա 2001 թվականին այդպես Էլ դեռ լրիվ չի վերականգնվել 4-6 տարեկանների մոտ (է>3): 1986թ. 3-6
տարեկան աղջիկների և տղաների մարմնի զանգվածը, որը մենք դիտում ենք որպես ԼՂՏ՜ում բնակվող
մարդկանց երեխաների բնականոն (ֆիզիոլոգիական) ցուցանիշ, եղել Է գրեթե հավասար (է<2): 3 տարվա
ընթացքում տղաների և աղջիկների զանգվածի ընդհանուր աճը կազմեւ Է շուրջ 6կգ, տարեկան միջինը շուրջ 2կգ:
2001թ. ինչպես երևում Է աղյուսակից, տղաների և աղջիկների զանգվածը գրեթե լիովին վերականգված Է եղել
նույն սահմաններում, որպիսինը ունեցել են նույն հասակի երեխաները խաղաղության տարիներին (է<2):
3-6 տարեկան տղաների և աղջիկների կրծքավանդակի և գլխի շրջագծի 2001 թվականի ցուցանիշները,
ինչպես երևում Է աղյուսակից, գտնվում են նույն սահմաններում, որպիսիքը մենք խաղաղ ժամանակաշրջանում
որոշել ենք նույն տարիքային խմբին պատկանող բնականոն զարգացում ունեցող երեխաների մոտ:
Այսպիսով 3-6 տարեկան տղաների և աղջիկների ֆիզիկական զարգացման ցուցանիշների խաղաղ
ժամանակաշրջանի (1986թ.) և արցախյան գոյամարտից (1992-1994թթ) 7 տարի հետո հրադադարի շրջանում
գոյություն ունեցող ցուցանիշների (2001թ) համեմատական վերլուծությունը թույլ Է տափս կատարելու որոակի
եզրահանգումներ, որոնք հնարավորություն կտան սահմանեւու բնականոն զարգացման ցուցանիշները և դրանց
տատանումները:
Գրականության
1. Маркосян А. А. - Вопросы возрастой физиологии. М., 1974. С-18-29.
2. Кучма В. Р. - Физическое развитое детей и подростков на современном этапе/. Здаровье населения и
среда овитания, 1988, N8, С-4-5.
3. Под. ред. В. Н. Кордашенко - Гигиена детей и подросков. М., 1988, С-41-114.
4. Поляков А. Я., Петруничева К. П., Гигуз Т. J1.-Показатели роста и развитая детей школьного возраста в
системе гигиенияеской оценке воздействия невлагоприятаых факторов окружающей среды. Химия и
здаровье, 1996.С-19-20.
դ տտ
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5.
6.

7.
8.

Грибанов А. В., Брасинина Г. Г.О ретардации физияеского роста младших школьников Архангельска.
Л ета Севера. Здаровье, рост и развитее, 1995. С-8-10.
Ս. Ա. Աղասյան, Ա. Բ. Աղասյան- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 6-20 տարեկան տղաների ն
աղջիկների ֆիզիկական զարգացման հիմնական ցուցանիշները մինչև արցախյան պատերազմը,
պատերազմի ժամանակ ե դրանից հետո: Արցախի պետական համալսարան, գիտական տեղեկագիր 1
(2000թ.) էջ - 4 4 ֊4 9 :
А. Б. Агасян, С. А. Агасян, В. Ш. Манасян - показатели физического развитая младших школьников
Нагорного Караваха, Ж . Гиглена и санитария, 1987, N7, ц-87-88
А. Б. Агасян, С. А. Агасян, А. А. Акопян- Показатели физического роста и развития 3-6 летних детей
НКР до арцахской войны и в настоящее время Мат. научн. конф. каф. б и о л о г и и арцахского
госуниверситета посвещ. 120-летаю ак. JI. А. Орвели. 21-22 мая 2002г.
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3-6 տարեկան երեխաների ֆիզիկական զարգացման ցուցանիշները արցախյան պատերազմից առաջ և այժմ
Ս. Ա. Աղասյան

Ամվսւվաւմ
(Հետազոտությունների ա րդյունքումպ ա րզեյ ենք.)

1. Արցախյաան պատերազմից առաջ խաղաղ ժամանակաշրջանում (1986թ) և 2001 թվականին 3-6 տարեկան
տղաների և աղջիկների ֆիզիկական աճի ն զարգացման հիմնական ցուցանիշներում (մարմնի հասակ,
զանգված, կրծքի շրջագիծ) հավաստի տարբերություններ չեն հայտնաբերվել:
2. Խաղաղ ժամանակաշրջանում աղջիկների ե տղաների մոտ որոշված տվյալները (М±ст) հասակ' 941(5,375,58)սմ, զանգված' 14,5-14,9±(1,89-1,90), կրծքի շրջագիծ' 52,8-53,5±(2,0-2,10)կգ, գլխի շրջագիծ' 49,850,7±(1,83-1,69)սմ կարելի է համարել որպես նրանց բնականոն (ֆիզիոլոգիական) զարգացման
ցուցանիշներ:
3. 1986թ. ե 2001թ. առաջին ե երկրորդ մանկության շրջանի 3-6 տարեկան տղաների և աղջիկների ֆիզիկական
գարգացման ցուցանիշների համեմատական քննարկումը հիմք է տալիս նշելու, որ դրանք գտնվում են նույն
սահմաններում, այլ կերպ ասած, 15 տարիների ընթացքում կարծես ոչ մի աքսելերացում չի ընթացել: Իսկ
եթե հաշվի առնենք փաստը, որ դրանք պատերազմի ժամանակ ե նրան հաջորդող առաջին 3-4 տարիներին
այդ ցուցանիշները նույն տարիքի երեխաների մոտ եղել են նշանակալի վտ քր, ապա կարոդ ենք նշել, որ
կյանքի սոցիալական տնտեսական պայմանների վերջին տարիներին շարունակական լավացումը
դրականապես է ազդել նան դեռահասների և պատանիների ֆիզիկական աճի և զարգացման բնականոն
ընթացքի վրա:
Показатели физического роста и развитая д етей в возрасте 3-6 лет до Арцахской войны и в настоящее время.

С.А.Агасян
Резюме
На основе собственных исследований установлено:
.1. Между основными показателями физического роста и развитая мальчиков и девочек в возрасте 3-6 лет
существенные разницы не установлены (t<2)
2. До арцахской войны (1986) у 3-6 летних девочек и мальчиков установлены следующие показатели
физического роста и развитая (М ±с): рост 94,01(5,37-5,58) см, масса 14,5-14,91(1,89-1,90), окружность груди
52,8-53,51(2,0-2,10) кг, окружность головы 49,8-50,71(1,83-1,69) см, которые мы рекомендуем расматриватъ
как одним из критерий их физиологического развитая.
3. Показатели роста, массы и окружности груди у 3-6летаих мальчиков и девочек д о арцахской войны (1986г) и
спустя 7 лет после него (2002г) в период перемирия оказались почта на одинаковом уровне, то есть процессы
редадации, наблюдаемые в годы войны (1991-1994гг) и в первые годы перемирия почта полностью
востоновились.
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Արւոտակ

Տստ ֊ի ր
М

Հա սա ե (սմ)
1906ս (11-90)
2110 Ip (11-30)
±էՈ
М
±ա
±օ
±օ

Յտ
Յտ նամս
4տ
4տ նամս
5տ
5տ նամս
6տ

94
97
102
104
107
109
115

5.58
4.97
5.10
4.77
6.22
5.02
4.50

0.59
0.52
0.54
0.50
0.66
0.53
0.48

94
95
96
101
105
106
109

6.20
5.80
5.60
5.20
6.60
6.40
5.40

1.03
1.06
1.02
0.95
1.20
1.17
0.98

3<л
՜ Յտ 6սւճս
4տ
4տ նամս
5տ
5տ նամս
6տ

94
97
101
103
108
110
114

5.71
4.50
5.37
5.12
5.75
4.40
5.21

0.60
0.47
0.57
0.54
0.61
0.51
0.45

94
95
96
101
104
107
109

5.80
5.60
5.44
6.00
6.40
5.90
5.72

1.06
1.02
0.99
1.09
1.18
1.08
1.04

ԶաՕօԱած (1ա)
19Ո0ս (ււ-9|)>
200 |р (II -30)
M
M
±Ծ
±311
±օ
±Ո1
ՏՂԱ
1.90
3.20
14.9
0.20
14.4
0.58
3.40
0.62
15.4
1.79
0.15
15.0
17.2
2.54
0.27
3.80
17.0
0.69
17.3
2.15
0.23
4.20
0.77
17.0
0.82
18.8
2.60
0.27
18.0
4.50
0.82
19.6
2.53
0.27
18.2
4.50
2.31
0.29
5.0
0.97
20.5
19.0
Ա'1ՋԻԿ
14.5
1.89
0.20
14.2
3.00
0.55
15.6
3.20
0.58
1.93
0.20
15.1
16.8
2.01
0.21
16.0
3.30
0.60
17.1
2.56
0.27
16.1
0.65
3.60
18.4
0.30
4.00
0.72
2.85
18.0
19.1
2.81
0.69
0.30
18.2
3.80
20.3
2.84
3.50
0.82
0.30
19.0

ԿոծբաԱանդակ ի 7Ո9ագիծ (սմ)
200Ip (11-30)
1900(1 (и 90)
±ա
M
М
±m
±ст
±օ

ՈւԽհ ?P9 Ujqh6 (սմ)
10Я6р (п-90)
20111Р (II--.Щ
М
М
±111
±Ծ 1 ±111
±օ

53.5
55.4
56.6
57.2
57.5
57.8
58.1

2.10
2.05
2.40
2.35
1.95
2.35
2.40

0.38
0.21
0.26
0.24
0.20
0.25
0.25

55.5
55.4
55.6
56.7
56.8
56.8
58.0

2.30
2.30
2.06
1.85
2.00
2.06
2.50

0.42
0.42
0.38
0.34
0.36
0.38
0.46

50.7
50.1
51.3
51.5
51.6
51.7
51.9

1.69
2.08
2.00
1.57
2.00
1.89
1.56

0.18
0.24
0.21
0.16
0.22
0.20
0.16

50.1
50.4
50.6
51.0
51.1
51.2
51.3

1.44
ւ.64
1.73
1.70
1.65
1.14
1.00

0.26
0.30
0.32
0.31
0 30
0.21
0.18

52.8
54.8
55.0
55.5
55.8
56.2
56.8

2.0
2.06
2.20
1.86
1.95
2.10
2.45

0.21
0.22
0.23
0.20
0.20
0.22
0.26

52.8
54.2
55.0
55.1
55.2
55.8
56.0

1.86
1.95
2.30
1.95
2.00
2.10
2.50

0.34
0.35
0.42
0.34
0.36
0.38
0.45

49.8

1.83
1.88
1.70
1.81
1.69
1.95
1.75

0.19
0.20
0.18
0.19
0.18
0.21
0.19

48.4
48.5
49.0
49.8
50.0
50.0
50.4

1.67
1.70
1.93
1.99
1.97
1.97
2.27

0.31
0.31
0.31
0.31
0.35
0.36
0.41

50.2
50.4
50.7
50.8
50.9
51.0

ԴՏՀ.616.24-002.5
Տուբերկուլյոզի տարածվածությանը ուսումնասիրումը ԼՂ Հ-ի պայմաններում 1988-2000թթ.
Ա.Խ.Դադայան, Կ.Հ.Անղրյան

Աշխատանքի նպատակն է' ուսումնասիրել ԼՂՀ-ում տաբերկոզեզի տարածվածության դինամիկան
1988՝2000թթ. ժսւմանակաշջանում:
Տուբերկուլյոզը մարդկությանը հայտնի է շատ վաղ ժամանակներից: Հին Եգիպտոսից մեր
ժամանակներն են հասել մումիաներ, որոնց մեջ լավ պահպանվել են տուբերկուլյոզի ախտահարումից
առաջացած ախտաբանական հետքեր: Հիպոկրատը մանրամասն նկարագրել է տուբերկուլյոզի կլինիկան: Իր
ժամանակին մեծ մտածող, բժիշկ, փիփսոփա Իբն-Սինան (980-1037) նույնիսկ մանրամասն նկարագրել է
տուբերկուլյոզի կլինիկան: Տուբերկուլյոզի խիստ վաղեմության մասին վկայում է 1904թ. գերմանական
Հեյգելբերգ քաղաքի շրջակայքում հայտնաբերված մի պատանու կմախքը, որը մահացել է 6000 տարի առաջ և
որի կրծքավանդակի ողների վրա նկատվել են տուբերկուլյոզի բնորոշ ախտաբանական հետքեր: 1882 թ.
մարտի 24-ին գերմանացի գիտնական միկրոկենսաբան Ռոբերտ Կոխը հայտնաբերում է տուբերկուլյոզի
հարուցիչը և ապացուցում դրա վարակիչ բնույթը: Տուբերկուլյոզը խրոնիկ ընթացող սոցիալական վարակիչ
հիվանդություն է: Հարուցիչն ախտահարում է բազմաթիվ օրզան-հյուսվածքներ, սակայն առավել հաճախ'
թոքերն ու ավշային հանգույցները: Տուբերկուլյոզի վարակի աղբյուրը 90-95% հիվանդ մարդն է, 5-10% խոշոր
եղջերավոր անասունները, հիվանդության հարուցիչը օրգանիզմ է անցնում օդակաթիլային ճանապարհով'
վարակված օդը ներշնչելու միջոցով: Որոշ դեպքերում հարուցիչը օրգանիզմ է թափանցում սննդի միջոցով'
հիվանդ կենդանիների կաթից, կաթնամթերքների, եզակի դեպքում վնասված մաշկի, ներարգանդային շրջանում
ընկերքի միջոցով: Վարակի դեպքում միշտ չի առաջանում տուբերկուլյոզ, քանի որ մակրոօրգանիգմը
պատասխանում է բջջային U հումորալ պաշտպանողական ռեակցիաներով, շատ դեպքերում կասեցնելով դրա
հետագա զարգացումը: Վարակված, բա յց չհիվանդացած անհատների օրգանիզմում հիվանդության
հարուցիչները երկար տարիներ կարող են մնալ կենսունակ և միայն օրգանիզմի դիմադրողականության
թուլացման դեպքում, որին
նպաստում է հոգեվիճակը, ֆիզիկական
տրավման, թերսնուցումը,
գերհոգնածությունը, ծանր ընթացող հիվանդությունները և ա յլ գործոններ սկսում են ակտիվացնել
տուբերկուլյոզի հարուցիչները: Այսինքն ինֆեքցիայի զարգացման համար որոշակի նշանակություն ունի
ընդհանուր վիճակը: Որքան բարձր է օրգանիզմի դիմազրողունականությունը, այնքան քիչ հավանականություն
կա հիվանդության զարգացման համար:
Գիտնականների ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ստւբերկու|յոզի շարժման վրա նկատելի
ազդեցություն են թողել տարերային աղետներն ու պատերազմները: Այդ տեսակետից ուշադրության արժանի են
Լեոնային Ղարաբսւղի Հանրապետությունում մեր կատարած ուսումնասիրությունները տուբերկուլյոզի
շարժման մասին նախապատերազմական, պատերազմական և հետպատերագմական տարիներին:
Ուսումնասիրությունների ընթացքում հիմք ենք ընդունել հանրապետական ստւբերկուլյոգային դինսպանսերի
տվյալները և մեր սեփական հետազոտությունները: Առաջնահերթ ուսումնասիրել ենք հիվանդության
դինամիկան սկսած 1988 թ-ից մինչև 2000 թ., բացարձակ թվեյավ ե 100000 բնակչի հաշվով ըստ տարիքների,
որի
արդյունքները
բերված
են
աղյուսակ
1-ում:
Լ Ղ Հ տուբերկուլյոզի շարժը 1988-2000 թթ

Աղյուսակ 1.
Տսւրեթ
վերը

Ակտիվ տուբերկուլյոզով աուս9ին անգամ հիվանդսւցեւ են
բացար
100000 բնակչի
ձակ թվերով
հաշվով
34
20

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
ննղամհնո

35
33
42
13
37
50
54
49
37
65
68
51
578

Դիսպանսերային
հսկողության
տակ հիվանդների թիվր
բացարձակ
100000 բնակչի
թվերով
հաշվով

20.5

164
118

22

122

28
9,2
26.4
38.4
41.5
37.6
28.4
50
52.3
39,2
400

155
141
151
189
213
215
183
199
225
218
2229

96.4
69.4
81.3
103.3
100.7
107.8
145.3
169.8
165.3
140.7
153
173
167.6
1657

%
39

Ակտիվ
տեսակից
մա հացածներդ
բա ցա ր
100000 բնակչի
ձակ թվերով
հաշվով
1

1,7
0.5

3
3
3
4

3

2
2
2,1
2.8

3
6

23

_

_

4
4

4.6
1,5
3
3

36

26.5

2

_

Աղյուսակի տվյալները ցույց են տալիս, որ 1988-2000թթ. տուբերկուլյոզի ակտիվ ձևով հիվանդներ!
քանակը բացարձակ թվերով կազմել է 578, իսկ 100000 բնակչության հաշվով 400 հիվանդ: Նշվսլ
ժամանակահատվածում դիսպանսերային հսկողության տակ գտնվողների և բուժվողների քանակը բսւցարձա|
թվով կազմել է 2229, 100000 բնակչության հաշվով 1657 մարդ: Ըստ աղյուսակի տվյալների հիվանդությսլ
առավել աճ է նկատվել սկսած 1994 թ.: Դ ա բացատրվում է նախորդ տարիների բնակչության տեղաշարժով
հիվանդները հնարավորություն չեն ունեցել ներկայանալ բժշկության:
Ուսումնասիրել ենք նաև տուբերկուլյոզի ակտիվ ձևով հիվանդների դինամիկան ըստ շրջանների, np|
տվյալները բերված են աղյուսակ 2-ում:
Աղյուսակի տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ տուբերկուլյոզի կլինիկական ձևի աճ Я
նկատվել մինչև 40 տարեկանը, իսկ ավեփ բարձր հասակում նկատվում է վսւրակվածության անկում: Ընա
որում' տղամարդկանց մոտ 2,5 անգամ ավեփ է արտահայտված, քա ն կանանց մոտ: Վերջինս բացատրվում I
կանանց օրգանիզմի ավեփ բարձր դիմադրողականությամբ, իսկ տղամարդկանց մոտ ֆիզիկակաՕ
ծանրաբեռնվածությամբ, չի բացառվում նաև ալկոհոլի և թմրանյութերի չարաշահումը: Առավել շատ
հիվանդներ են գրանցված Ատեփանակերտում և Մարդակերտի շրջանում: Հարկ է նշել, որ նշված բոլո|
շրջաններում սկսած 1999 թ. նկատվում է տուբերկուլյոզի ակտիվ վարակվածության անկում:
Աղյուսակ 3-ից երևում է, որ հիվանդների մոտ հիմնականում արտահայտված է շնչառական ուղիների
(թոքերի) տուբերկուլյոզը: Հիվանդության հարուցիչները օրգանիզմ անցնելով 90-95% թոքերում ստաջացնոպ
են տուբերկուլյոզի առաջնային կոմպլեքս, որին բնորոշ է թոքային հյուսվածքների մեռուկացումը:
Մեր կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքները ցույց են տվել, որ հիվանդները հիմնականով
սոցիալապես անապահով ընտանիքներից են: Կան ընտանիքներ, որոնց անդամները վարակված են և գտնվում
են հսկողության տ ա կ :
ԼՂՀ-ում տուբերկուլյոգի աճը պայմանավորված է բնակչության սոցիալ-տնտեսական անբավարար
վիճակով, որը շարունակվում է առ այսօր: Հետևաբար տուբերկուլյոզի վարակը կանխելու համար պետք է
հատուկ ուշադրություն դարձնել բնակչության կենսական պայմանների բարելավման վրա:
Այսօրվա դրությամբ տուբերկուլյոզը համարվում Է համաշխարհային պյաբլեմներից մեկը:
Համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության 1993թ. տվյալների համաձայն աշխարհի]
բնակչության 1/3 վարակված Է տուբերկուլյոզով, որոնց գերակշիռ մասի մահանում Է:

Օգտագործված գրականութան
1.
2.
3.

К. Д. Пяткин -

„ Медицина” 1980г.
, М. 1972 г.
Լ.ԱՖրանգուլյան-«Բժշկական միկրոբիոլոգիա», «Լույս» հրատարակչություն, Ե րևա ն- 1979թ.
„ М и кро би о л о ги я" ,

Москва,

и зд

.

Г- Шлегель -„Овщая микробиология” , изд. „Мир ”

Распространенность туберкулеза в ИКР.
А. X . Дадаян , К. Г. Андрян
Резюме
Исследованием установлено, что за период с 1988 по 2000гг. число вновь выявлленных вольных активным]
туверкулезом в абсолютных числах составило 578 человек. Под диспансерным навлюденем оказались 2229]
вольных в абсолютных числах и 1657 б о л ь н ы х на 100000 населепия. Рост заболеваемости установлен с 1994г.
Наибольшее количество б о л ь н ы х активной формой туберкулеза зарегистрировано в г. Степанакерте и в
Мардакертском р-не. Более подверженным туберкулезу оказались в возрастной группе до 40 лет, выраженной
формой - туберкулез легких и верхних дыхательных путей.
Տուբերկուլյեզի տարածվածությունը ԼՂՀ-ում
Ա.Խ.Դադսւյան, Կ.Գ.Անդրյան
Ամփոփում
Ուսումնասիրությունների արդյունքները ցույց են տվել, որ 1988-2000թթ. տուբերկուլյեզի ակտիվ
ձեովհիվանդների քանակը բացարձակ կազմել Է 578, իսկ 100000 բնակչության հաշվով 400 հիվանդ:
Դիսպանսերային հսկողության տակ գտնվողների և բուժվողների քանակը բացարձակ թվերով կազմել Է 229.
100000 բնակչության հաշվով 1657 մարդ: Հիվանդության աճ նկատվել Է սկսած 1994թ.:
Տուբերկուլեզի կփնիկական ձեւ աճ Է նկատվել մինչեւ 40 տարեկան:

40

Ա կտ իվ տ ուբերկուլյոզով հիվա նդների քա նա կը ըստ շրջա նների 1988 (1), 1999 (2), 2 0 0 0 (3 ) թթ:
Ա դ յա ս ս ւ կ

2

——
"-- ՚ ......"*....я—■---՚ —
Ստեփանա1|երսւ

Տա րիք

11-20
21-30
31-40
41-50
50 ե բարձր
տդւսմսւրդ
■

ա

1
14
9
7
2
5
26
11

2
6
7
6
3
5
21
6

I

Մարտունի
3
5
4
3
2
3
15
2

1
1
4
2
3
—
8
2

Հսւդրուր

2
mm

3
1
2
1
—

4
5
3

1
4
1

2
2
—

1
2
1
1
11
3
3

2
3
1
3
2
—
7
2

Ասկերսւն
3
1
1
1
1
1
1
3

1
2
—
—
2
—

2
3
2
1
1
—

3
1

4
3

Մարդակերտ
3
—
1
2
1
1
4
1

1
3
3
1
1
—
6
2

2
3
2
2
1
3
9
2

3
2
2
4
1
3
11
1

Շուշի
1
—
—
—
—
—
—
—

2
1
—
1
-—
2
—

Ընդսւմենր
3
2
1
—
1
—
4
—

1
22
17
11
9
6
38
17

2
18
12
15
7
12
41
16

3
11
II
11
6
9
35 ,
9

Ն ո ր հ ա յտ ն ա բեր վ ա ծ հիվա նդների մոտ տ ուբերկուլյոզի կյինիկակսւն ձեը' 1988 (1 ), 1999(2), 2 0 0 0 (3 ) թթ.:
Աւ|յուսսւկ
ՍտեփաԱակերա
Ն ո ր հսւյտՐւա
բերկա ծ
Շնչա ռա կա ն
ուոինհր(րու>.)

Հսււյրուրի
շրջան

Մարտունա
շրջան

Ասկերանի
շյւջւսն

Մարդակերտի
շյւջւսն

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

37

27

17

10

8

5

6

9

4

4

7

5

8

11

12

34

27

16

10

7

4

6

8

3

4

7

4

8

11

12

3

—

1

—

1

1

—

1

1

—

—

1

1

Շուշիի շրջան
ւ •

3

Ընդունեն ր

2

3

1

2

3

—

2

4

66

62

43

—

2

4

62

60

39

4

2

4

Այլ
օրգա ններ

■4 —

У Д К .622.79; 6 6 9 .0 4
Экологическое
состояние
природных
ресурсов территории Н К Р
К . В . Григорян, B .C . Мирзоян,
К . Б.Багирян
Проведено
исследование
геохимического
состава речных и некоторых подземных источников
НКР.
На сегодняшний день одним из глобальных задач
нашего времени является экологическая ситуация во
всем мире. Человечество узнало о жизни природы
больше, но несмотря на это сегодня мы не можем
сказать, что знаем все ее законы. Охрана
окружающей среды стоит на главном месте у многих
стран мира, и для ее защиты разработаны и
разрабатываются множество задач, проектов и
законов, но к сожалению, порой на бумаге все
оказывается значительно проще чем в реальной
жизни. В разных странах экологическая ситуация не
одинаковая, но сегодня всем ясно; чтобы сохранить
природу со всеми ее богатствами,
необходимо
поставить перед собой все задачи и всевозможные
пути для их решения.
Проблема охраны окружающей среды является
также актуальной и в Нагорном Карабахе. В связи с
этим, на территории Н К Р с 1999 — 2001 г. было
проведено исследование по изучению геохимического
состава как речных вод, так и некоторых подземных
источников
(
Степанакертский,
Колатакский,
Шушинский, Аисагорский минеральные источники,
Вракны, Кемкеш, Длякац и т. д. ). Пробы вод для
анализов брались из разных притоков р. Кар—Кар.
Химический анализ
вод
определялся
по
унифицированным методам (титрометрические методы
определения, спектрополяметрические, титрование с
применением дитизона и т. д. ).
На территории Н К Р протекает более 168 рек, с
разным геохимическим составом, состав которых
слогается из дождевых вод, осадков и вод,
выщелачивающих земную поверхность, т. е. по
преимуществу почвенных растворов, грунтовых вод,
минеральных источников. На территории Н К Р
существует в среднем от 800 — 900 подземных
источников (267 в Мардакертском районе, 219—в
Аскеранском, 193—в Мартунинском и т. д.). Охрана
водных ресурсов в Нагорном Карабахе является
важнейшей государственной задачей. Одним из задач,
является охрана рек, водоемов, бассейнов от
загрязнения сточными водами. Самая длинная река
на территории Н К Р является р. Тар — Тар, которая
берет свое начало с местности Истису. К длинным и

полноводным рекам территории Н К Р относятся: Трхи (
приток р. Т ар—Тар), Ишханагет, Кар—Кар, Трагет,
Хачен, Инджан. Мелкие реки имеют протяженность 4 ՜
6 км., около 30 рек 6 ~ 1 0 км.. В среднем своем
течении р. Кар—Кар окаймляет г. Степанакерт. Вблизь
Шушинского
района
воды
верхнего
течения
загрязняются сточными водами. Исходя из исследований:
2001 г. во всех притоках р. Кар—кар
(Меграгет,
Арменаван, Бадара) наблюдается низкая минерализация
воды. Воды р. Кар — Кар с ее притоками не содержат՜
вредных солей (NaCl, ЫазБО^ Ы азСОз) засоляющих
почву. Их pH колеблется от 6.5 — 9. Почти все]
реки Н К Р имеют горное начало, за счет чего и
обусловлены большой скоростью и потенциальной:
энергией. Большую роль для орашения почв оказывает
химический состав вод рек, т. к. именно от воды зависит
плодородие пахотных земель. Большой вред почвам
оказывает
заболачивание
и
засоление,
которое
происходит в результате сверхнормативных поливов.
Почвы территории Н К Р подразделяются на 3
категории.
Почвы
южной
окраины
г.
Шуши
характеризуются тем, что верхний слой имеет зернисто—
порошистую структуру, по механическому составу — это
глинистые и суглинистые почвы каштанового цвета.
Согласно проведенным анализам 2001 года, почвы
взятые из с. Аисагор характеризуются содержанием
гумоса в 1.67 — 4.17 % , их pH колеблется от 6.3 —1
7.2, а содержание азота ( по Корнфильду ) в слое 30 —3
68 см. составляет 158мг./ ЮОгр. почвы. Содержание ՜
Р2О 5 в почве этого же района (по Мачигину) в слое j
16— 30 см. составляет 2.1 мг./100 гр. почвы. Отметим,
что почва на территории Н К Р более чем 15 лет не
удобрялась, она подверглась эрозиям, смывам и
нуждается в фитомелорации.
Степень
общей жесткости
в
экологическом
отношении является одним из наиболее существенных
сторон качества питьевых вод. Нормальной жесткостью
обладают воды,
циркулирующие
в
карбонатных |
метаморфических
и вулканических
породах.
На \
формирование макро и микрокомпонентного состава вод :
решающее влияние оказывает химический состав пород
данной местности и его геологическая структура. ]
Согласно проведенным анализам, многие природные ]
источники территории
НКР
обладают
высокой ]
жесткостью. Степанакертский минеральный источник |
является одним из таких источников. По своему j
геохимическому составу- это хлоридно — сульфатная
гидрокарбонатная кальциево — магниево — натриевая
вода. Общая жесткость Степанакертского минерального
источника составляет 9—18 мг. экв /л ., когда согласно
государственному
стандарту
допустимая
общая
жесткость питьевых вод составляет 7(10) мг. экв /л..
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(Общая жесткость Степанакертских
питьевых
источников
составляет: “ Вракны”—6.2 мг. экв/л.,
“Ерек—цорак”—6.2 мг. экв/л., “Царав—ахбюр”—6.0
мг. экв/л.). Общая минерализация Степанакертского
минерального источника составляет 2.48 г/л.. Согласно
(ГОСТ- 3283-88)
классификации,
по
типу
минерализации это — минерально питьевая лечебно —
столовая
вода
(2.0—10.0
г/л )
.
Согласно
геохимическому составу воды, некоторые минеральные
источники слуя&т местом для санитарно—курортного
лечения. В зависимости от преобладания того или иного
природного фактора курорты подразделяются на:
климатические (горный климат), бальнеологические и
грязелечебные. Горный климат оказывает тонизирующее
и закаливающее действие, рекомендован лицам,
страдающим функциональными растройствами нервной
системы (радикулит, плексит, неврит...). К такому
климату относится курортная местность “Джермук”.
Шушинский
минеральный
источник—обладает
качествами для лечения болезней органов
дыхания
нетуберкулезного характера и относится к горнолесным курортам.
Исследования свидетельствуют о том, что воды
территории Н К Р в зависимости от разных зон стоков
одного и того же гидрогеологического района могут
обладать различными химическими составами. В
одних случаях эти различия будут характеризоваться
только величиной общей минерализации, в других
случаях будут проходить только по анионному или
катионному составам.
В наш динамический век все виды природных
ресурсов должны стать предметом охраны, ведь как
говориться;-֊‘ Мы отходим от природы: мы следуем за
толпой, а она создает ничего достойного подражания”.
Человек должен обеспечить постоянную возможность
восстановления окружающей среды.

յունը: Օրինակ՝ Ստեփանակերտի հանբային ջրում
ընդհանուր կոշտությունը կազմում է 9 - 18 մգ./ էկվ. լ.:
Բարձր կոշտություն ունի նան գյուղ Քոլատաակի
հանբային ջուրը: Հանբացումը Ստեփանակերտի
հանբային ջրում կազմում է 2.48 գ./ լ., իսկ
Na*
կազմում է - 20.0 մգ./ լ.; Н С О / - 1159 - 1647 մգ./
լ.; СГ - 121.6 մգ./ լ.; Տ 0 42' - հետքեր; Си2* 0.16 մգ./ լ. ; Zn2+ - 0.01 մգ./ լ.; NO 3* - 9.6 մգ./ լ.;
NH4+ - 1.76 մգ./ լ.; N 0 2' - 0.054 մգ./ լ.; K+ - հետբեր;
Քոլատակի
հանբային
ջուրը
Li - ում չի
պարունակում :
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կ. Բ. Բաղրյսւն

Ամփոփում
Տվյալ աշ խատան բում ներկայացված են ԼՂՏ
տարածբում որոշ հանբային ջրերի և աղբյուրների
հիդրոբիմիական պարամետրերի ուսումնասիրութ
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ԴՏՀ - 632.7
Կոլորադյան
բզեզի
կենսակերպի
որոշ
առանձնահատկությունները ԼՂՀ ֊ ում ե նրա դեմ
տարվող պայքարը
Ա. Հ. Թորոսյան
Աշխատանքի նպատակն է, ԼՂՀ տարբեր
բնակլիմայական
գոտիներում
ուսումնասիրել
կոլորադյան
բզեզի
կենսակերպի
առանձնահատկությունները ե նրա դեմ պայքարի
միջոցառումներ կազմակերպել:
Կարտոֆիլի տերևներով և վերգետնյա մյուս
կազմվածքներով, բացառությամբ ծաղկի և պտղի,
սնվող կոլորադյան բզեզը ԼՂՀ - ի տարածքում,
ինչպես տեղաբնակներն են հաշվում, ի հայտ է եկել
1960 - ական թվականների վերջերին (1965 - 1970
թթ.), թեկուզ գրականության մեջ ստույգ ժամանակը
մինչև այսօր էլ չի ճշտված:
Ենթադրվում է, որ այդ վնասատուն ԼՂՀ է
բերվել սերմացու կարտոֆիլը Ռուսաստանից
ներմուծման ճանապարհով, որը շուտով մեծ
արագությամբ տարածվել է հանրապետության
կարտոֆիլագործությամբ
զբաղվող
շատ
տնտեսություններում և այժմ արձանագրվում է
հանրապետության տարբեր գոտիներում գտնվող
բոլոր տնտեսություններում: Կարտոֆիլի մյուս
վնասատուների շարքում կոլորադյան բզեզն այժմ
զբաղեցնում է առաջնակարգ տեղ: Վնասատուի
ինտենսիվ բազմացումն ու տարածվածությունը
անհրաժեշտություն
է
ստեղծել
կոնկրետ
բնակլիմայական պայմաններում ուսումնասիրել
նրա
տարածվածությունը
հանրապետության
տարածքում
և
պայքարի
միջոցառումներ
կազմակերպել նրա դեմ:
ԼՂՀ նախալեռնային, միջին և բարձր
լեռնային գոտիների մի քանի տնտեսություններում
որոշակի հետազոտություններ ենք կատարել այդ
վնասատուի
զարգացման
առանձ նահատկությու նները
պարզաբանելու
համար:
Առաջին
հերթին
հետաքրքրել
է
պարզաբանել տարբեր գոտիներում ձմեռած
աոաջին սերնդի չափահաս ձևերի հողից դուրս
գալու, կարտոֆիլի տերևների վրա նրանց
բարձրանալու,
սնման,
բեղմնավորման,
ձվադրաթյսւն, թրթուբագոյացման, երկրորդ, երրորդ
սերնդի չափահաս ձևերի առաջացման ձմեռվա
շրջանին անցնելու ժամկետները, հոդի շերտում
նրանց
խորանալու
սահմանները,
ձմեռման
շրջանում
նրանց
պահպանվելու
առանձնահատկությունները և մի քանի այլ հարցեր:
Բացի դրանից, մենք որոշ դիտարկումներ ենք
կատարել նաև կոլորադյան բզեզի դեմ տարվող
ավանդական և ոչ ավանդական ձևերով տարվող
պայքարի
աոանձին
եղանակների
արդյունավետության պարզաբանման ուղղությամբ:

Նախորդ տարիներին կատարած В
զողո
ուսումնասիրությունները
ցույց են
տ վ ե լ^ Տ ; և այ
կոլորադյան բզեզի ձմեռած չափահաս ձևերի I^H
դուրս գալը նախալեռնային գոտում տեղի է ուա
գոյւ
ապրիլի 8 - 14 - ին, միջին լեռնային գոտում' uiu^H
18 - 30 - ին, բարձր լեռնային գոտում' մայիսի 8 - H
ին: Այնուհետև կոլորադյան բզեզները շուրջ 5
հետո բարենպաստ ջերմաստիճանի դեպքում (IC^B
С) բարձրանում են կարտոֆիլի տերևների
էգերը բեղմնավորվելուց մոտ 3 - 4 օր հետո սկսօ^Տ հն՛
ձվադրել: Ձվադրումը կատարվում է տերևների uin^H
մակերեսին: Առաջին դեպքում, ինչպես դա j^ B
ունեցավ 1999 թ., միջին և բարձր լեռնային
ձմեռած չափահաս ձևերի բույսերի վրա բարձբսւ^Տ
և ձվւսդրելր շարունակաբար տեղացող hnpijun^B
անձրևների և համեմատաբար ցածր ջերմա ստ ի^^^^Տ
պատճառով կարող է ձգձգվել նույնիսկ 15 - 20q^B
որի հետ կապվա՛ծ նրանց կողմից տարվա
առաջացող սերնդի քանակը միջին լեռնային qnui^H
- ից դարձավ 2: Իրականում, 1999 թ - ին կոլորսւ^^^^Տ
բզեզի ձմեռած ձևերի հոդից դուրս գալու ul| H
նախալեռնային գոտում եղել է մայիսի 5 - 101 В
բեղմնավորման սկիզբը՝ մայիսի 13 - 16 - ին, ստա ^ ^ ^ В
ձվադրման սկիզբը՝ մայիսի 20-25-ին, աոա Н
աստիճանի թրթուրների առաջանալը՝ մայիսի 209 Н
հունիսի 3 - ին, երկրորդ աստիճանի թրթռա
գոյացումը' հունիսի 4-7֊ի ն , երրորդ ասաիա И
թրթուրների գոյացումը' հունիսի 8-12-ին, չորյ^Տ
աստիճանի թրթուրների գոյացումը' հունիսի 13-15-^В
հարսնյակագոյացումը' հունիսի 16 - 20 - ին, tunu^^^B
աստիճանի
չափահաս
ձևերի
գոյացումը^В
բեղմնավորումը' հունիսի 21-24-փն: Միջին լեռնւ^^^Տ
գոտում ձմեռած չափահաս ձևերի հողից դուրս qui^H
կարտոֆիլի վրա բեղմնավորման սկիզբը 1999 թ. b i^ ^ H
մայիսի 10 - ին, իսկ առաջին սերնդի չափահաս
առաջացումը ավարտվել է մայիսի 25-30 - ին:
լեռնային գոտում դրանք տեղի են
համապատասխանաբար մայիսի 25-30-ին և hnij^^B
ԼՂՀ - ում կոլորադյան բզեզի դեմ պսւյքս^^Տ
տարվում
ֆիզիկական,
քիմիսւկ^Տ
ագրոտեխնիկական և համալիր եղանակներով:
Ֆիզիկական պայքարում լայն տեղ է
բույսերից չափահաս ձևերի հավաքմանը (ձեռքով,
էլ մեքենայով) և ոչնչացմանը: Ի դեպ,
հողակտորներում
վնասատուի
մեքենայացվի^
հավաքը մեկ մարդու օգտագործման համար, Gnp^H
կատարյալ
մեքենաների
ստեղծո^Տ
արդյունաբերության կողմից, մենք հաշվում Ь^В
վնասատուի դեմ տարվող պայքարի առւսջնակա^Տ
խնդիրներից մեկը:
Ըստ որոշ մասնագետների, հողում ձճեււ^լ
չափահաս ձևերի
ոչնչացմանը
նպաստում Н
դեկտեմբերի սկզբներին կատարվող կրկնսւցէՏ
ինչպես նաև վարակված տարածքներից կսւրտոֆՏ
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ցողունների և տերևների ժամանակին դուրս բերումը
№այրումը:
Ներկայումս կոլորադյւսն բզեզի դեմ
գոյություն
ունեցող
պայքարի
միջոցներից
ամենաարդյունավետն ու շահավետը քիմիական
մեթոդն է, որը բացատրվում է քիմիական նյութերի
բարձր
արդյունավետությամբ
և
կիրառման
տեսակետից
մատչելիությամբ
[5]:
Առանց
ժամանակակից թունաքիմիկատների կիրառման
^հնարավոր
չէ
ստանալ
գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի բարձր, որակյալ
կայուն բերք:
'Սակայն
մի
շարք
անհատական
տնտեսություններում
կոլորադյւսն
բզեզի
դեմ
պայքարը լուրջ խնդիր է ա յն պատճառով, որ
թունաքիմիկատների մեծամասնության նկատմամբ
վնասատուն ձեռք է բերել դիմացկունություն [2 ,6]:
1999
թ.
կոլորադյւսն
բզեզի
դեմ
պայքարում մեր կողմից փորձարկվել տարբեր
քիմիական խմբերին պատկանող և տարբեր
աղղման մեխանիզմներ ունեցող պատրաստուկներ,
որոնք էական ազդեցություն են թողել բզեզի դեմ
պայքարում:
Օգտագործել ենք 25 % Ջ Հ ակտարա
‘(0,06-0,15
կգ/հա)
երկու
մշակում
20
օր
"ընդմիջումներով, որն ավելի արդյունավետ է եղել
թրթուրահարսնյակային ձևերի ոչնչացման համար,
2,5 % Կ Խ բուլդոկ, 25 % Կ Խ արիվո, 5 % ԷԿ
կարասւե (1 մլ 10 լ ջրին), կատարելով երկու մշակում
20 օր ընդմիջումով և 5 % ԷԿ սումի ալֆա:
Բարձր արղյունավետություն է ցուցաբերել
կարատեն (100%), իսկ մյուս պրեպարատների
արդյունավետությունը տատանվել է 87,9-94,7%-ի
սահմաններում:
Այսպիսով,
բազմաբնույթ
վտրձարկումների
արդյունքներից
կախվի
է
եզրակացնել, որ կոլորադյւսն բզեզի կենսակերպի
առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը,
ինչպես նաև պատրաստուկների օգտագործումը
վնասատույի դեմ պայքարի զռրծում կարևոր
նշանակություն ունեն և լավագույն արդյունքներ են
տա ԼՂՀ տարածքում:

3.

4.

5.
6.

Կոլորադյւսն
բզեզի
կենսակերպի
առանձնահատկությունները
Լ Ղ Հ - ում և նրա դեմ տարվող պայքարը
Ա.Հ .Թորոսյան

որոշ

Ամփոփում
Հետազոտություններից պարզվել է, որ ԼՂՀ
տարածքում
կոլորադյւսն բզեզի կենսակերպի
ստանձ նահատկություն ների
ուսումնասիրությունը,
ինչպես նաև պատրաստուկների օգտագործումը
վնասատուի դեմ պայքարի գործում լավագույն
արդյունքներ են տալիս:

Некоторые
особенности
жизненного
овраза
колорадского ж ука в НКР и ворьва с ним
Резюме
А. А. Торосян
При исследовании выяснилось, что на территории НКР
изучение особенностей происхождения колорадского
ж ука и применение препаратов против вредителя дают
хорошие результаты.

Գրակսւնություв
1. Անանյան Ռ .Ն ., Չիլինզարյան Վ .Հ. - Բանջար բոստանային
կուլտուրաների
վնասատուները
և
հիվանդությունները
Բույսերի պաշտպանության ձեռնարկ. Երևան,
1964
2. Գրիգորյսւն
Հ.Գ .,
Թերլեմեզյան
Հ.Լ.
Գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի
վնասատուների,
հիվանդությունների
և
մոլախոտերի
դեմ
օգտագործվող
ժամանակակից քիմիական միջոցները. Երևան,
1998
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Հայաստանի գյուղատնտեսական կուլտուրաների,
անտառների և պահեստների վնասատուները.
Երևան, 1976
Միրզոյան
Ս.Ա.,
Հովհաննիսյան
Ա.Ա.
Մշակաբույսերի
պաշտպանությունը
վնասատուներից և հիվանդություններից. Երևան,
1997
Герасимов Б. А., Осницкая Е.А . - Вредители и
Болезни овощных культур, М ., 1995
Терлемезян Г.Л. - Вредная фауна овощных
культур Араратской равнины, виоэкологические
особенности главнейших видов интегрированная
ворьва протиж них. Автореф. дне. доктора с. - х
наук. - Ереван, 1996. - с.51

УДК 599 423 426 591

ԼՂՀ տերխւֆաունայի անհետացող որոշ
տեսակները և նրանց պահպանությունը
Վ. Տ.Հայրսւպեւոյան
Աշխատանքում ուսումնասիրվեք է ԼՂ Հ
ւոիրոֆաունայի,
որոշ
կաթնասունների
կարգ ավիճակը:
Պատճառները, որոնց հետևանքում այս կամ
այն տեսակը կարող է դառնալ վտքրաթիվ, հայտնվի
վերացման վտանգի առաջ կամ ընդսւնրապես
անհետանա, բազմագան են: Այս պարագայում,
առաջին հերթին պետբ է հիշել, որպես էվոլյուցիոն
գործընթաց բնական մահի մասին, որը հանդես է
գալիս իբրև տեսակի վերացման հիմնական
պատճառ: կենդանիների զանգվածային ոչնչացման
առավել հայտնի օրինակներից է մեգոգոյի վերջում
դինոգսւվրերի
ն պալեոցենի վերջում հսկա
կաթնասունների վերացումը [4]: Նրանց ոչնչացումըշատ հաճախ պայմանավորված է մարդկային
գործունեությամբ
(անկանոն
որսորդություն,
անտառահատումներ, երկրագործություն և այլ
գործոններ): Որպես պատճառ կարոդ են հանդես
գալ
տվյալ
գոտու
էկոլոգիական
առանձնահատկությունների
ւիաիոխությունները,
առաջացած
կենսածին,
ոչ
կենսածին
և
անթրոպոգեն սթրեսները: Մինչ նոր (արհեստական
կամ բնական աղետների հետևանքով առաջացած)
ադապտացիա
անցնելը,
որոշ
ռելեկտային
տեսակներ տալիս են բազմաթիվ գոհեր, իսկ որոշ
դեպքերում էլ' ընդհանրապես վերանում:
ԷՂՀ-ն հադիսանում է հայ հնագույն
քաղաքակրթության կենտրոններից մեկն' իր ուրույն
բնությամբ .
և
պատմամշակութսւյին
ժառանգությամբ: Արցախ աշխարհն ունի հարուստ
ու բազմազան կենսաբագմագանություն, որն
անւիոխարինելի ռեսուրս է, ազգային հարստություն
և պահանջում է պատշաճ վերաբերմունք: Ըստ
ՄԱկ-ի միջազգային գիտխորհրդում ընդունած
բանաձևի (շրջակա միջավայրի պահպանման և
գարացման վերաբերյալ. Ռիո-դե-ժանեյրո ֊ 1992թ)
[3] կեսաթագմագանությունը հավասարեցվել է
այնպիսի բնական հարուստությունների, ինչպիսք են
հանածո վառելանյութը, օդը, ջուրը, հողը և այլն:
Դրանով
իսկ
հաստատված
է,
որ
նրա
պահպանությունը հանդիսանում է մարդկության
գոյատևման
անփոփոխ
պայմանը:
Այդ
հարստության ձևավորման և պահպանման գործում
մեծ է իչպես ժամանակակից բնական պայմանների,
այնպես էլ երկրաբանական
պրոցեսների և
անթրոպոգեն գործոնների դերը: Այս պարագայում
պահպանության խիստ կարիք են զգում ինչպես
կենդանական և բուսական աշխարհը, այնպես էլ
պատմական
արժեքներ
ներկայացնող
հուշարձանները:

Ղարաբաղի
տերիռֆաունայւս^լ
ձեռքաթևավորները,
իրենց
տեսսւկայի^!
բազմազանությամբ, կրծողներից հետո գրավում ШВ
երկրորդ տեղը: Մինչև վերջերս նրանք ներկայ ա ցվա Տ
են եղել երեք ընտանիքներով' հարթաքթերի ընտանի®
(vespertilionidae) (7 ցեղ, 17 տեսակ), պայտաքթեր®
ընտանիք (rhinolophidae) (1 ցեղ, 5 տեսակ) i f l
ծալքաշուրթերի
ընտանիք (mollossidae) (1 ցեղ, И
տեսակ): Տեսակների թիվը այսօր ենթարկվել f l
վերաքննման և դարձել է 23-ից
27-ը: U jf l
գագանիկներից
որոշները
մեր
տերիոֆաոփայ®
կազմում հանդիսանում են էնդեմներ, դրանցիՏ
շատերն այսօր գտնվում են վտանգված վիճակուո
հազվագյուտ են կամ դեռ պարզ
չէ նրանա
կարգավիճակը:
Բացի
նշված
կա րցՏ
ներկայացուցիչներից
կան
նան
այլ
կարգճՏ
(միջատակերներից insectivora' ոգնիներ-erinacidae, I
խլուրդներ talpidae,՜ կրծողների կարգից (rodientafl
խռւգուկներ-hystriceidae, սկյոաներ-scuridae, քնա մկնճո
myoxidae, զույգ սմբակավորներից
(artiodactylafl
եղնիկներ-capreolus capreolus և այլն, որոնք նույնւղեա
գտնվում են վտանգված գոտում: Հանդիպման առսւփա
հազվադեպ հաճախականություն ունեն նախկինոա
սաավել շատ արածված բեզոար-յան այծերը-capra I
agegarus, անդրկովկասյան կամ հայկական վայրՈ
ոչխարը-ovis
ammon
gemelini
(armeniana), I
փոքրասիական հովազը-pardus -pardus:
Ձեռքաթևավորների
կարգի
հարթաքթերՈ
ընտանիքից հազվագյուտ հաճախականություն ունեն!
մոխրագույն ականջեղը-plecotus austriacus, թեղափր I
գիշերաչղջիկը-myotis
mystacinus,
շիկակարմիր!
իրիկնաչդջիկըnyctalus
посш1а,
ուշաթռխյտ
մշկաչդջիկը-eptesicus
serotinus:
Մովորական |
երկարաթևերը(ռւտօբէօՂւտ schreibersi) կենտրոնացված!
են Ազոխի (Հսւդրութի շրջան) քարանձավում[1]: Այս 1
քարայրն ունի հնագույն պատմու-թյուն (մուա
ՅՕՕհազար տարուց ավելի [2]), որոշ գիտնականներ]
քարանձավում պեղումների համար օգտագործում են]
տարբեր
լուսավորող
սարքավորումներ ն
այո
հարմարանքներ, որոնցով իսկ անհանգստացնում Ծն1
քարայրում
բնակվող
կենդանատեսակներին,]
հատկապես' ձեռքաթևավորներին: Հազվագյուտ են
նան պայտաքթերի (համարյա բոլոր տեսակներով) ե|
ծալքաշուրթերի (իր մեկ տեսակով) ընտանիքները:]
Երկրի
վրա
տեսակային
բազմազանությունդ
պայմանավորված
Է
երկարատև
Էվոլյուցիայի]
գործընթացով և տեսակում ցանկացած խախտումների!
որոշ համատեղումներով, թեև նրանցից մի քանիսի!
անհետացումը կարող
Է առաջացնել
ամբողջ]
Էկոհամակարգի փլուզում, որի մասնիկներն Էլ]
հանդիսանում են հենց իրենք: Շատ բնական;
էկռհամակարգերի
ոչնչացումը
վերջին
հաշվոփ
բացասաբար է անդրադառնում ամբողջ կենսոլորտի
գործառնության, մարդկության զարգացման

46

>

տ առաջընթացի վրա' վտանգի տակ դնելով մարդու
գոյությունը որպես տեսակի:
Այսօր չափազանց կարևոր է կենդանիների
■էսթնաիկական
և
դաստիարակչսւկանճանաչոդական
նշանակությունը
տարրեր
հիմնավոր և կիրառական գիտությունների համար:
I՛ Այդ պատճառով ներկա պայմաններում ոչ-ոբի մոտ
կասկած
չի
առաջացնում
օրգանիզմների
տեսակային բագմագանաթյսւն, մասնավորապես
■կաթնասունների,
պահպանության
■անհրաժեշւոության
խնդիրը:
Տեսակների
■ պահպանության
գործում
սաաջին
կոնկրետ
դործոդությունը տվյալ տեսակի հագվագյուտության
I Փաստի որոշելն է [4]:
Տեսակը կարոդ է լինի հազվագյուտ իր րիչ
[ խտությամբ և թվաբսւնակով, դա նրա բնական և
[ նորմալ վիճակն է, ինչը չի նշանակում, որ նրան
I սպաոնում է ոչնչացում: Տեսակը կարոդ է լինի
; բազմաքանակ, սակայն կենսաբանական որևէ պահ
[ նրա գոյությունը ենթարկի վտանգի և տեսակը
i հայտնվի անհետացման եզրին: Այսպես օրինակ,
ԼՂՀ-ում տարածված սովորական երկարսւթևերըminopterus schreibersi մեծաթիվ գադութներով
ձմեռում են Ազոխի քարանձավում (գաղութում
15000-20000 սւնհատ)[1], որը աոաջին իսկ հայացքից
թվում է որպես ծաղկող տեսակ: Սակայն
հավանական է ինչ որ անբարենպաստ գործոնների
՚ արդյունքում տեղի ունենա տեսակի մանգամից կամ
հետզհետե ոչնչացումը: Այդ պատճառով սովորական
երկսւրաթևերին դասում ենք անհետացման վտանգի
տակ գտնվողների թվին: ԼՂՀ տերիոֆաունայում
նմանատիպ օրինակներ շատ կան: Ուստի այսօր
բան երբևէ հույժ կարևոր է շեշտը դնել Արցախ
աշխարհի
կենսսւբագմագանաթյան
պահպանության վրա, բանգի դրա հապաղումը
կարող է աոաջացնել մեծ բարդություններ և
դժվարություններ
վերացման
եզրին
գտնվող
կենդանատեսակների պահպանության հարցերի
վճռման գործընթացում:
կենդանական աշխարհի, մասնավորապես
անհետացման եզրին գտնվող կաթնասունների
պահպանության հարցերի կարգավորման համար
անհրաժեշտ է.
1. կենդանական աշխարհի վերարտադրության և
ռացիոնալ
օգտագործման
պահպանման
կանոնների և նորմաների հաստատում:
2. Ֆաունայի
և ֆլորայի
օգտագործման
արգելքների և սահմանների հաստատում:
3. Խստացնել օրենքը
և պատժամիջոցները
որսագողերի գործող որսագողության դեմ:
4. կենդանիների բնակավայրերի, բազմացման
պայմանների
և
գաղթի
ուղիների
պահպանություն:
5. Արտադրական
գործընթացների
իրականացման
ժամանակ
կենդանիների

մահացման կամ
սթրեսների պատճառների
վերացում:
6. Ստեղծել
սւրգեւանոցներ,
կարգավորել
որսորդությունը:
7. Հիվանդությունների և դժբախտ պատահարների
դեպքում
օգնություն ցուցաբերեւ
կենդանիներին:
8. Ստեղծել
արհեսական
բուծարաններ
և
հազվագյուտ կամ անհետացող կենդանիներին
բուծել այնտեղ:
9 . Քաղաքացիների
մեջ
սեր
և
մարդկային
վերաբերմունք
սերմսւնել
կենդանական
և
բուսական
աշխարհի
նկատմամբ,
պատմամշակութային
արժեք
ներկայացնող
հուշարձանների պահպանության գործում:
ԼՂ Հ տերիոֆաունայի անհետացող որոշ տեսակները և
նրանց պահպանությունը

Վ.Տ.՚Հ ,այրապէւտյան

Ամփովաւմ
Ուսումնասիրությունների
արդյունքում
պարզվել Է, որ, ԼՂ Հ տերիոֆաունայում ապրում են
հազվագյուտ և ռելեկսային հատուկ տեսակներ:
Նրանցից շատերը այսօր համարվում ենկարմիր
գրքայիններ:
Վերջինիս
ցուցակում,
խոշոր
կաթնասունների (բեգոայզյսւն այծ, Capra ageagarus,
հայկական մուֆլոն - ovis ammon armeniana lgemelini),
վտքրասիական
հովազ-Pardus
pardus,
կողքին,
գրանցված
են
միջատակների
Insectivora,
ձեռքսւթեւավորների Chiroptera և կրծողների Rodentia
ներկայացուցիչների բավականին միժեծ խմբեր:
Նրանցից շարքերը պահպանության կարիք ունեն:
Айрапетян В.Т.
Резюме
Результаты иследование показали, что в
териофауне НКР проживают о с о б ы
редкие и
релектовых видов. Некотрые из них сегодня счигаюеся
Краснокнижными. В список последних выключены по
мимо крупных млекапитающих (Безоарого козла-Ovis
ammon armeniana (gemelini), Малоазиатслого леопардаPardus pardus) довольно Большая группа представителей
отрядов
насикомоядных-Instctivora,
рукокрылыхchiroptera
и
грызунов-rodentia.
Многие
из
перечисленных в статье виды нуждаются в охране.
Գրականություն
1. Հայրապետյսւն վ . Տ.-// Ազոխի քարանձավի
ֆաունան// ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր, 1(5),
2002թ. Էջ 150-151
2. Մկրտչյսւն
Շ. Մ.-// Լեռնային Ղարաբաղի
պատմաճարտստա պե-տակ ան հուշարձաններ//,
Երևան «Հայաստան»-1985թ, Էջ 108-111
3. Росслимо О. JI; Павлинов И.Я-//Розноовразие
млекопитающих//-1997г. ст.-3-6
4. Соколов В. Е.-// Редкие и исчезающие животныемлекопитающие) „Высшая школа,,-1986г, ст 6-44
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Осовенности

течения

язвенной

Болезни

желудка и ДПК у вольных, перенесших
стресс
Г.С.Азирян

эпигастрии. Сочетание язвенной Болезни с эроз
гастритом способствовало ее торпидному течен
связи с чем отмечалось удлинение сроков заживл
Возрастало также число б о л ь н ы х , в т о м числе моло
возраста, с длительно незаживающими и гиганте
язвами.
Сравнивая данные овщего анализа
бо льн ы х

В
статье
представлены
результаты
исследования влияния стресса, как одного из
немаловажных факторов, который существенно
меняетклиническое течение заволеванияу вольных с
ЯБЖ и ЯБЛПК в сочетании с такими
осложнениями, как кровотечение, перфорация и
стеноз.

основной

обнаружили,

что

и
у

контрольной

пациентов

групп,

основной

гр

происходило снижение овщего числа лейкоцитов к
за счет нейтрофилов при одновременном увелич
содержания палочкоядерных форм, то есть имел и

сдвиг влево. Отмечалась тенденция к уменыпе
Язвенная
Болезнь
желудка
и
содержания эозинофилов. В лейкоформуле бол
двенадцатиперстной кишки (ДПК) все еще остается
контрольной
группы
отмечалось
уменып
актуальной медико-социальной проблемой. Частота
данной патологии среди взрослого населения по
количества моноцитов, в то время как для б о г
данным ряда авторов составляет от 7 до 15% [3-8,
основной группы характерным б ы л о
сниж
11]. В развитии язвенных поражений желудка и ДПК
немаловажное значение принадлежит стрессу, как
количества в азофилов и повышение числа моноциИ
одному из патогенетических факторов развития
Уменьшение
количества
полиморфоядер#
данных нарушений [1,2,9,10], вследствие чего
имеется целесообразность правильной расшифровки
лейкоцитов в периферической крови, по
патогенеза данного заболевания.
вероятности, б ы л о обусловлено повышением
На основании наших исследований, в
результате
детального
изучения
психо
кортикосгероидов в крови б о л ь н ы х , перенесших стрес!
эмоционального статуса 357 б о л ь н ы х (мужчин б ы л о Сведения о роли иммунологических реакций!
238, женщин - 119) перенесших стресс с язвенной
болезнью желудка и ДПК, за период 1992-2002гг. в патогенезе язвенной Болезни желудка и ДПш
разноречивы. Результаты наших исследований показам
ЦВГ и Х ВГ НКР (основная группа), и 146 б о л ь н ы х
что характер и степень выраженности как клеточное
(мужчин б ы л о 94, женщин - 52) за период с 1994 по
так
и гуморального иммунитета зависели от локализадн
1998 гг. В ЦВГ и ХВГ НКР (контрольная группа),
язвы,
длительности и тяжести течения заволевания. Л я
выявлены
особенности
психоэмоционального
желудочной
локализации
язвенного
процесД
состояния, характерные для той или иной
характерным
оказалось
уменьшение
количества
Я
локализации язвенного процесса и его различных
лимфоцитов,
увеличение
количества
В-лимфоцнтов
ւ
осложненных форм.
повышение концентрации иммуноглобулинов А,М и Л
Нарушения
психо-эмоционального
состояния у б о л ь н ы х навлюдаемой группы не могли При локализации язвы в ДПК, особенно при овостренЛ
не сказаться на клиническом течении заболевания. У процесса, также отмечалось угнетение Т-клеточнопЯ
бо льн ы х
основной группы волевой синдром звена имунного ответа при одновременной активации Ш
наблюдался в 73.2% (в контрольной - 64.8%) клеточного звена.
Неясным остается также вопрос о роля
наблюдений, участились случаи атипического течения
- 51.6% (в котрольпой группе 31.8 %). На голодные клеточного и гуморального звеньев имунного ответа n p il
бо ли
указывали 18 - 23% пациентов основной осложненных формах язвенной Болезни желудка i l
ДПК. По нашим данным, при кровотечения
группы, против 26.2% контрольной группы.
Диспептические явления у вольных основной группы происходило снижение абсолютного и относительного!
количества Т-лимфоцитов (24±1.6% и 16.3±5.5%!
проявились в виде изжоги у 73.2% (в контрольной соответственно).
Аналогичные результаты получены!
28.5%), отрыжки у 57.4% (в контрольной - 15.2%),
нами
при
перфорациях
и стенозах. При сочетания
тошноты и рвоты у 16.1% (в контрольной - 19.3%).
разных
язвенно-деструктивных
осложнений б ы л !
У больны х осн овн ой гру п п ы с в о зр ас т о м м ен ял ся
получены
наиволее
существенные
сдвиги
в Т-клеточном
х а р а к т е р в о л е в о го си н д р о м а: о тм еч ал и сь ною щ ие,
звене
иммунного
ответа.
Результаты
наши
т у п ы е , и п о г д а с х в а т к о о б р а з н ы е б о л и . Д о вольн о ч а с т о
исследований
согласуются
с
данными
ряда
авторов.
В
вольн ы е предъявляли ж ал о в ы на ч у вство тяж ести в
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пользу мнения о б участии иммунопатологических
процессов
в
ульцерогенезе
могут
служить
обнаруженные нами морфологические проявления
реакций гиперчувствительности немедленного и
замедленного типов, как в овласти язвы, так и в
периульцерозной зоне. Кроме того, в собственной
пластинке
слизистой
оболочки
желудка
воспалительный
инфильтрат б ы л
представлен
преимущественно мононуклеарами-лимфоцитами и
плазмоцитами. Лейкоциты гранулоцитарного ряда
имелись в виде скудной, иногда значительной
примеси, причем,
среди
них
превалировали
эозинофилы.
В последнее десятилетие важную роль в
патогенезе язвенной Болезни желудка и ДПК отводят
инфекционному агенту - Helicobacter Pylori (HP), что
получило подтверждение со стороны многих
исследователей.
Результаты наших исследований показали
определенные закономерности в процессе выявления
HP при разной локализации язвенного процесса. Так,
HP удавалось выявить в 96% случаев при
локализации язвы в пилороантральном отделе. При
наличии проксимального расположения язв HP
выявляли в условиях пилоризации фундальных
желез. При язве ДПК данный возвудитель удавалось
ОБнаружитъ при желудочной метаплазии слизистой
о болочки
ДПК. Тем самым, нами получены
дополнительные доказательства тропности HP к
слизистой оволочке пилороаитральной зоны. По всей
вероятности, овсеменение фундальной слизистой
оболочки
происходит на фоне хронического
атрофического гастрита типа А с пилоризацией и
энтеролизацией слизистой о б о л о ч к и фундалыюго
отдела желудка. Уже на фоне ее метаплазии и могут
проявляться ульцерогенные свойства Helicobacter
Pylori. HP-положительные вольные (82 б о л ь н ы х )
характеризовались разнообразными проявлениями
язвенной Болезни желудка и ДПК: у 3 из них
выявлены медиогастральные язвы, у 16- язвы
пилороантрального отдела, у 55 - луковичные и
постьульварные язвы. Продолжительность язвенного
анамнеза, частота и длительность рецидивов,
осложнения,
размеры
и
количество
язв,
сопутствующие эрозивные поражения верхних
отделов желудочно-кишечного тракта, интенсивность
Болевого и диспептического синдромов варьировали в
широких пределах, что наблюдалось и в популяции
б о л ь н ы х гастродуоденальными язвами в целом. Ни в
анамнезе, ни в клинической картине текущего
оБострения, ни в описании слизистой о б о л о ч к и
желудка и ДПК при эндоскопии не б ы л о выявлено
особенностей,
которые
могли
бы
считаться
патогномоничными для хеликовактериоза.
Таким
овразом,
мы
полностью
придерживаемся точки зрения тех авторов, которые

считают, что HP не оказывает влияния на клиническую
картину язвенной Болезни желудка и ДПК.
Наши Бактериологические и гистологические
исследования дают основание думать, что кроме HP в
язвоовразовании важную роль играют также гривки
рода
Кандида,
кишечная
палочка,
стрепто-и
стафилококки. Особенно часто эти микроорганизмы
высевались
при перфорациях.
При
длительно
незаживающих,
торпиднотекущих,
часто
рецидивирующих язвах всегда обнаруживали 3 и волее
видов микроорганизмов с обязательным присутствием
гривков рода Candida.
В
наших
исследованиях
в
случаях
обнаружения гривков намного Более интенсивно выли
выражены деструктивные процессы в овласти язвенного
дефекта.
Из
вышеизложенного
следует,
что
овсеменение слизистой о б о л о ч к и желудка гривками
рода Candida меняет характер течения язвенной
Болезни и играет важную роль в развитии обострении,
провоцируя частые рецидивы при ослаблении защитных
сил организма.
Кокковая микрофлора часто присутствовала в
язвах
желудка
проксимальной
локализаци.
С
наибольшей частотой (94,5%) они высевались из валика
язвы, в зоне периульцерозного воспаления составили
91,3%, а в неизмененных участках слизистой о б о л о ч к и 6,1%. Микровные ассоциации встречались в валике 2
раза чаще, чем монокультуры (соответственно 63.6% и
32.4%).
В
зоне
перифокального
воспаления
монокультуры и ассоциации Бактерий обнаруживались
примерно с одинаковой частотой (46,3%. и 44,5 %).
Кроме того, у б о л ь н ы х язвенной Болезнью желудка
наблюдались аналогичные изменения в составе
микрофлоры ротовой полости, которые обнаруживались
почти в 2 раза чаще (41,3%), чем при язвенной Болезни
ДПК (21,4%).
Таким овразом, язвенная Болезнь желудка
значительно чаще, чем язвенная Болезнь ДПК,
сопровождается массивным микровным обсеменением
верхних отделов пищеварительного тракта. В этой
связи, язвенная Болезнь желудка сопровождается
усиленным микровным ростом, имеет значительно Более
тяжелое клиническое течение, чаще сочетается с
атрофическими,
диспластическими
и
метапластическими изменениями слизистой о б о л о ч к и
желудка.
Нами б ы л о установлено, что у б о л ь н ы х
контрольной группы часто имело место усиление
кислотоовразования, в то время как у Большинства
вольных
(61%)
основной
группы
отмечалась
нормохлоргидрия, гипо- и ахлоргидрия выявлялись у
23%, гиперхлоргидрия наблюдалась лишь у 19 %
б о л ь н ы х . Для облегчения
определения кислотности
желудочного сока и,
особенно при наличии
противопоказаний, нами б ы л о предпринято определение
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кислотности желудочного сока путем исследования
pH ротовой полости. С этой целью мы у одних и тех
же больных сопоставляли кислотность желудочного
сока (аспирационно-зондовым методом) и pH ротовой
полости (при помощи обычной универсальной
индикаторной Бумаги). У больных язвенной Болезнью
желудка pH ротовой полости колевался от 5,9 до 6,3,
а при язвенной Болезни ДПК ֊ от 4,8 до 5,8.
Таким овразом, если присутствие HP не
оказывает существенного, специфического влияния
на клиническое течение и проявления язвенной
Болезни желудка и ДПК, то присоединение
гривковой, кокковой и другой микрофлоры
способствует углувлению альтернативных процессов.
Кроме того, массивное заселение желудка и ДПК
микровными
ассоциациями
сопровождается
нарушением процессов пристеночного пищеварения и
всасывания пищевых продуктов, метаболическими
расстройствами, влияниями токсииов микровов, что
может
способствовать
развитию
эндогенной
интоксикации при язвенной Болезни желудка и ДПК.
Проблему патогенеза язвенной Болезни
желудка и ДПК у больных перенесших стресс, во
многом
проясняет
спектр
сопутствующих
заболеваний. У вольных основной группы язвенная
Болезнь выла ассоциирована с хроническими
заболеваниями сердечно-сосудистой системы в 66%
наблюдений (в контрольной группе - 22.6%). В 1/3
случаев язвенной Болезни желудка. и ДПК
сопутствующими,
либо
фоновыми
являлись
заболевания гепатовилиарной системы, гастриты,
дуодениты (в контроле 17.6%). Это подтверждает
мнение о том, что гипоксический фактор и изменения
иммунной реактивности организма в сочетании с
нарушениями Обмена Б ел к ов и липидов (основных
носителей
гомеостаза
организма)
является
основными
патогенетическими
звеньями
формирования, поддержания хронического течения
и развития осложнений при гастродуоденальных
язвах у больных, перенесших психо-эмоциональный
стресс.

Особенности течения язвенной Болезни желудка и
ДПК у больных, перенесших стресс
Г.С.Азирян
Резюме
Важное значепие в развитии язвепной
Болезни желудка и ДПК помимо многих факторов,
имеет стресс который является стартером для
многочисленных
неблагоприятных
факторов,
приводящих в конечном итоге к срыву ответных

защитных реакций организма,
развитию язвенных поражений.

что

способствуя

Սթրես ապրած հիվանդների մոտ ստամոքսի ե|
տասներկու ճատյա աղիքի խոցային հիվանդության
ընթացքի առանձնահատկությունները
Ամվափռւմ
Գ.Ս.Ազիրյան
Ստամոքսի և տասներկումատնյա աղիքի]
խոցային հիվանդության զարգացման պրոցեսում:
բացի բազմաթիվ գործոններից կարևոր նշա նա կություն
ունի սթրեսը, որը հանդիսանում է կւսրետ րա գույն
խթան բազմաթիվ անբարենպաստ գործոնների՛
համար, որոնք վերջնական արդյունքում բերում են*
օրգանիզմի պատասխան պաշտպանիչ ռեակցիաների
խափանմանը, ինչ էլ իր հերթին նպաստում է խոցային
ախտահարման զարգացմանը:
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Исследования по определению основны х гидродинамических п арам етров
дилатантны х и псевдопластических ненью тоновских смесей
В.Г.Аванесян
В статье впервые рекомендованы расчетные формулы по определению секундного

| расхода, перепада давления и коэффициента гидродинамического сопротивления дилатантных
4

и псевдо-пластичных неньютоновских жидкостей.
Изучены

также

степень

возможности

определения

их

расхода

приборами,

\ основанными на прииуле перепада давления.

В связи с тем,что специфические осовенности дилатантных и псевдопластичных
քненьютоиовских жидкостей мало изучены( 1-4 и др.) и до сих пор для них не рекомендованы
расчетные формулы

по определению их секундного расхода,перепада

давления и

коэффициента гидродинамического сопротивления ,возникла настоятельная неовходимость
.провести специальные исследования по определению гидродинамических

параметров

указанных жидкостей
Кроме того,до сих пор не установлена также степень возможности применения
расходомерных нриворов, основанных на принципе перепада давления, для определения
расхода указанных неньютоновских жидкостей. Этой статьей пытаемся решить указанные
пробелы в этой овласти науки.
Сравнительно недавно реологические методы изучения указанных систем получили
весьма широкое распространение при проведении физических и физико-химических
исследований веществ, а также для решения разнообразных технологических задач в
химическом машиностроении, в металлургии, горном деле, строительстве, на транспорте, в
медицине и во многих других областях [1,2,3].
Сначала рассмотрим течение псевдопластичных и дилатантных неньютоновских
сред. Они не имеют предела текучести. Реологическое уравнение этих сред имеет
следующий вид:
О)

Г

Где к и ո являются постоянным для данной жидкости;
к - мера консистенции жидкости - чем выше вязкость, тем больше «к»;
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ո -характеризует степень неньютоновского поведения материала, и чем больше «п»
отличается от еденицы, тем отчетливее проявляются его неньютоновские свойства.
Здесь важно иметь ввиду, что хотя во многих случаях значение «п» приблизительно
постоянно в довольно широких пределах изменения скорости сдвига или скорости
деформации, в реальной жидкости это но имеет место, если рассматривать весь
лиапазоннапряжений деформации сдвига
Отмеченное

овстоятельство

не

создает

серьезных

помех

в

инженерных

приложениях,поскольку используемое на практике реологическое уравнение описывает
жидкость

в

органическом

диапазоне

скоростей

сдвига

или

скоростей

деформации,встречающемся в частных задачах.В этих пределах можно зачастую принимать
значение ո постоянным.
Неовходимо отметить,что размерность величины к зависит от показателя степени, и это
овстоятельство вызывает немало возражений при использовании степенного закона.
Экспериментально

установлено,что

для

многих

инженерных

приложений

эта

возражения не имеют существенного значения.
Для псевдопластических сред ո < 1 , а для дилатантных,наоворот, ո > 1 . Поэтому с
возрастанием скорости сдвига( или скорости деформаций) кажущаяся вязкость первых
уменыцается, а вторых - увеличивается. Такое поведение псевдопластических материалов
характерно для суспензий и эмульсионных смесей,содержащих ассиметричные частицы, и
растворов полимеров,подобных производным целлюлозы.
Понижение кажущейся вязкости псевдопластичных эмульсий,суспензий и прочих
растворов овьясняется тем, что с возрастанием скорости деформации сдвига ( или скорости
деформаций) ассиметричные частицы или молекулы постепенно ориентируются. Вместо
случайных хаотичных движений, некоторое молекулы совершают в покоящейся жидкости
своими

большими

осями или ориентируются вдоль направления потока. И поэтому,

кажущаяся вязкость указанных сред вследствии роста скорости сдвига( или скорости
деформаций) унывает до тех пор,пока продолжается процесс ориентирования частиц линий
потока, а затем кривая течения становится линейной.
¥

Свойствами дилатантности сред впервые
при большом содержании твердой фазы.
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были

оннаружены Рейнольдсом в суспензиях

В таких жидкостях увеличение скорости сдвига приводит к структуроовразованию,что

\является основной причиной нарастания кажущейся вязкости

с

повышением

скорости

деформаций.
Теперь выведем выражения для определения их основных параметров. Из (1) можно
написать

(2),где

«V = {
4 г р

( 3)

21

(Секундный элементарный расход:

dQ —nr dv = n r'

(

др V » *
=
2L K

Ո

ք

др

1

ւп+2

2LK

dr

(4)

{Секундный расход определяется:

е

=

\л

АР V -+2 .
АР ) п сe dr
ar "п
г " аг —п
2LK
2LK
ri
°j —
3+ —
п

r

( АР V
t 2LK
4

-+ з

Rn

(5)

1
3 +

Таким образом , секундный расход псевдопластичных и дилатантных неньютоновских сред рекомендуется
{определять по формуле:
ձ

Q

mV? ք ДРR ՝ ՜
( 6)

Зи + 1 2 L K J

Для определения перепада давления АР указанных сред из (6) имеем
АР

՞

Զ (3 ո + 1)

(7)

jmR՜

2LK
Откуда

Q(3n + l)(2KL)n

АР nR

(8)

7mRnR3
Правую и левую части равенства (8) возведем в степень «п»
Тогда
п
( ДР"0

1

п
Q(3n + ф Ь К ) »

(9)

1

)

m R nR3

Получим формулу для определения перепада давления следующего вида:
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Перепад давления АР выразим через среднюю скорость движения. Для этого вместо Q
в выражении (10) подставим
(ИМ

Q" =V "(n R 2)f ,
И получим
АР

уи(яй2У,(Зи + 1)и21.Л:

( 12)1

(ияЯ3)Гд

Умножив числитель и знаменатель выражения (12) на 2 v ՜ р и в ы р а з и в радиус R
через диаметр трубопровода ֊

Vn\ к

Ե Հ

АР

, получим

{in + \)n2LK

Հ ~ \ \ п
' т Ю зл

(")՞

8

2V р

V"

VLL

2V р

V2p

R
\

°

2D

= Хр

V2L
2D

(13Я

/

Откуда коэффициент гидравлического сопротивления

X

для пседопластичных и

дилатантных неньютоновских жидкостей рекомендуется определять следующей формулой!
Г

V”

D 2
л —

j ( З л + 1 )Л8А:

(14)

X =
2

п п

2|

-D

8

V2p

Экспериментальная проверка показала, что эта формула обладает для практического
применения достаточно высокой точностью. Так, максимальное расхождение между
результатами, полученными по этой формуле, и экспериментальными данными составляет]
34%, что практически вполне допустимо и формула обладает отмеченной точностью.
Из выражения (12) следует, что для псевдопластичных жидкостей, которые сильно]
¥

отклоняются от ньютоновских, величина «п» близка к нулю и тогда

АР

АР оказывается]

обратно пропорциональным диаметру не в четвертой, а в первой степени. Следовательно,

для таких сред перепад давления менее чувствителен к изменению диаметра. Кроме этого
[величина прямо прпорциональна Qn.
А если величина «п» близка к нулю, то оказывается мало чувствительным к расходу.
Все это означает, что расходомерные устройства, основанные на измерении перепада
[давления, оказываются неудовлетворительными для псевдопластичных сред. И, аоборот,
‘ для дилатантных жидкостей, у которых п>1, перепад давления ДР еще больше
чувствителен к изменению расхода и диаметру трубопровода

по

сравнению с

^ньютоновскими жидкостями. Отсюда необходимо делать важный вывод о том, что при
[[разработке

расходомерных

приборов

неучет

указанных

замечаний

приведет

к

[существенным ошибкам при изменении перепада давления и расхода указанных
Lненьютоновских сред, что недопустимо.
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Առաջարկվում են նոր հաշվարկային բանաձևեր և պսեվդոպլասաիկ ոչ նյուաոնական
էմուլսիոն խառնուրդներ հիդրոդինամիկ պարամետրեր որոշման համար, նույն թվում նաև
շփման հետևանքով առաջացած ճնշման կորուստները և հիդրոդինամիկ դիմադրությունների
գործակիցը:
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էկոնոմիկայի պետական կարգավորման առանձնահատկությունները ԼՂ Հ -ում անցման
ժամանակակից վաղում
Ռ. 3 . Մանգասարյան

նւ

Հոդվածում դիտարկվում Է տնտեսության պետական կարգավորման արդյունավետ համակարգի ձեսւփւ| I
հիմնահարցերը և դրա առանձնահատկությունները ԼՂՀ-ում արդի վտւլում:
ԼՂ
Հանրապետության սոցիալ-անւոեսական զարգացման արդի բեկումնային վտւլում կարեորւյ*
տնտեսության պետական կարգավորումը: Նախկին Խորհրդային Միության փւոպման արդյունքում ձևւսփա
պետությունների, այդ թվոււՐ ԼՂՀ-ի, տնտեսությունը լուրջ ցնցումներ ապրեց: Այն իր վրա կրեց ինչպես պաւոճրա
այնպես Էլ Խորհրդային Միության տնտեսական բարեփոխումների անփառունակ ազդեցությունը, նսա
համակարգի փլուզման դժվարությունները, տնտեսական խոր ճգնաժամից դուրս գալու, ա նա ճ ս ո »
հ
ամրապնդելու ու գարգսւցնեւու միջոցառումների մինչ օրս շարունակվող որոնումները:
Հասարակության համար հիվանդագին մի շարք սխալներից հետո կարելի Է հաստատապես urfpi^H
հանրապետությունում
շուկայական տնտեսության պետական կարգավորման արդյունավետ համաս
ձևավորումը, այդ թվում պետական սեփականության կառավարման արդյունավետության բարձրս»
անհետաձգելի
միջոցառումների
իրականացումը:
Անցումային
ժամանակահատվածում
իրականս
վերավտխումների ռազմավարության ն մարտավարության մշակման ժամանակ բացառիկ կարևորության Է
բերում տնտեսության վրա պետության կարգավորիչ դերը ն ազդեցությունը:
Ակնհայտ Է, որ
պետության կարգավորիչ դերի պահանջ գոյություն ունի մեր կյանքի գրեթե
բնագավառներում, սակայն ասվածը պետք Է դրսևորվի պետության, որպես իր սեփականության արդյունավետ
ու կառավարողի, գործառույթի իրականացման ժամանակ' շուկայական մրցակցության և բազմակացավ
սեփականության պայմաններում, որտեդ ոչ պետական սեփականությունը թողարկվող արտադրանքի /մատո!
ծառայությունների/ հավողում գերակշիռ բաժին ունի: Այդ կապակցությամբ մեծանում Է պետական ձեռնարկով
արդյունավետության բարձրացման խնդրի
լուծումը և սեփականության ձևերի վտվտխության վրա
ներգործությունը:
Ցանկացած երկրի տնտեսության զարգացման հիմնական խնդիրը պետք Է լինի ժամանակի պահանջս
համապատասխան տնտեսական քաղաքականության ընտրությունը: Տնտեսական քաղաքականության ձ1
բազմազան են. այնքան բազմազան, որքան կարող են լինել առանձին վերցրած ամեն մի երկրի տնտեսս!
սոցիալական, քաղաքական, ինչու չէ նան պաշտպանունակության պայմանները: Հարկ է ընդգծել, որ տնտեսս
քաղաքականության մենաշնորհը պետության ձեռքում կենտրոնացնեի, շուկայական կարգավորման նվազեցուս
սահմանափակումը տնտեսության անցումային ժամանակահատվածում կարոդ են արագացնել տնտեսության и
ծառացած խնդիրների (ածումը, իսկ տնտեսության վերականգնման, կայունացման ու զարգացման գործընր
երկար չի տևի: Այն միաժամանակ կարող է բախվել այնպիսի հիմնախնդրի հետ, ինչպխփն նոր տեխնոլոգիան^
շուկայական հարաբերությունների թույլ ընկալումն է: Այդ տեսանկյանից նպատակահարմար է ւսյնս
տնտեսական քաղաքականության իրականացումը, որը հիմնվում է պետական ու շուկայական կարգավոր
զուգահեռ գոյության վրա' նախապատվությունը թողնելով պետությանը: Տվյալ դեպքում պետությանն օգտփ
ազատ շուկայական կարգավորման որոշ հարցերի նկատմամբ վերահսկողության հնարավորությունից:
պայմաններում տնտեսության վերականգնման, կայունացման ու զարգացման գործընթացը
տեղի կոմւ1
դանդաղ, բայց հաստատուն քաղերով: Սակայն ցանկացած երկրի, առավել ևս զարգացող երկրի տնտեսությ
կառավարման քաղաքականության ընտրության և կիրառման արդյունավետության չափը պայմանավորված է երկ
նրա բնակչության այսօրվա և մոտ ապագայի կենսական նշանակության խնդիրների լուծման նկատմամբ ini
երկրի կառավարման տնտեսական քաղաքականությունն ընտրողների մոտեցումներից: Դ ա բարդ, բայց կտա
խնդիր է, քանի որ երկրի տնտեսական քաղաքականության արդյունավետությունը մեծապես կախված է նրս
օբյեկտիվ ու անշահախնդիր գործունեությունից:
Ներկա պայմաններում ԼՂ Հանրապետության տնտեսության կարգավորման տարբերակ կարոդ է ծաոօւ
միջին ռազմավարությունը, համաձայն որի տնտեսության կառավարումը իրականացվում է պետության ու շուտ
տնտեսական լծակների զուգահեռ գործունեության պայմաններում' պահպանելով շուկայի նկատմամբ պետությւ
վերահսկողությունը: Նպատակահարմար
է հիշատւսկել, որ 20-րդ
դարում աշխարհի ցանկացած երկրւ
ճգնաժամից տնտեսության դուրս բերումը, կայունացումն ու զարգացումն իրականացվել են պետության ակւ
միջամտությամբ:
*
ԼՂՀ-ում իրականացվող տնտեսական բարեվտխումների սկզբից մինչև 1994թ. արձանագրվել է տնտեսսւս
կտրուկ անկում, որի պատճառները հիմնականում կապված էին տարածաշրջանի ռազմաքաղաքական բս
իրավիճակի, հիմնական հաղորդակցման ուղիների աշխատանքի խաթարման, էներգետիկ համակարգի ճգնաժա
արտաքին քաղաքական և տնտեսական քաղաքականության ուղենիշների պարտադրված փուիոխությունն|

%
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Кնախկինուif ձևավորված տնտեսական կապերի կտրուկ խզման հետ: Նշված գործընթացների գործոնային
էացությանը բավականաչափ խորը հետք թողեց երկրի սոցիալ-տնտեսական բարեւիոխումների ընթացրի վրա:
В Սկսած 1994թ-ից' հաջողվեց կասեցնել երկրի տնտեսական անկամը և ապահովել մակրոտնտեսական
■օշակի կայունության, իսկ 1995-1998թթ. արձանագրվեց արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, կապիտալ
■յսրարության, աոետրի և սպասարկման ոլորտների պարբերաբար աճ, այնուհետև 1999թ-ից' աճի տեմպերը խիստ
■ճդւսղնցին: ԼՂՀ-ում ՀՆԱ-ի ամենաբարձր աճի տեմպը բոլոր անցած տարիների ընթացքում արձանագրվեց
■998թ-ինյ 1999թ. 1998թ. համեմատ ՀՆԱ-ը կրճատվեց 3,3 % ֊ո վ : 2000թ. աճի տեպը կազմել է 7,0 %:
К 1995-1998թթ., կապված տնտեսության կայունացման գործընթացների հետ, աճեցին օտարերկրյա ուղղակի
աերդրումները: Հարկ է ընդգծել, որը ԼՂՀ վիճակագրության, պետական ռեգիստրի ե վերլուծության պետական
■Փչության տվյալների համաձայն, 2000թ. հանրապետության տարածքում գործող տնտեսավարող սուբյեկտների
| в, 8%-ը հիմնվում են մասնավոր սեփականության վրա: Մասնավոր ձեռնարկությունների 1,2%-ը հիմնվում են
■արէւրկրյա քաղաքացիների սեփականության վրա, իսկ 0,3%-ը' համատեղ սեփականության վրա: 1999թ. 1998թ.
puiiftiifiumմասնավոր սեփականության վրա հիմնված ձեռնարկությունների տեսակարար կշիռը նվագել Է 4,2%-ով:
լ Ա յնուա մենա յնիվ, հանրապետությունում սկսած 2000թփց, դիտվում Է մասնավոր ձեռնարկատիրության
■արգացմսւն միտում: Այսպես, 2000թ. 1999թ. համեմատ մասնավոր
սեփականության վրա հիմնված
■ստրկությունների թիվը աճել Է 9,9%-ով, իսկ 2001թ. 2000թ. համեմատ' 6,2%-ով:
К 1999թ. հանրապետությունում արձանագրված տնտեսական անկման պատճառները կրում են արտաքին ն
■երքին քաղաքական գործընթացների շոշափելի ազդեցությունը: Սակայն դրանք համադրելի չեն 1991-1994թթփ'
վերը թվարկված գործընթացների ազդեցության հետ: Այն մեծ մասամբ արդյունք Է անցած 9-տարիների ընթացքում
■օկանսւցված բարեվտխամների գործընթացներում տեղ գտած բազմաթիվ սխալների և բացթողումների:
Н Л М ш հաջողվում Է պահպանել վերջին տարիների ամենակարևոր
ձեռքբերումը' մակրոտնտեսական
ւկայունությունը, որը բնութագրվում Է ցածր սպաճով և գործազրկության ցածր մակարդակով: Մյուս կողմից, սղաճի
■տրակ գսպմամթ բնութագրվող մակրոտնտեսական կայունությունը կարծես դարձել Է ինքնանպատակ, որի
■ղպյունքում արձանագրվում են դեֆլյացիոն միտումներ: 1998թ. միջին սղաճը կազմեց 1,1%: 1999թ. հիմնականում
■արձանագրվեց դեֆլյացիոն միտումներ' 0,1 %-ի չավտվ: Այդ միտումը պահպանվեց նաև 2000թ. և արդյունքում
Տձանագրվեց 2,5% միջին սղաճ:
Տոյակբոսւնտեսական կայունության ապահովումը, ինչ խոսք, պետական կարևորագույն ն առաջնահերթ
աւդիրննրից Է, որի դրական ներգործությունը առավել շոշափելի կլին 7-10% կառավարելի սղաճի սահմաններում:
■1ղաաճը կարոդ Է խթանել արտահանողներին և արտադրանքի որակի անհրաժեշտ բնութագրիչների առկայության
ապրում'շուկայում նրանց համար ապահովել առավել բարձր մրցունակություն:
Տնտեսության ներկայիս կացության գերխնդիրներից Է աղքատության հիմնախնդիբը, քանի որ բնակչության
1ճնշող մեծամասնության եկամուտները ցածր են ոչ միայն սպառողական, այլ նաև պարենային զամբյուղի
նվազագույն մակարդակից: Ուսումնասիրությունները ցույց են տափս, որ ինչպես ՀՀ-ն, այնպես Էլ ԼՂՀ բնակչության
շուրջ ,55%-ի եկամուտները ցածր են ադքսւտաթյան շեմից: Ընդ որում, բնակչության եկամուտների կազմում
աշխատավարձի տեսակարար կշիռը ՛չի գերակշռում 46%-ից: Այս պարագայում աղքատությունը տնտեսական
ապպացման խնդրից վեր Է ածվում դրա վրա բացասաբար
ազդող ինքնուրույն գործոնի: Այն ուղղակի
; սահմանաւիակում Է տնտեսական աճի համար կարևոր գործոնը' պահանջարկը: Ըստ Էության, տնտեսության
Ուրական հատվածում աշխատող սուբյեկտները ծավալում են արտադրողի շուկան, որի սպառողները սահմանափակ
I й արտաքին շուկաներում և երկրի ներսում' ոչ միայն արտադրանքի որակի և ցածր մրցունակության պատճառով, այլ
I նաևվերընշված' անբավարար պահանջարկի գործոնի հաշվին:
К Աղքատությունը ոչ միայն աշխատատեղերի բացակայության արդյունք Է, այն հետևանք Է նաև արտադրության
■0խնո|ոգիսւկսւն հետամնացության և աշխատանքի խիստ ցածր արտադրողականության:
К Հանրապետությունում արձանագրված տնտեսական աճի հետընթացը վկայում Է, որ իրականացված
բարեփոխումների բոլոր հատվածն՞երում չապահովվեց ցանկալի արդյունք: Ստեղծված իրավիճակում անհրաժեշտ Է
ի մի բերել ներկա կացության պատճառները, ձևավորված գործընթացների պատճառահետևանքային կապերը,
անկտակ պարագայում վիճակը շտկելու բորտ լուծումներն ու քայլերը կլինեն ոչ ամբողջական և իրավիճակային
բնույթի, որոնց արդյունավետությունը հիմնականում պայմանավորված կ լի ն ի ընդունված որոշումների կատարման
վարչարարության աստիճանով ն օբյեկտիվորեն սահմանափակված լինելով ժամանակի գործոնով' ի վերջո արագ
■սպանի իրեն:
к Բարեփոխումների արդյունավետության գնահատման առումով հարկ Է նշել, որ բոլոր ոլորտներում եղել են
| բավականաչափ դրական, արդյունավետ լուծումներ և իրականացված քայլեր, որոնք, սակայն, զուրկ լի նելո վ
| ամբւպջական և համակարգված մոտեցումներից ունեցել են անավարտ, թերի, որոշ դեպքեոււՐ ուշացած և
■փոխկապակցված բնույթ:Ւսկ հաճախ, հիմքում չունենալով արդյունավետ լուծումներ, դրանք կրել են ձևական
բնույթի: Որպես հետևանք, անգամ ժամանակի առումով առավել հաջողված օրենքներն ու որոշումները
|սահմանափակ են եղել իրենց դրական ներգործության առումով, քանի որ այդ երևույթի տրամաբանական
շարունակությունը կազմող մյուս հատվածն աշխատում Էր այլ բնույթի կարգավորման դաշտում ն շատ հաճախ
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г
կարգավորման հակառակ
հհման վոսւ: Իհաոկե, ան^ամա1^ փըոո K i'ju n jp s’.if Is հաճա}ս օյա հա ւ՚ւ
է ծագող խնդիրների արագացված լուծումներ, սակայն դրանք այնուհետև անհրաժեշտ է ամրագրել հ ա մ ա *
հիմնարար լուծումներով:
վերջին երկու տասնամյակներում աշխարհի բոլոր երկրների տնտեսագետների ուշադրությունը բ և ճ ո *
այսպես կոչված «ստվերային տնտեսության» երևույթի վրա: Ստվերային տնտեսությանն իր սաանձնահա*
դրսևորումներն է գտնում հատկապես անցումային վտւլում գտնվող երկրներում: Այդ իսկ պատճառով կարևոր»!*
այդ երևույթի պատճառների, դրան նպաստող տնտեսական ն քաղաքական գործոնների բացահայտումը, ինչպճսՏ
ստվերային տնտեսության ծավալների գնահատումը և դրա գնահւաոաման ուղղությամբ հա մապատսո*
միջոցառումների ձեռնարկումը:
Մի
շարք 4 կազմակերպություններ իրականացրել են Հայաստանի ստվերային տ նտ եսա *
ուսումնասիրությունների որոնք հիմնված են եղել հիմնականում ուղղակի հարցումների և աշխատանքի շ ո *
վերլուծության վրա: Այս մեթոդները ենթադրում են ստվերային տնտեսության ծավալների գնահատում' հ ի մ ն *
անմիջապես ստվերային գործունեության մասնակիցներից ստացված տեղեկատվության վրա: Հաշվարկները gm fl
տվել, որ Հայաստանում ստվերային տնտեսությունը նվազագույն մակարդակի վրա է եղել 1994թ. ( ՀՆԱ-ի 33Л
այնուհետև այն մեծացել է' հասնելով իր առավելագույն ցուցանիշին 1997թ. ( ՀՆԱ -ի 66,3%): 1998թ. նախորդ шиЛ
համեմատ ստվերային տնտեսության ծավալները նվագել են և կազմել ՀՆ Ա -ի 55,2%-ը: 1999թ. այն կրճատվել էա
շուրջ 1%-ով, կազմելով պաշտոնական ՀՆԱ -ի 54,5%-ը :
ԼՂՀ հարկային պետական վարչության տեղեկատվության համաձայն, ԼՂՀ-ում
ավելացված шрЛ
հարկման արդյունավետության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ստվերայնության մակարդակը 2000թ. 19Я
համեմատությամբ, ՀՆԱ -ի 55%-ից իջեցվել է 34%, իսկ 2001թ' 26%;
1994թ. ստվերային տնտեսության, դիտարկվող ժամանակահատվածի համար, նվազագույն մ ա կա րդ*
լինելու փաստը բացատրվում է մի շարք հանգամանքներով: Դրանցից ամենահիմնականներից կարելի է Щ
հայկական դրամի 1993թ. նոյեմբերին շրջանառության մեջ մաներս փաստը, ու դրա հետ պայմանավոր*
ստվերային գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների համար իրենց վճարումներն ամբողջովին հայկական ղ ր *
իրականացնելու համար որոշակի ժամանակահատվածի անհրաժեշտությամբ: Դրամի փոխանակումը սկսստ
հետո դեռևս որոշակի ժամանակ անօրինականորեն որպես վճարման միջոց զանգվածաբար օգտագործվում էր ա
ռուսական ռուբլին և ամերիկյան դոլարը:
Փաստորեն
1994-1998թթ. ժամանակահատվածում ստվերային տնտեսության ծավալներն ուննցա
անընդհատ աճի միտում ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ԼՂՀ- ում:
Ստվերային տնտեսության առաջացման և դրա ծավալների ընդարձակմանը նպաստող գործոններից կարո
առանձնացնել պետական կարգավորումն ու պետության կողմից կիրառվող սահմանափակումները և կոռուպցիա
Ընդհանուր աոմամբ, որքան տնտեսությունը կարգավորվող է, այնքան դրա ներսամ շատ ճնշումներ կան տ
կարգավորումները շրջանցելու ուղղությամբ: Արդյունքում պետական կարգավորումներից շրջանցված տնտեսս™
գործունեության ոլորտները ուղղակիորեն վեր են ածվում ստվերայինի: կոռուպցիան նույնպես ուղղակիո
նպաստում է ստվերային տնտեսության ընդարձակմանը: ԼՂ Հ -ում, ինչպես և անցումային տնտեսությոա
ունեցող շատ այլ երկրներում, պետական կառավարման համակարգում աշխատող պաշտռնյաններն ի ւղսւշսւ
հայտնվում են այնպիսի իրավիճակներում, երբ նրանք վերահսկում են տնտեսության տարբեր ոլորւո
վերահսկման այդ իրավունքը շատ հաճախ օգտագործվում է անձնական եկամուտներ ստանալու նպաստի
Պետական ծառայողների կողմից իրենց պաշտոնական դիրքի չարաշահման միջոցով եկամուտներ ստանս
դրդումը որոշ առումով կարելի է համարել նաև որպես պետական համակարգի ծառայողների ցածր աշխասաոխլ
դիմաց ստացվող վտխհատացում: Պետական համակարգում գործող շատ ցածր աշխատավարձերը արդեն ի
կարելի է համարել որպես զգուշացում՜ պետական ծառայողների կողմիօց եկամուտներ ստանալու այլ աղբյուր
որոնելու հարցում: Հիմնական մտահոգիչ հանգամանքն այն է, որ փաստորեն որոշ մարդիկ ստանում են թաքն»
եկամուտներ և դրանք չեն հայտարարագրվում հարկային մարմիններում: Դժվար թե այս ճանապարհով ստեղծս
ամբողջ եկամուտը հաշվի առնվի պետական վիճակագրությունում:
Անցումային տնտեսություն ունեցող ցանկացած երկրում տնտեսական աճ ակնկալող ծրագրերը հիմնսւս
շեշտը դնում են արտադրության զարգացման վրա: ԼՂ Հանրապետությունը չի կարոդ բացառություն կազմել: Երկ)
չի կարող երկար գոյատևել օտարերկրյա վարկերի և մարդասիրական օգնության հաշվին, եթե վերջինն!
հետագայում էլ ունենան ընթացիկ սպառման, այլ ոչ թե ներդրամային ուղղվածություն:
Ներդրումները հանդիսանում են տնտեսական աճիկարևորագույն խթանը: Հանրապետություն
ներդրումների հետ կապված բարձր ռիսկը, համապատասխան երաշխիքների բացակայությունը նվագ հավանակ
են դարձնում առաջիկա տարիներին տնտեսության մեջ արտաքին մասնավոր ներդրումների ծավալուն հու
Անիմաստ է հույսեր կապել դրսից լուրջ ներդրումների հետ այնքան ժամանակ, քանի դեռ որպես հիմնսւկ
ներդրող հանդես չի եկեւ
հանրապետության բնակչությունը: Ինչ վերաբերում է արտաքին պաշտոնսւկ
օգնությանը, այդ թվում* միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վսւրկեք
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ապա դրանց նվազումը, ոչ բարձր արդյունավետությանը, վարկերի թանկացման միտումը թույլ չեն տալիս այդ
■ միջոցներըհամարել տնտեսության երկրաժամկետ ֆինանսավորման հուսալի աղբյուր:
Р Այս պարագայում ներդրումային բնագավառի հետագա զարգացումը զգալիորեն կախված է պետական
к նհրդրումային քաղաքականության իրականացման արդյունավետությունից: Այդ քաղաքականության հիմնական
■այրությունները պետք է լինեն ձեռնարկություններին վարկային ն հարկային ւծակների միջոցով պետական
աջակցության
տրամսւդրամը, որը կնպաստի ներդրումային ծրագրերի ֆինանսավորման
համար
ակնարկությունների խնայողությունների ներքին /սեփական/ աղբյուրների դերի, կենտրոնացված ներդրումային
■միջոցների օգտագործման նպատակայնության բարձրացմանը, ներդրումների տեղափոխումը ն ներդրումային
■ծրագրերի ֆինանսավորումը մրցութային կարգով իրականացմանը, անհատույց բյուջետային ֆինանսավորման ե
վարկի տեսքով պետական բյուջեից ուղղվող միջոցների նպատակային օգտագործման նկատմամբ պետական
■հսկողության ուժեղացմանը: Հանրապետությունում ներդրումային գործունեության ակտիվացումը կապահովի
■սաէսական աճ' խթանելով
շուկայական ենթակաոուցվածքների զարգացումը և դրանց տնտեսական
: գործունեության արդյունավետության բարձրացումը:
к վերջում մնում է հուսալ, որ հանրապետության տնտեսության պետական կարգավորման համակարգի
կատարելագործման ուղղությամբ կատարված առաջարկությունները կբարելավեն ԼՂՀ ներդրումային մթնպորտըյ և
■չնայած ներքին
տնտեսա-քադաքական հիմնախնդիրների առկայությանը' երկրի տնտեսությանը կթևակոխի
դարդացման որակապես նոր վտւլ:
I? Օգտագործված գրականության
jt; 1.Տնտեսական բարեվտխամների առանձնահատկությունն ու վաղերը Հայաստանում 1991֊ 1998թթ., 4Հ
[ ^մակագրություն, պետական ռեգիստրի ե վերլուծության նախարարություն, Երևան,1999թ., էջ 31
1. 2. «էկոնոմիկա» տեսական գիտագործնական հանդես, Երևան, 2.2000
Ш 3.«էկոնոմիկա» տեսական և գիտագործնական հանդես, Երևան, 3.2000
4.
«Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, Երևան, թիվ 1,2002
ւ 5. «Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, Երևան, թիվ 1, թիվ 10,2002.
I 6. ԼՂՀ վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության պետական վարչություն. «ԼՂ Հ սոցիսւլ«անտէասւկան վիճակը 2001թ. հունվար- դեկտեմբերին»
(ОсоБенности государственного регулирования экономики в НКРв современном этапе перехода
|Р.Я.Мангасарян

[Резюме
| Анализированы недостатки в системе государственного регулирования экономики, как субъективного, так и
объективного характера. Предлагаются пути совершенствования системы управления и повышения эффективности
государственного регулирования экономики, в частности, в сф е р е обеспечения макроэкономической стабильности,
формирование инвистиционного активного климата и т. д.
I Էկոնոմիկայի պետական կարգավորման առանձնահատկությունները ԼՂ Հ —ում անցման ժամանակակից
Փողում
Ռ.3ա. Մսւնգասարյան
[Ամփոփում
В
Հոդվածում քննարկվել Է տնտեսության պետական կարգավորման համակարգին բնորոշ ինչպես օբյեկտիվ,
այպես Էլ սուբյեկտիվ բնույթի թերությունները: Առաջարկվել Է տնտեսության պետական կարգավորման և
կաոափսրման համակարգի արդյունավետության բարձրացման ուղիները, մասնավորապես մակրոտնտեսական
կայունության ապահովման, ներդրումային ակտիվ դաշտի ձեևավորմսւն և այլ բնագավառներում:
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ԼՂՀ ֊ո ւ մ տ արա ծվա ծ բուսական ծագում
ունեցող
հիմնական
սննդարարությունը
Ս.Ա.Շահնազարյան

կերերի

Քա նի որ, վերը նշված կերային կուլտուրաների
կանաչ զանգվածը, ըստ սննդարարության կարող է
ծա ռա յել որպես ինքնուրույն կերաբաժին, ապա նրանց
հետ կապված գիտահետազոտական փորձերը տարվել
են ավեփ պարզ սխեմայով, բաղկացած երեք
շրջաներից'

Զոոտեխնիկսւկան գիտությամբ և առաջավոր
պրակտիկայով
հաստատված
է,
որ
բոլոր
Փորձի սխեման
Նախապատրաստ
Փորձնական
տնտեսակենսաբանական
հատկանիշները
Հաշվառման շրջան
ական շրջան
շրջանի սկիգբր
կենդանիների
մոտ
չեն
գտնվում
սաղմում
Կերակրում միայն
Կերակրում միայն
Անցում
բարդ
պատրաստ վիճակում, ա յլ ձևավորվում են կենդանու
տ վյա լ կերի կանաչ
կերսւբաժնից
սւվյա| կուլտուրայի
զանգվածով, հաշվի
կանաչ
միայն
տվյալ
անհատական
զարգացման
ընթացքում
զանգվածով, հաշվի
սւոնելով ծախսված
կոււտուրայով
ժառանգականության ե արտաքին միջավայրի
առնելով ծախ սվա ծ
կհրի և ստացված
կերակրման
մթերքի
քանակը,
Տևողությունը 6օր
կերի և ստացված
պայմանների' առաջին հերթին կերակրման ու
ա յն
համակցե|ով
մթերքի քանակը
խնամքի ազդեցության տակ:
մարսողական
Տևողությունը 6-7օր
Փորձի հետ
Կերակրում մեծ դեր է խաղում տոհմային
Տևոոությունր 7օր
սելեկցիոն աշխատանքում, գոյություն ունեցող
ցեղերի պահպանման, նրանց կատարելագործման և
Եգիպտացորենի սիլոսի, շաքարի ճակնդեղի և
նոր ցեղերի ստեղծման գործում: Վատ կերակրման
հատիկային կերերի աննդարարության հետ կապված՛
դեպքում ցեղային անասունը կազմալուծվում ե
գիտական փորձերը տարվել են համեմատաբար բարդ
կորցնում
է
իր
մթերատու
և
ցեղական
սխեմայով,
առաջնորդվելով
նախկին1
հատկությունները:
համամիութենական
անասնաբուծական1
Սննդանյութերն օրգանիզմին անհրաժեշտ են
գիտահետազոտական ինստիտուտի կողմից մշակված
որպես էներգիայի աղբյուր մարմնի ջերմաստիճանի
մեթոդիկայով'
պահպանման, աշխատանքի կատարման, որպես
կառուցվածքային
նյութ
օրգանների
և
Փաւձի, սխեման
հյուսվածքների կազմավորման, մթերատվության
Նախապատ
I
Անցման
ձևավորման, պտղի զարգացման ու օրգանիզմում
II հաշվառման շրջան
(տատա
հաշվառման
շրջան
կան շրջան
շրջան
պահեստային սննդանյութերի կուտակման համար:
10 օր
2 5 (1 7 + 8 ) օր
2 5 (1 7 + 8 ) օր
10 ֊օ ր
Ինչքան լրիվությամբ բավարարի կերը այդ
Անցում
Կերակրում
անցում 70Կերակրում
ըստ
պահանջները, այնքան այն ավեփ է սննդարար
80%
հիմնսննդարարաթյան 70հիմնական
հիմնական
կերաբաժնի
80%
հիմնական
կերարաժնո
կերսւբաժնի
օրգանիզմի համար: Կերերի սննդարարության
կերաբաժնի +30-20%
+30-20%
4
մասին կարեփ է պատկերացում կազմել ելնելով
ուսումնասիր
ուսումնասիրվող կերի
կող կհրի
նրանց քիմիական կազմից, հաշվի առնելով այն
հիմնական պրոցեսները, որոնց հետևանքով կերերը
Գիտահետազոտական վարձերը անց են կացվել
վեր են ածվում անասնաբուծական մթերքների,
կովկասյան գորշ ցեղի ութ գլուխ կովերի վրա, միջի(ս
նրանց մարսելիությունը կենդանիների կողմից և
սնվածության, 5 - 7 տարեկան հասակի, լակտացիայի]
սննդանյութերի օգտագործումը:
3 - 4 ամսվա, 350-400 կգ կենդանի զանգվածով, 10 -12j
Գյուղատնտեսական
կենդանիների
կգ. օրվա միջին կաթնատվությամբ:
կերակրման համար հիմնականում օգտագործում են
Հիմնական
կերաբաժինը
փորձի
առաջին]
բուսական ծագում ունեցող կերեր:
շրջանում բաղկացած է եղել մարգագետնային խոտից,
Հաշվի առնելով առանձին բնակլիմայական
եգիպտացորենի
սիլոսից,
շաքարի
ճակնդեղից,
գոտիների
առանձնահատկությունները,
որոնք
համակցված կերից, կերակրի աղից և ուսումնասիրվող
վճռական ազդեցություն են ունենում կերերի
սննդարարության վրա, մենք մի շարք տարիների
կհրից:
Ամբողջ փորձնական շրջանում վերցվել են;
ընթացքում գիտատնտեսական փորձերի միջոցով,
կերերի
նմոլշները
անալիզի
համար,
կթու կովերի վրա, ուսումնասիրել ենք Լեռնային
անհատականորեն հաշվարկվել են ընդունված կերի]
Ղարաբաղում տարածված հիմնական կերերի'
քանակը և նրանց մնացորդները, ստացված կաթի
գարու, եգիպտացորենի, առվույտի, կորնգանի,
քանակը և որակը: Կենդանիների կշռումը կատարվել է
սորգոյի կանաչ զանգվածի, շաքարային ճակնդեղի,
փորձնական շրջանի սկզբում և Վերջում: Հաշվառման]
եգիպտացորենի սիլոսի, ոլոռի, եգիպտացորենի
շրջանը տևել է 8 օր, որի ընթացքում տարվել են
հատիկի սննդարարությունը, նրանց ազդեցությունը
մարսողության փորձ, ազոտային և հանքային՛
մթերքի և հատկապես կաթի քանակի ու որակի վրա,
նյութերի
փոխանակման
պրոցեսների
որոնց արդյունքները կարոդ են հիմք հանդիսանալ
ուսումնասիրությամբ:
կաթնատու
տավարի
լիարժեք
կերաբաժնի
կազմելուն:
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Վերցված կերերի նմուշներում որոշվել է ջրի,
! սպիտակուցի, ճարպի, թաղանթանյութի, անաղոտ
гէքստրակտսւյին
նյութերի
և
մոխրի
քպարունսւկությամբ:
Կաթի
յուղայնությունը
որոշվել
է
նախապատրաստական ե անցումային շրջանների
» սկզբում երկու անղամ, հաշվառման շրջաններում
г երկու
օրը մեկ: Կաթում որոշվել է յուղի,
սպիտակուցի,
կաթնաշաքարի,
ֆոսֆորի
f պարունակությունը,
ուսումնասիրվել
կաթի
թթվությունը
ե
խտությունը:
Միաժամանակ
կատարվել է արյան կենսաքիմիական անալիզ,
նրանում
որոշել
հեմոգլոբինի,
ռեզերվային
հիմնայնության ե կարոտինի պարունակությունը:
Կերակուլտուրաների
քիմիական
կազմի
հետազոտությունների արդյունքները արտացոլված
են թիվ 1 աղյուսակում

Կերի տեսակը
Գարու կանաչ
գանգված
ւ1ռւ)ռւյտի
կանաչ
գանգված
Ագիպտացորե
(փ
կանաչ
գանգված
Կորնգանի
կանաչ
գանգված
Շաքարի
ճակԱգեգ
Եգիպտսւցորե
նի հատիկ
11|ոոի հատիկ

իուր

dpmn
հին

թաղ
ան*
թանյ
nip

ճար
“1

11ԷՆ

2,15

8,35

0,75

14,63

1,77

4,05

7,34

1,20

7,54

2,79

83,96

1,00

4,31

1,00

8,74

0,99

77,83

3,40

77,89

1,12

1, 56

0,14

18,35

0,94

19,88

10,37

2,39

4,13

62,00

2,03

15,09

21,44

5,60

1.11

54,46

2,30

9,57

Կհրի տեսակը
Գարու
կանաչ
գանգված
Առվույտի կանաչ
գանգված
Եգիպտացորենի
կանաչ գանգված
Սորգոյի կանաչ
գանգված
Կորնգանի
կանաչ գանգված
Շաքարի
ճակնդեո
Եգիպտացորենի
սիպս
Եգիպտացորենի
հատիկ
Ոառի հատիկ

մո

77,08

0,41

Աղյուսակ 2

խիր

72,35

6 ,0 0

ընդունված
է
2500
կկալոբիան:
Կերերի
սննդարարության գնահատման ուսումնասիրություն
ների արդյունքները բերված են թիվ 2 աղյուսակում:

1,79

Հաշվի առնելով, որ վերջին ժամանակներս մի
շարք երկրներում, ա յդ թվում և Ռուսաստանում,
մշակվել
է
կերերի
և
կերաբաժինների
սննդարարության գնահատաման էներգետիկական
սիստեմը,
հիմք
ընդունելով
վտխանակման
էներգիան, մեր հետազոտություններում նշված
կերերի գնահատումը կատարելով վարսակային
կերամիավորով, միաժամանակ վերահաշվարկման
մեթոդով որոշվել է նրանց
էներգետիկական
սննդարարությունը:
Այս մեթոդով գնահատման դեպքում որոշում
են փոխանակման էներգիայի չափը, որը իրենից
ներկայացնում է կերի կամ կերաբաժնի մի մասը:
Վերջինս օրգանիզմի կողմից օգտագործվում է
կենսունակության
պահպանման
ե
մթերքի
ձևավորման համար: Փոխանակման էներգիայի
պարունակությունը կերերամ որոշվել է նրանցում
պարունակվող
բովանդակ
էներգիայի
և
արտաթորանքով
արտազատված
էներգիայի
տարբերությամբ,
հիմք
ընդունելով
կերերի
քիմիական անալիզի ու մսւրսելի սննդանյութերի
տվյալները: Որպես էներգետիկական կերամիավոր

էներգիայի
պաունակու
թյունը
(ԿԿաւ)

էներգետի
կական
կերաճիա
վոր

0, 15

7710

3, 03

0, 19

6244

2, so

0 , 16

3909

1,65

0 , 16

3399

1,40

0 ,2 0

4642

1 ,85

0 ,2 5

63ՏՏ

2 , 54

0 ,2 0

3994

1,31

1 ,22

23810

9 ,0 5

1, 16

15185

6 ,0 7

է
՜ կաթնային
Երաշխավորվում
բնագավառում
աշխատող
տավարաբուծության
զոոանասնաբուժական մասնագետների, գիտական
նշված
արդյունքները
հետազոտություն ների
օգտագործել
կովերի
ռացիոնալ
կերակրման
կազմակերպման և լիարժեք կերաբաժնի կազման
տեսանկյունով:
Шах назарян С. А.
Резюме
На статью Ш ахназаряна С.А.
по теме
„Питательная ценность основных кормов растительного
происхождения распространенные в Н К Р” .
В научно -хозяйствнных опытах на дойных
коровах изучена питательная ценность зеленной массы
ячменя, кукурузы, моцерны, эспарцета, сорго, а также
кукурозного
зерна,
сахарной
свеклы,
гороха,
кукурозного силоса и ее влияние на качество и
каличество полученного молока.
Результаты проведенных исследований могут
стать основой для составления полноценного рациона
молочного скота в условиях НКР.

61
%

Ծսւրսակայի
ն
կերա
միավոր (կգ)

Բանջարանոցային բույսերի մշակումը
առանց սածիլման
Ռ. Թ.

Խասապետյան

Բանջարաբուծությունը
հանդիսանում
է
գյուղատնտեսության
արտադրության
առավել
աշխատատար ճյուղերից մեկը: Հատկապես դա
վերաբերվում
է
այնպիսի
կուլտուրաներին,
ի ն չ պ խ փ ն են կաղամբը, պոմիդորը, բադրջանն ու
տաքդեղը, որոնց մշակումը կապված է նրա հետ, որ
սկզբում անհրաժեշտ է ստանալ սածիլներ, իսկ
այնուհետև նրանց տնկելով բաց գրունտում և
կատարելով
անհրաժեշտ
խնամք,
ստանալ
արտադրանք: Հայտնի է նաև, թե ինչքան
աշխատանք և միջոցներ է անհրաժեշտ ծախսել
վերոհիշյալ
կուլտուրաների
սածիլները
ջերմոցներում ստանալու համար: Դրա ծախսերը
կազմում են ընդհանուր ծախսերի մոտավորապես
10%:

Այս հարցի նշանակությունը էապես մեծանում
է մեգ մոտ' Արցախում, հոդի սեփականաշնորհման
պայմաններում, որտեղ ոչ բոլոր աշխատողներն
ունեն հավասար պայմաններ բարձրորակ և
անհրաժեշտ քանակությամբ սածիլներ ստանալու
համար: Հնարավորություն չունենալով սեփական
սածիլներ ստանալու' նրանք հաճախ ստիպված են
նրանց գնել, անգամ ոչ այնքան էլ լավ որակի:
Մինչդեռ պրակտիկան ցույց է տափս, որ մի շարք
հիվանդությունների աղբյուր է հանդիսանում
ջերմոցը, որտեղ ոչ ճիշտ աշխատանքի հետևանքով
արտադրվում է ոչ որակյալ սածիլ և տնկելով նրանց
հիմնական տեղում, տեղի է ունենում հողի
վարակում, որը շատ բացասաբար է ազդում
բույսերի աճման վրա:
Գրականությունից հայտնի է, որ հարավի
պայմաններում վերոհիշյալ բանջարեղենի զգալի
քանակությունը աճեցնում են անմիջապես սերմերը
ցանելով բաց գրունտում:
Որպեսզի բանջարանոցային բույսերը առանց
սածիլների աճեցնենք, ես առաջարկում եմ մեր
հողագործերին վարձել այն եղանակը, որը ևս
փորձել եմ 2000 թվականին ժամանակավոր ինձ
հատկացրած հողամասում: Ես մոտավորապես
մարտի վերջին ցանել եմ տոմատի, բադրջանի և
տաքդեղի սերմերը 70 х 30 - 35սմ սնման մակերեսով
(աոաջին թվանշանը ցույց է տափս շարքերի միչև
եղած հեռավորությունը, իսկ երկրորդը' շարքում
բույսերի
միչև
եղած
հեռավորությունը),
յուրաքանչյուր փոսիկի մեջ գցելով մինչև 5-7 սերմը'
կախված սերմի որակից և ծլունակությունից:
Սերմերը ցանվում են 2-3 սմ խորությամբ: Եթե հոդը
չոր է, ցանումից հետո անհրաժեշտ է կազմակերպել
1-3 ջրում: Բույսերի առաջացումից հետո կատարում
ենք նոսրացում' թողնելով յուրաքանչյուր տեղում 1

լավ զարգացած և աճող բույս, իսկ ճևացածևնլգ В
հեռացնում ենք: Հետագայում բույսերի խնամքս Щ
կատարվում է ընդհանուր ընդունված մեթոդներով] В
ժամանակին կատարվում է հափ բուկփց, քաղհան. В
հողի
փխրեցում,
բույսերի
ջրում,
պայքար I
հիվանդությունների, վնասատուների դեմ և աո I
աշխատանք ներ:
Դիտումները ցույց են տվեը որ սերմեր™ В
առաջացած
բույսերը
վեգետացիայի В
ժամանակաշրջանում իրենց շատ լավ են դրսևորես В
Անգամ հողամասի հարևանները նկատելով այւ I
ակնառու տարբերությունը (տնկած սածիլների Կ Щ
սերմերից առաջացած բույսրի), որոշեցին հաջա В
տարում իրենք էլ փորձեն այդ տարբերակ! В
Հետագայում բույսերը նորմալ ծաղկել են, բավակսւյ I
քանակությամբ
պտուղներ
առաջացրել
li I
մոտավորապես 15-17 օր շուտ են հասունացո I
Որպեսզի բույսերի աճը չթուլանա, հասունացա! В
պտուղները ժամանակին պետք է հավաքել: Բացւ В
դրանից այդ բույսերը պտղաբերել են բավական երկւսյ В
ժամանակ'
մինչև
աշնանային
առաջա I
ցրտահարումները:
Սերմերից առաջացած բույսերի հաջող աճիս I
պտղաբերման գաղտնիքը կայանում է հետևյալում I
հայտնի է, որ ջերմոցներում բանջարանոցայա В
սերմերի ցանումից հետո նրանց մոտ առաջանաս В
առանցքային արմատ: Երբ սածիլները ջերմոցներս В
տեղափոխում են հիմնական տեղը, ապա ճրաա В
արմատային սիստեմը կտրվում է և ջերմոցի հողի tin В
մնում է նրա ստորին մասը և դաշտում սսւծիլնեյ В
տնկեփս նրանց մոտ հիմնականում զարգանամ Ы В
կողային արմատները, որոնք սակայն հողի մեջ շսո В
խոր չեն տարածվում և հիմնականում աճում են ետ В
վերին 30-35 սմ շերտում: Կախված սածիլների որակս В
ե վիճակից' նրանք տնկումից հետո հետ են մնա В
իրենց աճով: Հայտնի է նաև, թե նրանց նորմալ վիճա| В
վերականգնելու համար ինչքան աշխատանք պեւպ^Տ
կատարվի և ժամանակ ծախսվի (մոտավորապես llj I
15 օր): Բույսերի խնամքի ժամանակ պահանջվուա
մեծ քանակությամբ ջուր, սնունդ և ուրիշ այ
անհրաժեշտ ռեժիմներ: Մեծանում է նաև կատար!
աշխատանքների հաճախականությունը, հատկսա
այնպիսի աշխատանքների, ինչպիսին են ջրումնեւ
փխրեցումը և քաղհանը:+++++++++/
Իսկ երբ բույսերը աճեցնում են անճիջսոո
սերմերը ցանեփս, ապա առաջացող առանցքս»
արմատը և նրա ճյուղավորումները հափ մեջ ակս
խորն են տարված (մինչև 50-60 և ավեփ սմ), և նրայ
կարող են օգտագործել խոնավությունը ավեփ տոոո
շերտերից: Այս բույսերը բաց գրունտի անսոա
պայմանները անցնում են անհրաժեշտ կոփա
այսինքն տանում են ոչ մեծ ցրտահարումս
դիմացկուն են դառնում երաշտի, հիվանդություններ!
այլնի նկատմամբ: Այս բոլորը համալիրի ձև
բարենպաստ է ազդում բույսերի ընդհանուր վիճա
վրա, որի հետևանքով նրանց մոտ արդյունավետ
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աշխատած տերևային ապարատը, իսկ այստեղից'
վսպ պտղաբերում, բերքատվության բարձրացում և
համեմատաբար
երկար
ժամանակաշրջանում
բաբձորակ մթերքի ստացում:
Բանջարանոցային
բույսերի
աճեցումը
առանց սածիլների հատկապես արդյունավետ է այն
շրջանում,
որտեղ
վեգետացիայի
շրջանում
նկատվում է ջրի պակասություն:
Իմ դիտումները ապացուցել են, որ մեր
պայմաններում կարելի է տոմատը, բադրիջանը,
տաքդեղը հաջողությամբ մշակել' անմիջապես
ցանելով ղրանց սերմերը բաց գրունտում: Կարելի է
սրանց մեջ ընդգրկել նաև կաղամբը: Լավ
արդյունքներ ստանալու համար անհրաժեշտ է
հատուկ ուշադրություն դարձնել հետևյալ հարցերին:
; 1. Հողը անհրաժեշտ Է նախապատրաստել աշնանը'
կատարելով ցրտահերկ' 25-27 սմ խորությամբ: Ընդ
որում հողը անհրաժեշտ Է 1 հեկտար չափով մտցնել
20-30 տոննա
օրգանական
պարարտանյութ
(գոմաղբ), ինչպես նաև ազոտական, ֆոսֆորական,
կալիումական
հանքային
պարարտանյութեր'
յուրաքանչյուրին
միջին
հաշվով
60-90
կգ:
Անհրաժեշտ
Է
նաև
վեգետացիայի
ժամանակաշրջանում բույսերին տալ 1-3 սնուցում:
Աոաջինը սերմերի ծլումից 15-20 օր հետո, երկրորդը'
առաջինից 20-25 օր հետո, երրորդը' երկրորդից 2025 օր հետո:
2. Ցանքը անհրաժեշտ Է կատարել բարձրորակ,
նախապես պատրաստած սերմերով:
Այստեղ
գերադասելի Է օգտագործել սեփական ստուգված
սերմերը, քանի որ շատ հաճախ խանութից գնված
սերմերը ցածրորակ են փնում: ճիշտ ստացած
սերմերը լավ պահպանման պայմաններում իրենց
ծլունակությունը
չեն
կորցնում
հետևյալ
ժամանակներում' կաղամբի և տոմատի սերմերը 4-5
տարի, բադրիջանը' 3-5 տարի, տաքդեղինը' 3 տարի:
Սերմերը անհրաժեշտ Է ցանել վերը նշված
խորությամբ: Ցանքը անհրաժեշտ Է կատարել
հետևյալ
ժամանակներում'
նախալեռնային
շրջանում կաղամբը մարտի 10-15-ը, իսկ տոմատը,
բադրիջանը
և
տաքդեղը'
մարտի
25-30-ը,
հարթավայրային
շրջաններում
ա յս
նշված
ժամանակներից մոտավորապես 2 շաբաթ առաջ:
Նշված ժամանակները համաձայնեցված են այս
կուլտուրաների
սերմերի
ծլման
մինիմալ
ջերմաստիճանների հետ, որոնք կազմում են
կաղամբի համար +2-3°С, տոմատի համար' +1011°С, բադրիջանի համար' +13-14°С, տաքդեղի
համար' +8-13°С : Իհարկե այստեղ անհրաժեշտ Է
հաշվի առնել տվյա լ տարվա կոնկրետ պայմանները
Uկատարել անհրաժեշտ ուղղումները:
3. Վեգետացիայի ժամանակաշրջանում անհրա
ժեշտ Է ժամանակին կատարել նոսրացում, ինչպես
նաև 2-3 անգամ քաղհան և հողի փխրեցում,
պայքար
տանել
նաև
վնասատուների
և
հիվանդությունների դեմ, բույսերի ջրումը կատարել

ըստ անհրաժեշտության' հատկապես վեգետացիայի
սկզբում, բերքահավաքը կատարել ժամանակին, քանի
որ այս աշխատանքը ուշացնելու դեպքում բույսերը
ծանրաբեռնվում են, նրանց մոտ աճը թուլանում Է և
նրանք ժամանակից շուտ են ավարտում իրենց
վեգետացիան:
Այսպիսով, ժամանակին և որակով կատարված
բոլոր աշխատանքները հնարավորություն են տալիս
ստեղծել բույսերի նորմալ աճի և պտղաբերման համար
օպտիմալ
պայմանները
երկար
ժամանակաընթացքում: Ընդ որում Էապես կրճատվում
են
աշխատանքի
և
միջոցների
ծախսերը
բանջարանոցային մթերքների ստացման համար, և
արդյունքները արդյունավետ են լինում:
Ես առաջարկում եմ հողի աշխատավորին
վարձել բանջարանոցային կուլտուրաների մշակումը
այս եղանակը: Իմ կարծիքով դա անհրաժեշտ Է
ուշադրության, օբեկտիվ ստուգման և գնահատման:
Р. Т. Хасапетян
Резю ме
Известно,
что
возделывание
таких
распространенных овощных кулыур, как капуста,
томат, перец и Баклажан, связано на первом этапе с
получением их рассады.
Изучение этих культур показало, что можно
избегать рассадный метод и посеять их семена
непосредственно в открытый грунт.
Предпогаемый метод сокращает затраты труда и
средств на производство рассады, что составляет
примерно 11% от о б щ и х затрат. Кроме того, используя
особенности развития корневой системы при этом
методе, кусты хорошо растут, рано плодоносят и
Обеспечивают нормальный и качественый урожай на
протяжении длительного периода времени.
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Խաղողի վաղի տերևային մակերեսը
կապված հափ ջրային ռեժիմի հետ
Գ.Ա.Հակոբյան,Ա.Ն.Հակոբյան
Հայտնի է, որ բույսերում օրգանական
նյութերի կուտակման բա նա կն ու որակը կապված է
տերևային մակերեսից:
Աշխատանքի նպատակն է ' սյարզեչ խաղողի
վագի
բերքատվության
և
բերքի
որակի
կախվածությանը
հողի
խոնավության
շարժունությունից (դինամիկայից) և տերևային
մակերեսից: Ուսումնասիրությունները կռոոարվԾչ են
Մարստւնա շրջա նի կարվին տեղամասում:
Նյութը և մեթոդը:
Հոդի խոնավությունը որոշվել է կշռային
եղանակներով,
իսկ
տերևային
մակերեսը'
Լսպսւրևսկու մեթոդով: Փորձարկումները կատարվել
են երեր կրկնողությամբ, ըստ որում հոդի
խոնավությունը ուսումնասիրվել է ապրիլի 5-ից
մինչև հոկտեմբերի 15-ը, հաշվի առնելով վազի
զարգացման
փուլերը:
Տերևային
մակերեսը
ուսումնասիրվել է վեգետացիայի ընթացքում երեր
անգամ' հունիսի 20-25- ը, հուլիսի 20-25-ը և
սեպտեմբերի 5-10-ը, այսինքն տերևային մակերեսի
բառն աճի պրոցեսների գործնակսւնորեն դադարի
շրջաններում
և
պտուղների
հասունացման
ժամանակ: Հողի խոնավությունը որոշվել է մինչև 200
սմ խորության վրա: Հողի նմուշը վերցվել է Ս. Ֆ.
Նեգովելովի ստեղծած բուրով: Ուսումնասիրվել է
ոքածիթեփ խաղողի սորտը:
Արդյունքները և քննարկումը:
Ուսումնասիրություններից
պարզվել է
(աղյուսակ 1), որ բողբոջների բացման ժամանակ
200 սմ խորության վրա յուրաքանչյուր 10 սմ հոդի
շերտում եղել է 22,58% ջուր: Ծաղկման ժամանակ
գրանցվեւ է խոնավության իջեցում մինչև 17,73%:
Ծաղկումից հետո այգին ջրվել է' հեկտարին տրլիկով
1100 մ3 ջուր, որի շնորհիվ հոդի խոնավությունը
նորից բարձրացել է մինչև 20,12%: Հոդի այդ
խոնավությունը միանգամայն բարենպաստ է
խաղողի աճի ու զարգացման համար:
Խաղողի
հասունացման
շրջանում'
օգոստոսին յուրաքանչյուր 10 սմ հողի շերտում
մնացել է 11,64% ջուր, իսկ սեպտեմբերի 5-ին այն
նվազել է մինչև 9,95%:
Խաղողի վազերն ի վիճակի են հողից
վերցնելու շատ դժվար յուրացվող ջուրը, նույնիսկ,
եթե հուփ խոնավությունը մինչև 8,6% է (3) (Գ. Ա.
Հակոբյան, 1985թ.): Բերքահավաքի ժամանակ
հոդում մնացեւ է 9,3% ջուր:
Խոնավությունը վերին շերտերում, որպես
օրինաչափություն,
ձմռանն
ավելի
շատ
է
կուտակվում, քան ստորին շերտերում: Սակայն

վեգետացիայի ընթացքում, ընդհակառակը, ջուրը
շերտերից
ավեփ
շատ
է
ծախսվում:
պայմանավորված
է
արմատային
համակայի!
տարածմսւմբ (5), (4):
Զրովի պայմաններում, յուրաքանչյուր կիլոգրս^!
խաղողի համար տերևային մակերեսը հունիսի 25-|Н
եղել է 1,3 մ2, հուլիսի 25-ին' 1,5 մ2, սեպտեմբերի 5-]fl
1 ,4 մ : Հողի նման ջրային ռեժիմի ու
մակերեսի դեպքում հեկտարից ստացվել է 1&Տ
ցենտներ խաղող, 21,6% շաքարայնությամբ, 7,0
թթվայնությամբ: (Աղյուսակ 2):
Միանգամայն այլ պատկեր է ստացվել անջր^Տ
պայմաններում:
Այս
դեպքում,
նուՏ
ժամանակաշրջանում բողբոջների բացման ժսւմանսՏ
յուրաքանչյուր 10 սմ հոդի շերտում իտնավությոմՏ
եղել է 20,57%, որը 2,01%-ով քիչ է, քան ջ ր օ Տ
հողամասում:
վերջինում խաղողի վազի և պտղաբնրմւՏ
համար հողի խոնավությունը օպտիմալ էր: վ ա զ*
զարգացման
վաղերում
հողի
խոնավությտՏ
աստիճանաբար նվազեւ է: Այսպես' հունիսի 5փա
յուրաքանչյուր 10 սմ հողի շերտում մնացել է 15,68%*
հուլիսի 5-ին' 13,48% , հուլիսի' 25-ին' 11,88W
օգոստոսի 5-ին' 9,28% խոնավություն: ՊտոպնէւլՏ
հասունացման շրջաններում (5/VIII - 5/IX) հող!
խոնավությունը դարձել Է գործնակսւնորեն ան մատչն™
Լ. Ս. Ֆոմենկոն (1970թ.) ուսումնասիրելով նմսո
խոնավության
պայմաններում
տերևային!
ֆոտոսինթեզի օրվա շարժունությանը, պարզել Է, որ|
ցեբեկները,
գլխավորապես
արևոտ
օրերին,!
հերձանցքները կամ չեն բացվում ն չեն աշխսատա
կամ Էլ բացվում են միայն առավոտյան և երեկոյան
ժամերին:
Խաղողի
վազի
այդ
հատկությունը
պայմանավորված
Է նրանով,
որ
տերևներոս
խոնավությունը չգոլորշանա: Բացի դրանից վաղն իր
գոյությունը պահպանելու համար կրճատում Է
տերևների մի մասը' գլխավորապես ծեր տերևները:
Այսպես, անջրդի տարբերակում հունիսիղ
յուրաքանչյուր 1 կգ խաղողին ընկել Է 1,2 մ2 տերևային
մակերես, հուլիսին' 0,7 մ2, սեպտեմբերին' 0,5 մ2
(աղյուսակ 2): Գիտնականները (կ. Ստոև-1984թ.
Զաքարովա-1984թ., Գ. Ա. Հակոբյան-1989թ.) (1, 2, 3)
պարզել են, որ յուրաքանչյուր 1 կգ խաղողի համար]
վազը պետք Է ունենա ոչ պակաս քան 1,2 մ2 տերևային
մակերես: Դրանից քիչ լինելու դեպքում խաղողս
ունենում Է ցածր որակ:
Այսպիսով,
անջրդի
տարբերակում
ուսումնասիրվող հողամասի յուրաքանչյուր հեկտարից
ստացվել Է 21.8% շաքարայնությամբ, 7,5 q/լ
թթվայնությամբ,
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ց.
խաղող:
Ստացված
արդյունքներից երևում Է, որ անջրդի տարբերակում
խաղողի քանակությունը բավականին քիչ Է :
Հաշվի
առնեյով,
որ
Ղարաթաղի
հարթավայրային ու նախալեռնային գոտիներում

անջրդի պայմաններում խաղողի վազերը տուժվում
էս հողային և օդային երաշտից, ապա անհրաժեշտ
է
1.Զրդի դարձնել բոլոր խաղողի այգիները:
2.Շատ խոնավություն կուտակելու համար
ագրոտեխնիկական փորձարկումները կատարել
ձմեռվա ընթացքում:

Գրականություն
Տ. Զարարովս] Ե.- Խաղողի վագի ձևավորումը,
Էտը, բեռնվածությունը: Ռոստով, 1984,204-(211)
2 Սստև կ ֊- վ ա գ ի տերևային մակերեսի նշանա
կությունը, Երևան. 1984(142- 154):
յ 'Հակոբյան Գ. Ա. ֊Դոկտորական ատենախոսութ
յուն, 1989 :
Растение и вода - перевод с английского А. Д.
Воронина и И. И. Судницина. Под редакцией
д.ф.м. наук Г. Ф. Хнльми, Ленинград, 1987 (9698).
Gardner R- Relation o f temperature to moisture
tension o f soil. Soil sei. Vol 79, N 04, 1985, p.257265.
6. Фоменко Л. С.-фотосинтетическая продуктив
ность винограда в зависимости от конструкций
куста- Краснодар, 1970 (стр. 7-8).
Лиственная поверхность виноградника связанна с
земляным и водным режимом
Резюме
Г. А. Акопян, А . Н. Акопян
Отсюда вытекает, что для каждого
килограмма винограда виноградник должен иметь не
менее, чем 1,2 м2 лиственной поверхности. В случае
меньшей

поверхности,

виноград

имеет

низкое

качество, т. к. в равнинах н подгорных зонах
Карабаха в неполевых условиях,

виноградники

страдают от земляной и воздушной засухи. Для этого
необходимо:
1. Сделать полевыми все виноградные сады.
Агротехнические эксперименты проводить зимой
для большого накопления сырости.

2.
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քՆերդաշնակ վելուծության փորձնական հիմնավորումը
| Հ .Մ. Մո վս ե ս յ ա ն . , Հ . Շ . Պ ե տ ր ո ս յ ա ն .,
Ռ. Ա . Ա հ ա ր ո ն յ ա ն , Ա . Հ . Ս և ո ւ մ յ ա ն .
Փորձ Թականորեն դիտարկվում է որոշակի պայմանների բավարարոդ պարբերական ֆունկցիա, որպես
I Ֆուրյեիշարքի անդամների գումար:
Մաթեմատիկական անալիզի դասընթացից հայտնի է, որ ցանկաված պարբերաբար փոփոխվող
ֆունկցիա,
որը
բավարարում
է _Դիաիխլեի պայմաններին ունի հետևյալ տեսքը'

f f(f)-

+ a \ sincot + a 2 smlcot + ... + ansinna)t + bl c o s ojt + b2 cos2a)t + ... + bn c o s ncot (1)
որտեղ' CO= 2 7Г/ T -անկյունային հաճախությունն է, իսկ Т-ն' f (է) ֆունկցիայի պարբերությունը:
Շարքի

a k և bk գործակիցները որոշվում են հետևյալ բանաձևերով'
2

՜

(2)

Qk ՜ է ; \f(t)c o s k o td t
щ

2 т

(3)
1о
(2) —ը և (3)-ը կոչվում են էյլերի բանաձևեր: (1)-ը ձևափոխելով, կարելի Է բերել հետևյալ տեսքի'
ք կ ) ~ կ * 4 sin(iu? + <թ{ ) + A2 sin(2<y/ + q>2 ) + ...A n sin (ncot + <pn)
որտեղ

ձւ< ~

(4)
(5)

ak
tz (P ^ ±
<6>
&к
(4) -ի վերլուծության անդամները ընդունված Է անվանել f (է) ֆունկցիայի հարմոնիկներ, ընդ
որում Ak -ն անվանում են к-րղ հարմոնիկի լայնույթ, իսկ cpk = a r c t g { a k /Ь к ) - սկզբնական վաւլ:
Տված պարբերական ֆունկցիայի լայնույթների և փուլերի որոշումը անվանվում են ներդաշնակ
վերլուծություն: Հարմոնիկների լայնույթների ն փողերի համախմբությունը ընդունված Է անվանել տված
ֆունկցիայի սպեկտոր:
Մաթեմատիկայի դասընթացից հայտնի Է, որ ուղղանկյունաձև լարման իմպուլսի սպեկտորը ունի հետնյալ
տեսքը'

U (ts _ W o
я

քsin 0Jt
I

|

1

sin З а *
3

sin(2A: ֊ւ
՛"

1>алГ ^

2к + \

)

(7) -ում Ս0-ն ուղղանկյունաձև իմպուլսի կրկնակի լայնույթն Է (նկ. 1)

Ուղղանկյունաձև իմպուլսի դեպքում բոլոր հարմոնիկների սկզբնական փուլերը հավասար են զրոյի:
Ֆուրյեի վերլուծության փորձնական հիմնավորումը ցուցադրելու համար, մեր կողմից հաշվարկված ն
հավաքված Է փորձարարական սարքը, որը հնարավորության Է տալիս լարման ուղդանյունաձն ինպուլս

67

վերլուծել հարմոնիկների և այնուհետև դիտել նրանց տարբեր կոմբինացիաների վերադրման արղյունրը: Նկ.
ում բնակված է սարբի էլեկտրական սխեման: Այն բաղկացած է սնուցման աղբյուրից, հինգ (V|l
էմիտորիային կրկնիչներից, (L2-C7) - (L6-C11) տատանողական կոնտուրներից, „ Г ” ստանա
ուղղանկյունաձև իմպուլսների գեներատորից, «V 6 » ուժեղացուցիչից և օսցիլոգրաֆից:
Տատանողական կոնտուրները համալրված են о),Зю,5со,7ш և 9ա հաճախությունների վրա, ընդ npni
= 2.7[ք, որտեղ ք = 5000 Հց:
Աշխատանքի հիմնական սկզբունքը կայանում է հետևյալում:
„ Г ” գեներատորի ելքի ուղղանկյունձև լարման իմպուլսը „ Լ]” ինդուկտիվությտն կոճի միջոցով տրփ
է նշված հինգ տատանողական կոնտուրներին, որոնցում մակածվում են со,Зсо,5а>,7ш , 9ա հաճախությունն^
հարմոնիկները: Նշված հարմոնիկները տրված են համապատասխան էմիտորային կրկնիչների մուտքերին,]
նրանց ելքերից, Т2-Т6 բանալիների միջոցով' V6 ուժեղացուցիչի մուտքին:
Նշված բանալիների օգնությամբ հնարավորություն է ստեղծվում ուժեղացուցչի մուտքին տւ
հարմոնիկների ցանկացած կոմբինացիա: Քանի որ նկ. 2-ում ներկայացված էլեկտրական սխեմ
թույլատրում է ստանալ ընդամենը հինգ հարմոնիկներ, պարզ է, որ նրանց վերադրումից, օսցիլոգրաֆի էկրս
վրա կայացվի ուղղանկյունաձև իմպուլսի մոտավոր պատկեր: Ավելի ճշգրիտ պատկեր ստանալու համ
պետք է ավելացնել հարմոնիկների քանակը: Սակայն դրա անհրաժեշտությամբ առանձնապես չի զգացփ
բանի որ (7)-ի համաձայն, վերադրման մեջ հիմնական ներդրումը կատարում են շարքի առաջիս
անդամները: Նկ. 3-ում բերված են 9со(ш), (9ш+7со) (բ), (9co+ 7co+ 5co) (գ), (9со+ 7со+ 5со+3со) (դ) և (9ա+1
5 со+Зсо+ со) (Ь) հարմոնիկների վերադրման հաջորդական պատկերները, որից պարզ երևում է, որ, իսկասլ
ցանկացած պարբերական ֆունկցիա կարելի է ներկայացնել ֆուրյեի շարքով:
Վերջում նշենք, որ տվյալ աշխատանքի հնարավորություն է տալիս վտրձնականորեն որոշել առաջիս
հարմոնիկների լայնությունները ն պարբերության յուրաքանչյուր 1/12-րդ ինտերվալով նրանց գումարուո
ստանալ ուղղանկյունաձև իմպուլսի մոտավոր գրաֆիկը:
Э ксп ери м ен тальн ое о б осн ован и е гарм о ни ческого а н а л и за
Г. М. Мовсесян , Г. III. Петросян , Р. А. Агаронян, А. Г. Севумян
Резюме
С помощью разработанной и рассчитанной нами схемы и совранной на ее основе установки, покази
что лювая периодическая функция, удовлетворяющая условиям Дирихле, предстаяляют совой сумму члеа
ряда фурье. В нашем случае, в качестве периодической функции, вывран прямоугольный электрический импу]
и показано, что его с удовлетворительной точностью можно получить в резулгате наложения первых пя
гарманик ряда Фурье.
Данная равота в первую очередь предусмотрена для студентов по специальности „ физика” и]
радиофизика” .
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Սովորողների
ուսումնական
գործունեության
կագմակերպմս™
հոգեբանամանկավարժական առանձնահատկությունները դպրոցական
մաթեմատիկայի դասերին
Ժ.Ս.Ֆսւրսյան,

Ռ . Վ . Ա վ ե տ ի ս յ ան , Լ . Վ . Ա վ ե տ ի ս յ ա ն

Սույն հոդվածում քննա րկվում Են սովորողների ուսումնական գործունեության կազմակերպսшН
հոգեբանամանկավարժական առանձնահատկությունները դպրոցական մաթեմատիկայի դասերին:
Սովորողների ուսումնական գործունեության առանձնահատկությունն այն է, որ կազմակերպվում| Н
ուղղություն է արվում ուսուցչի կողմից ե իրագործվում է հատուկ ուսուցման միջոցների' դսուագրբէ^Տ
ուսումնական ձեռնարկների, դիդակտիկ նյութերի, գննական պարագաների, պատրաստի աղյուսակն!^!
ֆունկցիաների գծապատկերների ու ժամանակակից ուսուցման տեխնիկական միջոցների օգնությս^Տ
Ցանկացած բնույթի ուսումնական գործունեություն ենթադրում է որոշակի ծավալով նյութի հաղորդում ե
արդյունքի յուրացում: Դպրոցական բոլոր ուսումնական առարկաներից, մասնավորապես, մաթեմատիկա^!
հաղորդվող գիտելիքների յուրացման տակ պետք է հասկանալ հատուկ գործընթաց, որի մեջ ներ է ւանուՏ
ըմբռնումը, մտածողությունը և հիշողությունը: Ռուսական հոգեբաններն իրենց հետազոտությունների щШ
դպրոցական բոլոր ուսումնական առարկաներից հաղորդվող գիտելիքները' ըմբռնումը դիտում են npu|H
սովորողի կողմից իրականության ճանաչման հիմնական ձև: Ըստ մանկավարժական հոգեբանության, մաթ!™
մատիկայից ն դպրոցական մյուս ուսումնական առարկաներից հաղորդվող գիտելիքների ըմբռնումը щшН
մանավորված է սովորողի զգայական օրգանների կառուցվածքով: Սակայն, որպեսզի աշակերտի գլխուղէելոա
ծագի առարկայի շռշաւիողական, տեսողական կամ լսողական պատկերը, անհրաժեշտ Է, որ նրա ե tujfl
առարկայի միջև ստեղծվի գործուն հարաբերություն: Այսինքն' հաղորդվող մաթեմատիկական և մյոՏ
ուսումնական առարկաների գիտելիքների ըմբռնումը ձևավորվում Է աշակերտի ակտիվ գործունեության
արդյունքում: «Չնայած ըմբռնման գործունեությունը հատուկ գործունեություն Է այն իմաստով,որն |ifl
զարգացման ձևերում անմիջականորեն կապված Է առարկայի վրա մարդու գործուն ազդեցության hftdlfl
որպես հոգևոր սնունդ' ունի առարկայի սուբյեկտիվ պատկերը (այսինքն' գաղափարական սնունդը), այն այն™
ամենայնիվ իր առարկային ենթարկվող իսկական առարկայական գործունեություն Է...» [ 1]Էջ 36:
ժամանակակից հոգեբանությունը պահանջում է, որ մտածողությունը նույնպես պետք է դիտել որսո
կենդանի մարդու' աշակերտի գործունեություն: «Ինչպես և պրակտիկ գործունեությունը' մտածողությունը պ ա տ
տասխանում է այս կամ այն պահանջներին և դրդումներին...ինչպես և կյանքում իրագործվող գործուննա™
յունը, որը բաղկացած է գիտակցական նպատակների ենթարկվող գործողություններից:
Վերջապես,ինչ պես և պրակտիկ գործունեությունը, մտածողությունը իրագործվում է այս կամ uijfl
միջոցներով, այսինքն որոշակի գործառնության օգնությամբ, տվյալ դեպքում* տրամաբանական կամ մաթա
մատիկական»[1] էջ 55:
Սովորողների մաթեմատիկական մտածողության գործունեությունը կարող է ընթանալ ներքին ե տէո
սական ձևերով, այնպես Էլ նյութական առարկաների հետ արտաքին ձևերով: Դպրոցական բոլոր ուսումնսւկատ
առարկաների, մասնավորապես մաթեմատիկայի ուսուցման ընթացքում սովորողի ստացած գիտելիքն!™
հիշելը, ինչպես նաև մյուս հոգեկան գործընթացները, նույնպես գործունեություն են: Հիշում Է, արդյոք, սովորուտ
մաթեմատիկայից ձեռք բերած գիտելիքները, վերհիշում Է արդյոք նա, վերարտադրու՞մ Է արդյոք հայտնիտ
ճանաչու՞մ Է արդյոք այս գործընթացներից յուրաքանչյուրը: Այն պահանջում Է կամային ջանքեր և դրդումն™
իրագործվում Է հատուկ գործառնության օգնությամբ իրականացվող գործողությունների արդյունքում (օրա
նակ, նյութերի իմաստային խմբավորումը քիմիայից և այլն, կամ մաթեմատիկայից' բնական թփ[տ
դասակարգումն ըստ բաժանելիության): Այսպիսով' հոգեբանական հասկացություններից' ըմբռնում*
մտածողությունը և հիշողությունը մաթեմատիկայի ուսուցման ընթացքում, աշակերտի ակտիվության փա
հիմնված հոգեկան գործընթացներ են, նրա ուսումնական գործունեության տեսակներ: վերոհիշյալը թույլ 1
տալիս ճշգրտելու սովորողների ստացած գիտելիքների, մասնավորապես մաթեմատիկական գիտելիքն!™
«յուրացում» հոգեբանական հասկացության իմաստը: Գիտելիքների յուրացումը աշակերտի գործունեության
հատուկ ձևն Է: Հայտնի հոգեբան վ.Ա.կբուտեցկու բառերով' «Յուրացումը, բառի լայն իմաստով, աշակերտի
կազմակերպված, ճանաչողական գործունեություն Է...»[2] Էջ 152: Ռուսական հայտնի գիտնական-hnqffl
բաններ
Վ.վ.Դավիդովը,
Պ.6ու.Գալպերինը,
Գ.Ս.կոստյուկը,
Ա.Ն.Լեոնտևը, * Ս.Ա.Մենչինսկայա9
Ն.Ֆ.էլկոնինը և ուրիշներ, որոնք հոգեբանավարժական գիտությունը հարստացրել են ֆունդամենտալ հետագա
տություննեյտվ, նշանակալից ավանդ ներդրեցին բոլոր ուսումնական առարկաների, այդ թվում և մաթեմաստ
կայի դպրոցական ուսումնական գործունեության կազմակերպման հիմնահարցի լուծման մեջ:Նրանյ
հաստատել են նաև այդ ուսումնական առարկաների ակտիվ ուսուցման ստրատեգիան:

70
*

Սովորողնէտի կողմից մաթեմատիկական գիւոԾլիբնւԾրի ձեռք բերումն իրականացվում Է ուսուցչի ղեկա
վարությամբ' նրանց կողմից որոշակի ճանաչողական գործունեության կատարման արդյունքում: Ակնհայտ Է,
որ այդ գործունեությունը կարող Է մեծ կամ ւիորր չափով լինԾլ արդյունավետ, նրա արղյունավետությունն
անմիջականորեն կախված Է մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացի կագմակերպման ձևերից ու
մեթոդներից: Դիտումները ցույց են տվել, որ իրականում միջնակարգ դպրոցում, սովորողների ուսումնական
գործունեությունը մաթեմատիկայից միշտ չի հաջողվում կազմակերպել արդյունավետ ձևով: VII դասարանում,
անց Է կացվել հանրահաշվից մի դաս «Թվաբանական բառակուսային արմատի հասկացությունը» թեմայով:
Ոսուցիչը դասին մի բանի օրինակներ դիտարկելուց հետո, ձևակերպել Է թվաբանական բաոակուսային
արմատի հասկացության սահմանումը: Այնուհետև, նա մուծել Է համապատասխան սիմվոլիկ նշանակումներ
ե պարգաթանել, որ Հ ք արտահայտությունը իմաստ ունի միայն х-ի ոչ բացասական սւրժեբների դեպբում և նոր
նյութի հաղորդման գործընթացն ավարտելով, բերել Է հետևյալ օրինակները:
Ապացուցել, որ 6 թիվը 36փ թվաբանական բառակուսային արմատն Է, իսկ
-8 թիվը 64-ի
թվաբանական բաոակուսային արմատը չէ, կամ թե չէ 0,7 թիվը 4,9-ի թվաբանական բառակուսային արմատը
. չէ U այլն: Դրանից հետո հանրահաշվի դասագրբի համապատասխան կետից աշակերտները կատարել են մի
բանի վարժություններ: վարժությունների կատարման
գործընթացից երևացել է սովորողների
պատասխանների անվճռականությունը, հաճախ թույլ են տվել կոպիտ սխալներ, ուսուցիչը ստիպված էր դասի
վարման ժամանակ գործուն միջամտությամբ օգնել դասարանին: Ւ՞նչ է պատճառը, որ սովորողները
դժվարացել են պատասխանել պարզագույն հարցերին, որոնք փաստորեն համապատասխանում են դասի
հիմնական նպատակին: Մասնավոր բնույթի այդպիսի պատճառներ կարելի • է ցույց տալ բավականին
շատ:Նշենբ դրանցից մի բանիսը' ա) սովորողների մեծամասնության կողմից հաղորդված դասանյութի մեջ
թափանցել չկարողանալը, բ)լսոդությամբ ընկալված մաթեմատիկական մտքի անբավարար հասկանալը և
հիշելը, գ) կայուն ուշադրության բացակայումը և այլն:
Հնարավոր պատճառների թվարկումը կարելի է շարունակել, սակայն ուսուցչի հետ հանգամանո
րեն զրույցից, նախորդ ու նոր նյութերի հաղորդման մեթոդիկաների վերլուծությունից և սովորողների տետ
րերը նայելուց հետո, բացահայտվեց վճռորոշ պատճառը' դա տվյալ թեմայի ուսուցման գործընթացում
սովորողների ուսումնական գործունեության անհաջող կազմակերպումն է: Ուսումնական գործունեության
կագմակերպման ընթացքի ճիշտ չլինելը, ամենից առաջ կայանում էր նրանում, որ անբավարար էր մշակ
ված հաղորդվող նյութի ուսուցման մեթոդիկան: Տվյալ դեպբում ուսուցիչը ձգտում էր նյութի ձևական շարագըրմանը, հաշվի չառնելով սովորողների տարիքային և անհատական առանձնահատկությունները ու նրանց
գիտական մակարդակը: Հենց դրա համար էլ սովորողներն անպատրաստ գտնվեցին նոր վերացական
հասկացության մուծման ընկալմանը, նրանց լեզվական, զգայական ու տրամաբանական մտածողության
գարգացման վարձում բացակայում էին ուսուցչի կողմից հաղորդված նյութի ընկալման համար անհրաժեշտ
տվյալները: Բացի այդ
բոլորից, սովորողների համար կազմակերպված անբավարար ճանաչողական
գործունեությունը' անմիջապես տվյալ դասին: Դեռ ավելին,ուսուցչի կողմից ընտրված մեթոդիկայի համաձայն
դասի վարման
գործընթացում, սովորողները ընկալում էին պատրաստի գիտելիքներ և յուրացնում
համապատասխան կարողություններ վարժությունների լուծման վերարտադրման եղանակով: Ուրիշ
կերպ,սովորողները ստիպված էին մնալ ոչ գործուն լսողների դերում' ուսուցչի բացատրության ժամանակ:
Փաստորեն, սովորողները գործում էին, սակայն նրանց գործունեությունը բավարար չավտվ ակտիվացված չէր:
Ուսուցչի կողմից տեսական նյութի հաղորդման և վարժությունների կատարման ընթացքում, աշակերտները
փաստորեն «դատապարտված» էին ոչ գործուն ընկալողի դերում, այն դեպքում, երբ հնարավորություն
կար տվյալ նյութի ուսուցումը կազմակերպել այնպես,որ սովորողները ինքնուրույն հանգեին թվաբանական
բառակուսային արմատի հասկացության սահմանմանը, իսկ ուսուցիչը միայն կարող էր մուծել նոր
տերմինների հասկացությունները: Այդ
ուսումնական գործունեության հոգեբանական առանձնահատ
կությունը այն է, որ նա չուներ բավարար ուժեղ դրդող ագդակներ (մոտիվներ), այն ընթանում էր միայն
ներքին
տեսական
գործունեության ձևով, այսինբն'սովորողների պրակտիկ
գործունեությունը
կազմակերպված չէր:
Մաթեմատիկայից կազմակերպված վերոհիշյալ դասի ուսումնական գործունեությունը իրականաց
նող հիմնական գործողությունը կրում էր միանգամայն վերացական բնայթ, բանի որ չէր հարաբերակցվում
հստակ ձևակերպված նպատակի հետ: Ընգծենբ նաև, որ աշակերտների մտածողությունը և հիշողութունը ոչ
մի կերպ չէին խթանում իրար: Պետք է ասել, որ սովորողների մոտ նկատվող ակտիվությունը ուղղված չէր դասի
վարման գործընթացում դրված նպատակին հասնելուն: Մեր կարծիքով դպրոցական մաթեմատիկայի
ուսուցման գործընթացում յուրացվում է միայն այն նյութը, որը անմիջականորեն որևէ գործողության
նպատակն է և մտնում է ուսումնական գործունեության կառուցվածքի մեջ:Այսինբն' յուրացման ենթակա
մաթեմատիկական նյութը պետք է ուսուցանվողի առաջ կանգնի որպես առարկա,որին ուղղված է այս կամ այն
գործողությունը:Ինչպես պնդում են գիտնական-հոգեբանները, դպրոցական բոլոր առարկաների, մասնավորա
պես մաթեմատիկայի ուսուցման խնդիրը այն է, որպեսզի յուրաքանչյուր դեպքում սովորողների ուսումնական
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գործունեությունը կազմակերպվի ուսումնասիրվող նյութի բովանդակության համապատասխան: Այդ նպատա
կով անհրաժեշտ էր բացահսւյտել ուսումնական գործունեության բովանդակությունն ու կաոուցվածքը դասի
գործընթացի անցկացման տվյւպ փուլում, այսինքն սահմանել յուրացման աոարկան, ինչպես նան պսւրղել
տվյալ նյութին համապատասխան գործողությունների իրականացման շղթան, որոնք պետք է իրագործեին
տվյալ ուսումնական գործունեությունը:
Այսպիսով' ժամանակակից հոգեբանության հետազոտությունների և մեր կոդմից կատարած ուսումնա
սիրության համաձայն, սովորողների գործողությունները հանդես են գալիս որպես մաթեմատիկական նյութի
գիտակցական յուրացման միջոցներ ն որպես գիտելիքների յուրացման գործընթացում' աոաջատար բաղադ
րամասեր: Մեր կողմից կատարած հետազոտության տվյալները վկայում են նան, որ յուրաքանչյուր դեպքում
մաթեմատիկայից ուսումնասիրվող նյութի բովանդակության համապատասխան գործողությունների համա
կարգի առանձնացումը բարդ մեթոդական խնդիր է,այն միշտ հաջողությամբ չի լուծվում: Գիտելիքների
յուրացման վիճակի ուսումնասիրման վերաբերյալ հետազոտությունները վկայում են այն մասին, որ սովորող
ների մոտ, հաճախ արժանի չւտիով չի ձևավորվում հասկացության ճանաչման գործունեությունը: Օրինակ
դրա արդյունքում հանդիպում ենք հետևյւպ տեսքի սխալների'

a

a+b

b

- = a 2 -1

Դիտարկենք մի պայման նսղրը կարևոր է սովորողներին հաղորդված մաթեմատիկական նյութի ]
յուրացումը բավարար ե արդյունավետորեն կազմակերպելու համար: Այդ առումով հոգեբանները պնդում են, 1
որ ներքին մտածողության նոր եղանակներով կազմակերպվող նյութի ուսուցումը ե նրա յուրացումը չի կարող ]
տալ շոշափելի արդյունքներ, եթե այն չանցնի ուսուցման արտաքին և նյութական գործունեությունների ]
վաղերով: Այսինքն' սկզբունքորեն մաթեմատիկայից մատուցված նոր նյութի յուրացումը տեղի է ունենամ ըստ ]
ուսուցման ձևի' սովորողների արտաքին գործունեության կազմակերպման արդյունքում: Այդ գործընթացի
իրականացման ժամանակ հնարավոյաւթյուն է ստեղծվում կսւռավարել սովորողների կողմից !
մաթեմատիկական գիտելիքների ընկալումը և ուշադրության ուղղվածությունը, իրագործե{ ճիշտ |
վերահսկողություն գործողությունների յուրացման ընթացքի վրա, ժամանակին ուղղել մաթեմատիկական 1
նյութերից կատարված սխալները և հասնել կայուն գիտելիքների: Մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացի ]
կազմակերպումը և մանկավարժական հոգեբանության կոդմից տրված ներկա պահանջները, պետք է իրա- ]
գործվի տարբեր ուղիներով: Ամենից առաջ այն հնարավորություն է տափս մաթեմատիկական 1
ձևավտխու թյ ունների ն ապացույցների ընթացքը մանրամասնորեն գրի առնել գրատախտակի վրա և ւ
տետրերում: Ուսուցիչ-պրակտիկներին լավ հայտնի է ուսուցման ընթացքում դատողությունների ն \
ապացույցների ընթացքի այդպիսի գրառման կարևորությունը (որը չի կատարվում որոշ ուսուցիչների j
կողմից):Այսպես օրինակ' միանդամը բազմանդամով բազմապատկելու համար հարկավոր է աշակերտներին
սովորեցնել, որ ուսուցման սկգբնական փուլում ձևավտխությունները կատարեն մանրամասնորեն: Նշվածը
ցույց տանք կոնկրետ օրինակով. *
-0.6a (2 a2 -a+4)=2a2(-0.6a)-a (-0.6a)+4 (-0.6a)= և այսպես շարունակեր
վերցնենք մի օրինակ ևս. (x + 2 x y -y 2)(-0 .8 x y )= x (-0 .8 x y )+ 2 x y (-0 .8 x y )-y 2(-0 .8 x y )= ե այլն:
Չնայած դրան' մաթեմատիկայի ուսուցման կազմակերպման պրակտիկայում հաճախ տեսնում ենք, որ
ուսուցիչները ժամանակի տնտեսման նպատակով սովորողներին դրդում են հենց սկզբից ձևավտխությունները
կատարեն համառոտ (մտքում): Մաթեմատիկական ձևափոխությունների կատարման այդպիսի վաղ գործըն
թացի' «փաթաթումը» սովորողների վզին բերում է նրան, որ յուրացման գործընթացը «վրիպում է» կամ թե չէ
«սայթաքում է» ուսուցչի վերահսկողությունից, և սխալները ժամանակին չեն ուղղվում: Ըստ ընթացման ձևի,
սովորողների ուսումնական, գործունեության արտաքին գործողությունները կարելի է կազմակերպել նան
զննական պիտույքների միջոցով: ժամանակակից զննսւկանությունն է, որ հնարավորություն է տափս IV-VIII
դասարանների մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում օգտագործել այդպիսի միջոցների մի ամբողջ
հավաքածու: Այդպիսի զննական պիտույքներ են' կոորդինատային ուղիղը և կոորդինատային հարթությանը,
ֆունկցիաների գծապատկերները, տարբեր տեսակի սխեմաները և աղյուսակները, որոնք հնարավորություն են
տափս վերլուծական դատողությունները վտխադրել երկրաչափական լեզվին: Որպես օրինակ, դիտարկենք
կոորդինատային ուղիղը մեկ վտփոխականով գծային անհավասարումների համակարգերի լուծման ուսուցման
գործընթացում: Այդ համակարգերի լուծման եղանակին տիրապեւոելու համար, սովորողներն առաջին հերթին
պետք է կարողանան լուծել հետևյալ տեսքի պարզագույն անհավասարումների համակարգերը.

Այստեղ а-ն ե b-ն կամայական թվեր են, ընդ որում a< b ե х-ը փոփոխական են: Դիաարկվոդ ուսուցման
մնթոդիկայի էությունը այն է, որ հետազոտվող համակարգերի լուծման գործընթացը փոխարինվում են իրենց
երկրաչափական մոդելներով: Սովորողներին հայտնի է, որ թվի երկրաչափական համարժեբը կռողին ատային
ոսպի կետն է: Այդ պատճառով էլ, x > a կամ x< a պարզագույն անհավասարումների լուծման մեջ
11րկրաչավտւթյան տերմինների լեզվում համապատասխանում են հետևյալ կիսաուղիները:
x>a

x<a
նկ.2
Օգտվելով տվյալ մեթոդական հնարից, սովորողները կարող են կառուցել այդ տեսբի չորս համակարգերից
յուրաբսւնչյուրի երկրաչափական մոդեւը: Սովորողները հանրահաշվի դասընթացից գիտեն, որ րսծել անհսւվասարումների համակարգը նշանակում է գտնել նրա մեջ մտնող անհավասարումների յուրաբանչյուրին բավարարող բոլոր թվերը: Իսկ, երկրաչավտւթյան տերմինների ւեգվով, դա հնչում է այսպես' պետբ է գտնել այն
կետերը, որոնբ պատկանում են յուրաբանչյուր անհավասարմանը համապատասխանող կիսաուղղին: Այսինքն'
յարաբանչյուր դեպբում, օգտվելով համապատասխան գծագրից, սովորողները կարող են յուրաբանչյուր
համակարգի ւուծման պատասխանը ստանալ «ձեռբի» եղանակով, առանձնացնելով կոորդինատային ուղղի
այն մասը, որում գծապատումը կատարված է կրկնակի (կամ ցույց տալ, որ այդպիսի կետեր չկան):
Ь.
X >

a

x > b

I x < b
a

x < b

ա 1 —

[ x > b

նկ.Յ
Այնուհետև մնում է ստացված պատասխանները գրել հանրահաշվի տերմիների ւեգվով:
Ակնհայտ է, որ գծային անհավասարումների համակարգերի լուծման ուսուցման գործընթացում
սովորողներից շատերի համար գծագրի օգնությամբ լուծման արդյունքի ստացման անհրաժեշտությունը
որպես օժանդակ միջոց երկրորդական կդառնա, և համապատասխան պատկերները «կմշակվեն» մտբում:
Սակայն հետագա տարիներին որևէ սխալի դեպբում, սովորողները կարող են նորից
վերադառնա|
երկրաչափական մոդելի օգնությամբ համակարգերի ւուծմանը: Մեկ փուիոխականով գծային անհավասարումների համակարգերի լուծման ուսուցման սույն մեթոդիկան ամբողջովին համապատասխանում է հոգե
բանների երաշխավորությանը, ոըի համաձայն անհրաժեշտ է հաղորդված նոր նյութի յուրացման աշխատանքը
կաոսւվսւրել ըստ ընթացման ձևի' սովորողների ուսումնական գործունեության արտաբին գործողությունների
կագմակերպման միջոցով: Որպեսզի ընդգծենք առաջարկված ուսուցման մեթոդիկայի կիրառման առանձնա
հատկությունները, նշենք որ բպորովին վերջերս, նման համակարգերի լուծման գործընթացում սովորողներին
առաջարկվում էր յուրաբանչյուր դեպքում, առաջնորդվել հետևյալ կանոններով, եթե մեկ վտվտխականով 2
գծային անհավասարումների համակարգի մեջ մտնող անհավասսւրումները նույն նշանի են, ապա
համակարգի ւուծումներն են a և b թվերից մեծից մեծ կամ թվերից վտբրից փոքր բոլոր թվերը: Իսկ եթե
համակարգի մեջ մտնող անհավասսւրումները տարբեր նշանի են, ապա այդ տեսբի համակարգերը կամ
[ածում չունեն կամ որպես լուծում են ծառայում a b b թվերից վտբրից մեծ և այդ թվերից մեծից վտբր բոլոր
թվերը: Սովորողները պետբ է մտովի պարգեն դրանք և առաջնորդվեն նախատեսված կանոններով: Ւնբը
մաթեմատիկական կանոնը կամ սահմանումը շատ դժվար էր ընկալման համար, իսկ նրա հիշման համար ոչ
մի արտաբին հենարան չէր տրվում: Զարմանալի չէ, որ դիտարկված մեկ վտվտխականով գծային անհավասա
րումների համակարգերի լուծման ուսուցման գործընթացը, ըստ դասագրքի շարադրման մեթոդիկայի' հաճախ
հանդիպում է դժվարությունների: Նշենք, որ կոորդինատային ուղղի օգնությամբ մեկ վտվտխականով գծային
անհավասարումների համակարգերի լուծման ուսուցման վերոհիշյալ մեթոդիկան ընդհանրապես չի
պահանջում հատուկ ձևակերպումներ և որևէ կանոնի կամ սահմանման վերհիշում: Սովորողների
ուսումնական գործունեության իրականացման վերլուծությունից և դիտարկված օրինակների կատարումից
կարելի է կատարել մի ընդհանուր եզրակացություն: Ութամյա դպրոցում, մաթեմատիկական նյութերի
ուսուցման և նրանց արդյունքների յուրացման գործընթացի արդյունավետությունը մեծապես կախված է
սովորողների ուսումնական գործունեության ճիշտ կազմակերպումից:

73
%

Գրականության
1.А.Н.Леонтьев. Деятелыюсть,сознание,личность.М.:Полтиздат,1977
2.վ.Ա.կուրոտեցկի. Մանկավարժական հոգեբանության հիմունքները. «Լույս» հրատարակչություն, Երն|
1976թ.
Յ.Տ.Ս.Արգումանյան. Մաթեմատիկայի ուսուցման տեսության տարրերը, «Լույս» հրատարակչություն, Եբեյ
1968թ.
4.Դպրոցական մաթեմատիկայի գործող դասագրքեր սկսած 2001թ֊ի ց:
5.Լ.Ս.Աթանսայան ե ուրիշներ. Երկրաչափություն դասագիրք 6-8 դասարանների

համար.

199|

1993թթ.հրսաւարակչություն:
Սովորողների
ուսումնական
գործունեության
կազմակերպման
առանձնահատկությունները դպրոցական մաթեմատիկայի դասերին
Ժ.Ս.Ֆսւրսյան, Ռ.վ.Ավետիսյան, Լ.վ.Ավետխւյան
Ամփոփում

հոգեբանամանկավարժւտյ

Այսպիսով, մանկավարժական հոգեբանության «Ուսումնական գործունեություն» հիմնարա
հասկացությունը և նրա առանձնահատկությունները կարելի է հաջողությամբ օգտագործել մաթեմատիկա
դպրոցական ուսուցման կագմակերպման գործընթացում ն հասնել շոշավւելի արդյունքի:
Психолопедагогические особенности организации учевной деятельности учащихся на уроках школы*
математики
Ж .С. Фарсиян, Р.В.Аветисян, Л.В.Аветисян
Резюме
Таким овразом, внешние и внутренние стороны, существенные свойства и форма осповопологаюпк
понятия “Учевная деятельность” в педагогической психологии, можно с успехом использовать в проце»
организации обучения математике в школе и достичь хороших результатов.

\
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■ԴՏՀ 628-163

К Ձարը որպէա միջնորդ բջջի և օրգանիզմի վրա էլնկւորամագնիսական դաշտի
կննսաբանական սպդնցության իրագործման համար

աթյուն, Ե ր և ա ն

U . Ս. Ավսւնեսյան, Ս. Հակոբյան, Ա. Ամյսւն,
Գ. Սահակյան, ժ . Ալլահվերղյան, Գ. Հայրապետյան , Ա. Հունանյան
Արցախի պետական համալսարան
Բժշկակենսաբանական միջազգային ուսումնական կենտրոն

ության, Ե րև ա ն

ւ

1991-1
ժամանակակից տեխնոլոգիաներում անընդհատ ավելանում են տարրեր ֆիզիկական

կավարժսւկան

■գործոնների

մեխանիկական

[ էլեկտրամագնիսական

դաշտեր

տատանումներ,
ե

այլն,

էլեկտրական

օգտագործումը,

մագնիսական

դաոնալով

մարդու

■կենսագործունեության համար սովորական ա բարդ ազդեցություն թոդնող երևույթ: Ա յդ է
» հիմնա րա ր
ւթճմսւտիկայի

I պատճառը, որ խիստ կարևոր է դաոնում պարզել գերթույլ ֆիզիկական գործոնների թիրախը,
I ոլավ իրականանում է բջջի վրա արտաքին ազդեցությունը:
Հենվելով մեր նախնական ուսումնասիրությունների վրա ենթադրել ենք, որ բջջի

сах ш кольной

հխլրատացումը կարոդ

է

հավակնել

դաոնալու

այնպիսի

ունիվերսալ

թիրախ,

որը

г արձագանքում է ցանկացած թույլ ազդանշանների, որոնք առանձնացված բջջի վրա
опологаюшего
гь в п роцессе

ւ ունենում

են

I կարևորությունը

ինչ-որ

կենսաբանական

լայնորեն

ընդունված

էֆեկտ:
է,

Ներբջջային

սակայն

ջրի

ֆիզիոլոգիական

հետազոտոդները

անհրաժեշտ

(ուշադրություն չեն դարձրել բջջի հիդրսւտացիայի վրա, նույնիսկ այն դեպքում երբ ջուրը
| հանդիսանում է տարբեր հիվանդությունների նախանշանը:

Մեր կոդմից

ստացված

| Փորձարարական տվյալները ցույց են տալիս, որ բջջի հիդրատացիան հանդիսանամ է
I շրջակա միջավայրի շատ գործոնների համար որպես ունիվերսալ թիրախ'
•

ջրի կաոուցվածքը հանդիսանում է ունիվերսալ թիրախ, որի օգնությամբ ցածր
հաճախային

էլեկտրամագնիսական

դաշտը

հադորդվում

է

բջջի

նյութափոխանակային համակարգին:
•

բջջի ծավալի զգայնությունը հանդիսանում է հիդրսւտացիայի ամբոդջ գործընթացի
կարգավորողը էլեկտրամագնիսական դաշտի ներգործության և բջջաթաղանթով
իոնների համակարգի տեղափոխության ժամանակ:
Ցածր հաճախության էլեկտրամագնիսական դաշտերի կենսաբանական ազդեցությունը

կարելի է համարել ապացուցված Փաստ, մինչդեո մեծ հզորություն միկրոալիքային
իմպուլսների յուրահատուկ (ոչ ջերմային) կենսաբանական էֆեկտների գոյության հարցը
մնում է որպես ապագա ուսումնասիրությունների առարկա:
Չնայած ցածր հաճախության էլեկտրամագնիսական դաշտերի կենսաբանական
ազդեցությունը ապացուցված է, սակայն դեռևս լրիվ պարզաբանված չէ այն մեխանիզմը,
որով իրագործվում է այն:

Հիմնականում ա յդ հանգամանքն
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է, որ խանգարում է

էլեկտրամագնիսական դաշտի ազդեցության վտանգավոր չսոիաբաժինների շեմի որոշւա
շրջական միջավայրում կենդանի օրգանիզմների սւապջության տեսանկյանից: йли
ԷՄԴ-ի ազդեցության կենսաբանական էֆեկտր կախված է բջջի սկզբնական ֆիզիոլաա
վիճակից,

էլեկտրամագնիսական

դաշտի

պարամետրերից

m

շրջակա

միջսվ)

բնութագրիչ յուրահատկություններից, ապա նրա էֆեկտի քանակական չափման
անհրաժեշտ է ընտրել բջջային պարամետր, որը կգնահսսոի բջջի ֆունկցիոնալ վխա1
կծառայի որպես համընդհանուր թիրախ տարբեր գործոնների համար:
Ցանկացած արտաբին ֆիզիկական ե քիմիական ազդանշան, ա յդ թվում և ԷՄԴ-Д
և սաաջ պետք է ազդի բջիջը ողողող ջրային միջավայրի վրա, իսկ հետո արդեն կՈ
կենսաբանական էֆեկտը բջջաթաղանթի վրա: Չնայած չի բացառվում նաև ԷՄԴ-ի пищ
ազդեցությանը անմիջապես բջջաթաղանթի վրա:
Այսպիսով,

գոյություն ունի բջջի վրա

ԷՄԴ-ի

ազդեցության

երկու հնար]

ճանապարհ՜ առաջինը, ոչ ուղղակի ճանապարհ' ջրային կառուցվածքի միջոցով և հրկրււ|
ուղղակի' բջջաթաղանթի վերսոիոխության միջոցով: Մենք կդիտարկենբ

միայն шив

մեխանիզմը (սխ. 1)

Սխ.1

Առաջին

մեխանիզմի

գործողության

հնարավորությունը

ստուգելու

նպսւտա

իրականացվել Է Փորձերի մի շարք, որոնց միջոցով հայտնաբերվել Է ԷՄԴ-ի ազդեցությ!
ջրի

ե

ջրային

ծլոդունակության,
ակտիվության,

լուծույթների

Էլեկտրական

արմւաոագոյացման

մանրեների

ու

ձևաբանության,

կծկելիլյւթյան, բջջաթաղանթի զգայնության վրա:
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հաղորդելիության,

ջրի
աճի

կլանման,
և

բույսերի

սպերմայի

բազմացման,

սերւա

ֆունկցիա

խխունջի սա

Փորձէտի նշված շարքի իրականացման հիմքում դրվել Է հետևյալ գաղափարը, որ
Է|է1րորամագնիսական դաշտը ջրի կլաստէրային կառուցվածքի վրա կարող է ագդէկ երկու
ճանապարհով'
ա) Էլհկտրական բաղադրիչով' ազգհլով ջրի բևեռային մոլեկուլների տարածական
րաշխվսւծության (կողմնորոշման) վրա, հանգեցնելով նրա կաոուցվածքի մեխանիկական
կարաման: Ա յգ դեպքում, բնական Է, որ ազդեցության Էֆեկտը պետք Է կախված լինի ջրի
մոլեկուլի* դիպոլսւյին մոմենտից: Հետևաբար այն պետք Է ունենա արտահայտված
հաճախային կախվածություն;
բ) ջրի կաոուցվածքը կարոդ Է փոխվել մագնիսական դաշտի ագդեսության տակ նրա
փսլենտական անկյան փոփոխման հետևանքով (նկ.1): Որպես թիրախ այստեղ հանդես Է
գափս թթվածնի չկոմպենսացված սպինը:

Նկ.1
Հիմք ընդունեւրվ այս վարկածները ընտրվել Է նայն ժամանակահատվածում, նույն ջոի
փոս, նայն հաճախության մեխանիկական տատանումներով և հաստատուն մագնիսական
դաշտով ազդելու ճանապարհը ու ուսումնասիրվել Է նրանց աոանձին և համակցված
ազդեցությունը ջրի ն կենսաբանական օբյեկտների վրա:
1.

ՄՏ, ՀՄ Դ և ԷՄԴ-ի ազդեցությանը ջրի Էլեկտրահաղորդականության վրա:

Դիտարկվեւ Է (3-50) Հց ցածր հաճախային մեխանիկական տատանումների ազդեցությունը
ջրի Էլեկտրահաղորդականության վրա (նկ.2ա): Փորձերը ցույց են տվել, որ 4 Հց
հաճախության դեպքում դիտվում Է ջրի Էլեկտրահաղորդականության զգալի
նվազում, երբ օգտագործվում Է նոր պատրաստված թորած ջուր: Նույնանման
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(-22%)

արդյունքներ

էդիտվել

Է

էՄ Դ-ի

դեպքում

ե

4

Հց

հաճախության

■

Էլեկտրահաղորդականության նվագումը կազմել Է շուրջ 17% (նկ.2բ):

а- նոր ջուր
b- Յօրական ջար|
с- ճօրակսւն ջուր
Ш

-Մ Տ
- էՍ Դ

ռ

- հմ դ

Քանի որ թորած ջրի հատկությունները կախված են պատրաստումից հետո
ժամանակահատվածից (տարիքից), ապա դիտարկվել Է Էլեկտրահաղորդականում
կախվածությունը նույն պայմաններում' թարմ երեք ն վեց օր հետո (նկ.2գ): Երեք օր պահա
հետո մեխանիկական տատանումների դեպքում, Էլեկտրահաղորդականությունը նվսա
18%-ով, իսկ Էլեկտրամագնիսական տատանումների դեպքում՜ 19%-ով: վեց օրվա դեսա
տարբերությունը երկուսի համար կագմում Է 15%, իսկ մյուս հաճախությունների վրա նվագ
Է հավասար չաւիով, սակայն քիչ չաւիով, քան 15%-ն Է: Ընտրվել Է 4 Հց հաճախությունը'
առնելով,

որ

այդ

հաճախության

վրա

Էլեկտրահաղորդականության

փոփոխուբյւ

առավելագույնն Է:
Հաստատուն մագնիսական դաշտի

С-հսկողական լու)

ազդեցության տակ ևս չափվել Է ջրի

i -թարմ լուծույթ

Էլեկտրահաղորդականությունը' թարմ,

ե- 3-օրական լուծու]

երեք օրական և վեց օրական թորած

c-б- օրական լուծայյ

ջրի դեպքում' պահպանելով հավասար
ինտենսիվություններ և ստացվել Է, որ այս
դեպքում

. նկ. 3

մեկ օրում նվազել Է 13%-ով, 3
9%-ով (նկ.Յ):

օրվադեպքում 11%-ով ե 6 օրվա դեպքում
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2.

Է Ս Դ ե ՄՏ-ով մշակված թորած ջրի ..ազդեցության հաճախ կախվածության

կինետիկան բույսերի ե սերմերի կողմից ջրի կլանման քանակի, արմատագոյացման
ընդունակության ն արմատների երկարության վրա: Քանի որ ԷՄԴ-ի և ՄՏ-ի ազդեցությունը
ջրի ե ջրային լուծույթների վրա ունի հաճախկի կախվածություն, ապա հարց է աոսւջացեյ
Փորձնականորեն պարզել ինչ ազդեցություն կունենան ա յդ գործոնները բույսերի վրա:
Փորձնականորեն ուսումնասիրվել է 4, 10, 15, 20 և 50 Հց հաճախության ՄՏ-ով և ԷՄԴու[ 30 բուկն տևողությամբ մշակված թորած ջրի կլանված բանակը գարու և ամսական բողկի
բսերմերի կողմից:
Այստեղ ևս դիտվում է կլանված ջրի քանակի կախվածությունը հաճախությունից: Եթե
i վարձի սկզբնական շրջանում ջրի կլանված քանակությունը տարբեր հաճախությունների
| համար տարբեր է և կա որոշակի հաճախություն, որի վրա այն նվազագույնն է, ապա
ժամանակի ընթացքում տարբեր հաճախությունների վրա կլանված ջրի քանակները հակված
են հավասարվել և դաոնալ հավասար հսկողական լուծույթից կլանված քանակությունը (նկ.
4, նկ. 5):

Si

նկ.4

նկ.5

ԷՄԴ-ի ազդեցությունը ջրի կլանված քանակի վրա ունեցած նման ժամանակային
ւ կախվածությունը վկայում է այն մասին, որ տվյալ գործընթացը իր հերթին կաոավարվում է
՛սերմերի նյութավտխանակության

միջոցով,

ինչպես

նաև

կարևոր

դեր

է

խաղում

I արմատագոյացման. գործընթացը: Բացի դրանից ուսումնասիրվել է այդ գործոնների
Ւազդեցությունը այն գործընթացների վրա, որոնք կապված են սերմերի արմատագոյացման և
[ ծլոդունակության հետ (նկ. 6, նկ.7)

■ նկ.6

: ՄՏ սւցդԱցությունը գարու ա րմա տ ա գոյա ցմա ն վրա

: նկ.7

ԷՍ՜Դ ազդեցությունը գարու արմատագոյացման ijpui

Ստացված Փորձնական արդյունքներից հետևում է, որ ջրի կլանման գործընթացը ոչ
միայն ունի հաճախային կախվածություն, այլև գարու ու ամսական բողկի սերմերի համար
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այդ գործընթացների մեջ գոյություն ունեն էական տարբերություններ: Ինչպես գար™
այնպես էլ բոդկի սերմերը 4 Հց հաճախության դեպքում ցուցաբերում են ակտիվություն: Մյոււ|
օգտագործված հաճախությունների դեպքում բոլոր տվյալները համեմատած հսկողական)
հետ տարբեր են: Տարբեր հաճախությունների Մ Տ և Է Ս Դ նրանց կոդմից ընկալվում М
տարբեր ձևով: Ստացված գրաֆիկների դիտարկման ժամանակ պարզ է դառնում, ոյ
կախված ջրի կլանման բնույթից, այսինքն սորբցիայի գործընթացից, որը աշխատեցնում
աճման գործընթացը, կարևոր դեր է խաղում ժամանակային կախվածությունը: Նկաա
ունենք այն, որ սադմի ներսում տեգի ունեցող գործընթացները գործի են դրվում տարբա
արագություններով: Ըստ եդած տվյալների սերմերի կողմից ջրի կլանման առավելսւգայյ
արագությունը դիտվում է թրջելուց հետո' առաջին երկու ժամվա ընթացքում: Զրի քանա|[
սկզբնական 11,08%-ից 13,73% հասնելուց հետո սերմերը սկսում են կլանել թթվածի!
Հետագա ուռչելու ժամանակ շնչելու ինտենսիվության բարձրացման զուգընթաց տեղի)
ունենում ջրի քանակի ավելացում և այդ ուղիդ կախվածությունը շարունակվում է 48 ժամ: I
Արմատագոյացման և ծլոդունակության որոշման վարձերը իրականացնելուց թորա|
ջուրը մշակվել է համանման ձևով և սերմը ջրվել է երկու օրը մեկ անգամ, այսինյյ
արդյունքները չափելու ժամանակ: 6-ից 19-ը օրը ընկած ժամանակահատվածում կատարի
է արմատային համակարգի չափում, իսկ 12-ից 19-ը օրը ընկած ժամանակաընթացք™
չափվել է ծլողունակությունը:
Ստացված տվյալներից (նկ. 7) երևում է, որ ոչ միայն ջրի կլանված քանակն ունի
հաճախային կախվածություն, այլև գոյություն ունի էական տարբերություն գարու և բող1)
սերմերի կոդմից այն կլանման միջև: Ինչպես գարու, այնպես էլ բոդկի սերմերը 4 Հ
հաճախության

դեպքում

ցուցաբերել

հաճախությունների

դեպքում

ապսւակտիվացված

են:

բոլոր

են

առավելագույն

տվյալները,

Ապաակտիվացիայի

ակտիվություն:

համեմատած

հաճախությունը

Մյուս բոթ

հսկողականի

վտխվում

է

ЫЦ

կախվա

ժամանակից:
3.

Ուսումնասիրվել է ՀՄԴ-ի, ԷՄԴ-ի և ՄՏ-ի ուղղակի և անոսլակի ազդեցությ

սպերմայի ֆունկցիոնալ ակտիվության վրա.
ա) Հ Մ Դ ազդեցությանը սպերմայի ֆունկցիոնալ ակտիվության վ ր ա .
Անոսլակի ազդեցություն -

անուղակի ազդեցությունը ուսումնասիրելու համար ցու||

սառեցված սպերման լուծվել է 0,3 Տլ ինդուկցիայով մագնիսական դաշտով նախորոյ
մշակված ֆիզիոլոգիական լուծույթով:
Փորձը ցույց է տվել, որ մագնիսական դաշտով չմշակված լուծույթում (հսկողակաա
սպերմայի շարժունակությունը 140 րոպեում վտքրացել է 12,5%-ով, ա յն դեպքում, երթ 0,3 Տ|
ինդուկցիայով մագնիսական դաշտով մշակված լուծույթում մեծացել է 36,1%-ով (նկ. 8):

1

11պդակի ազդեցություն - նույն դաշտի ուդդակի ազդեցությունը ուսումնասիրելու համար
չդիտարկվել է երկու դեպք
1. Ֆիզիոլոգիական լուծույթում լուծված սպերման գրվել է էքսպոզիցիայի մեկ ժամ
լւոեալությամբ ն ուսումնասիրվել է շարժունակությունը հաջորդ երկու ժամվա ընթացքում:
2. Ֆիզիոլոգիական լուծույթում լուծված սպերման գրվել է անընդհատ էքսպոզիցիայի
էրեր ժամ տևողությամբ (նկ. 9):

նկ.9
ւ՛

Փորձնական արդյունքները ցույց են տվել, որ չմշակված լուծույթում սպերմայի

(շարժունակությունը 180-րգ րոպեում նվազել է 28%-ով, այն դեպքում, երբ մեկ ժամ
էքսպոզիցիայից հետո այն ճնշվել է միայն 5%, իսկ անընդհատ էքսպոզիցիայի դեպբում
(սպերմայի շարժունակությունը չի վւաիոխվել:
j

բ) ԷՄԴ ազդեցությունը սպերմայի ֆունկցիոնալ ակտիվության վրա..

ի ԷՄԴ ազդեցությունը սպերմայի ակտիվության վրա ուսումնասիրելու նպատակով
թախապես ֆիզիոլոգիական լուծույթում լուծված սառեցված սպերման դրվել Է 30 րոպ
(Էքսպոզիցիայի 4 Հց հաճախությամբ ԷՄԴ-ում:

է

Ուսումնասիրությունները

ցույց

են

տվել,

որ

գոյություն

ունի

շարժունակության Փուիոխության բարդ ժամանակային կախվածություն:

սպերմայի
Եթե

ՅՕ֊րդ

րոպեյում հսկիչ նյութում նրա շարժունակությունը նվազել Է ընդամենը 20%-ով, ապա նույն
պահին ԷՄԴ մշակված սպերմայի շարժունակությունը նվազել Է ընդամենը 4,8%-ով (նկ. 10):
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Նացն հաճախության մեխանիկական
տատանումների, նույնպիսի պայմաններում,
ւ

ազդեցության դեպքում սպերմայի
ֆունկցիոնալ ակտիվությունը նս ունի բարդ
ժամանակային կախվածության և եթե

1. 4Нг հաճախությամբ էլեկտրամագնիսական ալիքների ազղհցուբլուՕյ

նկ.10

ԷՄԴ-ով մյսւկելուցՅՕ րոպեում
նվազել է 4,8%-ով, ապա այս դեպքում աճել
է նույն 4,8%-ի չավտվ (նկ. 11):
4.

Մ Տ, ՀՄ Դ ե Է Մ Դ ազդեցությունը մանրէների աճի,

բազմացման և ձևաբանական ւիուիոխության վրա:
Փորձերը ցույց են տալիս Մ Տ, Հ Մ Դ և Է Մ Դ ունենոււ!
են մանրէների աճի և բաժանման վրա խթանող
կամ ճնշող ազդեցություն:Ազգեցաթյան էֆեկտը
պայմանավորված է ինտենսիվությամբ, հաճա
խությամբ ե պահաժամով:

I

Մեխանիկական տատանումներ - Մեխանիկական տատանումների ազդեցության տս1
տեղի է ունենում E. Coli К շտսւմմի Ion մուտանտի թելանման բջիջների շարժունակությաա
կոտրատման մեծացում: Փորձը կատարվել է երկու եղանակով՜ ուղղակի և միջնորդավորես!
տատանումների ներգործությամբ: Երկու դեպբում էլ ցածրհաճախային մեխանիկսւկսո
տատանումների ազդեցությունից անմիջապես հետո խթանում են (4 և 10 Հց) կամ էլ ճնշույ
են (50 Հց) մանրէի աճը և տրոհումը (նկ. 12): Փորձերը ցույց են տալիս, որ այն դեպքում, fippj
Հց մեխանիկական տատանումներով ներգործում են բջջի վրա 30 րոպե, ապա տրոհոա
հսկիչի հանդեպ մեծացել է երեք անգամ, իսկ 50 Հց-ի դեպքում տեղի է ունեցել шм
դանդաղում մոտ երկու անգամ (նկ. 12):
Նույն պայմաններում ներգործությունից երեք ժամ հետո մանրէների աճը ե տրոհում
հսկողականի նկատմամբ վավտխվումէ (նկ. 13): Երկու դեպքում էլ 10 Հց հաճախությամբ!^
էական ազդեցություն չեն ունենում, այն դեպքում, երբ 4 Հց և 50 Հց Մ Տ ազդեցությունը զգա»
է:
Հաստատուն մագնիսական դաշտի ազդեցությունը մանրէների աճի ն տրոհման վրո
ունի ժամանակային կախվածություն (նկ.

13): Եթե 30 րոպեի դեպբում ճնշոդակայ

ազդեցությունը կազմում է շուրջ 60%, ապա
Հավանաբար

միկրոօրգանիզմները

60 րոպեի դեպքում այն շուրջ 50% է

աստիճանաբար

ձեոք

հարմարվողականություն հաստատուն մագնիսական դաշտի նկատմամբ:

են

բերու]

էլեկտրամագնիսական

դաշտի

ճնշողական

ազդեցությունը

մանրէների

աճի. և

բազմացման արգելակման վրա ունի արտահայտված հաճախային կախվածություն: Ընդ
որում առավելագույն ճնշողական ազդեցությունը դիտվում է 4 Հց հաճախության վրա (նկ. 14):
ՀՄ Դ ե ԷՄ Դ ազդեցությունը մանրէների ձևաբանության (մորֆոլոգիայի) վրա առավել
դիտողական ձևով արտահայտվում է 1օո մուտանտի բջիջների վրա 270 մՏլ ինդուկցիայով
^ՄԴ մշակելուց հետո և 12 մՏլ ինդուկցիայով էՄ Դ մշակելուց հետո (նկ. 15):

t i p * * :.

a m

ւ

նկ.15
Միկրոօրգանիզմների շարժունակությունը ևս ցուցաբերում Է հաճախային կախվածություն:
Այս դեպքում ևս ցածր հաճախային տիրույթի 4 և 10 Հց հաճախությունների վրա դիտվում Է
խթանող ազդեցության, իսկ 50 Հց-ի վրա այն ունենում Է չնչին ազդեցություն:
5.

Մ Տ, ՀՄ Դ, ԷՄԴ-ի ազդեցությունը սրտի կծկեյիության վրա:

27 մ Տլ ինդուկցիայով մշակված ֆիզիոլոգիական
լուծույթը (Ռինգերի լուծույթ) բաց Է թողնվել խխունջի
առանձնացված սրտի միջով և սրտի կծկելիության
վրա' պայմանավորված ազդեցությանը' դրանով
սրտի զգայնության կախվածությունը ժամանակից
(նկ. 16):

Փորձերը ցույց են տալիս, որ սրսհաժամի մեծացման զուգընթաց
սրտի զգայնպթյունը, հետևաբար և կծկելիությունը թուլանում Է: Եթե 10
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րոպե

պահաժսւմով մշակված ֆիզիոլոգիական լուծույթը անցնում է սրտով, նրա կծկելիությակ
թուլանում Է, սակայն ոիթմը պահպանվում Է, 30 րոպն ներգործելուց կծկելիաթյա!
թուլացման հետ նկատվում Է սրտի աշխատանքի ռիթմի գգալի խախտում, իսկ 60 pnuj
պահաժամի դեպքում գործնականում տեգի Է ունենում սրտի աշխատանքի լրիվ խւաիանաւէյ
լուծույթի հոսքը

դադարեցնելուց

հետո տեդի Է ունենում կծկումների

լայնույթի

հաճախության կտրուկ մեծացում:
1.

Բջջաթաղանթի

զգայնությունը

նախապես

ԷՄ Դ

մշակված

լուծա

տեդակայելուց հետո:
Մեր հետազոտությունների հաջորդ Փուլը նպատակաուղդված Էր պարզաբանելու, ա
բջջսւթադանթային մեխանիզմներից որն Է ի վիճակի ջրի կառույցը մակածված ԷՄԴ-1
միջոցով

վերսոիոխել

բջջի

նյութաւիոխանակային

այն

համակարգերը,

որոնց

պատասխանատու են բջջի հիդրսւտացիայի համար:
ՀՄ Դ

կոդմից

հարաբերակցության

ինդուկցված

ջրային

վավախության

կառուցվածքների

ուսումնասիրությունը

ն

Na-Ca

կեբպւաիոխ|ւյ|

հնարավորություն

է տափ!

ենթադրել, որ ցիկփկ նուկլեոտիդիդները, որոնք կախված են Na-Ca կերպսսխփփչից, բջջում
կարոդ են ծառայել որպես միջնորդ, որի օգնությամբ իրագործվում է Է Մ Դ ներգործության
բջջի հիդրատացիայի վրա: Հսկողական լուծույթում ինկուբացված խխունջի գանգլիոնով
պարունակվող ցիկլիկ նուկլեոտիդիդների քանակի փովտխության համեմատումը 25 մՏ
ինդուկցիայով մագնիսական դաշտով ներգործած լուծույթում պարունակվող քանակությաՏ
հետ ցույց է տալիս, որ сАМР-ի քանակը Փոխվում է 100-ից 79, իսկ „GMP-ի քանակը 10()-|ւ(
164,9 (սւղ.1)*:

Հսկողական լուծույթում ինկուբացված խխունջի գանգլիոնի ներսը ներհոսում է 45Cat2-|i

քանակի վտՓոխությունը 45 մՏլ-ի դեպքում 100-ից դարձել է 74, 33, 38 մՏլ-ի դեպքում 100-ա

62,67 (սպ. 2 )*: Քանի որ Na-Ca վւոխակերպիչը ունի որոշիչ դեր բջջի ֆունկցիոնա

ակտիվության կարգավորման գործում (բջջաթաղանթի գրգռականության, քեմոզգայնությւո

հորմոնների բացթողումի և այլնի), ապա կանխատեսվում է, որ բջջի վերը նշփա

ֆունկցիաները մոդուլացնելով Է Մ Դ միջոցով, կարելի է կարգավորել ներբջջային Ca-j
հոմեոստասիսը: (նկ. 17) ցույց է տրված Са+2ф արագ
(А) և դանդաղ (В) ներհոսքը նորմալ ֆիզիոլոգիական
լուծույթում (1) և նախապես ԷՄԴ-ով (С) ներգործման
համար տեղակայված լուծույթում (2):
նկ. 17

*
* Ն ա յե լ վերջում
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նկ. 18

Նկ. 18 Խխունջի նէւյրոնի բջջաթաղանթով ացետիլիխոլինով ինդուցված հոսքեր
Նկարում ցույց Է տրված բջջի ներսը ուղղված հոսքը ինդուցված ացետիլյադինի
I կարճատև (30 վ) և երկարատև (5-10 րոպ) օգտագործման դեպքում: А-ն ե С-ն հսկողական
է լածայթամ, В -ն 27 մՏլ ինդուկցիայով մագնիսական դաշտում նախապես տեղակայված
ֆիղխղոգիական լուծույթում:
Փորձարարական տվյալնհրը ցույց են տալիս մագնիսացված ֆիզիոլոգիական լուծույթի
ճնշող Էֆեկտը сАМР-ի ներբջջային պարունակության և նրան ուղեկցող cGMP-ի բանակի
1րարձրացում, նրա ղսպող ազդեցությանը Са ֊ի կլանվող քանակի և Са ֊ի պոտենցիալ հոսքի

К փա, ինչպես նան նրա բպրձրացման ազդեցությունը քեմոգգայնության վրա:
j

Դիտարկեւով բհրված բոլոր Փորձարարական արդյունքները, եզրակացնում ենք, որ

|բջջի հիդրատացիան կարող Է իսկապես ծսաայել որպես բջջի Էքստրազգայնության
■պարամետր, որի օգնությամբ ԷՄԴ-ի կենսաբանական էֆեկտները կարելի է քանակապես
աահսւտել:
Ш

կամեմադրելով.

ԷՄԴ-ի

կենսաբանական

ազդեցության

համար

ստացված

■խրձարարական տվյալները <,ՄԴ-ի և ՄՏ-ի ներգործության միջոցով ստացված տվյալների
b h (հսւճաիաւթյան միևնույն արժեքների դեպքում), արձանագրում ենք եթե ոչ բացարձակ,
ապա որակական համընկեցում: Այս հանգամանքը մտորումների տեղիք է տալիս և մեր
կարծիքով, ամենայն հավանականությամբ դա պայմանավորված է կենսաբանական
| օբյեկտիմեջ էլեկտրամագնիսական ալիքների թսոիանցման վաքր խորություններով:
к . Այս Փաստը հիմք է հանդիսանում սաաջադրելու մի վարկած համաձայն որի ստացվող
[ Փորձարարական արդյունքների ոչ ուղղակի համընկնելու պատճառը պետք է Փնտրել
|Ա1լապեսթսոիանցման խորության (հետևաբար կլանված էներգիայի վաբրության) մեջ:
^№յշանակում է այն մակրոազդեցությունները, որոնք դիտվում կամ սպասվում են
■փկաքիմիսւկան գործոնների ազդեցության դեպքում, պահպանելով հիդրատացիան
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որպես թիրախ, պետք Է փնտրնլ ա յլ տեղ, գուցե Էֆեկտների ոչ ադիտիվության йш
Հավասարար դա կարելի է բացատրել նրանով, որ մեխանիկական ն էլեկտրա!^
երևույթները Փոխադարձ կախվածության մեջ են:

Աղյուսակ

1. Հսկողական լուծույթում ինկուբացված H elix pom atia գանգլիոն™

պարունակվող ցիկլիկ նուկլեյիդների ւիոՓոխության համեմատումը 25 մՏլ մագնիսանա*
դաշտով ներգործած լուծույթում պարունակվող քանակության հետ

с AMP

cGMP

հսկողական

100± 9,6

100 ±11,6

1

ներգործված

7 9 ,1± 9,5

1 6 4 ,9 + 41,6

j

ցիկլիկ նուկլեիդների քանակությունը

Աղյուսակ 2. Հսկողական ֆիգիոլագիական լուծույթում ինկուբացված H elix pomatia
գանգլիոնի ներսը ներհոսած

C a ֊ի քանակի համեմատումը մագնիսական դաշտով

ներգործած է ներսը ներհոսած քանակի հետ.

մագնիսական դաշտ

5С а ф ներհոսքի տոկոսային քանակ

0

100,0 ± 10,07

ՀՄ Դ - 45 մՏլ

74,33 ± 9,22

ՀՄ Դ - 38,0 մՏԼ

62,67 ± 9,00
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Զոտը որպես միջնորդ բջջի ե օրգանիզմի վրա էլեկտրամագնիսական դաշտի
կենսաբանական ազդեցության իրա գործման համար
U . Ս. Ավսւնեսյան, Ս. Հակոբյան, Ա. Աւքյան,
Գ . Սահակյան, ժ . Ալլահվերդյան, Գ . Հսւյրա պ ետ յա ն, Ա . Հունանյան
Ամփոփագիր
Է Մ Դ -ի ազդեցություն]} բջջի վրա կարոդ Է իրագործվել երկու ճանապարհով' ուդդակի
րջջաթադանթի վերավախության միջոցով ե ոչ ուդդակի-ջրային կաոուցվածքի միջոցով:
Ոչ ուդդակի ճանապարհով բջջի վրա արտաքին գործոնների (ԷՄ Դ ) ազդեցության
մեխանիզմդ որոշելու նպատակով իրականացվել Է Փորձերի մի շարք, որոնց միջոցով
հայտնաբերվել

Է Է Մ Դ -ի

ազդեցությունդ

ջրի

և

ջրային

լուծույթների

Էլեկտրական

հաղորդելիության, րրւյսերի սերմերի ծլոդունակության, արմա տա գոյա ցմա ն և ջրի կլանման,
սպերմայի ֆունկցիոնալ ակտիվության, մանրէների ձևաբանության, աճի և բազմացման,
խխունջի սրտի կծկելիության, բջջաթաղանթի զգայունության վրա:
Ստացված Փորձարարական տվյալներն ցույց են տալիս, որ րջջի հիդրատացիան
հանդիսանում է շրջակա միջավայրի շատ գործոնների համար որպես թիրախ որով
իրագործվում ա յդ ազդեցություններդ:
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Ղարսւբաղը հայ - ռուսական քաղաքական
հարաբերությունների համատեքստում հարցի շուրջը
( X V I I I - X X I ղ. սկիզբ)
Դադայան Ս. Վ .
Հոդվա ծում ամփոփվում է Ղ ա րա բա դի տ եղը հա յ֊ո ոլսա կա ն քա ղա քա կա ն հարաբերությունն™
համատեքստում սկսած' X V III դարի սկզբից մինչև մեր օրերը: Հա րցը հանգեցնում է հետևյալին. nplifl
ա յդ հարաբերությունների ոա զմա վա րա կա ն հիմնւսխնդիրը և ինչպ ես է ներկա յա ցվա ծ ա յն հայրենանա
պատմագրության մեջ:
Հայ-ուուսական
պատմաբանների

քա ղա քա կա ն

հարաբերությունների

ուսումնասիրումը

ուշադրության կենտրոնում: Սկսած X V II tL վերջից

ա յդ

միշտ

եղել

հարաբերություններ

Վարաբաղը որոշիչ դեր է խաղում:
Հա րցը, որը մ ե զ հետաքրքրում է, հանգեցնում է հետևյալին.
պատմական

տ եղը

հա յ ֊ո ո լսական

հարաբերությունների

գլխավոր

քա ղա քա կա ն

ոա զմա վա րա կա ն

ինչպ իսինն էր Ղւ>սթՆսբաք

հարաբերություններում,

հիմնահարցը

և

ինչպ ես

է

որն
ա յն

էբ

lufl

ւսրտացպվա

պատմագրության մեջ:
Ն շվա ծ
ա զդեցության

ժամանակաշրջանում Հա րա վա յին Կովկւսսի անցումը
ոլորտին

պայմա նա վորվա ծ

էր

ոչ

միա յն

Ռուսաստանի

Վրա ստանի

քաղաքւսկ™

կողմնորոշումով, այլ նս>1

Ղւսրաբաղով: Հա յոց պ ետականության բա ցա կա յությա ն պայմաններում Ղ ա բա բղսլի քւսղաքակսա
կրոնական գործիչները երկրամասի ազատ ա գրումը և պ ետականության վերականգնումը կապում էինա
թե Եվրոպայի, ա յլ Ռուսաստանի հետ: Դ ա եղել է որոնումների և հույսի շրջան:
Ղարա բա ղի

դերի

բարձրացումը

հայոց

ա զգա յին

ա զա տ ա գրա կա ն

շարժման

գործոտ

բացատրվում է մի շա րք հանգամանքներով.
ա ) մելիքությունների առկայությունը Ղարաբաղում.
բ ) մելիքությունները որպես պ ետ ա կա ն իշխանության հատուկ կա ռա վա րմա ն ձև.
գ ) յուրաքանչյուր մելիքական իշխանություն ուներ իր ռա զմա կա ն պ ոտ ենցիա լ ուժը (մինչև 01
զինվոր).
դ ) Ղարւսբաղն ուներ հոգևոր միաբանության կենտրոն' հանձինս Գա նձա սա րի:
Վերը նշվածը հիմք է հանդիսացել X V III դարի ռուսական պ ետ ա կա ն գործիչների համ™
Ղարսւբաղը դիտա րկել որպ ես ռա զմա վա րա կա ն և ամուր հենակետ

հա րա վա յին ԿովկւսսոսՏ հատ

քրիստոնեական պ ետ ությա ն վերածննդի ընթացքում:
Ա մբողջ խորհրդա յին շրջանի պ ա տմագրության միջով կարմիր թելի պ ես անցնում է այո
գաղափարը, որ հայոց պ ետականության վերա կա նգնմա ն գործընթացի մենա շնորհը պատկանում ո
Դուսաստանի ն:
Հա րց

է

ծագում'

ինչն

է

դրդել

Ռուսաստանին,

դա ռնա լու

հայոց

պետականությստ

վերականգնման գործընթա ցի գա յթա կղիչը, ալտրուիստական ցանկություններից ելնելով, թե սեփակպ!
շահերից:
Միանշանակ

պ ետ ք է

նշել հետևյալը' մենք չենք ընդունում

նշվա ծ

գա ղափ արը' որպես

բա ցարձակ ճշմարտություն, իբր ի շնորհիվ Ռուսաստանի, որպես « ա վ ա գ եղբոր» , վերականգնվես
հայկական

պետությունը:

Ետա ցվում

է

ա յն,

որ

հայերը

ընդունակ

չէի ն

սեփա կա ն

ազգս™

պետականությունը վերա կա նգնել, որը մենք կա նվա նեիք «ռուսոֆիլական » տ եսությա ն դրսևորում մեո
հայրենական պ ա տմագրության մեջ:

Օբյեկտիվ իրականությունը պահանջում է պնդել, որ հայոց պեւոականությսւն վերածնունդն
Տաշին հերթին հայ ժողովրդի հոգևոր, սոցիալ-ւոնտեսական զարգացման և ազգային ազատագրական
■այքարի արդյունք է:
Նման տեսակետը չի անտեսում Ռուսաստանի դերը հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական
■սյքարի գործում: Պարզապես ժամանակն է հրաժարվել խորհրդային կայսրական գաղափարներից,
աավ ներծծված է ամբողջ մեր պատմագրությունը' որպես հայ ժողովրդի պատմության

էջերը

«մտցնող երևույթ: Միայն այդ դեպքում Ռուսաստանը կգրավի իր արժանի տեղը որպես շահագրգիո
■ լձ ո չ ավել' իր հակասական արտաքին քաղաքականությամբ X V III դարի սկզբից մինչև մեր օրերը:
րւսապացույցն է հայոց մեծերի դիրքորոշումը' սկսած Իսրայել Օրուց մինչև քիոբերտ Քոչարյան, որով
■աստանը դիտվում է որպես շահագրգիո. կողմ, այլ ոչ թե փրկիչ, որի հետ ճիշտ, նպատակային
■տաքին քաղաքականություն վարելու դեպքում, չանտեսելով ուրիշներին, հայ ժողովուրդը կարող է
■սսնել հաջողության:
; Մեր եզրահանգումները տվյյպլ^պլըցհ վեոսոփոյսղ հետևյալն են.
Սկսած X VII դարի վերջից պատմական Հայաստանի Ղարաբւսղ-Սյունիք հատվածը դաոնում է
հայ

ազգային-ազատագրական

պայքարի

կենտրոն,

իր

մեջ

իմաստավորելով

հայոց

. պետականության վերածննդի գաղափարը:
Հայոց մեծերը նշված պահին կարողացել են Ռուսաստանը աոանձնացնել մյուս երկրներից'
որպես ավելի շահագրգիո կողմ հայկական պետականության վերականգնման հարցում:
Նրանք գտնում էին'
ա) որ վերածնված հայկական պետությունը կկազմավորվի ղարաբաղի կենտրոնաձիգ ուժերի
շնորհիվ.
բ)որ այդ պետության գոյատևումը հնարավոր է Ռուսաստանի հզոր թիկունքի միջոցով:
Հայ աշխարհիկ և կրոնական գործիչների քաղաքական ռեալիզմը համահունչ էր ոուսական
պետության նպատակներին:
Ռուսական արքունիքը մինչև XV III դարի վերջը ելնելով իր պետության շահերից սկսում է
Լ վարել լուրջ քաղաքականություն Կովկասյան հատվածում, ընդհուպ մինչև Պարսկաստանի և
Թուրքիայի հպատակության տակ գտնվող հայկական տարածքների հիման վրա հայկական
պետության կազմավորումը: Դա կատարում է ոչ թե հայ ժողովրդին անշահախնդիր օգնություն
[. ցույց տալու համար, այլ աոաջին հերթին սեփական շահերից ելնելով: Ա յդ մասին աոկա են
ь բազմաթիվ փաստեր:
X IX դարի սկզբից նա հրաժարվում է

նախկին քաղաքականությունից և անցնում է

հայկական հողերին տիրանալու քաղաքականությանը (1805,1813թթ.):
Համաձայն սւոաջինի

(1805թ.) Հայաստանի արևելյան մասը,

Ղարաբաղը որպես

Լ ինքնուրույն ազգային պետական միավոր ընդունում է Ռուսաստանի հպատակությունը, իսկ
Լ երկրորդի' (1813թ.) Ղարաբաղը մտնում է Պարսկաստանի կազմի մեջ: Դրանով հանդերձ,
| վարաբաղը, որտեղ պահպանվում էին հայկական պետականության մնացորդները, պայքարելով
(ազատության

համար,

հայ-

ոուսական

քաղաքական

հարաբերություններում

հատուկ

(նշանակության դեր խաղաց.
Լա) հայ ժողովրդի ազգային վերածննդի գաղափարախոսությանը հիմք ծաոայեց Ղս՚փ աբաղի
(փորձը, որը հայտնի էր ոուսական կողմնորոշումով:
ւ բ) Զգալիորեն խորացվում են Ռուսաստանի ոազմաքաղաքական քայլերը Արևելյան Հայաստանի
■մյուս մասերի վերաբերյալ (1828 և 1829թթ.):
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գ) Անգա մ «հայկական մա րզը», որը գոյություն ունեցա վ ընդամենը 12 տ ա ըի, չէը կաըող հ
չհանդիսանալ

գրականության

տարածքների

ա զա տ ա գրում:

աոաշադիմական
զա րգա ցմա ն

քա յլ,

մեջ

նշվա ծ

Հա յոց

ա կնկա լելով

համատեքստում,

ա յն

փաստերը

մեծերը

հայ-ոո լսա կա ն

որպես

որա կավորելու

ընդունեցին

էա կա ն

որպ ես

նշվա ծ

հարաբերությունների
երևույթ

է

հայկակս®

երևույթը

միասնական

որս|ե®

ներդաշնս®
հայկակս®

պետականության կազմա վորմա ն ճանապարհին:
Ռուսաստանն իր Կովկասյան քա ղա քա կա նությա ն մեջ
դիրքորոշում չի ունեցել: Ն ա շատ ճկուն

հայ ժողովրդի

նկատմամբ կւսյո®

ձևով օգտ ա գործում էր հայերի արժանիքներ®

աշխատասիրություն , ազնվություն , խիզախություն, ծա ռա յողա կա ն ունակություն, որոնք շսւ®
դեպքերում ա զգի ն մղել են միամտության, դրանք շա հա րկելով, նրա ն ծաոայեցնելով ՚
նպատակներին: Ե վ քանի որ Ռուսաստանը դասվում էր մեծ տերությունների շարքին, բնական®
նա քաղաքականությունը վարում է մշտ ա կա ն շահի դիտարկումով: Տ վ յա լ ժամանակ (XIX դ®
մինչև 1917թ.) հայկական պետականության վերա կա նգնմա ն մասին ա նգա մ խ ոսք չէր կարո®
լինել: Ռուսաստանը,ինչպես մյուս տերությունները, ներաոված էի ն աշխարհի բաժանման®
վերաբաժա նմա ն գործընթա ցի մեջ:
X I X դարի 80-90-ակւսն թվականներին հայ իրականության մեջ քա ղա քա կա ն կուսակցություններ®
աոաջացումով կա րծես թե արթնանում են վաղեմի գա ղա փ ա րները: Ռայց կուսակցություններ®
միջև

ընթա ցող

վերականգնմա ն

լուրջ

հակասությունների

գործում

հաջողություն

պ ա տ ճա ոով,
չէր

կա րող

պ ա րզ

լինել:

է,

Ա կնհա յտ

պետականությա®
էր'

հայկակս®

պետականության վերականգնումը կա խ վա ծ էր Ռուսական կայսրության փլուզումից:
Հա յ սոցիալ-դեմոկրատների ձախ մասը ընդունում է Ռուսաստանի բոլշևիկյա ն կուսակցությւս®
ա զգա յին ծրագիրը, որի համաձայն բոլշևիկների իշխա նությա ն գա լուց անմիջապես հետ®
ա զգա յին հարցը կլուծվի դեմոկրատական սկզբունքներով, ա զգերի ինքնորոշումով: Հենց դր®
համար հա յ ա զգի անվանի հեղափոխականները, ա յդ թվում մեծ թ վ ո վ ղա րա բա ղցիներ, հւսրո®
են ոուսական հեղափոխությանը: Ինչպ ես ա սա ցվա ծքս է ասում, հանուն ա զգի, ժողովրդի անգսւ®
սատանայի հետ է լ պ ետ ք է պատրաստ լինել ընկերանալու:
1917թ. հոկտեմբերյան հեղաշրջումից հետո բոլշևիկյա ն իշխանությունների դեկրետների®
մեկը եղա վ «Ռուսաստանի ժողովուրդների իրավունքների դեկլա րա ցիա ն» (նոյեմբեր, 1917թ.), ո
հոչակում էր բոլոր ժողովուրդների համար հավասարություն և ինքնիշխանություն:
Հ ա յ ժողովրդի ոա զմա -քա ղա քա կա ն գործիչները հա մոզվա ծ էին , որ նոր Ռուսաստան®
միջոցով կա րող են իր բնա կա ն ա վա րտ ին հասցնել հայկական տ ա րա ծքների միավորումը, այ®
թվում և Ղ ա րա բա ղը' մի ընդհանուր պ ետության մեջ:
Դ րա վւսո վկա յությունն է հեղափոխությունից անմիջապես հետո ծնվա ծ «Թուրքահայաստա®
մասին» դեկրետը (դեկտեմբեր 1917թ.): Իր բոլոր թերություններով հանդերձ ա յն

կաըող է |

նշանավորել նոր փուլ հայկական ա մբողջա կա ն պ ետության ստ եղծմա ն գործում' որպես հսւ®
ազգա յին-ա զա տ ա գրա կա ն պ այքարի արդյունք:
Դ րա համար ձեռնարկվում էին լուրջ քա յլեր' ա ռա ջին հանրապետությունը, Ռաքվի կոմունա®
փաստացի անկախության հաստատումը Ղա րա բա ղում 1918-1920թթ: Թուրքերը իզուր չէի®
սպաոնում նրանց գոյությանը: Հա յ քա ղա քա կա ն կուսակցությունների ղեկա վա րները ազգայի®
շահերից

ելնելով

միասնական

քա ղա քա կա նությա ն

հետ ևելու

փ ոխարեն

վարեցի®

դասակարգային մոտեցում, ինչը հմտորեն օգտ ա գործեցին քա ղա քա կա ն ասպա րեզից հեոացո®
երիտթուրքական և նրա ժա ռա նգորդ քեմա լա կա ն Թուրքիան:
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Չ գիտ ես

ինչու,

այս

բոլորը

Պատմագրությունը լոում է նաև.

անտեսվում

է

Խ որհրդա յին

պ ա տ մա գրությա ն

կողմից:

ա յն մասին, թե ինչու 1918-1921թթ. կյա նքից հեռացան հայ

անվանի հեղափոխականները: Պ ա րզա պ ես նրանք պ ետ ք չէին ոուսական հեղափոխությանը նոր
ժամանակներում: Մեր կարծիքով, հանուն հայոց պ ետ ա կա նությա ն վերա ծննդի, մի ամբողջ
նվիրյալ սերունդ իր գլուխը դրեց բոլշևիկյա ն զոհասեղանին:
Հա յ բոլշևիկների մեծա գույն դժբախտությունը կայանում է նրանում, որ չտեսան (կամ
չհասկացան)

բոլշևիզմում

կայսերական

քա ղա քա կա նությա ն

գլխ ա վոր

միտումը,

որը

հետագայում որոշիչ դեր խաղաց ա զգա յին հարաբերություններում, մա սնա վորա պ ես, Բրեստի
պայմանագիրը (Կովկասի մա սով) դրա վւսո վկայությունն է :
6. Հա յոց

միասնա կա ն

պետականության

վերա կա նգնմա ն

գա ղա փ ա րի

խորտակումը,

հայ

հեղափոխականների և զորավարների ֆիզիկա կա ն ոչնչա ցումը, հա յկա կա ն տ արա ծքների ցա ք ու
ցրիվ տալը 1918-1921թթ. պ ա յմա նա վորվա ծ էին ոուսական հեղա փ ոխությա ն կողմից հոչակած
խնդիրներից

կտրուկ

հրաժարվելու և ա յսպ ես կոչվա ծ

հա մա շխա րհային պրոլետարական

հեղափոխության գաղա փ ա րի ա ոա ջադրման և ա յղ ուրվականի իրա կանա ցումով: Բոլշևիկյան
Ռուսաստանի ղեկավարությունը կա տ ա րեց մի ահավոր դա վա դիր ք ա յլ, մեղմ ա սա ծ, շրջեց
Ռուսաստանի

պա տ մությա ն

անիվը:

Մ ոոա ցությա ն

տ վեց

իր

դարա վոր

զինա կցին

և

բարեկամական ձեոք մեկնեց իր դարավոր թշնամուն: Փաստեր ինչքա ն ուզեք' սկսած Բրեստի
պայմանագրի ընդունման պ ա հից, վերջա ցրա ծ' ճա կա տ ա գրա կա ն 1921 թվա կա նով: Բոլշևիկյան
Ռուսաստանը ո չ միայն վերա կենդա նա ցրեց աոա ջին աշխարհամարտում պարտություն կրած
Թուրքիային, որը դրսևորվեց երեք թուրքական պետությունների ստ եղծումով, ա յլև թևի տակ
աոավ երիտթուրքերի պարագլուխներին (էնվեր-փ ա շա յին, Ջեմա լ-փ ա շւսյին և մյուսներին): Ա յս
ամենը կա տ ա րվեց հանուն «պրոլետարական հեղափոխության ցնորքա յին գաղափ արի համար»:
Այդ

բա րդ

քա ղա քա կա ն

ժամանակաշրջանում

Ղ ա րա բա ղի

հետ

կա պ վա ծ

հարցերի

պարզաբանումը շատ կարևոր է : Ն շ վ ա ծ հիմնահարցերի ուսումնասիրությունը փ ոքր ինչ արդեն
սկսված է: Բա յց դա չի կա րող բա վա րա րել ինչպ ես պ ա տ մա գրությա ն, ա յնպ ես է լ քա ղա քա կա ն
մտքի արդի պահանջները:
7. Ղարաբաղը

Հա յա ստ ա նի

հնարավորություններ

հետ

ստ եղծվեցին

վերամիա վորմա ն
1980-ական

հարցի

թվա կա ններին

լուծման

համար

Խ որհրդա յին

իրականացվող քա ղա քա կա ն բարեփոխումների շնորհիվ: Ղսփւսբւսղը ա ոա ջինն
՚

տարածքում, որ բողոքի

ձա յն բա րձրա ցրեց

հանուն Հա յա ստ ա նի

հետ

նոր

Միությունում
էր Խ Ս ՀՄ -ի

վերամիավորման:

Ղարաբաղի քա ղա քա կա ն գործիչները շատ շուտ պ ա րզեցին, որ խորհրդա յին ղեկավարների
ք

նորաձևությունները կրում են զուտ կա րգախոսական բնույթ և հարցի լուծման համար նոր

է

արգելքներ

I

հնարավորություն ունեին դրա նք լուծելու:Միանշանակ պ ա րզվում էր, որ հայ ժողովրդի երկու

են

հորինում:

Խորհուրդները

ավելի

շատ

հիմնա հարցեր

էին

ծնում,

քան

I

հատվածի վերամիա վորմա ն հետ կա պ վա ծ հարցերը նոր լուծում կստա նա ն Խորհրդային

I

Միության փլուզումից հետո: Լեռնա յին Ղ ա ԲաԲաԴԻ հանրապետության կազմավորումը և նրա

■

հետ կապված գործընթա ցը դրա վկայությունն է:

[ 8. Եթե համեմատելու լինենք հայ-ոուսական հարաբերությունների պ ա տ մա կա ն ա նցյա լը և արդի
К ժամանակաշրջանը, ապա նմանատիպ եզրեր կա րող ենք գտ նել: Ռուսաստանի դաշնության
Ш համար այսօր կարևոր է ունենալ Հա րա վա յին Կովկասում հզոր դա շնա կից քրիստոնեական
■

պետություն:

Դա

չի

կա րող լինել վրսա տ ա նը'

К թուրքամետ քա ղա քա կա նությա մբ:
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հայտնի

պ ա տ ճա ռներով, իր

բացարձակ

Արդի ժա մա նա կա շրջա նի հայ ֊ո ո ւս ա կ ա ն քա ղ ա քա կա ն հա րա բերությունները հսատասսւ®
են ա յդ հնա րա վորությունները ի

օգուտ

հա յոց միա սնա կա ն պ ետ ա կա նութ յա ն ստեղծմա®

Ղ ա րա բա ղի դերը նշվա ծ գործընթա ցում ա վելի կարևոր է , քա ն ե ր բ ե ք , թ ե ' քաղաքական, p H
աշխար հատ ար ա ծքա յի ն աոումով:
վերջին

տ ա սնա մյա կում հա յ-ոուսական ք ա ղա քա կա ն

հա րա բերությունների

զինանոցոսՏ

կուտ ա կվա ծ հա րցերի ճիշտ վերլուծությունը, պ ա տ մա գրությա ն և քա ղ ա քա գի տ ո ւթ յա ն կա րն®
խնդիր լինելով, հնա րա վորություն կտ ա գ ա լ ճիշտ եզրա հա նգումների:
Խ որ հր դ ա յի ն

միությա ն

հա նրա պ ետ ությունների

փ լուզումը,

ստ եղծումը

Հա յա ստ ա նի
նշա նա վորվեց

և

Լ ե ո ն ա յի ն

հա յ-ոուսա կա ն

Ղսփս*բաւ®
քաղաքսւ1|ա®

հա րա բերությունների որա կա կա ն նոր փուլի հա ստա տ ումով' մ իա սնա կա ն հա յկա կա ն պետությս®
ստ եղծմա ն ճա նա պ ա րհի որոնումով:

К ВОПРОСУ О РОЛИ КАРАБАХА В К О Н ТЕК СТЕ
РУССКО -А РМ ЯН СКИ Х ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШ ЕНИЙ ( X V III - начало X X I в. в.). I

Дадаян С. В.
Статья посвящена вопросу о месте Карабаха в русско-армянских политические
отношениях X V III и начала X X I в. в. и освещение ее в советской отечественное
исторической литературе.
Крах С С С Р , образование Республики Армении и Нагорно-Карабахской республике
ознаменовали собой наступление качественно нового этапа в русско-армянские
отношениях, на пути образования единого армянского государства.
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Ինքնորոշման իրավունքը ե ա զգա միջյա ն
jհարաբերությունները
Ս.Ա.Սարգսյան
Հենվելով
փիլիսոփայական,
Iքաղաքագիտական դրույթների ե Մ Ա կ-ի
(հիմնադրույթային
փաստաթղթերի
վրա
(աշխատանքում գիտականորեն հիմնավորվում
1է
ազգերի
ինքնորոշման
իրավունքի
(սաաջնայնությ ունը:
Ազգերի
ինքնորոշման
իրավունքը
քաղաքականության նվաճումներից մեկն է:
ժոդովուրդներն իրենց ազգայինի պահպանման
ւհամար հենվել են ինքնորոշման սկզբունքի
փւա: Հատկապես վերջին տասնամյակներին
այն հանդիսացել է գաղութային համակարգի
ւխրացման
իրավական
հիմքը:
Գաղութատիրության
ժամանակաշրջանում
'Ժողովուրդները
ձգտել
են
իրենց
ազատագրական պայքարում հենվել ազգերի
ինքնորոշման իրավունքի վրա:
Սակայն
տիրապետող
ազգերը
ե
նրանց
գաղափարախոսները
նշված
իրավունքից
օգտվելը դիտել են որպես ազգամիջյան
հարաբերությունների սրման կոմֆլիկտային
իրավիճակներ ստեղծելու գործոն: Անկասկած,
այդ սուբյեկտիվ մոտեցումը բխում է տվյալ
տիրապետող
ազգի
տարածքային
ամբողջականության
պահպանման
սկզբունքից, ի դեմս ինքնորոշման սկզբունքից
օգտվելու ձգտող ժողովրդի:
Այսպիսի մոտեցում է ցուցաբերվել
նախկին Խորհրդային Միության և Ադրբեջանի
հանրապետության ղեկավարության կողմից
Արցախյան բնակչության ազգ֊ա զտագրական
պայքարի
տարիներին,
ինքնորոշման
իրավունքից օգտվելու ն իրականացնելու
նկատմամբ, որը շարունակվել է տասնյակ
տարիներ:
Արցախյան
հերոսական
ժողովրդի
վերը նշված ճակատագրական հիմահարցի
լուծումը անցել է բարդ ու դժվարին
ճանապարհ:
Դեռևս
1917թ
դեկտեմբերի 20-ին
ընդունված
«Թուրքահայ աստանի
մասին»
դեկրետում,
որը
խորհուրդների
համառուսասաանյան համագումարի կոդմից

հաստատվեց 1918թ. հունվարի 15-ին հոչսւկեց,
որ
բանվորական
ե
գյուղացիական
կառավարությունը
պաշտպանում
է
Ռուսաստանի
կողմից
օկուպացված
«Թուրքական Հայսատանի» հայերի ազատ
ինքնորշուման իրավունքը, ընդհուպ մինչև լրիվ
անկախություն: Սակայն հետագայում գործը
հասավ նրան, որ Թուրքիայի պահանջով
Ստալինի
անմիջական
մասնակցությամբ
բավարարեցին
Ադրբեջանի
նվաճողական
հակումները:
Խորհրդային
Ռուսաստանը
հրաժարվեց
Արևմտյան
Հայաստանի
տարածքներից հոգուտ Թուրքիայի:
Հայաստանում
Խորհրդային
իշխանության
հաստատման
հաջորդ
օրը
Ադրբեջանի Հեղկոմը 1920թ. նոյեմբերի 30-ի
հեռագրով
և դեկտեմբերի 1-ի
հռչակագրով
հայտարարեց
այն
մասին,որ
Ադրբեջանը
հրաժարվում է Ղարաբաղի, Զանգեզուրի և
Նախիջևանի
նկատմամբ
պահանջատիրությունից: Ավելի ուշ Ռ կ(բ)կ
կենտկոմի կովկասյան բյուրոն 1921թ. հունիսի 3ի որոշմամբ հաստատեց Ադրբեջանի հեղկոմի
հռչակագիրը:Դրան
համապատսխան
1921թ.
հունիսի
12-ին
ընդունվեց
Հայաստանի
ժողկոմխորհի
հռչակագիրն
այն
մասին,որ
Լեռնային
Ղարաբադը
հանդիսանում
է
Խորհրդային Հայաստանի անբաժանելի մասը:
Սակայն այդ որոշումը ևս չիրագործվեց'
Ադրբեջանի մուսավաթական ղեկավարության
դիրքորոշումը
արմատապես
ւիոխելու
և
կովբյուրոյի անդամների անսկզբունքայնության
հետևանքով: 1921թ. հունիսի 3-ին և հունիսի 4-ին
ընդունված որոշումներին հակառակ, կովբյուրոյի
1921թ. հուլիսի 5-ին Ւ.Ստալինի ճնշմամբ,որը
ենթարկվեց Ադրբեջանի Հեղկոմի նախագահ
Ն.Նարիմանովի
շանտաժին,ընդունվում
է
հակադիր և Լեռնային Ղարաբաղի հայերի համար
ճատակագրական ծանր,կործանարար որոշում,
«ելնելով հայերի և մուսուլմանների միջև
ազգային խաղաղության անհրաժեշտությունից և
վերին ու ստորին Ղարաբաղի տնտեսական
կապից, Ադրբեջանի հետ նրա մշտական
կապից .Լեռնային Ղարաբաղը թողնել Ադրբ. ԽՍՀ
Սահմաններում,նրան ընձեռել մարզային լայն
ինքնավարություն'վարչական
կենտրոն
ունենալով Շուշի քաղաքը, որը մտնում է
ինքնավար մարզի մեջ» (հ-ծ 14): Այս անարդար,
հակահայկական որոշումը լուրջ առարկություն
առաջ բերեց: Նա խ պետք է նշել, որ Լեռնային
Ղարաբաղը երբեք չի մտել Ադրբեջանի կազմի
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մեջ U երկրորդ իրոք Ադրբեջանին պատկանող
տարածքներից ոչ մեկը նրա կաղմի մեջ չի
«թողնվել» կովբյ ուրոյի կամ որևե այլ մարմնի
որոշմամբ,
երրորդ'
տարածքային
հիմնահարցերը
չեն
կարող
լուծվել
կուսակցական մարմինների կողմից:
Ղարաբաղի համար այդ անօրեն
որոշումը
միանգամայն
զուրկ
է
ժողովրդավարական ն իրավական հիմքերից :
Բացի դրանից կովբյուրոն անտեսել է
վերադաս կուսակցական մարմնի' Ռ կ (բ)կ
կենտկոմի 1920 թ. հուլիսի 7-ի Վ.Ւ.Լենինի
նախագահությամբ ընդունված որոշումը, որով
պահանջում էր Անդրկովկասում սահմանները
որոշելիս
«Ղեկավարվել
բնակչության
էթնիկական կազմով և նրա կամքով» (հ-ծ 16):
Համաձայն այդ որոշման վիճելի տարածքային
հարցերը պետք է լուծվեն ոչ թե կուսակցական
մարմինների, այլ խաոն հանձնաժողովների
կողմից, որը նույնպես չի կատարվել: Տվյալ
հարցը լուծելիս պետք է կատարվեր հանրաքվե,
որը
նմանապես
չի
կատարվել
նրա
կազմակերպիչների
միտումնավոր
գործունեությ ամթ: ԷՂՒՄ-ը
կազմավորվեց
Ադրբեջանի կԳ կ-ի 1923 թ. հուլիսի 7-ի
դեկրետով, որի մեջ հանրաքվեի մասին
նույնիսկ չի հիշատակվում: Ըստ որում,ԼՂՒՄից
դուրս
մնացին
Ղարաբաղի
բնիկ
բնակչություն ունեցող մեծ տարածքները:
ԼՂԻՄ-ի կազմավորման հենց սկզբից
Ադրբեջանի
ղեկավարությունը
կոպտորեն
ոտնւսհարել է հայ բնակչության օրինավոր
իրավունքները
ե
շահերը:
Փաստորեն,
գործնականում
վերացվեցին
կապերը
հայկական 1սՍՀ-ի հետ: Մարզը զրկված էր
տնտեսական
ինքնուրույնությունից:
Անկասկած այս ամենը բացասաբար էին
ազդում
ազգամիջյան
առողջ
հարաբերությունների հետագա զարգացման
վրա:
Մարզի
հայ
բնակչության
համար
ստեղծված պայմանները նպաստեցին նրա
զանգվածային
արտագաղթին:
Արդի
պայ մաներում ԷՂՀ-ի սահմաներից դուրս
ապրում
է
Լեռնային
Ղարւսբաղից
տեղափոխված ավելի քան 400000 հայեր, որը
երկու ու կես անգամ գերազանցում է ներկայիս
ԼՂՀ-ի հայազգի բնակչության թվաքանակը:
1923-1979թ.թ. ընթացքում ԼՂՒՄ-ի հայազգի
բնակչությունը նվազել է 26.5 հազար մարդով,
իսկ ադրբեջանցիների քանակը աճել է
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մոտավորապես 5 անգամ' 7.7-ից հասել Է
հազարի /հ-ծ 22/ հայերինը' 149.6-ից իջել Է
նվազել
123.1:
Սկսած
1985թ.
իրականացվեցին
վերակառուցման
քականությունը, որը Դարաբաղյան huip^H
արդարացի լուծման հույս ներշնչեց:
Չնայած ստեղծված ծանր պւսյմանննլւ^Տ
արցախահայությունը
միշտ
պայքարել
ինքնորոշման և անկախության համար: Ujq^H
վկայում Դարաբաղյան
ազգային խորհլ^Տ
ստեղծումը, որի կայացած 9-ը համագումւսրն^Տ
որոշել են չմտնել Ադրբեջանի կազմի
չենթարկվել նրա կառավարությանը
միավորվել
Մայր
Հայաստանի
hbuiH
Միաժամանակ
արցախահայությունը
ձգտել Է բարելավել հարաբերությունները
ժողովուրդների
հետ,
ապահովել
անվտանգությունը: Սկսած Արցախյան շարժմւ^Տ
առաջին
օրերից
մեր
ժողովուրդը uii{ti^H
ուժեղացրեց պայքարը ազգերի ինքնորոշմւ^Տ
իրավունքից օգտվելու համար:
1988թ. փետրվարի 20-ին միանգամօ^Տ
ծանր պայմաներում հրավիրվեց ժոդովրդսւկս^|
պատգամավորների
Լեռնային
Ղարաբսւ^Տ
մարզային խորհրդի արտահերթ նստաշրջա^լ
/որին մասնակցում Էի որպես պատգամավոր/, n H
միաձայն
որոշում
ընդունեց
ԼՂՒեքՏ
Ադրբեջանական 1սՍՀ կազմից անջատվելու!
Հայկական 1սՍՀ կազմի մեջ մտնելու մասի|
խնդրելով Ադրբեջանական 1սՍՀ ե Հայկակա
ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդներին, ընդառաջ)
մարզային խորհրդի տվյալ որոշմանը:
Ադրբեջանի
Գերագույն
խորհլսյ
նախագահությունը մերժեց ազգերի ինքնորոշմւմ
իրավունքից բխող Ղարաբաղի հայ թնակչությա!
արդարացի պահանջը, անհիմ կերպով նշելով, ո|1
Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության ւռվյաւ
խնդրանքը չի համապատասխանում մեր երկլա
ժողովուրդների բարեկամության ամրապնդման™
Իր ժամանակին Լեռնային Ղարսւբսա
անօրեն կերպով կտրելով Մայր Հայաստանից
բոնակցելով
Ադրբեջանական
հանրապետությանը,
որը
շարունակում Էր
իրականացնել
նախկին
մուսաթավակսա
քաղաքականությունը, լուրջ վնաս հասցրա
ադրբեջանական
ե
հայ
ժողովուրդները
բարեկամությանը,
նախկին
1սորհրդայխ|
Միության ժողովուրդների միասնությանը ն|
համագործակցությանը:
Չպետք
Է մոռանալ,
մարդկության
պատմության երկարամյա փորձը վկայակոչուս
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а
,է այն մա սին, որ ա զգերի ինքնորոշման
[իրավունքի իրա կա նա ցումը երբեք չի կարող
արգելք
հա նդիսա նա լ
ժողովուրդների
ն
ստ ութ յունների
միջև
խաղաղության,
բարեկամության
ն
հա րաբերություների
բարդացման
գործում:
Ընդհակա ոակը,
ազգերի ինքնորոշմա ն իրավունքից օգտվելու
ախտումը, ուրիշ ժողովուրդների տ ա րա ծքների
|փւա իշխելու ձգտումը' միշտ հա սցնում Է
կոնֆլիկտների ն ա րյունա հեղ պսւտերագմների:
Այդ տեսակետից վ .Ի .Լ ե ն ի ն ը ընդգծել Է, որ
կատկապես ա նեկսիա ն, „ուրիշի տ ա րա ծքը”
անտկցելը
և
պ ա հպանումը,,
արիշի
տարածքները”
ա նդունդ
Է
ստ եղծում
ապովուրդների
միջև,
հա սցնում
Է
կոնֆլիկտների
ն
պա տերազմների
■(տես.վ.Ի .Լենին, Ե Լ Ժ , հ.24 Էջ 33 ռուս, հրա տ):
I
Ազգերի
ինքնորոշմա ն
իրավունքի
■եակերպումը
և
նրա
ա նհրա ժեշտ
■րակսւնացումը
ա ռանձնահա տուկ
տեղ Է
■ատվում Մ Ա կ -ի
կ ա նոնա դրութ յա ն
մեջ:
աշփսծ
պ ա տ մա կա ն
փ ա ստ ա թղթում
ադգծված Է ներքին
օբյեկտ իվ
կապը
■բնորոշման սկզբունքի և ժողովուրդների ու
բարեկամական
հարաբերությունների
հետ:
■Այգ տեսակետից
մ ա սա մ բ
նշվում Է, որ
ինբնորոշումը
ն ա խ ա դրյա լ Է հա նդիսանում
ազգերի միջև բա րեկա մա կա ն հաբա բերութ! յանների
զա րգ ա ցմա ն
հա մա ր,
ա յն
ագուստում Է հա մա շխ ա րհա յին
հա մընդհա ֊
նուր խաղաղության ա մրա պ նդմա նը:
աԱկ-ի կա նոնա դբուտ յա ն 55-րդ հոդվածում
bijnuf Է, որ ինքնորոշմա ն սկզբունքը որպես
■տրաժեշտություն ընկա ծ Է ժողովուրդների
ասրիդրացիական
հա րաբերությունների
■արգացման հիմքում: Ա զգերի ինքնորոշման
■սկզբունքի պ ա հպ ա նմա ն ու իրա կա նա ցմա ն
ill
միջազգային
կոնֆլիկտների
և
պատերազմների կա նխ մա ն միջև
կապը,
■համընդհանուր խ ա ղա ղությա ն պ ա հպ ա նմա ն
■հհրաժեշաությունը ա մ րա գրվա ծ Է Մ Ա կ -ի
■45-րդ հռչակսւգրում,
որը
ընդունվել Է
1952թ.
փետրվարի
5-ին:
Ն շվա ծ
պատմական փ ա ստ ա թղթում ընդգծվում Է,
■ որ այդ
իրավունքի
խախտումը
Տն ըա լում
հա սցրել
Է
^Տունահեղությ ունների
և
■ պատերազմների
և ա յն գիտվում Է որպես
■հ ա դ ո ւթ յա ն
պ ա հպ ա նմ ա ն
մշտ ա կա ն
■գաոնսղիք: Մ Ա կ -ի Գլխ ա վոր Ա նսա մբլեա ն
կոչ Է անում
ա նհրա ժեշտորեն
հաշվի

նստեւ
բոլոր
ժողովուրդների բ ա ղ ա բ ա կ էք 9 |
հույսերի
հետ ,
դրա նով
իսկ նպսւստեր*ա
մի ջա զգա յին
խ ա ղա ղությա նը և զարգացնել
ա զգերի
միջև
բարեկամական
հարաբերությունները, հենվելով ժողովուրդների
իրա վա հա վա սա րությա ն,
ինքնորոշման
սկզբունքների
վրա: Մ Ա կ ֊ի միջազգային
իրավունքի հոչակագրում կոչ Է արվում, որ պետք Է
ինքնորոշմա ն
իրա վունքը
արդյունավետ
օգտ ա գործել, ա յն ա ռա ջնա կա րգ նշանակություն
ունի պետ ությունների և ժողովուրդների միջև
բա րեկա մա կա ն
հարաբերությունների
զ ա րգա ցմա ն և հա մա գործա կցությա ն գործում:
Հենց
ա յդ
Է
ա պ ա ցուցում միջազգային
հա րա բերությունների պրա կտ իկա ն:
Ն ե ր կ ա ժա մա նա կ ա շրջա նում Լեռնային
Ղ ա ր ա բա ղի
ժողովուրդը
հերոսական
ա զա տ ա գրա կա ն պ ա յքա րի շնորհիվ, ձեռք բերեց
ա նկախ ություն, ելնելով մի ջա զգ ա յին նորմերից
ա նցկա ցնելով հա նրա քվե և ա զգա յին խորհրդի
ընտրություններ,
ստ եղծեց
անկախ
ժողովրդա վարա կա ն
հա նրա պ ետություն:
Ա յդ
կարևորագույն հիմնա հա րցի լուծմա ն ժամա նակ
Ղ ա րա բա ղի ժողովուրդը հենվեց ինքորոշման
իրավունքի վրա , որը շա րա դրվ ա ծ Է Մ Ա կ ֊ի
Գլխ ա վոր Ա ս ա մբլեա յի „Գ ա ղութ ա յի ն երկրներին
և
ժողովուրդներին
ա նկա խ ություն
տ ա լ”
հռչակագրում:
Ըստ
ա յդ
պ ա տմա կա ն
փ ա ստ ա թղթի ա զգերի իմքնորոշմա ն կ ա մեցա ծ
ձևը պ ետ ք
Է իրա կա նա նա
ա ռա նց
դրսի
միջա մտ ելուն, տ վյա լ ա զ գ ի կա մքով, ա զա տ
դեմոկրա տ ա կա ն սկզբունքների հիմա ն վրա:
Մ Ա կ -ի Գ լխ ա վոր Ա ս ա մ բ լե ա յի
թիվ 1541
բա նա ձևում
նա խ ա տ եսվում
Է
ազգերի
ինքնորոշմա ն
հետ ևյա լ
ձևերը'
ոչ
ինքնակառավարող տ ա րա ծքում,
ա ) ա յն վերա ծել ինքնուրույն ա նկա խ պ ետ ության,
բ ) ա զա տ մ ի ա ն ա լ ա նկա խ պ ետ ությա ն հետ,
գ ) միա ձուլել ա նկա խ ութ յա ն հետ:
Ղ ա րա բա ղյսւն ժողովուրդը իրա կա նա ցրեց
ա զգերի ինքնորոշմա ն ա ոա ջին ձևը, ստեղծելով իր
ա նկա խ պետությունը: Պ ետ ք Է ընդգծել, որ տ վյա լ
ժողովրդի ա զա տ ա նջա տ ումը ա յս կ ա մ ա յն
պետությունից ժողովուրդների միջև ստ եղծվա ծ
հարաբերությունների
դեմոկրա տիզմի
բա րձրա գույն ձև ն Է: Մ Ա կ - ը ա մ են կերպ ձգտ ում
Է,
որպ եսզի
ժողովուրդները
կա րողա նա ն
ա րդյունա վետ օգտ վել ինքնորոշմա ն իրավունքից:
Մ ա կա յն տեղին Է ն շել Մ Ա կ - ի կա նոնա դրությա ն
ա յն հոդվածը, որում նշվում Է, որ ա յս կ ա մ ա յն
պետությունը ինչ տ ա րա ծքով ընդունվում Է Մ Ա կ -
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ի կազմը, ապա հետագայում տվյալ տարածքի
ամբողջության պահպանումը անձեռնմխելի է,
այն չի կարող խախտվել առանց տվյալ
պետության համաձայնության: Մենք գտնում
ենք, որ տվյալ հոդվածը ներկա էտապում
համաերկրային ե ազգային հիմնահարցերի
լուծման
բնույթից
չի
բխում:
Այն
նպատակահարմար է վերանայել, ելնելով վտքր
ժողովուրդների ազգային շահերից, այդ շահերի
պաշտպանության դրիբերից: Նվաճողական
քաղաքականության
իրականացման
կողմնակիցները,որոնց շարքում դասվում են
Ադրբեջանի
ղեկավարները,
ազգերի
ինքնորոշման իրավունքը հակադրում են
պետության
տարածքային
ամբողջական
պահպանման
սկզբունքին,
մոռացության
տալով տվյալ սկզբունքների դիալեկտիկան:
Ադրբեջանի
դիրքորոշումը
Լեռնային
Ղարաբաղի ինքնոյտշման վերաբերյալ կրում է
ազգայնամոլական բնույթ: Ադրբեջանի վայ
պատմաբանները աղավաղելով միջազգային
նորմերը ե պատմական փաստերը ճգնում են
անհիմն կերպով ազգերի
ինքնորոշման
իրավունքը ցածր դասել պետական տարածքի
ամբողջականության
պահպանման
սկզբունքից: վերջինս նրանք համարում են
բարձրագույն սկզբունք, ըստ որի պետք է լուծվի,
արդեն իսկ լուծված Ղարաբաղի ժողովուրդի
ինքնորոշման հարցը: Նրանք մոռանում են
պատմության դասերը, որ
Ղարաբաղի
ժողովուրդը
դարավոր
ազատագրական
պայքար է մղել անկախ ու ազատ ապրելու
համար,
իր
ճակատագիրը
տնօրինելու
համար:
Ղարաբաղյան նման հիմնահարցերի
խաղաղ
լուծումը
անհրաժեշտ
է
իրականացնել ելնելով ազգերի ինքնորոշման
ն պետության տարածքային ամբողջության
սկզբունքների
հարաբերության
ճիշտ
ըմբռնման դիրքերից: Այդ սկզբունքները
իրավահավասար սկզբունքներ են ե երբեք
չպետք է հակադրվեն մեկը մյուսին, դրանք
պետք է զուգակցել մեկը մյուսին:
Օգտվելով ինքնորոշման իրավունքից,
շատ պետությունների տարածքների վրա
ստեղծվել
է
ազգային
անկախ
պետություններ, որոնց ժողովուրդները օգտվել
են ազգերի ինքնորոշման
իրավունքից:
Այսպես օրինակ, Պանաման անջատվել է
կոլումրիայից
ստեղծելով
իր
անկախ
պետությունը, Պակիստանի տարածքի վրա

ստեղծվեց Բանգլադեշի պետությանը և այլնՏ
Հարցերի այդպիսի լուծմանը չնայած դեմ է ի «
ԱՍՆ-ն, բայց
ե
այնպես Բանգլադնշ®
ընդունվեց ՄԱկ-ի կազմի մեջ: Նման տիպւՏ
հարցերի լուծումը կատարվում է հանրաքվես
միջոցով, որը կատարվեց նան Լեռնայի«
Ղարաբադում:
Այսպիսով, բոլոր ժողովուրդները ունէճ1
ինքնորոշման իրավունք, որը զուգակցվում Է
գերիշխանական
իրավահավասարակաա
սկզբունքի հետ: ժողովուրդների ինքոնորոշմաա
իրավունքից օգտվելու դեպքում նկատի ա
առնվում նրանց
տարածքի մեծությունը]
ազգաբնակչության
բանակը,
տնտեսության
զարգացման մակարդակը, աշխարհագրական
դիրքը, պետական իրավական կարգավիճակը ա
այլն: Այդ հաստատում Է այն, որ ՄԱկփյ
կազմում Չինաստանի, ԱՄՆ-ի, Ռուսաստան®
Դաշնության ե այլ խոշոր պետություններ®
շարքում տեղ են գրավում Դոմինիկան, որսմպ1
բնակվում են 80, կաթարը' 98, Սենտ-Լոաիանտ
110, Անտիգաան Բեբմռւնդեբ' 130, Բենուանտ
150 հազարական բնակիչ ն այլն: Այդ մասինտ
են
վկայում
նան
ՄԱկ-ի
անդամ*
պետությունների տարածքային մեծությունները*
Գրենլանդիան,
Բարբադոսը
ունեն
0.4, j
Անգուան, Բերմուդները' 0.45, Լյուքսենբուրգըտ
2.6 հազար քառ. կմ տարածք:
Աշխարհի շատ ժողովուրդներ, ըսւո
իրենց կարգավիճակի քաղաքականապես լրիվ!
անկախ են ե իրականացնում են իրենց]
պետական
իշխանությունը,
իսկ
ինչու]
Ղարաբաղը իրավունք չպետք Է ունենա]
օգտվելու ազգերի ինքնորոշման իրավունքից, և
դա այն դեպքում, որ Լեռնային Ղարաբադում.
բնակվում են ավելի շատ բնակիչներ ե այն]
զբաղեցնում
Է զգալի տարածք, քան մեր]
թվարկած պետությունները:
Արդի
պայմաններում
Լեռնային]
Ղարաբաղի նորաստեղծ հանրապետությունը]
շարունակում Է լիարժեք օգտվել ազգերի]
ինքնորոշման
իրավունքից,
կյանքի
բոլոր]
բնագավառներում
ձգտում
Է ամբապնդել]
կապերն ու բարեկամական հարաբերությունները]
մյուս ժողովուրդների ու պետությունների հետ,]
ուժեղացնել
հանրապետության]
ինքնապաշտպանությունը
ե
ժողովրդի
անվտանգության ապահովումը:
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tSASarkisian
This work lays

strees

on idea that

Brmenians in Artsakh always fought for their selfdetermination

and

independence.

Armenian

ftrtsakh was illegally tom o ff its motheriand Armenia and forcibly annexed by the Republic o f
Azerbaijan,
The authors try show the p lace and the
Sole of self- determination in the p ro c e ss of
Edevelopmaent of national relations during the
[karabaghian liberation m ovem ent.
Using the right to self-determination
lArtsakh founded it independent country in a
legislative form. At the prezent s t a g e the
Regulation on territorial integrity existing in the
l.UN Charter should not hinder Nations rigth to
;self-determination.

ГС.А.Саркисян
I РЕЗЮМЕ
Право
на
сам о о п р е д ел ен и е
межнационалные о тн аш ен и я.

и

Արցա խ ա հսւյությունը
երկարատև
պ ա յքա ր
է
մ ղ ել
ինքնորոշմա ն
և
ա նկա խ ությա ն հա մա ր, ս ա կ ա յն նախկին
խ որհրդա յին ղեկա վա րությունը անտեսելով
ա զգերի ինքնորոշմա ն իրա վունքը Արցախը
ա նօրեն կերպ ով բ ո ն ա կ ց ե լէ ր Ա դրբեջա նին:
Ա րցա խ ը'
օգտ վելով
ազգերի
ինքնորոշմա ն իրա վունքից օրինա վոր կարգով
ստ եղ ծել է իր ա նկ ա խ պետականությունը:
Ն եր կ ա
ժա մա նա կա շրջա նում
ազգերի
ինքնորոշմա ն
իրա վունքը
չպ ետ ք
է
խոչընդոտ վի Մ Ա Կ -ի Կ ա նոնա դրությա ն մեջ
եղ ա ծ տ ա ր ա ծքա յին
ա մբողջա կա նությա ն
մասին որոշ դրույթների պ ա տ ճա ռով:

Ընդհա նրա ցնելով մոտ իվի կ ա մ հետևանքի
դերի
միա կողմա նի
բա ցա րձա կեցմա ն
հետ ևա նքով ա ռ ա ջա ցա ծ երկու իրարամերժ
տեսությունները, կա րելի է վստահորեն պ նդել,
որ
դրա նք
խիստ
ծա յրա հեդա ցվա ծ
ն
միա կողմա նի
մոտ եցումներ
են:
Բոլոր
դեպ քերում արա րքը պ ետ ք է իրականա ցնել
ա յնպ ես, որ նրա բա ղա դրիչների' մոտիվի և
հետ ևա նքի միջև պ ա հպ ա նվի ա րժեքա յին
հա մա պ ա տ ա սխ ա նությունը:

В
ста тье
п о дчер ки вается,
что
йрмянс А р ц ах а
в сегд а б ор о л и сь з а
^самоопределение
и
н езави си м о сть.
►Армянский
А р ц ах
н е зак о н н о
бы л
Рогорван
от
м атери -А рм ен и и
и
насильственно
п р и саи ден
к
Азербайдж анской р есп у б ли ке.
П ол ьзуя сь
п р ав о м
н ац и й
на
самоопределение,
А рц ах
зако н н ы м
образом
с о зд а л
свое
н еза в и с и м о е
государство. Н а д ан н ом этап е п р а в у
самоопределения
н ац и й
не
долж н ы
П репятствовать и м ею щ и е ся в У ставе
ООН п олож ен и я о тер ри тор и альн ой
целостности.
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ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ Ե Վ
Ի Ր Ա Վ Ա Գ Ի ՏՈ Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
ՄԱ ՐԴԿԱ ՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆԻ Դ Ե Ր Ը ԼԵ Ռ Ն Ա ՅԻ Ն
ՂԱ Ր Ա Բ Ա Ղ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Պ Ե ՏԱ Կ Ա Ն
Ա Պ Ա Ր Ա ՏԻ Գ Ո Ր Ծ Ո Ւ Ն Ե Ո Ւ Թ ՅԱ Ն Մ Ե Ջ Ե Վ Ն Ր Ա
Ա Կ ՏԻՎ Ա ՑՄ Ա Ն ՀԻՄ ՆԱ Կ Ա Ն
ԿԱ Զ Մ Ա Կ Ե Ր Պ Ա Կ Ա Ն եԻ Ր Ա Վ Ա Կ Ա Ն
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
* Ս .Վ . Հ Ա Կ Ո Բ Յ Ա Ն
Սույն հոդվածում հետ ա զոտ մա ն նոր մոտեցումների
միջոցով քննարկվում են պ ետ ա կա ն ա պ արատ ի
բովանդակությունն
ու
կստ ուցվծքը
եւ
ա յդ
համակարգում
մա րդկա յին
գործոնի
դերի
ակտիվացման խնդիրներ:
Լեոնա յին
Ղ ա ր ա բա ղի
Հանրապ ետությա ն
անկախության հռչակումից հետո նրա պետ ական
ապարատ ի գործունեության մեջ զգալիորեն ա ճել է
մարդկային գործոնի դերը 1: Մարդկային գործոնը
բավականին բա րդ եւ դժվա ր սա հմա նվող երեաւյթ է,
առանց որի, սա կա յն, հա զիվ թե պ ետ ական
իշխանության ա կտ իվա ցմա ն համար հնարավոր
փնի մշակել եւ իրա կա նա ցնել հա մապ ատասխ ան
միջոցառումների
համալիր'
դրա կա ն
ներուժի
ա ռա վել ա րդյունավետ օգտ ա գործումով:
Մեր կարծիքով, ն ա խ եւ ա ռ ա ջ, ա նհրա ժեշտ է
հստակ բնորոշում տ ա լ երեաւյթին եւ խ որապես
ըմբռնել, մեկնել, թե իրենից ինչ է ներկայացնում
«մա րդկա յին
գ ործոն »
հասկացությունն
ընդհանրապես:
Մ ա րդկային
գործոնի
ուսումնասիրման,
երետ ւյթի
տեսական
ու
գործնական
ընկալմա ն
գործում,
անշուշտ,
իրավագետներից պ ա հանջվում է ներդնել շոշափեփ
ջանքեր:
«Մ արդկային գործոն ը» խ իստ տարողունակ եւ
բազմա բովանդակ հասկացություն է: Սովորաբար,
գրականության մեջ ա յն ներկայացվում է որպես
սոցիալական կապերի եւ փոխազդեցությունների մի
բա րդ
ամբոդջա կա նություն2:
Հասարակական
օրգա նիզմի,
պ ետ ության
եւ
նրա
բոլոր
ենթահամակարգերի ֆունկցիոնա լ գործունեությունն
ու
կեցությունը,
դա
կառավարչա կա ն
եւ
հասարակական հա րաբերություններին մասնակցող
մարդկանց սոցիա լական կյա նքն է' ա նկա խ նրանց
կամքից ու ցա նկությունից:
Պետության եւ նրա ճյուղերի, պրոֆեսիոնալ ու
պա շտոնակա ն խ մբերի, կազմակերպությունների եւ
աշխա տավորական կոլեկտիվների շրջանակներում
մարդկային
բա րդ
վտխ կա պ ա կցվա ծա թյունը
միջնորդավորում
եւ
ձեւավորում
է
քաղաքականապ ես
կազմավորված
հասարակության
մա րդկա յին
գործոնը'
բա ցա հա յտ ելով
նրա
սոցիալական
բովանդակությունը: Ավելին, մա րդկային գործոնն իր

ա յդ որա կով ա ռկա է յուրա քա նչյուր ընդհանրության
մեջ' ա նկա խ նրա ֆունկցիոնա լ ուղղվածությունից,
պ ա շտոնակա րգման մա կա րդա կից եւ իրավական
դիրքից: Հետ եւա բա ր, կա րեւոր է կառավարման
սուբյեկտ ների,
ղեկա վա րների
ոչ
միայն
հոգեբա նա կա նևմա նկա վա րժա կսւն,
այլեւ
հա սարա կա գիտական
իմացությունը:
Մարդկային
գործոնի հիմնական դերը կա յա նում է պետական
ա պ ա րա տ ի
իրա յին
(նյութ ա կա ն,
ռեսուրսային)
հնարավորությունները
հ ռ գեա բ
ներուժի
հնարավորություններով լրա ցնելու մ եջ, քա նի որ
հոգեւոր գործոնը, իր
ա մենա վա ռ ու դրական
ա րտ ա հա յտ մա մբ, դա մա րդկա նց հա մա ր անձնական
նշանակություն ունեցող եւ նրա նց կողմից ակտիվորեն
իրա կա նա ցվող բոտ ն ձգտ ումն է' հօգուտ պետության,
կոլեկտիվի, ընդհանուր շա հերի: Ա յստ եղ թա քնվա ծ են
պ ետ ական
ա պ ա րա տ ի
գործունեության
արդյունավետ ության բա րձրա ցմա ն լուրջ պաշարներ:
Ա պ ա հովվա ծ
լինելով
իրա վունքի
ուղղորդված
ներգործությա մբ
եւ
պետության
կա զմա կերպ ա կա նևիրա վա կա ն
կառուցվածքով'
մա րդկային
գործոնն
ընդունակ
է
նպաստելու j
Լ եռնա յին
Ղ ա ր ա բա ղի
Հանրապետության :
տ նտ եսա կա ն, քա ղ ա քա կա ն, հասարա կա կան եւ
գա ղա փ ա րա կա ն
գործա ռույթների իրականացման
ա րա գա ցմա նն ու դրա նց որա կի բա րձրա ցմա նը:
Այսպ իսով, կարելի է ն շել պ ետ ա կա ն ապարատում
մա րդկային գործոնն ընդհա նրա ցնող երկու հիմնարար ]
գծեր' օբյեկտ իվությունը եւ համակարգվածությունը: f
Աոաջինը նշանակում է, որ ա յն , գոյություն ունենալով
ա նկա խ իրեն ընդունող (կա մ չընդունող) սուբյեկտից, ]
հատուկ է ցա նկա ցա ծ մա րդկա յին հասարակությանը, [
օժտ վա ծ է օբյեկ տ ի վ օրինա չա վա ւթյուններով եւ այդ ]
յուրահատ կությամբ
կարող
է
գիտակցաբար ]
օգտ ա գործվել
պ ետ ա կա ն
ա պ ա րա տ ում
գործող I
համակարգերում ու գործընթա ցներում: Մարդկային ]
գործոնի հա մա կա րգվա ծությունը, ենթադրում է, որ այն ]
իր բոլոր հա տկա նիշներով բա զմա բա ղա դրյա լ, բարդ 1
կազմա կերպ վա ծ երեւույթ է, հետ եւա պ ես, ներքուստ' J
շա տ հա կա սական (զա րգա ցմ ա նը նպաստելու կսւմ|
խ ոչընդոտելու առումով): Հա սա րա կա կա ն կյանքում 1
արդեն նկա տ ելի են մա րդկա յին գործոնի միայն եւ |
միա յն դրա կա ն ներուժի գնա հա տ մա ն միտումները:!
Ս ա կա յն, պ իտ ի ա սել, որ նմա ն լավատեսությունը!
հա սարա կա կան
ա կտ իվությա ն
բացասական]
երևույթների
հետ
հա ճ ա խ
գործ
ունեցող!
իրա վա բա ննեի հա մար, մեր կա րծիքով, միանգամայն]
ա նթույլատրելի է:
Պ ետ ա կա ն ա պ ա րա տ ի հա մա կա րգում մարդկային!
գործոնի
պ ա րզա բա նմա ն
հա մա ր
կարեւոր!
նշանակություն ունի
նրա
բովանդակության եւ I
կա ռուցվա ծքի ուսումնասիրությունը: Ա յս առումով,
հա տկա պես, ուշադրության է ա րժա նի մարդկսւյիա
գործոնի մեջ շա հի կոտ եգորիա յի ներգրավումը!:;
Գ ործա դիր իշխ ա նությա ն պ րա կտ իկ խնդիրներին!
ա ռա վել մոտ է «շա հ ը » դիտ ա րկել որպ ես պահանջներս

բավարարմանն ուղղված մարդու գիտակցական,
այսինքն' հիմնավորված ձգտում: Պահանջը որեւէ
բանի կոնկրետ կարիքն է, իսկ «շահը»' տվյալ
պայմաններում
համապատասխան
կարիքը
բավարարերս
կամ
չրավարարհլու
որոշման
հիմնավորումը2:
Այսպիսին
է
անձնական,
անհատական շահերի հասկացությունը: Սակայն
կան նաեւ զանգվածային, այդ թվում' խմբային
շահեր, որոնք, ինչպես եւ անհատականները, իրենց
ուղղվածությամբ կարոդ են փնել տարբեր (այդ
թվում' համահանրապետական, գերատեսչական եւ
տեղական, միջհամակարգային, ֆունկցիոնալ եւ
լոկալ, տնտեսական, քաղաքական եւ կենցաղային,
օգտակար, չեգոք եւ վնասակար): Համահավասար
ուղղվածություն ունեցող անձնական, խմբային եւ
հասարակական շահերի միասնությունն ու դրանց
պայքարն ապահովելը, ինչպես նաեւ ցանկացած
վնասակար շահերի հաղթահարումը, պետական
ապարատի
գործունեության
հիմնական
առանցքներից են:
ճշգրիտ որոշված եւ նորմատիվներով ամրագրված
հասարակական
նպատակների
լիիրավ
համապատասխանությունն անձնական շահերին,
ինչպես նաեւ ղեկավարողների ու ղեկավարվողների
շահերի համընկնումը ստեղծում են գործունեության
համար բարենպաստ պայմաններ ու վիճակ:
Այստեղ վճռորոշ ղեր է խաղում մարդկային գործոնի
այնպիսի բաղադրիչ, ինչպիսինը խթանումն է,
այսինքն' նպատակին հասնելու միջոցների եւ
որոշակի
արդյունքների
նկատմամբ
՚շահագռգովածությունը
պայմանավորող
՛դրդապատճառը:
Պարզ է, որ սոցիալական
համակարգի
արդյունավետ,
ֆունկցիոնալ
գործունեությունն այլեւս անհնար է ստանց
բարոյական եւ գործուն խթանման, մանավանդ՝
նյութական արտադրության եւ սպասարկման
ոլորտներում: Շուկայական հարաբերությունների
պայմաններում
պետությունը
եւ
բոլոր
մակարդակների ղեկավարները պետք է ապահովեն
խթանման այնպիսի միջոցներ, որոնք մարդկանց եւ
կազմակերպություններին
կդրղեն
գործել
առավելագույն նվիրումով, որակական եւ լավագույն
արդյունքների հասնելու ձգտումով: Կարեւոր է,
որպեսզի ընդհանուր հաջողությունն ընդունվի որպես
անձնական, իսկ օրինական շահագռգռվածության
բավարարումը համարվի ընդհանուր նպատակներին
հասնելու անհրաժեշտ պայման եւ ցուցանիշ:
^Իհարկե, այս դեպքում չի կարելի մոռացության
ոճատնել
պետական
օղակում
կիրառվող
ապակողմնորոշող
տնտեսական
խթանների
բացասական արդյունքի վտանգը:
^Սակայն, պետք է փաստել, որ պետական
՚ ապարատի համակարգում մարդկային գործոնի
՛ ելակետային բաղադրիչը, դա պահանջարկն է:
Սկզբունքը, ըստ էության, կայանում է հետեւյալում.
«պահանջի» բավարարմանն ուղղված գիտակցված

ձգտումը ձեւավորում է «շա հը», իսկ հասարակական եւ
անձնական
շահագռգռվածության
լավագույն
համատեղումը
«խթանումն»
է,
միայն
թե'
բանականության
սահմաններում,
եւ,
կարեւորը'
օրինական
եւ
բարոյական
պահանջներին
համապատասխան:
Այստեղից
ծագում
է
պահանջների, հատկապես' անձնական եւ խմբային,
ձեւավորման խնդիրը' սոցիալական նորմերի եւ
կարգավորիչների, համոզման (անհրաժեշտության
դեպքում' ստիպելու) եղանակով 1:
«Պահանջներևշահերեխթաններ» եռախնդրի լուծումը
միշտ
արդիական
է
պետական
ապարատի
գործունեության մեջ, որը մշտապես ձգտում է
արդյունավետ
լուծում
տալ
գիտականորեն
հիմնավորված հարցերին: Այսպես, ի կատարումն
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային
ժողովի որոշումների, ներկայումս նպատակասլաց
կերպով
ձեւավորվում
է
բարոյահոգեբանական
առումներով ապահովված սոցիալական արդարության
հասարակական պահանջարկ, որը դիտվում է որպես
աշխատակիցների անձնական շահ, ինչպես նաեւ'
հանրապետության
սոց իալեա նտեսակա ն
զարգացմանը նպաստելու խնդրում առավել ակտիվ
քաղաքացիական դիրք գրավելու գործուն խթան:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում այս
հարցի
լուծմանն
է
նվիրված
գադափարականևդաստիարակչական,
իրավականևստեղծագործական, իրավակիրառական
եւ կազմակերպչական միջոցառումների մի ամբողջ
համալիր:
Մարդկային գործոնը դրսետրվում է պետական
իշխանության
եւ
կառավարման
ղեկավար
մարմինների գործունեության արտաքին եւ ներքին
ոլորտներում: Օրինակ, ներքին կառավարման շահերը
կանխորոշում
են
ղեկավարչական
ապարատի
գործելու նպատակները, խնդիրները, կադրային կազմը
եւ կազմակերպությունների աշխատանքային ռեժիմը:
Կառավարման
ապարատի
բյուրոկրատացման,
ապասոցիալական, հաճախ' հակահասարակական,
պահանջներով,
շահերով
ու
աշխատաոճով
առաջնորդվելն, իհարկե, ակնհայտորեն խոսում է
միանգամայն
ա յլ
պրակտիկայի
մասին 1:
Բյուրոկրատիզմը բնորոշվում է որպես կառավարման
հակահասարակական
մեթոդ'
ծառայողական
պարտականությունների բնականևպահպանողական
վերաբերմունքով, որի արդյունքում ճնշվում են
քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքները,
նրանց հասարակական շահերին ու արժեքներին
հասցվում է տնտեսական եւ քաղաքական հսկայական
վնաս: Բյուրոկրատների գործունեության համար
բարոյականեհոգեբանական
շարժառիթ
են
հանդիսանում անձնական կարիերայի շահերը2:
Պետական կառավարման մարմինների արտաքին
միջավայրը, դա նրանցից դուրս գտնվող եւ հաճախ
միմյանց
հետ
պաշտոնական
ենթակարգության
հարաբերություններով չկապված այն բոլոր արտաքին
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օբյեկտներն են, որոնց հետ ա յգ մարմիններն ու
նրանց ղեկավարները պարտավոր են առնչվել «ի
պաշտոնե»: Այդ օբյեկտները բաժանվում են
«իրայինների» եւ «սոցիալականների»: Առաջինն իր
մեջ ներառում է բնական եւ արհեստական
միջավայրերի օբյեկտները (ի գեպ, նյութական
արտադրության բ նագավառում դրանք նախ եւ
առաջ կազմակերպությունների հիմնական ֆոնդերն
են):
Ղեկավարող
սուբյեկտները
պետք
է
քաջատեղյակ
լինեն
դրանց
անվանական
արժեքներին, տեխնոլոգիական եւ շահագործման
բնութագրերին,
իրական
նշանակությանը,
եւ,
ինքնուրույն կամ ա յլ անձանց միջոցով, պետք է
դրանց պահպանման, արդյունավետ օգտագործման
եւ
վերարտադրման
համար
պայմաններ
ապահովեն: ԱրդյունաբերականԱտեխնոլոգիական
կառավարման ա յս տեսակետն արդեն ենթադրում Է
մարդկային գործոնի հաշվառում եւ ակտիվացում'
նրա անձական դրսեւորումներով:
Սակայն
գործադիր
իշխանության
ներքին
ուղղվածության մեջ գլխավորը բնակչության համար
սոցիալական օբյեկտների կազմակերպումն Է, իսկ
դա ենթադրում Է, մարդկանց շահագրգռելու
միջոցով, նպաստել նրանց կողմից սոցիալական
նորմերի խստիվ պահպանմանը, քաղաքացիական
ակտիվության
բարձրացմանը,
պետական
կառավարման
նպատակների
կատարելագործմանը: Այսինքն, հասնել նրան, որ
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
պետական ապարատի գործունեության մեջ առավել
արդյունավետ կերպով օգտագործվի մարդկային
գործոնը:
Դա
կարեւոր
Է
սոցիալական
սպասարկման, հատկապես առողջապահության,
բնակարանային
շինարարության,
առեւտրի,
կենցաղային սպասարկման, տրանսպորտի եւ
կապի,
կրթության,
հասարակության
անվտանգության ապահովման հետ կապված
ոլորտների համար:
Հսկայական Է մարդկային գործոնի նշանակությունը
պետական ապարատի կազմակերպչական ներքին
գործունեության մեջ' կադրային գործառույթի
իրականացման առումով: Այստեդ կարելի Է
առանձնացնել
վւոխկապակցված
երեք
ուղղություններ'
կադրային
աշխատանք,
աշխատանք
կադրերի
(անձնակազմի)
հետ,
կազմակերպությունում լավագույն հոգեբանական
մթնոլորտի ստեղծում: Կադրային աշխատանքի մեջ
ներառվումևմիավորվռւմ
Է
մասնագիտության
ընտրության, նշանակման, նրանց տեղափոխման
հետ կապված միջոցառումների ու ընթացակարգերի
մի ամբողջ համալիր, որի ճշգրիտ կիրառումն Էլ
անգնահատելի
դեր
Է
խաղում
Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի եւ
կառավարության կադրային քաղաքականությունը
կյանքի կոչելու գործում 1: Կադրային աշխատանքն
անձնակազմի համլրման եւ նշանակման համար

անմիջականորեն պատասխանատու ղեկավարներ®
պարտականությունն
ու
մենաշնորհն
Է, npgH
ձեւավորում ու ապագայի համար ծրագրավորումի®
համակարգում առկա մարդկային ներուժը:
Պետական ապարատի համակարգում մարդկսւյյ^|
գործոնի ակտիվացման ուղղությամբ իրականացվել
միջոցառումների ամենամեծ ծավալը բաժին Է ընկնում®
կադրերի հետ տարվող աշխատանքներին, որոն®
հիմնական տարրերն են հանդիսանում' ուսուցում]®
դաստիարակումը եւ անձնակազմի գնահասաւա®
Կադրային ճշգրիտ քաղաքականության կիրառոս^լ
իշխանության բոլոր մարմինների պարտականություն!®
Է: Կադրերի հետ տարվող աշխատանքի որսմ®
ենթադրում Է ղեկավարների իրավական հիմնսւվո®
պատրաստվածություն,
պետական
ծառայությսմ®
Էթիկայի,
հոգեբանականեմանկավարժական
եւ I
սոցիալևքաղաքական
հիմունքների իմացություն®
Այստեղ կարեարը, անմնացորդ նվիրվածության®
աշխատելու
նպատակով,
անձնակազմի
մոտ®
անհատական եւ կոլեկտիվ սկզբունքների սահմանում®
ու ընդհանուր մոտեցումների ձեւավորումն Է: Իսկ p i
ենթադրում Է տարբեր երեւույթները եւ օբյեկտներ®
որոշակի ձեւով ընկալելու, դրանք գնահատելու եւ I
գործելու ներքին
պատրաստվածության ակտիվ 1
վիճակ, որը, ինչ խոսք, խիստ կարեւոր հանգամանք Է: 1
Նմա ն գործելակերպը նպաստում Է կադրերի մոտ|
հանրային
պահանջմունքների
եւ
շահեր®
բավարարման
համար
պատրաստակամությա®
ձեւավորմանը, անձնական եւ ընդհանուր շահեր®
համատեղմանը: Իսկ կադրերի մասնագիտական!
իմացություններն ու հմտություններն ապահովում են1
ծառայողական
պարտականությունների որակյալ!
կատարում եւ պետական ապարատի արդյունավետ!
գործունեություն:
Մարդկային
գործոնի
ակտիվացման
առումով!
պետական ապարատի
կադրային
գործառույթի!
շրջանակներում,
գգաւի
գեր
Է
կատարում
անձնակազմի եւ աշխատակիցներից յուրաքանչյուրի!
անհատական հատկանիշների գնահատումը: Սա!
պետական կառավարման տեսության եւ պրակտիկայի]
առավել բարդ խնդիրներից մեկն Է: Հարցը բարդանում]
Է մասնավորապես նրանով, որ ուսումնասիրելու եւ
խնդրին գործնական լուծում տալու բոլոր վարձերը]
միշտ լինում են զգացմունքային եւ ենթարկվում են
վտանգավոր սուբյեկտիվիզմի: Միաժամանակ լուրջ]
չէր լինի պետական ապարատի գործունեության]
արդյունավետության բարձրացման հարց առաջադրել յ
առանց կոնկրետ անձանց ա յգ գործում ունեցած
ներդրումն ու արդյունքները հիմնավոր կերպով
գնահատելու
հնարավորության:
Իմիջիայլոց,
յուրաքանչյուր ղեկավար, այսպես թե այնպես,
գործնականում
արժեվորում
է
ենթակաների
աշխատանքն ու անձը: Սակայն խնդիրը կայանում է
նրանում, որպեսզի նման մոտեցումը կարողանա
ձեւավորել մարդկային ներուժ (ոչ թե դեֆորմացնի այն)

եւդրականորեն նպաստի կազմակերպման գործոնի
«1րա:
Այս կապակցությամբ կանգ առնենք աշխատանքի
[գնահատման մի շարք ընդհանուր բնութագրերի
վրա: Նախ' չափազանց կարեւոր է հենց տրվող
[գնահատականի որակը, ինչը պետք է փնի եւ
բազմակողմանիորեն հիմնավորված եւ արդարացի:
հիմնավորված, դա նշանակում է, որ պետք է լինի
ոեսւլ եւ գիտական, իսկ արդարացի, դա նշանակում
К, որ պետք է յինի օբյեկտիվ եւ հավասար բոլորի
Րհամար: Երկրորդը' գնահատականն օժտված է նաեւ
ապմնորոշիչ ուժով, այսինքն, այն միշտ, այսպես թե
այնպես, ազդում է աշխատողների կամային
^հատկանիշների վրա1: Լավ է, երբ հիմնավորված եւ
արդարացի
գնահատակնանները
հմտորեն
[կիրառվում
են
բարեխիղճ
աշխատողների
[նկատմամբ, սակայն որոշ պարագաներում իրական
iվտանգ է առաջացնում իսկական գնահատականը
[«թաքցնելը»: Ակնհայտ են այս կարգի բազմաթիվ ու
|!ազմապիսի փաստեր, ինչպես եւ դրանց հետ
[կապված նյութական եւ բարոյական կորուստների
j դեպքեր: Երրորդը' լինելով ընդունված եւ կիրառված,
[գնահատականն
առաջին
հերթին
■պարտավորեցնում է հենց ղեկավարին, որը մնում է
իր իսկ գնահատումներից եւ դատողություններից
[կախյալ վիճակում: Իսկ ուղղել գնահատականը,
[առավել եւս' վախել կամ չեղյալ համարել այն, հեշտ
§չէ: Ղեկավարը պարտավոր է հաղթահարել իր
[մտածելակերպի եւ բնավորության իներցիան, իսկ
I դա միշտ չէ հաջողվում նրան: Չորրորդը'
ոնահատականը (փնի պաշտոնական, թե ոչ
պաշտոնական)
ձեւսւվորում
է
կազմակերպությունում գերակշռող արժեքների,
սկզբունքային մոտեցումների, սահմանումների,
■ղեկավարների («առաջին դեմքի») անձնական
■կարողությունների,
տիրող
մթնոլորտի
եւ
ասշխատաոճի վերաբերյալ
համապատասխան
■կարծիք' հասարակական եւ խմբային: Վերջապես,
[պետք
է
նկատի
ունենալ,
որ
բոլոր
գնահատականները,
բացի
■քաղաքականեգաղափարական
■գնահատականներից, շատ թե քիչ, հարաբերական
I են, քանի որ ուղղակիորեն կախված են ստեղծված
■Խւսւվիճակից, պետական
իշխանության
եւ
կառավարման
վերադաս
սուբյեկտների
■պահանջների փոփոխությունից եւ այլն: Այստեղից
1 էլ բխում է պետական ապարատի գործունեության
I աբժեարման կարեւոր պահանջը' լինելով միշտ
■հիմնավորված եւ արդարացի, գնահատականները
[ պետք է լինեն ճկուն եւ իրենց մեջ ներառեն
■անհատական մոտեցման տարբեր սկզբունքներ,
■հատկապես' կոնկրետ աշխատողների, այգ թվում'
Г նաեւ ղեկավարների նկատմամբ:
■Ցավոք,
պետական
ապարատի,
նրա
■կառուցվածքային
ու
միջճյուղային
Տարաբաժանումների
եւ
ղեկավարների

գործունեության արդյունավետությունն ու որակը
գնահատելու
գիտականորեն
հիմնավորված
համակարգ դհռհւս գոյություն չունի: Նման համակարգ
մշակելու գործում բազմաթիվ դժվւպաւթյուններ ու
խոչընդոտներ կան: Դրանցից գլխավորն այն է, որ
կառավարչական
գործունեության
վերջնական
արդյունքում, երբ հանրգումարվում են տարբեր
ուղղություններով
կատարված
աշխատանքները,
չափազանց դժվար է առանձնացնել յուրաքանչյուր
կառուցվածքային ստորաբաժանման, առավել եւս'
ամեն մի աշխատողի կոնկրետ
ներդրումը: Եվ,
իհարկե, դյուրին չէ համարժեք գնահատական տալ
սոցիալական կամ բազմաթիվ
ա յլ գործոններից
յուրաքանչյուրին'
կարետրելով
նրա
դերն
ու
նշանակությունը,
ամփոփել
ղեկավաբչական
գործունեության ճշգրիտ արդյունքները, որոշել գործի
մեջ ներդրված ջանքերի չափը, առաջադրված
նպատակների հարաբերակցությունը պայմանավորող
պատճառներն ու պայմանները 1: Այսուհանդերձ,
համապատասխան
հետազոտողական
աշխատանքներ կատարվում են եւ, այդ առումով,
ուշադրության ոլորտում են մշտապես պետական
կառավարման
յուրաքանչյուր
ճյուղ,
կազմակերպություն' իր աշխատախմբերով, պետական
ապարատն' ամբողջությամբ վերցրած:
Վերջապես, մարդկային գործոնի գերը զգափորեն
բարձրանում
է
պետական
ապարատի
աշխատախմբերում եւ կոլեկտիվներում հոգեբանական
առողջ
մթնոլորտի
ձեւավորման
դեպքում:
Աշխատանքային նման պայմաններ ստեղծելու մասին
հոգ տանելը ղեկավարների առաջնահերթ խնդիրն է,
նրանց գործելակերպի կարեւորագույն բաղադրիչը,
արդյունավետ աշխատանքի հիմնական ցուցանիշն ու
պայմանը: Հոգեբանական առողջ մթնոլորտը հատուկ է
իսկական կոլեկտիվիզմին, երբ կազմակերպության
բոլոր
անդամների
(կամ'
նրանց
ճնշող
մեծամասնության, այդ թվում' ղեկավարների եւ
ենթակաների) հարաբերությունները զուգորդված են
փնում իրենց համար անձնական նշանակություն
ունեցող
եւ,
միաժամանակ,
հանրօգուտ
աշխատանքով:
Դա հոգեբանական տրամադրվածաթյան մի այսպիսի
վիճակ է, երբ ընդհանուր հաջողությունը
(կամ'
անհաջողությունն) ընդունվում է որպես անձնական:
Այսինքն'
ընդհանուր
գործի
մեջ
ստկա
են
հասարակական, խմբային, անձնական շահերի եւ
հայացքների ընդհանրություն ու ներդաշնակություն 1:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական
ապարատի գործունեության ոլորտում մարդկային
գործոնի
ակտիվացման
կազմակերպականեիրավական գլխավոր խնդիրների
մշակումը
դարձել
է
կարեւորագույն
անհրաժեշտություն: Այն այսօր, առավել քան երբեւէ,
ձեռք է բերել խիստ հրատապություն:
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Հայտնի է, որ մարդկային
գործոնի բոլոր
բաղադրամասերն ու դրսեարումները համատեղվում
են պետական իշխանության եւ կառավարման
մարմինների
ղեկավարների
կազմակերպչականևիրավական
գործունեության
մեջ: Պետական ապարատի համակարգը, նրա
ղեկավարները, միջճյուղային ու կառուցվածքային
ստորաբաժանումները հեռանկարային, միջանկյալ
եւ մոտակա անելիքներն ու պլանները մշակելու
ընթացքում, անպայմանորեն, ելնում են մարդկային
գործոնի առկա վիճակից եւ«առաջաղրում» են դրա
ցանկալի վիճակի ելակետային չավտրոշիչներ:
Պարզ է, թե այստեղ որքան են կարետրվում
գնահատականների
օբյեկտիվությունը
եւ
աշխատանքային
կոլեկտիվներում
մարդկային
ներուժի ակտիվացմանն ուղղված անհրաժեշտ
պայմաններ
ստեղծելու
կարողությունը:
Այղ
նպատակով ներդրվող ջանքերն արտացոլվում են
տարբեր նշանակություն եւ իրավաբանական ուժ
ունեցող նորմատիվ ակտերում' սկսած Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներից մինչեւ
լոկալ բնույթի կառավարչական ռեգլամենտները:
Այստեղից եւ բխում է պետական ապարատի
գործունեության
նորմատիվեիրավական
հիմքի
մշտական
կատարելագործման
եւ,
իհարկե,
օրինականության
ու
աշխատանքային
կարգապահության
անշեղ
պահպանման
անհրաժեշտությունը2:
Մարդկային գործոնի ակտիվացման ուղիներից մեկն
էլ, իրավաբանական եւ ոչ
իրավաբանական
պատասխանատվությունների
արդյունավետ
կիրառման միջոցով, պետական ծառայողներին
սեփական պարտականությունները բարեխղճորեն
կատարելուն
մղելն
է:
Կազմակերպչականևիրավական
դաշտի
կարգավորվածությունը,
ինչպես
նաեւ
անկատարողակասության վերացումը ներկայումս
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
պետական
իշխանության
եւ
կառավարման
մարմինների կարեւորագույն խնդիրն է:
Կազմակերպչականևիրավական միջոցներն, այո',
պետական
ապարատի
գործունեության
մեջ
էականորեն բարձրացնում,են մարդկային գործոնի
ղերը՝
պատասխանատվության
մեխանիզմը
կաւոարելագործելով իրավաբանական պարտադիր
խթանների
կիրառումով:
Հատկապես
արդիականություն են ձեռք բերում աշխատանքի
վերջնական
արդյունքի
եւ
տվյա լ
կազմակերպության գործառույթների նկատմամբ
կառավարչական անձնակազմի տարբերակված ու
շահագրգիռ մոտեցումներին վերաբերող հարցերը:
Մի
շարք
պետական
ձեռարկություններում,
կազմակերպություններում
եւ
հիմնարկներում'
անկախ
աշխատանքի
արդյունքներից
պաշտոնական դրույքաչափերի հավասարեցումը,
մյուս կողմից' տարբեր գերատեսչություններում

նույնանման
աշխատանքով
qpuq
աշխատակիցների նյութական պարգեւատբճսա
առկա տարբերությունների անտեսումը (որոնց հ |
պարգեւները բաժանելու կամ հաստիքները կրճաՏ
ընթացքում ոչ մեկին չվիրավորելու միտումն է), И
նաեւ հասարակության եւ բարեխիղճ աշխսւատ
կողմից նկատվող անարդարությունները մշայ
նվազեցնում են կազմակերպության բաբոյի
ներուժը,
դեֆորմացնում
ու
կազմալուծում
պետական
ապարատի
աշխատանք
բացասաբար անդրադառնում մարդկային գոբ|
ակտիվացմանը:
Կազմակերպչականևիրավական
մեխանիզմ
զգալի կերպով ազդում են մարդկային գոբ
անձնականսւցված
դրսեւորումների,
հատկսայ
անձնակազմի
արտադրողականության
աշխատանքի
արդյունքների
վրա:
Պեսս|
ապարատի բոլոր
ծառայողները պարտսոա
աշխատել առավելագույն նվիրումով' վճարվող ամ]
աշխատաժամանակի
ընթացքում:
Նեբ|
կարգապահության
կանոնների,
աշխատի
ժամկետային
եւ
տեխնոլոգիական
ռեժիմն]
խստագույն պահպանումը պիտի դիտել ոչ թե որւ
բարձրագույն
նպատակ
կամ
պարբերա
խրախուսման առիթ, ա յլ որպես աշխատւսկսց
կարգապահության
սովորական
վիճակ
գործունեությունը
պատշաճորեն
կազմսւկեբսյ
համար
անհրաժեշտ
նվազագույն
պահ!
«Ամբողջովին տրվել աշխատանքին» հ ա ս կ ա ց ո ղ »
պարզապես արտահայտություն է, որն ըստ երեւուո
ավելի լավ է արտացոլում աշխատողին ոսլւց
պահանջը:
Շուկայական
կազմակերպակա նևիրավա կա ն
մեխանիզմն^
ձեւավորված,
ըստ
էությ
հոգեբանականևմանկավարժական,
գաղափարականևդաստիարակչական նպատակս»
հիմքի
վրա
խարսխված
ծառայողա]յ|
կարգապահությունը,
ինչպես
նաեւ
անհատական
պատասխանատվությունն այսսս
միանգամայն առաջնային պլան են մղվում 1:
Կառավարչական
աշխատսւՏ
արտադրողականության եւ, հետեւապես, պետակ
ապարատի շահավետ գործունեության բարձրացմսւ]
(հատկապես'
աշխատանքում
տեղ
գւու
թերություններն
ու
բացերը,
կրկնությունն^
վերացնելու առումով) խորապես
նպաստում
անձնակազմի գործառնական պարտականությունն^
ու
դրանց
ծավալի
օբյեկտիվ
ռրակավոբաւ
(ատեստացիան):
Այս
պարագայում
դժվար I
գերագնահատել պետական ծառայողների (առաց
հերթին'
ղեկավարների)
որակավորման
]
օբյեկտիվության
ապահովման
երաշխիքներ
նշանակությունը: Ահա թե ինչ ձեւով է Щ
ներկայանում
կադրերի
գնահատման
տեղաբաշխման վերաբերյալ որոշումներ ընդունե||
ժողովրդավարական
ընթացակարգը,
ներսողա
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առավելագույնս
թույլատրելի
հրապարակայնությունը եւ կոնկրետացված ձեւով
[որակավորման ցիկլերի մտցնումը (ինչը ցանկալի է,
| որ ամրագրված լինի օրենքներում): Հատկապես
անհրաժեշտ
է
գոծադիր
իշխանության
I համակարգում
պրատադիր
որակավորման
I անցկացումը, որն, իհարկե, նախ եւ առաջ, պետք է
\ կատարվի ղեկավար պաշտոններում մարդկանց
1աշխատանքի
նշանակվելիս,
ծառայողական
տեղավտիտւթյուններ կատարելու ժամանակ:
֊ Այսպիսով, պետական ապարատի գործունեության
| ոլորտում մարդկային գործոնի ակտիվացման
անգիրը կարող է ներկայացվել «նպատակների»,
I «կարգավորիչների»,
«խթանների»,
եւ
[«աշխատանքի կազմակերպման» կատեգորիաների
| շրջանակներում
լուծվող
[ կազմակերպչականևիրավական
խնդիրների
: տեսքով:
լ Ընդհանուր
առմամբ,
պետականևիրավական
ւ տեսության
եւ
պրակտիկայի
տեսանկյունից,
դիտարկվող խնդիրն արմատապես լուծելու համար
[անհրաժեշտ է զգալիորեն ընդլայնել պետական
ապարատի բոլոր, գլխավորապես կառավարման
ապարատի ստորիս'
կատարողական
օղակի
իրավաբանական
եւ
փաստացի
ինքնուրույնությունը: Այն հատկապես կարեւոր է
տնտեսական կառավարման եւ տնտեսական
գործունեության ոլորտներում, ուր սովետական
իշխանության գոյության տարիների ընթացքում
ձեսսվորվել
էր
իրավական
կարգավորման
«սահմանափակող» մեխանիզմ, որը պետք է
փոխարինվի «թույլատրելի» մեխանիզմով: Ա յլ կերպ
ասած, պետական ապարատի գործունեության
(առաջիս հերթին' կառավարման), դրա իրավական
կարգավորման եւ գործելաոճի առանցքում պետք է
դնել
բազմակողմանիորեն
հիմնավորված
նախաձեռնությու ն ների
կանխարգելումը
նվազեցնելու սկզբունքը:
Այսպիսով, ակնհայտ է դառնում, թե Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
պետական
ապարատում' մարդկային գործոնի ակտիվացման
եւ նրա
առավել
արդյունավետ
կիրառման
նպատակով ինչպիսի մեծ աշխատանքներ պետք է
ծավալվեն: Ընդ որում, ոչ միայն նորմաստեղծ եւ
կագմակերպչակա ն եիրավակա ն,
այլեւ
իրավադաստիարակչական աշխատանքներ:

if
Տես
Հայրումյան
Ն.
«Կադրային
վտփոխությունների պահը հասունացել է» ե «Ազատ
Արցախ»2000թ. 7 դեկտեմբերի
2.Մանրամասն
տես.
Мигранян
A.M.
«Взаимоотношения индивида, овщества, государства
в политической теории марксизма и проблемы
демократизации социалистического общества».

Вопросы философии,, 1987 г. N 8. Введение в
философию. Учебник для высших учебных заведений в
2-х частях. Часть первая - Москва. „ Политиздат,,,
1989г. стр. 314-332
Ж иловод М.Н. «Основы политологии» - Москва,
„Владос,, 2001г., стр. 199-205
1 Մանրամասն տես. Степанян В.В . «Выражение
интересов общества и личности в социалистическом
обществе».- Ереван, 1983 г., стр. 59-72
2
Տես Михайлов Б.Н . «Имущественные интересы
трудового коллектива». - „ Советское государство и
п раво,,, 1986г., N 5, стр. 55-58
1 Տե՜ս Мусаелян Г.А. Формирование нравственных
потребностей личности. - Ереван, „Айастан,, 1990г., стр.
3-5.
Витрук Н.В.
Законность-понятие,
защита,
Обеспичение.-В кн. Общая теория государства и права:
Академический курс в 2-х томах. Том 2. Теория правапод реакцией Профессора М.Н. Марченко.- Москва, „
Зарцало,, 1998г., стр. 512-515
1 Տես Есаян А.К. Бюрократизм и методы ворьвы с ними
в Армении - „ Прокурорская и следовательская
практика,, - Москва 2000г. л.2 стр 57-58, 60-62
2
Տես.
Ապիյան
Ն .Ա
Բյուրոկրատիզմ,
»Ագատամարտ« 1994թ., էջ 23-29, սեպտեմբեր
1. Մանրամասն տ ես Հայրումյան Ն . «Կադրային
փովտխությունների պահը հասունացել է»- «Ագատ
Արցախ» 2000թ. 7 դեկտեմբերի
2. Մանրամասն տ եո Апиян Н.А. Государственная
служба, проблемы и суждения - „ Право и законность,,
1994г. (1) N5, стр.3-7, М орозова J1.A. Проблемы
правовой ответственности государства, его органов и
служащих.- „ Государства и право,, 2000г. N3, стр. 2036
1. Մանրամասն տե՜ս. Кудрявцев В.Н. Правовое
поведения норма и
патология,-Москва,
1982г.
Щербакова Н.В. Правовая установка и социальная
активность личности.-Москва, 1986г., стр. 9-13, 38-47.
Вартанян Э.Т. Индивидуальный подход как важнейшее
психолого-педагогическое
условие
формирования
личности.- „Բանբեր Երեւանի Համալսարանի,, 1983г.
N3,
стр.
98-109,
Налчаджян
А.А.
Задачи
этнопсихологии с позиции теории адаптации.- „ '3Эц»с
°րեւանի Համալսարանի,, 1993г. N1, стр. 3-13
1.
Տե՜ս
Ванян
А .Б .
Обеспечение
научной
обосновенности управнических решений. - „Весник
Ереванского университета,, 1985г. N1, стр. 146-148
1. Մանրամասն տ ես Седракян С.А. Соотношение
социального
и
психологического
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ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ФАКТОРА
В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АППАРАТА
НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
И
ОСНОВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЕГО АКТИВИЗАЦИИ
АКОПЯН СЕВАК ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Резюме
Таким овразом в настоящей равоте сделанны ряд
самостоятельных выводов связанные с активизацией
роли человеческого фактора в деятельности
государственного аппарата путем проведения
норматворческих,
организационно-правовых,
правовоспитательных равот.
Sevak V. Akopian
The role human factor in the activity of the government
system of the Repyblic of Nagomo-Kharabagh and the
main organization-legal problems of its activization.
Summury.
The article considers the questions connected with the
role of human factor in the activity of the government
system on the example of the Repyblic of NagomoKharabagh as wel as the activization of human and legal
factor in this sphere at present - day stade.
The article deeply researches the essence and the
structure of human factor with the view to make out its
role in the government system.
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Արսւրբ, մոտիվ, հետևանք
Ա.Գ. Հակոբյան
Հոդվածում քննարկվում է արարքի, մոտիվի
ե հետևանքի արժեքային համապատասխանության
հարցերը:
Ընդհանրապես բարոյականության մեջ
ընդունված է տարբերել երեք կողմ, բարոյական
գործունեություն, բարոյական հարաբերություններ,
բարոյական գիտակցություն: Մի կողմ թողնելով
վերջին երկուսը, վարձենք վերլուծել բարոյական
գործունեությունը:
Ընդհանրապես գործունեությունը մարդու
կուլմից
իրականության
նկատմամբ
ակտիվ
վերաբերմունքի այն ձևն է, որի միջոցով կապ է
ստեղծվում մարդու և այն աշխարհի միջև որտեղ նա
ապրում է: Այն գործունեության սուբյեկտիվ և
օբյեկտիվ պայմանների
փոխներգործության
արդյունք է: Ցանկացած գործունեություն վերջին
հաշվով ուղղված է այս կամ այն պահանջմունքի
բավարարմանը:
Սակայն
բարոյական
գործունեության համար կարևոր է դաոնում ոչ թէ
բուն պահանջմունքը, այլ նրա բավարարման
հասարակության
կողմից
ընդունված
եղանակնեբը:Եթե
գործունեության
հարաբերականորեն
ավարտուն
տարրը, որը
լուծում է որևիցե սլարգ ընթացիկ խնդիր կոչվում է
գործողություն, ասրս բարոյական գործունեության
համար այդ տարրը կոչվում է արարք: Արարքը
գործողությունն է դիտարկված նրա պրակտիկ
բովանդակության
և ձեռք բերված արդյունքի
տեսակետից:Աբարքը բարոյականության գլխավոր
բաղադրամասն է: Իր ժամանակին Արիստոտելը
ասել էր «Բարոյականությունը բարդ կոմպլեքս է:
Որպեսզի այն լավ հասկացվի, հարկավոր է
կտրատել և հայտնաբերել այն եգակին կամ
կոնկրետը,
որը
որպես
աոանձին
մաս
արտահայտի ամբողջի
պատկերը»1: Այդպիսի
եգակի
կամ կոնկրետ տարր Արիստոտելը
համարել է արարքը:
Արարքը փաստորեն այնպիսի գործողություն
է, որը հենց կատարողի կողմից ընկալվում ու
գնահատվում է որպես հասարակական երևույթ, իր
անձի
և
ուրիշների
նկատմամբ
սուբեյկտի
դիրքորոշումների դրսևորում: Ինչպես բարոյական
մյուս որակները, արարքը նույնպես կապված է
բանականության հետ: Արարքում դրսևորվում է
մարդու էությունը, նրա բարոյական զարգացման
աստիճանը: Հին հռոմեական ճարտասան Ցիցերոնը
այդ աոիթով ասել է. «իմաստուն մարդկանց
արարքները թելադրվում են խելքով, ավելի քիչ
1 Хрестоматия по философии. Ростов - на Лону, 1999 с
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խելամիտներինը'
վարձով,
ամենատգետներինը'
անհրաժեշտությամբ, կենդանիներինը' բնությամբ»:
Արարքի
օբյեկտիվ
արդյունքի կողքին
նշանակություն ունի նաև
արարքի
մոտիվը:
Արարքը գնահատվում է մոտիվի ն հետևանքի
տեսանկյունից:
Մոտիվը
արարքի
ներքին,
սությեկտիվ-անձնական խթանիչն է, այն կատարելու
շահագրգռվածությունը: Սակայն խթանիչները կարող
են
լինել
նաև
չգիտակցված,
հանկարծակի,
անսպասելի:
Մոտիվը
անհատի
կողմից
գիտակցված խթանիչն է, որը դաոնում է նպատակ
Մոտիվի բարոյական արժեքը
միշտ չէ որ
համընկնում է արարքի հետևանքի բարոյական
արժեքին:
Դա առաջացնում է դժվարություններ
արարքի բարոյական արժ եքը որոշելիս: Իսկապես ,
եթե
դրական մոտիվով
կատարված
արարքը
հսւնգեցրեւ է համարժեք դրական հետևանքների, ապա
արարքը
կսղմվի
է
միանշանակ
համարել
դրական:Սակայն ինչպե՞ս գնահատել արարքը, եթե
առկա է մոտիվի և հետևանքի բարոյական արժեքների
անհամապատասխանություն: Ն մա ն
դեպքում
հնարավոր են դաոնամ երկու մոտեցումներ.
1.Արարքի բարոյական արժեքի նույնացում հետևանքի
բարոյական արժեքին:
2. Արարքի բարոյական արժեքի նույնացում մոտիվի
բարոյական արժեքին:
Աոաջին մոտեցման դեպքում, արարքի բարոյական
արժեքի միակ չափանիշը համարում են նրա բերած
իրական

սոցիալական

հետևանքները:Ա

յդպիսի

մոտեցում ցուցաբերող տեսությունները միավորվում են
կոնսեկվենցիալ բարոյագիտության մեջ (conseguentiaհետևսւնք): Այս ուղղության կողմնակիցները արարքի
մոտիվի բարոյական արժեքը անտեսում են ելնելով
հետևյալ հանգամանքներից.
Նսվսմոտիվները որպես հոգեկան երևույթներ,
արտաքինից թուդ որսալի են: Մոտիվը իրենից
ներկայացնում է միտք, մտապատկեր, հույզ կամ
դրանց համակցությունը, որը խիստ սուբեկտիվ երևույթ
է: Եթե դրական մոտիվով
կատարած արարքը
հանգեցնի բացասական հետևանքների, ապա արարքը
կատարողի հավաստիացումից բացի, որևէ օբեկտիվ
հիմք չենք կարող ունենալ այն գնահսւտելու համար:
Հետնաբար
մոտիվի
դրական
լինելու
ճշմարտացիությունը չենք կարող ստուգել:
Երկրորդ
արարքի
խթանման
գործում
հնարավոր է տարբեր մոտիվների միաժամանակյա
առկայությունը (երբ մարդը ներքին կոնֆլիկտ է
ապրում), որը էւ ավելի է դժվարացնում մոտիվի
գնահատումը:Այսպիսով ըստ այս տեսությունների
արարքի վերջնական բարոյական արժեքը տափս,
պետք է ելնել արարքի բերած հետևանքների
բարոյական
արժեքից :կոնսեկվենցիսւլ
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բարոյագիտության
տարատեսակներից
են
հեդոնիզմը,
էվդեմոնիզմը և
ուտիւիտարիգմը:
Չնայած ներքին
տարբերություներին,
այդ
տեսություններին միավորում է այն, որ վերջին
հաշվով բարոյականության
աղբյուրը հաճույք
վայելելու ե տառապանքից խույս տալու մարդու
բնական ձգտումն
է համարվում: Հետնաբար
բարոյական գործունեության
ընտրությունը ըստ
այս տեսությունների, պետք է կատարվի այն
օգուտների ե վնասների պարգ հաշվարկումով,
որոնք
իրենց
հետ բերում են գանսպան
արարքները : Այլ կերպ ասած բարոյական են
համարվում այն արարքները, որոնք հանգեցնում
են
օգուտի,
հաճույքի,
երջանկության
(երջանկության բարոյականություն):
Այժմ քննարկենք երկրորդ տարբերակը, երբ
արարքի բարոյական արժեքը բխեցվում է մոտիվի
բարոյական
արժեքից,
արարքի
արժեքի
չափանիշը
համարվում է մոտիվի բնույթը:
Այսպիսի
տեսությունները
կոչվում
են
«Բարոյական բարության» տեսություններ: Այս
տեսություններում բարոյական են համարվում
հիմնականում
այն
մոտիվները,
որոնցում
նկատվում է ինքնաենթարկվելը պարտքին: Եթե
կոնսեկվենցիալ
տեսություններում
բարոյականության իսկական բովանդակությունը
համարվում է երջանկության
ձգտումը, ապա
«Բարոյական
բարության»
տեսություններում
բարոյականության իմաստը անձնական շահից և
հաճույքներից հրաժարումն է հանուն ինչ որ
սոցիալական
նպատակների, կամ բարոյական
ինքնասրսհպանման
ձեռք
բերման:
Այս
կոնցեպցիաի սոցիալական իմաստը կայանում է
նրանում, որ
մարդու
ուշադրությունը
կենտրոնացվի
ներքին
ինքնակատարելագործման
վրա, նվազեցնելով
գործողության
պրակտիկ
արդյունքների
նշանակությունը:
Այսպիսի
տեսակետներ
արտահայտվել
են
էքգիստենցիալիգմի
բարոյագիտության մեջ, կանտի բարոյագիտական
ուսմունքում, նյութերի կրոնական ուսմունքում,
նոբթողոքականության մեջ: Օրինակ նյութերի
կրոնական ուսմունքում բարոյական են համարվում
այն
արարքները,
որոնց
մոտիվը
»ներքին
բարեպաշտությունն«
է:էքգիտոենցիսւլիզմի
բարոյագիտության
մեջ
իսկական
բարոյականությունը
որոշակի
բարոյական
պահանջների կատարումը չէ, այլ իր արարքների
հանդեպ
բացարձակ
պատասխանատվության
գիտակցումը:
Իսկ
անհատի
պատասխանատվության չափը իր արարքների
համար
ուղղակիորեն
կախված
է
մոտիվի
բարոյական բովանդակությունից: կանտի կարծիքով
բարոյական պարտքը կատարելիս կարևոր է ոչ թե
արարքի կոնկրետ բովանդակությունը, այլ մարդու

հատուկ
տրամադրվածությունը,
upupii^H
անվերապահորեն ենթարկվելու զգացումը: Щ
Այսպիսով
կոնսեկվենցիալ
intiunipjni^^H
քարոզում են երջանկության բարոյականաթյա^^Տ
«բարոյական բարության» տեսությունները'
բարոյականություն:
Պարտքի
բարոյականով^!
տիպիկ ներկայացուցիչն է կանտը: Ն ա քննա դա^^!
կոնսեկվենցիալ տեսությունները, այն բանի հսւմա^^Տ
դրանք անտեսում են արարքի մոտիվի բ ն ո ւյ^ ^ !
միակողմանիորեն
բացարձակեցնում
հեւոեանլ^!
բարոյական արժեքը: Ն ա գտնում է, որ չի կ ա ր ^!
բարոյականության
բովանդակությունը
բխ էւյ^!
երջանկության
նկատմամբ
մարդու
բն ա զ^!
ձգտումից, քանի որ երջանկության հասկացութ^^Տ
պարունակում Է անորոշություն: Երջանկության ifuioj^H
պատկերացումները տարբեր մարդկանց մոտ
են: Երբեմն նույնիսկ միևնույն մարդու հաա I
երջանկությունը տարբեր իրադրություններում տարա I
մեկն սպանություններ
Է
ստանում: կարիքի Щ I
ընկնելով' մարդիկ երջանկությունը տեսնում! li I
հարստության մեջ, հիվանդանալով' առողջության պ I
և այլն: «Մարդիկ կարծում են, թե իրենք կարտ Й I
երջանիկ լինել, եթե ստանան այն ինչ իա I
պակասում Է: Ետացվում Է, որ այն ինչ մալա I
համարում են իրենց երջանկությունը, հաճախ լինուտ I
պարզապես իրենց ժամանակավոր ր պատահս™ I
ցանկության առարկան»1: Քանի որ իրակաՈ I
երջանկության մասին պատկերացումները մնում Щ Щ
խիստ անորոշ, ապա չի կարոդ բանականութո I
կոդմից մշակվել որոշակի կանոններ երջանկութտ I
հասնելու համար: Յուրաքանչյուր մարդ պետք Է М од!
անձամբ ընտրի երջանկության հասնելու սեփ ա կ^!
միջոցները:
Ատացվում
Է,
որ
երջանկութ!
բարոյականությունը սովորեցնում Է «թե ինչպես unftifl
լավ հաշվարկ կատարել»2: կանտը քննարկու™
հետևյալ օրինակը, երբեմն դժվար վիճակից դուա
գալու համար մարդ ստիպված Է լինում при
խոստումներ տալ, իմանալով, որ դրանք չի
կատարելու: Այսինքն խոստում տալու մոտիվը ոչ ա
այն իրոք կատարելն Է, այլ դժվար վիճակից դոա
գալը: Նմա ն դեպքում մարդը ստիպված Է լինուտ
այնպիսի հաշվարկներ կատարելու և այնսփտ
հնարքների
դիմելու, որ կարողանա
իտստոսյ
չկատարելով հանդերձ մնալ ազնիվ ու վստահն]!
Ստեղծված իրավիճակից որոշակի օգուտով դուրս
գալու համար մարդը պետք Է ունենա հետևանքն™
ճիշտ հաշվարկելու կարողություն, միաժամանակ
դրսևորի
բարոյականության
ընդհանուր
պահանջներին հետևելու զգուշություն: Իսկ դրա.
համար մարդը պետք Է լինի խորաթափանց, օժտված
լինի
խելքով,
վարձով
և
կուլտուրայով!
«Երջանկության
բարոյականությունը»
այսպիսա|
1 Осноавы метафизики нравственности Раз 2 соч. Т. 4
ч.1с.241
2 Նույն տեղում
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■ կարնլի է համարել ճիշտ հաշվարկված շահի
^■բարոյականություն: Իսկ դա նշանակում է, որ այն
^■իևնույն
դասի
մեջ
է
համատեղում
^առաքինությունները
և
արատները: կանտի
Н կարծիբու[ իսկական առաքինությունը չի . կարող
^■հանգեցնել
երջանկության, բան
որ
^■առաքինությունը
կայանում է
նրանում,
որ
^■արարքները ընտրելիս մարդը առաջնորդվի ոչ թե
^աահով այլ պարտքի գիտակցումով: Այսինքն ոչ
Ո թ ն պետք է հաշվարկել գործողության հնարավոր
^■հաջողությունը, այլ անվերապահորեն ենթարկվել
^■բարոյական
օրենքներին:
Եթե
դժվարին
Տ]ւրսւկիճակից դուրս գալու համար կեղծ խոստումներ
Տքսաղռւ վերևում քնարկված օրինակը դիտարկենբ
В պարաբի բարոյականության տեսանկյունից, ապա
«դիրքորոշումը կլինի հետևյալը, պետք չէ ստ ել, պետբ
Տ է առաջնորդվել բարոյական «մի ստիր» սկզբունքով:
^աՊարաքի
բարոյականության
առավելությունը
■էւրջանկության բարոյականությունից տվյալ դեպքի
■համար կանտը համարում է այն, որ այս դեպբում
1 պետբ չէ ոչ խորաթափանցություն, ոչ հետևանքները
[ հաշվարկելու կամ խորամանկելու կարողություն:
| Պետբ է միայն պարտքի գիտակցում. «Ւր պարտքի
[ (փսաւկցումը բնորոշ է յուրաքանչյուր, նույնիսկ
I ամենահասարակ մարդուն»1: Հետևաբար պարտքի
[ բարոյականությունը
իր էությամբ
հակաг՛ արիստոկրատական է, բանի որ «առօրեական
մարդկային դատողությունը նույն հաջողությամբ
I անսխալ կարող է որոշել իր պարտքը» : Այս
| դեպբում
պետք չեն
հատուկ անհատական
1որակներ, որոնք մարդ ձեռք է բերում կրթվելով և
I դաստիարակվելով, կամ ունենում է ի ծնե որպես
; բնության պարգև: Իհարկե կանտը չի ժխտում
այնպիսի հատկությունների անհրաժեշտությունը,
\ ինչպիսիք են հնարամտությունը ,սրամտությունը,
նպատակասլացությունը, վճռականությունը և այլն:
Դրանք
անհրաժեշտ
են
որպեսզի
մարդը
կարողանա
հաջողության
հասնել
իր
ձեռնարկումներում: Սակայն եթե մարդիկ գործեն
առանց «բարի կամքի սկզբունքների»,
այդ
հատկությունները կարող են հավասարաչափ
նպաստել թե բարոյական ձեռնարկումներին և թե
անբարոյական:
Օրինակ
հավասարակշռվածությունը, ինքնատիրապետումը
ն սառնասրտությունը նույնքան գործածվում են
բժշկի կողմից հիվանդին կրիտիկական վիճակից
դարս բերելու համար, որքան հանցագործի կողմից՝
մարգ սպանելու
հսւմար:Հ
ետևաբար
այդ
հատկանիշները ոչ թե ինքնին դրական են, այլլ
դրական են եթե ծառայում են որպես միջոց «բարի
կամքի» համար: Այսպիսով կանտը դիտարկում է
բարին ոչ թե որպես մարդկային գործունեության
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հետևանք, այլ ակունք, ոչ թե որպես արարքի
արդյունք,այլ արարքը ոգեշնչող ներքին ուժ:
Բարոյական օրենքը կանտը հասկանում է
որպես անպայմանակսւն պատվիրան կամ, ըստ իր
տերմինաբանության,
որպես
«կատեգորիկ
իմպերատիվ» : Այդ օրենքը պահանջում է. «Վարվիր
այնպես , որ
քո անձնական
վարքի
կանոնը
կարողանա
դառնալ
վարքի
կանոն
բոլորի
համար»1: Եթե մարդը կեղծ խոստում է տալիս
դժվար իրադրությունից դուրս գալու համար, ապա
այդ կանոնը կարո՞դ է վարքի կանոն դառնալ բոլորի
համար: Պարզ է, որ ոչ, բ անի որ այդ դեպքում
բոլորը կստեն , ոչ ոքի հավատալ հնարավոր չի լինի:
Հետևաբար այդ կանոնը չի կարող
դառնալ
անպայմանական պատվիրան:
Եթե նույնիսկ մարդու կատարած արարքը
համընկնում է բարոյական օրենքի պատվիրանի
հետ այս դեպքում էլ դեռ արարքը բարոյական չի
համարվի ըստ կանտի: կարևոր է դառնում այն
հանգամանքը, թե այդ արարքին մարդուն մղել է
զգայական հակո՞ւմը, թ՞ե
բարոյական օրենքի
նկատմամբ եղած հարգանքը :
Այսինքն
արարքի
համընկնելը
անպւսյմանական
պատվիրանին
կատարվել
է
պատահականորեն,
թ՞ե գիտակցված
ձևով
կարևորվում
է
պարտքին
գիտակցաբար
ենթարկվեւա
մոտիվը: Բարոյական
վարքի
վերլուծությունը
կանտին վերջնականապես
հանգեցրեց այն մտքին , որ մարդու բարոյական
վարքի և նրա երջանկության միջև էմպիրիկ
կյանքու
մ
չկա
անհրաժեշտ
համապատասխանություն:
Պարսպի բարոյականությամբ առաջնորդվող
մարգը
կարող
է
հասնել
անբասիր
բարոյականության, բայց ոչ երջանկության: Ւսկ
երջանկության
բարոյականությամբ առաջնորդվող
մարդը
չի
կարող
պահպանել
բարոյական
մաքրությունը: Մարդու
բարոյական վարքի և
էմպիրիկ կյանքում այդ վարքի արդյունքների միջև
ծագում է անհամապատասխանություն: Սակայն
հասարակության
բարոյական
գիտակցությունը
պահանջում է արդար համապատասխանություն: Այդ
պատճառով էլ« բարոյական բարության» տարբեր
տեսություններ վարձում են տարբեր ձևերով ստեղծել
այդ համապատասխանությունը: Օրինակ ըստ կանտի
բարոյական
վարքի
և
երջանկության
միջև
համապատասխանությունը հնարավոր է միայն
«մտահասանելի» աշխարհում: Այդ հարցի յուրօրինակ
լուծում
են
գտել
նորբողոքականության
ներկայացուցիչները (Բարթ,Ռենհոլդ, Թիլիխ և այլն):
Դատապարտելով հասարակության մեջ տեղ գտած
բարոյական արատները նրանք դրանց պատճառները
տեսնում են մարդու, երպես այդպիսինի բնական
Основы матафизики нравственности. Раз.2 соч. Т 4ч
1с.260
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բնույթի մեջ: Մարդը իր հասարակական կյանքում
ընդունակ
չէ
իրականացնելու
Քրիստոսի
բարոյական պատվիրանները: Հասարակական
կյանքում
պարտքի
բարոյականությամբ
ընդսաաջվելու
անհնարինության
ընդունումը
ստիպում է այդ ուսմունքի կողմնակիցներին
ճշմարիտ բարոյականությունը փոխադրել «աստծո
հանդեպ
մարդու
հարաբերության
ոլորտը»:
Այսպիսով նորբողոքականները երկփեղկում են
մարդու կեցությունը երկու աոանձին պորտների:
Աոաջինը մարդկանց աշխարհիկ կյանքն է,
հասարակական պրակտիկան: Այստեղ մարդը
առաջնորդվում
է
երջանկության
բարոյականությամբ, նա գործում է ըստ պրակտիկ
նպատակահարմարության
սկզբունքի,
հետապնդում է երկրային շահեր: Սակայն դա
մարդու «անիսկական» կեցությունն է, որտեղ
նյութական կախման պատճառով մարդը ստիպված
է առաջնորդվել գործնական հաշվարկներով:
Մարդու «իսկական» կեցությունը որտեղ նա
առաջնորդվում է բացարձակ արդարության և
պարտքի
բարոյականությամբ
դա
մարդու
վերաբերմունքն
է
՝ դեպի
աստված:
Նորբողոքականները այսպիսով հակադրում են
աշխարհիկ բարոյականությունը քրիստոնեական
բարոյականությանը:
Աշխարհիկ
բարոյականությունը որպես երջանկության և շահի
ձգտող բարոյականություն ժխտում է բացարձակ
բարոյական
սկզբունքները
ն
ենթարկվելը
պարտքին:
Իսկական
բարոյականությունը
հնարավոր է ոչ թե մարդկանց միջև, այլ միայն
աստծուն ծառայելիս:

противоположных подход: консенквенциальные терпи
отождествлдяющие нравственную оценку деяния
С нравственное оценкой последствия, и теории “I
нравствен нойдовраты”

соответствие

мотива

и

Автор стати, в основном соглашаясь со
сторонниками второго вида теорий, в то ж е время
подчеркивает
важность
овъективных
условий,
влияющих па процесс формировапия последствия из
мотива.

последствия

деяния
А.Г.Амопян
Резюме
В статье рассмотрены вопросы оценочного
соответствия мотива и последствия деяния.
Огласительно данного вопроса в истории этики
сформулированы

2

отождествляют!

мотива.

Օգտագործված գրականության ցանկ
1.
Բարոյագիտություն,
Վալոդյա
Սահակյան,Երևան 1995թ.
2.
Բարոյագիտական
բառարան.»Հայաստսւն«
հրատարակչություն 1985թ.
3. Բարոյագիտական
զրույցներ
8ու.
Ա.
Ամիրջսւնյան. Երևան 1988
4. Философия,Мигель Турина,Москва 1998г.
5. Кант. И. Основы метофизики нравственности
М. 1965г.
6. Хрестоматия по философии. Пастов-на-Дону
1999г.

Оценочное

которые

нравственную оцеку деяния с нравственной оценкой!

нринципиально-
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УДК-34
Особенности преступности несоверенолетних.
Г. В. Максимова
Рассматривается неовходимость летальной
регламентации качественно новых общественных
отношений
для
формирования
правильного
поведения несовершенолетнего.
Преступность
несовершеннолетних
является одной из актуальных проблем нашего
общества.
Как
охарактеризовать
личность
несовершеннолетнего преступника, чем обусловлены
колебания
его
поведения,
где
искать
непосредственные
причины
совершения
им
преступления, какое влияние оказывают семейные
отношения на формирования его внутреннего мира,
как осмыслить его цели и стремления? Вот те
вопросы, которые в наше время нуждаются в
обстоятельном изучении.
Преступность порождается взаимодействием
явлений, лежащих во всех 4-х сферах жизни
общества; экономической, политической, социальной,
духовной. В обществе, бурно развивающемся и
активно перестраивающемся, как у нас, возникают
многочисленные противоречия, проблемы. И это
закономерные процессы, ибо противоречия, единство
и ворьва противоположностей лежат в основе всякого
развития. При этом наблюдается рост преступности
несовершеннолетних на фоне резкого снижения
социального
уровня
населения
и
овщего
экономического и политического беспредела.
Преступность несовершеннолетних связана как с
особенностями личности несовершеннолетних, так и с
их статусом в обществе и имеет свои особенности,
которые выражены в его уровне и динамике. Кроме
того, условно-возрастные границы (14-18 лет) могут
создать сложности при анализе тех процессов и
явлений, которые влияют на мотивы преступлений.
Как известно, один из самых важных этапов
познания закономерностей общественного развития и
формирования
идеалогических
мировоззрений
человека являются юношеские годы, специфика
которых выражена в следущих названиях:
„сложный” ,
„переходный” или
„кризисный”
период. Основным содержанием этого периода
является переход от детства к зрелости с развитием
всех: физических, умственных, нравственных и
социальных черт личности. Вслелствии перестройки
организма, самооценок, отношений с окружающими,
интересов, поведения меняются и нравственно
этические ориентации несовершеннолетиего. Для
несовершеннолетних
преступников
весьма
характерны завышенные самооценки, низкий уровень
ответственности за свои поступки, равнодушие к
другим людям, их проблемам и заботам. Типичными
чертами для многих подростков-правонарушителей
является сниженный самоконтроль, эмоциональная

неуравновешенность,
упрямство1.
Большинство
преступлений, совершаемых несовершеннолетними,
связано
с
импульсивной
агрессивностью.
Их
вознокновение ситуативно обусловлено, связано с
субъективными оценками ситуации, с соотнесенностью
данной ситуации, с нравственными дефектами личности
виновного2. Именно агрессивностью и бурными
эмоциями несовершеннолеетний питается утвердить
свое собственное „я ’, познать мир собственными
убеждениями, достичь самоутверждения. Но часто по
причине нехватки опыта и знаний он не может
правильно ориентироваться в системе общественных
отношений и решение волнующих его проблем находит в
преступных дейсЗвиях. Так, по офицальным данным, в
г. Степанакерте за 1999 год выло совершено со стороны
3-х несовершеннолетних 2 преступления, за 2000 год.
совершено
13
преступлений
12
-тыо
несовершеннолетними лицами, а за 2001 год уже 36
преступлений 18-тъю несовершеннолетними. Как виднм,
налицо резкий
рост городской
преступности
несовершеннолетних.
Рост
подростковой
преступности
обуславливается многими проблемами, характерными
для послевоенного периода. В основном это
веспризорщина, безработица, отсутствие социальной
поддержки при завершении учевы и поступлении на
работу, бродяжничество и попрошайничество, повеги из
дома и воспитательных учереждений, обнищание
многих семей. Все эти проблемы, с которыми
столкнулось наше овшество при переходе к новым
рыночным отношениям, сопровождаются духовным или
интеллектуальным вакуумом.
Несовершеннолетние преступники по своему
образовательному уровню, как правило, отстают от
своих
сверстников,
чему
способствует также
ограниченное использование культурной информации и
приобщение к преступной субкультуре, т. е. осваивание
привычек и навыков, применяемых в преступной среде.
Считая преступление актом смелосги, идя на поводу так
называемой уголовной романтики и осуществляя
специфическую потребность овшения со сверстниками,
подростков, попав в групу с отрицательной
направленностью, совершает зачастую такие действия,
на которые он вы не решился в одиночку. Поэтому
преступность несовершеннолетних носит в основном
организованный
характер,
что
делает
ее
высоколатентний, несмотря на то, что эти группы
малочисленны (состоят из 2-3 человек). При этом
большинство
преступлений
совершаются
несовершеннолетними мужского пола.
Поднимая
проблему
интелектуального
вакуума, нельзя не отметить средства массовой
информации, учитывая их исключительную роль в
1 Криминология. Алексеев А . И ., М., 2000 ст. 207.
2 Юридическая психология. Еннкеев М. И. М., 2000 ст. 58.
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нравственно-правовом воспитании подростка: кино,
телевидение, печать, радио. В силу возрастных
особенностей
несовершеннолетние
в
Большей
степини, чем взрослые, подвержены неготивному
влиянию и та пропоганда насилия, жестокости,
вседозволенности, культа наживы, которая ведется в
средствах
массовой
информации
является
сильнодействующим криминолнным воздействием на
еще
не
сформировавшуюся
личность
несовершеннолетпнего, толкает его на совершение
преступлений и тем самым подерживает высокий
уровень преступности.
Кроме того, назрела
необходимость в воссоздании клубов, секций,
кружков, лагерей и других центров организованного
досуга, которые перестали действовать в последнее
время из-за нестабильной ситуации в овшестве, т. к.
Бесцельное времяпровождение, азартные игры,
тусовки в подъездах, выпивки и. т. и. отрицательно
сказываются
на
эмоциональноволевой
сфере
подростка и подготавливают реальную почву для
совершения преступлений. И еще ов одной важной
проблеме: это проблема полового воспитания,
которая является одной ' из серьезных сфер
нравственно-правового воспитания, необходимость
которой
чувствуется
именно
сейчас,
с
возникновением акселерации и в связи с увеличением
совершения
половых
преступлений
несовершеннолетних1.
Анализ
подростковой
преступности
показывает, что преступления этого типа часто
возникают
при
соприкосновении
многих
обстоятельств, одним из которых являются упущения
в воспитательной работе школы. Как известно,
всесторонее развитие личности — это сложный
длительный
процесс,
планомерная
и
целенаправленная
деятельность,
которая
осуществляется
в
следующих
направлениях:
умственное развитие, нравственно-политическое,
трудовое, эстетическое, физическое воспитание. Это
означает, что в воспитательной работе необходимо
охватить все эти направления (политическое,
общеобразовательное,
бы т,
о тд ы х )
и
все
организованные мероприятия лишь тогда дают
ощутимые результаты, если в них вовлечены
различные
организации,
занимающиеся
воспитательной функцией2. К примеру, в г.
Степанакерте инспекторами ИДИ совместно с
сотрудниками
госавтоинспекции
проводятся
профилактические беседы в школах в целях
предотвращения нарушений правил дорожно транспортного движения. За последние годы в
общеобразовательных
школах
города
были
проведены на правовую тему 140 лекций - в 1999г.,

1 Մատաղ սսրնդի իրավական դաստիրակությունը Ե, 1980, էջ. 33
2 վ . Գ. Սնյան. Անչափահասը, ընտանիքը, դպրոցը. Ե, 1978 էջ 9

165 лекций - в 2000г. и 163 лекции в 2001г. ПроводшЯ
и профилактические беседы по месту жителыпвЯ
несовершеннолетних. Совместная работа в этомН
направлении ведется и с пожарной, паспортной « ■
другими службами, т. к. знание закона, правильные■
правовые позиции вносят ясность в поведения
несовершеннолетнего,
помогают
ему
правильнЯ
ориентироваться, потому что в ряде случаев
несовершеннолетние
распологают
ошивочнымнИ
сведениями о наказуемости своего поступка, полагаяЯ
что действуют в рамках закона, не нарушая правовым
норм. Как видим, школа играет несомненно, важнугЯ
роль в правовом и овшем воспитании подростков инеЯ
умаляя этой роли, тем не менее необходимо иризнатЯ
тот факт, что самая большая роль в этом отводится»
семье, которая, являясь ячейкой овшества, берет на■
себя ответственность за воспитание подрастающей»
поколения и именно в семье формируются основные»
черты личности, его положительные и отрицательные»
качества. Поэтому для всестороннего изучения»
личности
несовершеннолетнего
преступника■
необходимо
обстоятельно
изучать
и детальной
проанализировать те условия, в которых живетш
несовершеннолетний и в которых закладываются*
основы
его
поведения,
являются
ли они!
криминогенными и как искать пути их устранения. То, Я
что, многие преступники являются выходцами из!
невлогополучных семей, давно известно. В семьях со!
здоровым нравственным климатом, в дружелюбной 1
среде вырабатывается своеобразный психологический!
иммунитет против зла,
фальши,
подлости и
безнравственности. Личный положительный пример
родителей является наилучшей предпосылкой для!
выработки у детей социально-ценностной адаптации.]
Нередко и в материальном отношении благополучных]
семьях существуют условия, негативно влияющие на
нравственное формирование подростков, т. к. многие!
родители,
ограничиваясь заботой удовлетворния 1
материальных нужд считают свой долг перед семьей!
выполненным и не уделяют внимание общению. 1
Подростки со свойственной им чувствительностью |
замечают проявления двойной морали родителей,!
живущих в роскоши, добытой преступным путем, а
порой и откровенную алчность. Немало число тех ]
родителей, которые подавляют в ребенке активность,
толкают его на попрошайничество, отвлекают от учены,;
запрещают заниматься „неприбыльными” занятиями
или переоценивая их способности , оставляют вез
внимания, отчуждаясь и лишая необходимой подростку
родительской
ласки
и
теплоты,
проявляя
исключительную сухость в отношенях.
Отрицательно сказываются на подросткох и
плохие отношения между самими родителями.
Враждебность,
распущенность,
бездуховность,
холодность, злоупотребление алкоголем являются
своеобразным
призывом
к
совершению

правонарушений, поэтому сознавая всю сущность
этой
проблемы,
профилактическому
учету
подвергают все известные неблагополучные семьи.
Таким
образом,
принимая
во
внимание
многогранность
рассматриваемой
проблемы
преступности несовершеннолетних,
необходимо
применить комплексный подход к ее разрешению,
вовлекая как можно больше государственых и
общественных учреждений и организаций, т. к.
наблюдающиеся высокие показатели преступности
несовершеннолетних на фоне проводимых на
сегодняшний день вурных, коренных преобразований
являются
серьезной
проблемой
как
для
экономического
развития,
так
и
для
обороноспособности государства.

քաղաքական հիմնախնդիրների համապատկերի վրա
դիտարկվող' անչափահասների հանցավորությունը մեգ
հանգեցնում Է որակական հարաբերությունների նոր
կանոնակարգմանը, որպեսզի անչափահասի վարքը
համապատասխան
փնի
հասարակության
իրսւվաբարոյական պահանջներին: Հասունացել Է
նաև անչափահասի սոցիալական, մշակութային և
կրթական մակարդակի բարձրացմանն ուղղված
միջոցառումների,
կուլտուրական,
հանգստի
կագմակերպման անհրաժեշտությունը, քանի որ
հանցագործությունների կանխսւրգելոսմը, եթե այն
դրված Է բարձր հիմքերի վրա, հնարավորության Է
ընձեռնում նորանոր խնդիրներից:
Резюме
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«Անչափահասների
հիմնահարցերը»
Գ. վ . Մաքսիմովա

հանցավորության

Ամվտվտւմ

Արմատական
փոխակերպումների
ժամանակ, երբ անցում Է կատարվում շուկայական
հարաբերություններին, հասարակությանը պետք Է
օգնի անչափահասին'
ճիշտ կողմնորոշվելու
հանրահայտ
նոր
հարաբերությունների
հորձանուում: Բազմաթիվ սոցիալ- տնտեսական և

В период коренных преобразований, при
переходе к рыночным отношениям, общество должно
помочь
несовершеннолетнему
правильно
ориентироваться в потоке новых общественных
отношенний. Рост преступности несовершеннолетних,
наблюдающихся на
фоне
многих
социапьноэкономичесних и политических проблем, ведет нас к
необходимости
более
детальной
регламентации
качественноновых отношений с тем, чтобы поведение
несовершеннолетнего соответствовало вы нравственно
правовым установкам общества. Назрела необходимость
и в принятии всех мер по поднятию социального,
культурного
и
образовательного
уровня
несовершеннолетних, организации культурного досуга,
т. к. именно профилактика преступлений, будучи
проведенной на высоком уровне, позволяет избежать
все волее новых проблем.

Կյանքը ճշմարտության հայելու մեջ
\յ.Գ.Սոդոմոեյան
Աշխատության մեջ ուսումնասիրվում են
Դարաբաղյանշարժման ակունքները, 1988թ. սկսած
մինչև մեր օրերը:
Հոդվածում արտացոլվում են ադրբեջանա֊
դարաբաղյան կոնֆլիկտի
պատճառներն ու
հետևանքները:
Ազգային
ազատագրական
շարժումը
Ղարաբաղում «երկրորդ հազարամյակի ավարտի
այն
խոշոր
իրադարձություններից
է,
որը
հանդիսանալով մի փոքրաչափ աշխարհամասի
ժողովրդի'
հայկական
զանգվածի
գոյապաշտպանության ու ինքնորոշման համար
արդարացված ընդվզումը, իր մեջ բովանդակում էր
աշխարհի քաղաքական քարտեզի մասնակի
վերանայման անհրաժեշտություն, ինչպես նաև
կոմունիստական
բռնատիրության
փլուզման
նախանշանները: Այդ շարժումը կոմունիստական
իրականության պայմաններում զարմանահրաշ
երևույթ էր:
Բացառիկ էր
իր ձևով և
բովանդակությամբ: Սակայն որպես այգպիսին նա
ուներ մի ընդհանուր բան' իր շրջանակներից դուրս
գալու և ուրիշների կողմից ընդօրինակելու մեծ
միտում: Պատահական չէր, որ ղարաբաղցիներ' այս
անգամ արդեն համառ ու անզիջտմ ելույթը
միանգամից անհանգստության ալիք առաջացրեց
նախկին
խորհրդային
պետության
և
այլ
տերությունների
ղեկավար
շրջաններում:
•Քաղաքական,
տնտեսական,
գադափարախոսական, ինչպես նաև ռազմական
միջոցառումները, որոնք իրականացվում էին
հաջորդաբար կամ զուգահեռ, բացառապես ուղղված
էին
ոչ թե ղարաբադահայությանը ստրկական
կապանքներից
ազատելու,
նրան
բնածին
կանոններով
ապրելու
հնարավորություններ
ընձեոնելու նպատակին, այլ փորձ էր արվում ամեն
կերպ վերացնել օրեցօր ուժգնացող քաղաքական
փոթորիկը, կանխել նրա տարածումը ազգային մյուս
շրջաններում: Այս է իրականը: Իրական է նաև այն,
որ դարաբաղյան շարժման ալիքները դուրս եկան
իրենց ափերից և ունեցան իրենց ազդեցության
որոշակի ոլորտն Ադրբեջանի մյուս տարածքներում,
Վրաստանում,
Մոլդավիայում
և
սւյլուր:
Ինքնուրույնություն ձեռք բերած պետությունների
ազգային շրջաններում, որտեղ այժմ հարաբերական
հանգիստ է, քաղաքական կյանքը հրաբխային
րսվայի պես ճեղքվածք է որոնում խոր ընդերքից
մակերես դուրս գալու համար: Ազգային կյանքը
հարատև զարգացող և փոփոխվող էություն է: Նա
զգացնել է տափս ժամանակի ընդհանուր հոսքի այն
էտապում,
և
կոպտորեն
խախտվում
է
հավասարակշռությունը, երբ ազգային արժեքների
ստեղծման բնագավառում խոչընդոտներ են
առաջանում կամ համընդհանուր արժեքների մեջ
դրանք ըստ ամենայնի չեն
գնահատվում,
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արժանապատվությունը, խեղաթյուրվում պետական
հիշողությունը, մի խոսքով այն, ինչ արտահայտում 1 1
ազգային կառուցվածքի ընդհանուր բնութագիրը:
Դարաբաղյան ֆենոմենի դերի և նշանակության
մասին ամբողջական և ճշմարիտ խոսքը, անշուշտ, ոչ
հեռու ապագայի գործ Է: Դրան ցից մեկն իրական I
փաստի ճանաչման հետ կապված ենթադրվող
հետևանքներն են: Լեռնային Ղարաբաղում և նրա !
շուրջ տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին
ճշմարտությունը հղի Է քաղաքական, տնտեսական, \
գադափարախոսական
ե
ռազմա-վաբչական ]
զանազան ակտերի, ինչպես և միջազգային շատ
միջոցառումների բուն Էությունը բացահայտելու
վտանգով, որն, ինչ խոսք, ձեռնտու չէ դրանց
հեղինակներին: Ավեփն, դարաբաղյան վարկածի
նկատմամբ
կանխակալ
անտարբերությունը
շարունակում է բարոյական շահույթ բերել շատերին:
Մինչդեռ ամենազոր ժամանակն անարգելի գործը
կատարում է: Նրա արդար դատավճռով դարեվերջի
իրադարձությունների
պատմության
մեջ
կսահմանագծվի
դարաբաղյան
ֆենոմենի
ազդեցության ոլորտը: Սկեպտիկը, և ոչ միայն նա,
ճշմարտության հայելու մեջ կտեսնի այն ֆենոմենի
ամբողջ պատկերը, և, թերևս, շատ ժողովուրդնեը
խորին երախտագիտությամբ
կհիշեն և ըստ
արժանավույն
կգնահատեն
դարաբաղցիների
քաղաքական մեծ սխրագործությունը: Նախապես
հիշեցնենք,
որ
դարաբաղյան
շարժման
ուսումնասիրումը կատարյալ փնել չի կարող, եթե
նրանում անտեսվի ամբողջ նախապատմությունը:
Հայտնի է, որ պրոբլեմը իր հսկայական ծավալով
առաջ է եկել դեռևս դարեսկզբին, երբ բոլշևիկները
Լենինի գլխավորությամբ անցնելով իշխանության
գլուխ, վարձեցին մի հարվածով, մեկընդմիշտ լուծել
ազգային հարցը:
Թե ինչպես լուծեցին ազգային պրոբլեմները
նախկին միության
տարածաշրջաններում, դրա
իսկական գինը կարելի է տեսնել այսօրվա բացահայտ
ցնցումների և ներքին, չարտահայտվող հուզումների
մեջ:
Դարաբաղյան հարցի լուծումը իրականացվեց
բոլորովին ուրիշ տարբերակով, ինչն, ըստ էության,
հայության հանդեպ մեծ չարագործություն էր:
Ղարաբաղը, ինչպես նշել է մեր ժամանակի
ականավոր դեմքերից մեկը' Ալեքսանդր Սոլժենիցինը,
Լենինը կեղծավորաբար նվիրեց Թուրքիային, նկատի
ունենալով, որ վերջինիս առաջնորդ Աթաթյուրքը
անվերջ բարբաջում էր իր երկրռւմ սոցխպիդմ
կառուցելու մասին: Բռնության և խաբեության
ճանապարհով հայկական Ղարաբաղը' պատմական
Արցախը, ինչպես և Նախիջևանը մտցրին նորաթուխ
Ադրբեջանի կազմի մեջ:
Ղարաբաղը չհանդուրժելով իրեն բաժին հասած
ճակատագիրը,
սկսեց
գոտեպնդվել
գալիք
ճակատամարտերում արդարությունը վերականգնելու
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համար: Ե՜վ 20-ական, և' 40-ական, և 60-ական
թվականները ղարաբաղահայերի համար եղան
1ուժերի՛֊ ստուգման
ժամանակներ,
80-ակսւնի
ւ վճռական գոտեմարտին նախապատրաստվելու
[ տարիներ:՛
1988-ին փետրվարյան ամպրոպը
ժայթքեց դարաբաղյան երկնքի խիտ ու սև
; ամպամածությունից, որի կուտակումը սկսվեց մեր
ղսւրեսկզբից, երբ ա յղ խոշոր հայկական զանգվածը
պոկեցին մայր Հայաստանից:
Ոմանք
դարաբաղյան
շարժման
պատճառները փորձում են որոնել Գորբաչովյան
Վերակառուցման
մեջ,
գտնելով,
որ
Վերակառուցումը ընդհանրապես ազգային հարցը
վերանայելու
նպաստավոր
հող
նախապատրաստեց:
Ինչ
վերաբերում
է
Վերակառուցմանը,
ապա,
արժանավույնը
հատուցելով, նշենք, որ դա ընդամենը առիթ էր
ազգային ցավի վերստին ու ամբողջությամբ
ընդհանուրին ներկայացնելու համար: Եվ ոչ ավեփն:
Այդ է վկայում թեկուզ այն փաստը, որ շուրջ 70
տարի շարունակ Ադրբեջանի պարագլուխները
հաջորդաբար հայտարարում էին, որ «Ղարաբաղը
հղել և կլինի Ադրբեջանի անքակտելի մասը»: Այս
կարգախոսը մշտապես ցուցադրել է Ղարաբաղը
կորցնելու
քողարկված
վախի
գոյությունը:
Ղարաբաղը թուրք-ազերիների համար չհանգչած
հրաբուխ էր: Այդ մշտնջենական սարսափի
արգասիք են նաև վերջերս Բսւքվում տարածված
խոստովանությունները, ըստ որի «չկա Ադրբեջան
առանց Ղարաբաղի»: Մնում է դրան ավելացնել, որ
չնայած
կյանքը
վերընթաց
շարժում
է,
այնուամենայնիվ, ուղղագիծ շարժում չէ: Լինում են
նաև անկումներ: Այսօր Ադրբեջանի անկման
շրջանն է:
Ղարաբաղից գրկվելու հարատև վախը դրդում
էր Ադրբեջանի դեկավար շրջաններին բոլոր
միջոցները ներդնել պրոբլեմը յուրովի լուծելու
համար: Այդ ուղղությամբ կատարյալ փորձ էին
ժառանգել թուրք եղբայրներից: Ինչի՜0 է կոչում այդ
փորձը: Ն ա խ նրան, որ անհրաժեշտ է գլխատել
գաղափարակիրների ա յն ջոկատը, որը իրենց
հաշիվներով
ավելի
շատ
վտանգավոր
էր:
Պրակտիկան լիովին համոզել էր, որ հալածանքի ու
ճնշման
պայմաններում
մտավորականության
սերուցքը
թողնում
է
հայրենիքը,
դառնում
վտարանդի: Բացարձակ անվստահությամբ էին
շրջապատվում նրանք, ովքեր սովորել էին Երևանի
բուհերում:
Այդ
քաղաքականությունը
իրականացվում էր տասնամյակներ շարունակ:
... Ինչ վերաբերում է «հասարակ հայերին»,
ապա դրա վերացման համար մշակված էր ավեփ
նուրբ ու խորամանկ ծրագիր՝ ստեղծել սոցիսւլտնտեսական այնպիսի իրադրություն, որը կստիպի
հայերին հանապազօրյա հաց վաստակելու համար
լքել պապենական օջախները:

Մյուս միջոցը, որը ակտիվ օգտագործվում էր
Ղարաբաղում, դա ադրբեջանական տարրի մտցնելն
էր,
ազգությամբ
ադրբեջանցի
մասնագետների
պատրաստումը Լեռնային
Ղարաբաղի ուսումնական հաստատություն
ներում: Մակայն ա յդ պրակտիկ գործողությունները
բնավ էլ չէր գոհացնում թուրք- ազերիներին, որոնք
երազում էին երկրամասի բնակչության ընդհանուր
կազմի
մեջ
գերազանցապես
տեսնել
իրենց
ազգակիցներին: Այդ դժգոհությունը երևան եկավ
դարաբաղյան շարժման թեժ օրերին, երբ ակտիվ
քննադատություն էր ծավալվել Հեյդար Ալիևի անվան
շուրջ',
մեղադրելով
նրան
ղարաբաղահայերի
նկատմամբ
փափկասուն
վերաբերմունքի
մեջ:
Մինչդեռ
Ադրբեջանի
պառլամենտում,
որի
աշխատանքները հեռարձակվում էին եթերում, Հ.
Ալիևը ոչ միայն խոստովանեց իր հանցավոր
արարքները, այլև հրապարակեց տասնամյակների
ընթացքում
իրականացվող հայատյաց քաղաքականության
անձնական բաժինը:
Հպարտության
խոր
զգացմունքով
նա
հայտարարեց. «Ի մ ղեկավարության տարիներին
Ղարաբաղում տասը տոկոսով կրճատել եմ հայերի
թվաքանակը, այդքան էլ ադրբեջանցիների թիվն
ավելացրել այնտեղ»:
Ի
հեճուկս թուրք-ազերիների, Ղարաբաղը
ադրբեջանականացնելու
վտանգավոր
սերմը ոչ
այնքան նպաստավոր հող գտավ ծլարձակելու համար,
անուշահամ պտուղները չստացան: Դժբախտաբար
ղա հաջողվեց Նախիջևանում, որտեղ մի քանի տարի
առաջ անաղմուկ հեռացան հայության վերջին
փշրանքները: Որքան ադրբեջանական շրջաններից
խաշնարածների քարավանները հանգրվան էին
գտնում
Մտեփանակերստւմ
ու
նրա
շրջակա
գյուղերում, այնքան էլ ուժեղանում էր դիմադրության
բնազդը ղարաբ ւսդահայ ությ ա ն մոտ, զգացվում էր
ադրբեջանական
մալթասա կա նությ ա ն
վերահաս
կործանումը:
1988-ի փետրվարին ղարաբաղահայությունը
դուրս եկավ հրապարակ իր հայտնի պահանջներով:
Ն ա ասպարեզ ելավ սկզբունքորեն, համառ' քանդելով
նահանջի
րոլոր
կամուրջները:
Ա յդ
օրերին
հակառակորդի ճամբարում կատարյալ իրարանցում
էր: Ստեղծված իրադրությունից դուրս գալու համար
այս անգամ էլ թուրք-ագերիները հարմար գտան դիմել
ամենազոր միջոցին' բռնությանը: Արշավանքը դեպի
հայաբնակ Ասկերան ձախողվեց', դեմ առնելով անզեն
հայերի լեռնացած կամքին: Դրան անմիջապես
հաջորդեց
սումգայիթյան
ահավոր
եղեռնը:
Անհրաժեշտ եղավ մեղմացնել մարդատյաց արարքի
հետևանքների
ազդեցությունը
համաշխարհային
հանրության գիտակցության վրա, միաժամանակ
ահաբեկել հայերին ու ցույց տալ, որ եղածը ազգային
բնավորության հատկանիշներից է, որի վերացման
համար կպահանջվեն շատ դարեր: Մի կողմ թողնելով
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կարգախոսին երկարատև կյանք..շնորհելու..սաահոդ
վարկածը,
շտապենք
ասել,
որ
հակառակ
հեղինակների բոտն ցանկությանը, ա յն դարերի
փոխարեն գոյատևեց ոչ ավեփ, քան երկու տարի:
Հետո
թուրք-ազերիների
գաղափարական
խոհանոցից
անհետացան
«ադրբեջանական
գործոնը», «մենք յոթ միփոն ենք», «սա է վերջին
պատերազմը», ասել է թե' հայեր չեն փնի,
պատերազմ էլ չի փ ն ի :
Որոնք 4են «ադրբեջանական գործոն» և
հարակից
մյուս
կարգախոսների
ստեղծման
պայմանները, հեռահար նպատակները: Դրանց
ասպարեզ
գսղը
պայմանավորված
էին
գորբաչավյսւն ադրբեջանամետ քաղաքականութ
յամբ, Թուրքիայի կողմից բացահայտ ու գաղտնի
միջամտությամբ: Սա մի պայման է: Մյուսը, ինչպես
արդեն վերը նշվեց, անհրաժեշտ էր Ադրբեջանի
տերիտորիայում ապրող հայ զանգվածներում ահ ու
սարսափ տարածել, որի հետևանքը պիտի փներ
հայաթավաւթյունը,
հակառակ
դեպքում
այդ
«գործոնը» ուղի կհարթի հայերին անարգել
ֆիզիկապես բնաջնջելու համար, քաջ իմանալով, որ
ամբողջ ազգի հանդեպ դատ ու դատաստան չի
փնում:
Եվ գործի անցան: Բաքվի, Գանձակի /այժմ
Գյանջա/, Մինգեչսւուրի և հանրապետության մյուս
շրջանների հայերի կյանքը խիստ վտանգված էր:
Հետագա իրադարձությունները զարգացան թուրքազերիների ուզածի
պես.
հայերը
բռնեցին
փախստականի
ճանապարհը:
Այդ
բանին
նպաստում էր նաև Մ. Գորբաչովի չտրամաբանված
դիրքորոշումը: Նրա բազմաթիվ ակնարկներում
անզեն աչքերով նկատվում էր սումգայիթյան գործը
շարունակելու
թելադրանք:
Արդարությունը
պահանջում է ասել, որ ահավոր բռնություններից
հետո
օջախազուրկ
հայերի
մոտ
վերստին
արթնացավ իրենց նախնիների ազատատենչ ոգին,
խիզախելու անկոտրում կամքը:
Իսկ այժմ այն մասին, թե ինչպես էին
զարգանում իրադարձությունները Արցախում: Նա խ
կենտրոնի որոշմամբ Արցախում կազմակերպվեց
հատուկ կառավարման կոմիտե Արկւսդի Վոլսկու
գլխավորությամբ, որի գործոնները ուղղված էին
երկու նպատակով' երկրամասի պաշտպանության և
հակառակորդ կողմերի միջև հաշտության: Հատուկ
կառավարման կոմիտեին հաջողվեց իրականացնել
իր առաքելության առաջին
մասը: Երբ մեր
անհանգիստ օրերը կունենան իրենց նստվածքը,
այնժամ ավեփ դյուրին կփնի գնսւհատել Ա. Վոլսկու
և նրա խմբի մատուցած ծառայությունները, որոնք,
անկասկած, շատ բարձր կփնեն: Ա. Վոլսկու ու նրա
խմբի առաքելության երկրորդ մասը կախված էր
ղարաբաղահայերի
կեցվածքից,
բարձրացված
հարցի արդար լուծումից, իսկ դա անընդունելի էր
ինչպես թուրք-ազերիների, այնպես էլ կենտրոնի
կողմից:
Հատուկ
կառավարման
կոմիտեի

գործունեությունը ...մեծ .դժգոհությռւն .._առսւջացրեց |
ղարաբ աղա հայությ ա ն հակառակորդի ճամբսղամ^լ
Հատկապես Ա.
Վոլսկու
նկատմամբ սկսեցին^Տ
թշնամական
աչքերով
նա յել
և
Բաքվում, li H
Մոսկվայում: Մի տեսակ տորիչելյան դատարկություն^
էր ստեղծվել հատուկ կառավարման կոմիտեի Щ
կենտրոնի միջև: Ա յդ դատարկության ծնունդն էր|
կազմկոմիտեն
անփառունակ
Վ.
Պոլյանիչկււյի I
գլխավորությամբ: Նշենք, որ Պոլյանիչկոն իր թուրջ-Н
ազերական ոհմակով, Սաֆոնովը' մինչև шишпШЪодН
զինված բանակով իրականացնում էին բազսւպիս|ւՏ
միջոցառումներ, որպեսզի արագորեն հայաթափ անենj
Ղարաբաղը և դրանով միանգամից լուծեն բոլորI
հարցերը:
Հարկ է դրան ցից հիշատակել մի քանիսը:!
Վտանգավոր
միջոցառում
էր
Հայաստանի]
սահմանների ամբողջ երկանքով, Շուշիի, Աղդամի,
Ստեփանակերտին հարող և սւդբբեջանաբնակ այլ
վայրերում ռազմական հզոր բազաների ու ամրոցների]
ծավալուն
շինարարությունը,
ժամանակակից ]
զինամիջոցների
կուտակումը
կառուցված;
օբյեկտներում և համապատասխան անձնակազճերի ՚
նախապատրաստումը: Այդ ամենն իրականացվում էր
450 միփոն դրամական ա յլ միջոցների հաշվին,
որ նախկին Միության կառավարության կողմից
նախատեսված էր Լեռնային Ղարաբաղի սոցիսւլ- ]
տնտեսական իրավիճակը բարվոք դարձնելու համար: ]
Վ.Պոլյանիչկոյի անմիջական ղեկավարության |
ձեռնամուխ եղան հայազգի ակտիվիստներին տարբեր
պատրվակներով ձերբակալելու և ադրբեջանական ]
կողմին հանձնելու չարամիտ գործին: Հրւմհսւնգ արվեց I
հավաքել բնակչության մոտ եղած հրազենը, որը ]
հետագայում հանձնվեց թուրք-ազերիներին, որոնք կ I
ա յն
օգտագործեցին
հայերի
դեմ: Այսպես,
երկրամասում տեղաբաշխված բոլոր հրանոթները և I
«Ալազան» տիպի արկերը, որոնք օգտագործում էին 1
կարկտաբեր ամպերը ցրելու համար, ա յս անգսւն
կարկտի պես թափեցին անպաշտպան ժողովրդի վրա, I
իրենց հետ բերելով մարդկային շատ զոհեր ու 1
ավերումներ:
Անձնագրային ռեժիմի ստուգման քողի տակ 1
հայաբնակ
վայրերում
կազմակերպեցին
զանգվածային բռնություններ ու հալածանքներ:
Հադրութի և Շուշիի շրջանների գյուղերը 1
դատարկելով Արցախի և Հայաստանի միջև ընկած !
մինչ ա յդ եղած չնչին տարածությունը բավականին
մեծացրին: Դրան հաջորդեց «Օղակում» ռազմական
օպերացիան, որի արդյունքը եղավ Շահումյանի
շրջանի և Մարդակերտի շրջանի մեծ մասից հայերի
բռնի արտաքսումը, գյուղերի ավերումը և մարդկային
անթիվ զոհերը:
Արցախում
տեղաբաշխված
զորամասերի
անձնակազմի շրջանում ծավալված ագիտացիոնպրոպագանդիստական
աշխատանքը,
նրանցից
յուրաքանչյուրին հայոց պատմությունը խեղաթյուրող
գրքույկները հանձնելով, հեռուստատեսության և
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ռադիոյի
բռնա գրա վումով
և
սեփա կա ն
ռադիոհաղորդումներ
կազմակերպելով'
Վ.
Պ ոլյա նիչկոյի
կա զմկոմիտ են
նպ ա տ ա կ
ուներ
ժողովրդիս հա մոզել շա րժմա ն ա նհեռա նկա ր լինելու
մեջ,
ատելություն
ստ եղծել
հազարավոր
զինվորականների ու նրանց հրա մանատարների
մոտ դեպ ի հա յը ընդհա նրա պ ես: Ս ի խ ոսքով ամեն
ինչ արվում էր, որպ եսզի ա վելի շիկա ցվի մթնոլորտը
և սկսվի պատերա զմը: Ի ս կ դա չուշացավ: Թ ուրքա զերական
կառավարությունը
պա շտ ոնա պ ես
պատերազմ հա յտ ա րա րեց մի փ ոքրա թիվ ժողովրդի
դեմ: Ծա յրա հեղ անհա վա սա ր ուժերի վտ ա նգա վոր
պայմաններում ա րցա խ ա հա յությունը բռունցքվեց և
ոտ քի ելավ պ ա շտ պ ա նելու հա յրենի հոդը, իր
օջա խ ը,
իր
պ ա տ իվը,
վերա ծնվեց
ինքնուրույնությունը, հա զա րա մյա կներում կերտ վա ծ
նախնիների հերոսական պատմությունը: Ֆ իդա յին
քաջազունները,
ա յնուհետ և
հազա րա վոր
ազատամարտիկները, հա յորդի բոլոր նվիրյալները,
ամբողջ ժողովուրդը հա մա յն հա յությա ն և բա րի
կամքի
մարդկանց
ա նգնա հա տ ելի
օգնությա ն
շնորհիվ ա զա տ ա գրեցին հողը հա յրենի' Լեռնա յին
Ղ ա րա բա ղը և նրա շուրջը: Մի հա րց ևս: Ինչումն է
արտ ահայտ վում
դա րա բա ղյա ն
ֆենոմենի
գաղտ նիքը , որ հա ղթա նա կ բերեց ա զգին, ինչու յոթ
միլիոնանոց թուրքազերական ցեղը /նա մինչև ա յսօր
չզիտ ե, թե որ ա զգին է պ ա տ կա նում/ տ ա նուլ տվեց
իր համար ռա զմա - տ նտ եսա կա ն և օժա նդա կ ուժեր
ներգրավելու ա ռկա պ ա յմա ններում: Ամենահակիրճ
պ ա տ ա սխա նով ա նհնա ր է լիովին ցույց տ ա լ
համընդհանուր
զա րմա նքը,
ինչ
խ ոսք
նաև
անթաքույց հիացմունքը, որ հա մա կել է հողագնդի
մարդկանց: Ա յդպ ես է ա շխ ա րհի կա րգը, թույլին
խղճում են, ուժեղին պաշտում:
Ամեն
մի
ժողովուրդ
ա յս
կամ
ա յն
պատ մական ժա մա նա կա հա տվա ծում ստեղծում է
յուրահատուկ ա րժեքներ, մա րդկա յին ընդհանուր
հակումներ: ժ ա մ ա ն ա կ ա ռ ժա մա նա կ ա զգի մոտ
պոռթկում է ա ստ իճա նա բա ր կուտ ա կվա ծ էներգիան,
որը
դրսեորվում
է
ա րվեստ ի,
գիտության,
տ եխ նիկա յի,
տ նտ եսությա ն
և
ա յլ
բնագավառներում:
Ուրիշ
կերպ
ա սա ծ,
հա նգա մա նքների պ ա հա նջով ա զգա յի ն կյա նքը
հոսում է ա յն հունով, որտ եղ հոսա նքի համար
բա ցվ ա ծ է ա վելի լա յն ճա նա պ ա րհ: Բ նա կա ն ա յդ
ընթա ցքը ա րգելա կել կա մ շեղել ո չ միա յն դժվա ր է,
ա յլև բա նա կա նությա ն
հա կա ռա կ
ձեռնարկում
կլինի: Մեր ժա մա նա կը հա յությա ն հա մա ր օտ ա րի
լուծը թոթափելու, զա նգվա ծա յին հերոսության,
հա մլետ յա ն Լինել կամ չլինելու օզտ ին լուծելու
ժամանակ է:
Դ ա րա բա ղյա ն
պ ա տ երա զմը,
որի
հորիզոնները գնա լով հեռանում են, իր բովում ձուլեց
ա զգա յին հերոսների մի ա մբողջ համաստեղություն,
տեսական և ռա զմա կա ն գործի մեծ նվիրյալներ:
ժա մ ա նա կի ա նհրա ժեշտ պ ա հա նջով ա սպ ա րեզ

եկա ն ու էլի կգա ն ա յնպ իսի մա րդիկ, որոնք իրենց
նկա րա գրով իրա վունք են վա ս տ ա կ ել մտնելու հա յ
ժողովրդի
բոլոր
գոյա մա րտ երում
ծնվա ծ
ու
պ ա տ մա կա ն
հիշողության
մեջ
ա նջնջելի
մեծա նունների շարքը:
Պ ա տ երա զմը մ իա ժա մա նա կ տ ա րա նջա տ եց
նվիրյա լին
ու
պ ա շտ ոնա մոլին,
քա ջին
ու
մորթա պ ա շտին, հերոսին ու դա վա ճա նին: Գերմանացի
փիլիսոփ ա
Գ.
Հեգելը,
ի
թիվս
բազում
իմաստությունների, ա յսպ իսի մի միտ ք է ա սել. «Մարդ
ինչ անում է, ա յնպ իսին է լ նա կ ա »: Ա սել է թե
բարություն է անում մա րդը, ուրեմն նա բարերար է,
չա րիք է ստ եղծում' չա րա գործ է, ա րա ծի մեջ շա հ չունի'
ա զնիվ է, ք չի մեջ շա տ է տ եսնում' խ ա բ ե բա է, դժվար
օրին լքում է ք ե զ' դա վա ճա ն է, եթե հա րկ է, կյա նքն էլ
կտ ա ' հերոս է և ա յսպ ես ա նվերջ կա րելի է շարունակել:
Ա յս չա փ ա նիշներով պ ետ ք է գա նա հա տ ել մարդու
էությունը կյա նքի կտ րուկ փ ուիոխմա ն ժամանակ:
Մ իա յն ա յդ ժա մա նա կ է երևում, թե ով' ով է: Խ ա ղա ղ
օրերին մարդու մոտ միշտ չէ, որ դրսևորվում է նրա
գլխ ա վոր
հա տ կա նիշը:
Գ լխ ա վոր
հերոսը
հայ
ժողովուրդն է' ա հել թե ջա հել, կին թե տղամարդ'
զենքով թե ա նզեն, ովքեր մա հվա ն ու զրկա նքին նա յել
են ա նթարթ ա չքերով, ովքեր հոր թե զա վա կի, քրոջ թե
եղբոր, հա րա զա տ ի թե ա նծա նոթի, գնդա կից խ ոցվա ծ
հերոսի գերեզմա նին սուրբ երդում են տ վել ամեն գնով
պ ա շտ պ ա նել հողը հա յրենի, քա ջ իմանալով, որ
ա րդա ր գործը հա ղթա նա կ է ծնում:
Հա ղթա նա կ տ եսա նք, մնա ց խաղաղությունը:
Խ ա ղ ա ղ օրերը կա մքով չեն գա լիս, նրա նց բերում են
զենք ու զորքով, իմաստուն քա ղա քա կա նությա մբ ու
ճկուն դիվա նա գիտ ությա մբ: Ա յդ օրերն էլ կտեսնենք,
քա նզի ժա մա նա կը Ա րցա խ ի օ գտ ի ն է աշխատում:

Н. Г. Согомонян

Резюме
Национально-освободительное движение Арцаха
является
бо льш и м
совытием
в
конце
второго
тысячилетия нашей эры . Э го движение является
Борьвой малого н арода з а сво е освовож дение и
является
результатом
расп ада
социалистической
системы. П ричем не только в Н агорном К ар абахе но и в
некоторых других респувликах и овластях началась
междунациональная
и
м еж этническая
рознь
и
движения. Н а этой почве развернулась Борьба за
национальную с в о б о д у п о ч т и в о всех странах вывшего
Сою за. П о мнению многих политологов Нагорный
К ар ав ах стал детонатором д л я многих народов.
Կ յա ն ք ը ճշմա րտ ությա ն հա յելու մեջ
Ն . Գ . Ս ողոմոսյա ն

Ամփոփում
Աշխ ա տ ությա ն
մեջ
ուսումնասիրվում
են
Դ ա րա բա ղյա ն շա րժմա ն ա կունքները, 1988 սկսած
1988 թ. մինջեւ մեր օրերը: Հոդվա ծում արտացոլվում են
ա դրբեջա նա -ղա րա բա ղյա ն կոնֆլիկտ ի պատճառները
ու հետեւանքները:
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ԴՏՀ-82.09
Դրսւկան-ւոէասւկան
գիտելիքների
միջնակարգ դպրոցում
Ա .Մ .Ա թ ա յա ն

համակարգը

Ուսումնասիրությունը առնչվում է գրական֊
տեսական գիտեչիքների ուսուցման մեթոդիկային:
Նախ քննարկվում է հարցի պատմությանը,
ապա' եչնեչով ժամանակակից դպրոցի, ծրագրերի,
դասի պահանջներից, բացահայտվում տեսական
հասկացությունների ուսուցման տեդն ու դերը,
դրանց համակարգը հիմնական եւ ավագ դպրոցում.
ժամանակակից
դպրոցում
գրականության
ուսուցման բովանդակությունն ու խնդիրները դուրս
են գալիս ծրագրերի ու դասագրքերի սահմաններից
եւ մեծ պատասխանատվություն են դնում ուսուցչի
վրա:
Ուսուցչի ստեղծագործական աշխատանքը
գրականության դասի առանցքն Է, առանց որի
հնարավոր չէ զարգացնել աշակերտի ինքնուրույն
մտածեւու
կարողությունները:
Աշակերտների
ինքնուրույն ստեղծագործական ունակությունների
զարգացման հարցերը գրականության ուսուցման
համակարգում
նորության
չեն,
սակայն
գրականության ■
ծրագրային
երկերի
վերլուծությունից րացի կա նաեւ մի բնագավառ,
առանց որի հնարավոր չէ գրականության ուսուցման
արդյունավետ կազմակերպումը առավել եւս'
աշակերտի ընկսդելու կսւրողությանների մշակումը,
որը
ժամանակակից
դասի
կարեւորագույն
պահանջներից մեկն է: Դա գրական֊տ եսակ ան
գիտելիքների կամ գրականագիտական տարրերի
ուսուցման համակարգն է, որին գրականության
ուսուցման պատմության տարբեր էտապներում
տարբեր ձեւերով ու չափերով են անդրադարձել:
Գրականագիտական տարրերի ուսուցումը
նպատակ ունի աշակերտների մեջ արմատավորել
հետազոտական հմտություններ, այսինքն երկի
արժեքները ինքնուրույն գտնեւա, գրական երկի մեջ
անհայտները հայտնաբերելու կարողություններ:
Ահա թե ինչու խիստ
անհրաժեշտ է
գրականագիտության երկու կարեւոր բաժիններից'
գրականության
տեսությունից
եւ
գրական
քննադատությունից
տրվող
գիտելիքների
համամասնությունը: Թե՛ առաջինը եւ թե' երկրորդը
մեծ դեր են խաղում գրականության դասընթացը
հասկանսղու, գրական
երկերը, երեոսյթնեբը
ինքնուրույնաբար գնահատելու գործում: Տարիներ
շարունակ
գրականության
դասավանդման
մեթոդիկան մտահոգվել է դպրոցական ծրագրերում
գրականության տեսությունից քաղված գիտելիքները
մի ընդհանուր, ամբողջական ու կուռ համակարգի
բերելու մասին: կասկած չկա, որ դա պետբ է
կատարել
գրականության
դասընթացի
հետ
սերտորեն ձուլված եւ կոնկրետ փաստական նյութի
հիման վրա:

Փաստերը վկայում են, որ հնագույն հայկակս™ I
դպրոցներում ուսումնասիրվել են բանահյասակսա I
տարբեր
ժանրերի
երկեր,
առանց,
իհարկա| I
գրականագիտական պատկերացում տալու uiutftp^J
առասպել, վեպ, զրույց, երգ, գեղոն, մրմունջ եւ այլ ■
հասկացությանների մասին:
Գրականսւգիտսւկակ^|
հասկացությւոնները
ուսումնասիրվում
էճ ■
ճարտասանության,
առսւսպելավարժաթյսճ^Տ
քերթողության շրջանակներում:
13-րդ դարում քերականությունն անջասո|ոս(^լ
Է ճարտասանությունից ու գրականությունից: Չնայսճ^լ
որոշ հասկացությունների վերաբերյսդ ուսուցողական 11
պատկերացումներ տալուն, մինչեւ 19-րդ դարը]И
տեսական գիտելբիների կայուն ուսուցումը չի1 1
իրականացվել:
Գրական-տեսական գիտելիքների ուսուցման! I
հարցը առաջ քաշվեց 19-րդ դարի սկզբին: Այղ I
ասպարեզում անգնահատելի Է Հ. Ալամղարյանի, ■
Մ.Թադիադյանի,
1ս.Աբովյանի,
ՄՆալբանղյանի
դերը: Ստ.Նազարյանի "Առաջին հոգեղեն կերակուրI
հայազգի երեխաների համար" գիրքը, "Հանդես նոր 1
հայախոսության՛'
երկհատոր
ընթերցարանը1
ՄՆալբանղյանի
"Հագագս
հայկական
մատենագրության ճառ՛', "կրիտիկա "Սոս till
վարդիթերի"" աշխատությունները, Ստ.Պալասանյանա
"Պատմություն
հայոց
գրականության"
զիրթը,!
Աբովյանի "Նախաշավիղ կրթություն" դասագիրքը 1
արդեն իսկ պարունակում Էին գրական-տեսական I
գիտելիքների
որոշակի
համակարգ
էհ ■
գրականագիտական
տարրերի
ոաւոմնասիրման1
հիմքն Էին դնում: Առ.Բահաթրյանի, ՄՄսւնդիյանի, I
Հ.Նազարյանի, ԱԴսււիամաճյանի ընթերցարանները
եւս որոշ տեսական հարցեր Էին շոշսւվաւմ:*
Ղ-Աղայանը, Ստ.Մալխասյանը, Հ.Մանսւդյանը, որոնց I
դերը մեծ Է դպրոցական ծրագրերի կազմելու գործում, |
առաջարկում Էին ծրագրերի մեջ մտցնել նաեւ I
գրականության տեսության հարցեր, գաղափար սււսլ 1
հին առասպելների, վիպասանության, ստակների, 1
պատմագրության,
հոգետբ
եւ
աշխարհիկ I
բանաստեղծության, հայերենի
տադաչավտւթյսւն 1
մասին:
Հետազոտությունները ցույց են տափս, որ I
գրական-տեսական հասկացությունների ուսուցումը I
միշտ Էլ եղել Է անսիստեմ ու սւնհամտկարգ, հաճախ I
նույնիսկ դժվարամատչելի,
քանի
որ երբեմն ]
գերծանրաբեռնվել են ծրագրերը այդ կարգի նյութերա] 1
եւ պատշաճ բացատրության չեն տրվել տեսական I
առումով:
Անգնահատելի
Է
Ե.Չսւրենցի
դերը |
գրականության դասագրքերի, քրեստոմատիաների |
ստեղծման
եւ
նրանցում
գրականագիտական |
տերմիններին պատշաճ ուշադրություն դարձնելու 1
հարցերում: Չարենցի նկատառումները բխում Էին \
ժամանակի
դպրոցների
պահանջներից:
Նրա
գրականագիտական
ումանկավարժական
հայացքները խիստ արդիական են եւ ելնում են

116

■
■
■
■
■
■
I
I
I
I
I
I

աշակերտների տարիքային եւ հոգեբանական
առանձնահատկություններից: Նրա 5 դասագրքերը,
որոնց մի մասը միայնակ Է հեղինակել, մեկը
ԱԲակունցի հետ համահեդինակությամբ, մյուսը'
1ս.Սարգսյանի, ընդգրկում են նպատակային նյութեր
նաեւ գրականության տեսությունից: կենտրոնում
ունենալով երկի վերլուծությունը եւ1 ձեփ, եւ՛
բովանդակության առումով, Չարենցը մեծ տեղ Է
տվել երկի լեզվի եւ ոճի, գեղարվեստական
արտահայտչամիջոցների ուսւոցմանը կերպարների
հոգեբանության ՚ բացահայտմանը: Ըստ Չարենցի,
գրականության ուսուցման ընթացքում կարետր Է
երկի՝ ընթերցողի վրա թողած գեղագիտական
տպավորությունը: Չարենցը գտնում Է, որ գրական
երկի
ժանրային
առանձնահատկությունների
■ վերհանումը ուսուցչի աշխատանքի կարեարագույն
■ մասն Է: Գրքերի հարցերն ու առաջադրանքները
I նպաստում են աշակերտների ինքնուրույն խոսքի
I գարգացմանը, գրական հայերենի հետ նաեւ
! ժողովրդախոսակցական
լեզվի
գարգացմանը,
բաոապաշարի
հարստացմանը:
Չարենցը
ուշադրություն Է դարձնում ռիթմի զգացողությանը,
ասել Է թե' բանաստեղծության զգացումային
ընկալմանը,
տաղաչափությանը,
որը
գրականության
տեսության
ամենադժվար
ուսուցանվող բաժինն Է:
30-ակսւն թվականներին գրականության
տեսության ձեռնարկ (առանձին) չկար: Ահա թե
ինչու կարեւոր եւ արժեքավոր հայտնություն Էր
Մ.Աթեղյանի "Հայոց լեգվի տաղաչափություն"
գիրքը, որը ուսանելի ձեռնարկ Է հանդիսացել եւ

բավականին շատ են, եւ երկրորդ, այն բարդ է,
ուսւոցմանը զուգընթաց պիտի կատարվի եւ միշտ չէ, որ
դրական արդյունքը ակնհայտ է լինում:
Տեսական գիտեփքների ուսուցման գործում
կարեւոր է պարզից բարդը սկզբունքը, որովհետեւ
առանց դրա նույնիսկ ամենապարզ տեսական
հասկացությունը հնարավոր չի ուսուցանել: Պետք է
ասել, որ արդյունավետ էր ավանդական փորձը, երբ
յուրաքանչյուր տեսական հասկացության վերաբերյալ
դասագրքերում
կային
անհրաժեշտ
նյութեր
(տեսական), որոնք թխում էին բուն իսկ երկից: Այս
ձետվ ուսուցանելը հեշտ էր ավեփ, վերանում էր
հասկացության ուսուցման վերացականությունը:
ճիշտ է, կան բազմաթիվ մեթոդներ ու մեթոդական
եղանակներ, որոնք հեշտացնում են ուսուցումը,
սակայն միայն մեթոդներից հմտորեն օգտվելը
բավական չէ: Անհրաժեշտ է նաեւ նյութերի ճիշտ
տեղաբաշխում, սիստեմատիկություն, այնպես, որ մի
տեսական գիտեփքը բխի մյուսից, որ աշակերտը դրվի
ակտիվ-որոնողակսւն գործունեության մեջ եւ ճիշտ
ընկափ
գրականագիտական
հասկացությունը:
Ինդուկցիան,
դեդուկցիան,
վերրււծությունը,
համադրությունը, պատմելու, բացատրելու, էվրիստիկ
եւ այլ մեթոդական հնարներից յուրաքանչյուրի
նպատակն է ուսուցումը կապել գործնականի հետ, եւ
կիրառական վարժությունների միջոցով այն կիրառել
գրական երկի ընկալման պրոցեսում: Առհասարակ
երկի դպրոցական վերլուծությունը խիստ տարբերվում
է գրականագիտական վերւուծաթյունից, որովհետեւ 1-ի
հիմքում ընկած է առավել շատ ուսուցողականը,
մանկավարժականը,
իսկ
П-ի > հիմքում
գրականությամբ հետաքրքրվողների եւ ուսուցիչների գրականագիտականը, զուտ գիտականը: Տեսական
գիտեփքների ուսումնասիրության մեջ կարետր է
համար:
1961թ.
հրատարակվեցին
Զրբաշյանի մատուցման եղանակը, մանկավարժորեն բացատրելը,
«Գրականության տեսությունը«, Հ.Մախչանյանի եւ ուսուցման տեխնիկան, քանի որ, կրկնում ենք, գործ
Զրբաշյանի «Գրականության բառարանը«, 1963-ին' ունենք բարդ ոլորտի հետ: Գրականագիտական
Մախչանյանի «Գրական տեսական գիտելիքների հասկացությունը երկի սյուժեն չէ, կամ կերպարը, որ
հեշտ է հասկանալը: Այն զուտ կաղապար է, կմախք,
ուսուցումը բարձր դասարաններում« ձեռնարկը:
1972թ. վերահրատարակվեց Զրբաշյանի գիրքը, որը որը պետք է հմտորեն լցնել կապելով գեղարվեստական
մինչեւ օրս Էւ մասնակի Փոփոխություններով երկի էության հետ:
հասկացություններ են
կիրառվում
է
գրականագետների,
բուհերի Բավականին տեսական
զետեղված 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ դասարանների
ուսանողների, դպրոցի ուսուցիչների կողմից:
Ինչպես տեսնում ենք, գրական-տեսական ծրագրերում: Աշակերտները գաղափար են կազմում
գիտելիքների ավանղմանը միշտ էլ կարեւոր դեր է ժողովրդական բանահյուսության, նրա ժանրերի,
գրական մշակում, բառային կրկնություն, հանգ
հատկացվել: Միշտ էլ բանավեճեր են եղել այն
տերմինների,
գեղարվեստական
խոսքի
մասին, թե ինչպիսին պիտի փնի այդ համակարգը:
պատկերավորման
եւ արտահայտչական միջոցների
Երբեմն
այն
թերագնահատվել
է,
երբեմն'
մասին:
Ընտրությունը
ճիշտ
է,
հարուստ
է,
սակայն
լավ
գերագնահատվել, երբեմն էլ գրականության
ուսուցման մեջ մտցվել են ոչ անհրաժեշտ կփնեբ դասագրքերում փոքր ինչ հանգամանորեն
տեսական
հասկացությունները,
տեղեկություններ, որոնք վնասեւ են ուսուցմանը' բացատրվեին
գերծանրաբեռնելով երեխաներին: Մեր կարծիքով մանավանդ, որ շատ հաճախ աշակերտները շվաթում
ճիշտ կփնի գրական տեսական գիտեփքների ավեփ են դրանք, մեկը մյուսի վախարեն օգտագործում:
խոր
համակարգն
անցնեւ
թեքումով Ուսուցչին օգնում է գրականագիտական բառարանը,
է տեսական
դասարաններում
կամ
ֆակուլտատիվ որտեղ համառոտ բացատրվում
պարապմունքներում, քան թուն իսկ դպրոցում, հասկացությունը: Որոշակի դժվարություններ են
որովհետեւ
նախ'
ծրագրային
նյութերն
էլ ներկայացնում համասեռ որակների ուսուցումը: Ասենք'
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որոշիչ-էպիտետ հասկացությւոնների ուսուցման
ժամանակ պետք է բացահսւյտել մակդիրի
էությունը, համոզմունք դարձնել, որ ասենք ամեն մի
որոշիչ դեռեւս մակդիր չէ: Ւսկ տիպ, գործող անձ,
կերպար հասկացություններն անցնելիս պետք է
աշակերտին
ճանաչել
տանք
դրանց
տարբերությունները:
6-րդ
դասարանում
են
անցնում
ժողովրդական բանահյուսության այնպիսի ժանրեր,
որոնցից են առասպելը, դյուցազներգությունը,
հանելուկը:
Այս
տեղեկությունների
մասին
գրականության
ուսուցչին
օգնում
է
գրականագիտական բառարանը: Սակայն ւիոբր-ինչ
դժվար է ուսուցանել հայրենը կամ գացսւփար տալ
աշուղական պոեզիայի մասին: ճիշտ է, դասագիրքն
էլ որոշ չաւիով օգնում է, սակայն, մեր կարծիքով
փոքր ինչ վաղ է V դասարանցուն գաղափար տալ
այդ հասկացությանների մասին (հատկապես
աշուղական
պոեզիայի,
որը
գրականության
պատմության որոշակի էտապի հետ է կապվում): 7րդ դասարանում երկի սյուժեի եւ գաղափարական
բովանդակության մասին պատկերացում տափս
պիտի օրինակներով ցույց տալ, որ գրական երկում
պատկերված կյանքի
որոշ
կողմերը
կամ
երեւույթները կազմում են երկի թեման, իսկ
արտահայտված
հիմնական
մտքերը'
նրա
գաղափարը: Վարպետորեն պետք է բացատրել
թեմայի եւ գաղափարի կապվածությունը, նրանց
միասնությամբ երկի հենքի հյուսվելը: Միանգամայն
ճիշտ է թեմայի եւ գաղափարի ուսուցմանը
զուգակցել երկի սյուժեի ուսուցումը (իհարկե, աոավել
մանրամասն այն
անցնում
ենք
բարձր
դասարաններում):
Միանգամայն
նորություն
է
8-րդ
դասարանի
ծրագրում
»Գաղսւփար
անտիկ
գրականության
մասին«
բնորոշումը:
Սա
նպատակային է եւ նպաստում է աշակերտների
ընդհանուր
գրական
զարգացածությանը,
համաշխարհային
գրականության
դասական
արժեքներին ծանոթանալը: Հոմերոսի »Իլիական« ից հատվածը լուրջ ուսումնասիրության տեղիք է
տալիս: Այդտեղից գաղափար է տրվում նաեւ
պարսկական բանաստեղծության մասին: Ծրագրով
նախատեսված է անցնել Ռուդաբի: Անհրաժեշտ է
նաեւ այլ օրինակով բացատրել պարսկական
բանաստեղծության արվեստը:
Լայն է գրականագիտական հասկացությունների
ծավալը ավագ դպրոցում: նաեւ' բավականին շատ
ու դժվար: Այստեղ գրեթե ծրագրային երկերի
ուսուցման
ոլորտը
գերհագեցված
է
գրականագիտական տարբերով: Դա անհրաժեշտ է,
սակայն նորմալ անցնելու համար, գոնե միջակ
տեղեկություններ ու գիտելիքներ ձեռք բերելու
համար հնարավորությունները քիչ են: ճիշտ է, որոշ
տեսական
հասկացություններ
կրկնվում
են,
փաստորեն
դառնում
են
մարզողական
ու

կիրառական վարժություններ, սակայն բարդ IВ
գրական ուղղությունների, մեթոդների, որոշ բայդ В
ժանրերի ուսուցման համակարգը: Ահա թե ին» В
անհրաժեշտ է ավելացնել դասաժամերը հենց նան В
գրական, տեսական գիտեփքների ուսուցման համօ В
(ոչ իհարկե բուն նյութերի հաշվին):
Գրական-տեսական գիտելիքների niumgifid^H
համակարգը չափազանց պատասխանատու ոլորւոէВ
Պետք է կիրառել զուգադրման, համեմատությաէ^լ
էվրիստիկ, հակադրման մեթոդական հնսւրնճրյ^լ
հակառակ դեպքում աշակերտը չի տարբճրա(^1
պատմվածքը նովելից, բսղլսւդը լեգենդից, ijtiogB
վիպակից,
պատկերավորման
միջո^Տ
արտահայտչական միջոցից, ռոմանտիզմը ռեալիզմիցս
հայրենը տաղից, կենդանական հեքիաթը առակից liiB
այլն: Դասագրքային տեղեկությունները քիչ ffiiB
Իհարկե, մենք գնահատում ենք մեր դսւսսպրրն[փ8
հեղինակների
տքնաջան
ու
նպսւտակայիա
աշխատանքը եւ գտնում, որ հնարավոր էլ չէ դասագր^ա
սահմաններում
մեծ
տեղ
տալ
նաէւա
գրականագիտական գիտելիքներին: Սակայն նանւա
անհրաժեշտ է ինչ-որ ձետվ սիստեմավորել, խուսափդ!
երկնություններից,
կիրառել
պարզից
բարդօտ
ավանդական եղանակը, եւ որ կարեւոր է' մտածել, np I
մեր
առաջ
դեռեւս
գրականագիտական!
հասկացություններով չզինված, դեռեւս գրական երկի!
վերլուծության
պորտներում
փորձ
չունեցա!
աշակերտներն են: Դասագիրքը աշակերտին դուրս չի1
բերում դժվարին դրությունից եւ նա շատ է զգում I
ուսուցչի օգնությունը:
Ուսուցչի վարպետությունը, նրա կողմից I
ուսուցման ճիշտ ուղիների հայտնաբերումը միայն
կօգնի աշակերտին յուրացնելու գրական-տեսական |
հասկացությունը:
Մի
հոդվածի
սահմաններում
հնարավոր չէ1
մանրամասն խոսել գրական-տեսական ծրագրային I
բոլոր գիտեփքների մասին: Դրանց ուսուցման I
մեթոդիկան ներկայացնեւը այլ խնդիր է եւ ընթացրի |
մեջ է: Ուղղակի այդ համակարգը չափազանց լուրջ
ուշադրության արժանի է եւ հետագայում կարեփ է
որոշակի բարեփոխումներ մտցնել դպրոցական
ծրագրերում ու դասագրքերում: Թեբեւս, պետք չէ
ծսւնրաբեռնել դասագիրքը դրանով, ընտրել այն
հասկացությանները, որոնք նպաստում են երկի
գեղարվեստական ընկալմանը, նրա տեղի ու դերի
բացահայտմանը:
Միանգամայն տեղին է ԴԳասպարյանի
մտավախությունը այն առումով, որ «Մեր կյանրի
անցումային այդ բարդ ժամանակաշրջանում շատ ու
շատ անցանկափ երեւույթները պայմանավորված են
նաեւ
գրականությունից,
ընդհանուր
առմամր'
արվեստից հեռացումով: ...Պակասել են հոգին
վերացնող հատկանիշները:
Մեր
աչքի
ստջեւ
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բարոյազրկվում է մարդը: Ահա գրականությունը
կոչված է փրկելու այդ մարդուն »:
Իսկապես' այդ նպատակին է ծառայում
գրականության ուսուցման ամբողջ համակարգը, եւ՛
բուն երկի ուսուցումը, եւ' գրողի կենսագրության, եւ'
ակնարկային թեմաների, եւ' գրական-տեսական
գիտելիքների ուսուցման համակարգերը:
Գրական-տեսական
գիտելիքների
միջնակարգ դպրոցում

համակարգը

Исследование касается методике Обучения
литературно-теоритических знаний.
Сначало рассматривается история вопроса, а за
тем, исходя из требований современной школы,
программ и уроков, расскрывается роль и место
теоритических знаний в обучении, их структуры в
основной и начальной школе.
Приведенные примеры
обосновывают те
методические приемы, которые облегчают обучение
методики этих понятий.

Ա .Մ . Ա թ ա յա ն
Ամվտվաւմ
Ուսումնասիրելով
գրական-տեսական
գիտեփբնեբի ուսուցման պատմությունը, Ծկել ենք
հնտեւյալ եզրակացությունների.
1. Բավականին
գրական-տեսական
հասկացություններ են զետեղված 4-ից 10-րդ
դասարանների
ծրագրերում:
Աշակերտները
գաղափար
են
կազմում
ժողովրդական
բանահյուսության,
նրա
ժանրերի,
գրական
մշակման,
բաոային
կրկնության,
հանգի,
գեղարվեստական
մեթոդի,
սյուժեի,
նրա
գստգացման
տարրերի
եւ
այլ
տեսական
հասկացությունների մասին:
2. Որոշակի դժվարություններ են ներկայացնում
համասեո որակների ուսուցումը, որի ընթացքում
շատ կարետր է մատուցման եղանակը, ուսուցման
տեխնիկան:
3. Գրական-տեսական գիտելքիների համակարգը
դպրոցական ծրագրերում ու դասագրքերում պետբ է
ինչ-որ ձեավ սիստեմավորել, ուսուցումը հեշտացնել՝
կիրառելով մանկավարժական եւ մեթոդական
արդյունավետ մեթոդներ, քանի որ մեր առաջ դեռեւս
գրականագիտական հասկացություններով չզինված,
գրական երկի վերլուծության պորտներում վարձ
չունեցող աշակերտներն են:
А.М.АТАЯН
Резюме

Հ ա յ գ ր ա կ ա ն ո ւթ յո ւն , ուսուցչի ձհոնա րկ
Երէհսւն, Լ ա յս , 2 0 0 0 թ .
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ՀՈԼՈվՆԵՐՒ
Եվ
կԱՊԵՐՒ
ԻՄԱՍՏՍ
ԳՈՐԾԱՌԱկԱՆ ԱՌՆՉԱկՑՈԻԹՑԱՆ ՇՈԻՐԶ
կ. ԱվԱՆԵՍՑԱՆ
հայերենի հոլովների և կապերի
իմսւստագործաոական առնչակցության շրջանակննրամ
հոդվածում քննարկվում են այն իմաստներն ու

ժամանակակից

գործառույթները, որոնք հատուկ են միայն հոլովներին:

բառի ուղիղ ձևն է, ամբողջ բառիմաստը, իսկ կսա
մասնավորում է նրա իմաստը: Օր. «Ե վ ուղտերը, իա
ոսկի մա կույկներ, հուր ալիքները ծով-սւնասլւաոոււ1|
ճեղքելով արագ, սլանում էին դեպի բոցաւիա
լուսավառ հեռուն /7-77/: «Ձյունա պ ա տ լեռներ ո
կապույտ լճեր: Երկինքներ, որպ ես երազներ հոգու:
Երկինքներ, որպ ես մանկական աչեթ> /7-95/:
Ն ույն մասնավոր իմաստով է հանդես գաւիօ|
նաև որպես, իբրև կապերով ձևավորված սւոորոգել]ւ|
ուղղականը: Հմմտ.
Նա
դպրոցում տնօրեն է
աշխատում: Ն ա
դպրոցում որպ ես տնօրեն է
աշխատում:
Թ եք հոլովներում բառիմաստի հետ ւքեկտեզj
որոշակի դեր են խաղում նաև հոլովակսպմիչ|
ձևույթներն իրենց քերականական իմաստներով, որոտ
միջոցով նախադասության տվյալ անդամը այս կամյ
այն հարաբերության մեջ Է մտնում մյուսների հետ: |
Ա յդ առումով հպովակսւն վերջավորությունները նմսւ6
են կապերին, երկուսն Է{ ձևավորում են քերականական
հարաբերություններ:

Հոլովական ձևերով արտահայտվում նն այն
գանագան հարաբերությունները, որոնցով գոյականը
/իբրև սւյդպխփն գործածվող ցա նկա ցա ծ բառ/
հարաբերվում Է ուրիշ բառերի հետ:
Հոդվածի
ընձեռսւծ
հնարավորության
սահմաններում քննարկենք այն իմաստներն m
գործառույթները, որոնք հատուկ են հայերենի ամեն
մի
հոլովին
առանձին-առանձին,
և
որոնք
ձևավորվում են միայն հոլովներով, առանց կապերի:
Ուղղական հոլովը բառի ուղիղ ձևն Է,
հատուկ
վերջավորություն
չունի:
Ենթակա
ուղղականի
Էական
առանձնահատկությանը
պայմանավորված Է ստորոգյալի հետ ունեցած
հարաբերությամբ: Քերականական
այս երկու
Սեռական
հոլովի
հիմնական
իմ՛աստըI
միավորները միշտ համաձայնում են դեմքով, թվով:
պատկանելությունը, վերաբերությանն է, հիմնական 1
Համաձայնությունն այդ արտահայտվում Է առանց
շարահյուսական գործառույթը' հատկացուցիչ: Խոսքի |
կապերի: Օր. «Ինչքա ն տարիքս առաջ Է գնամ,
մեջ, սակայն, այն դրսևորում է բագմսւթիվ իմաստային 1
Ինչքան անցնում են օրերս անփույթ, Այնքան հոգուս
նրբերանգներ ու առումներ: Դ րա նք հիմնականում I
մեջ ամեն ճեղք լցնում, Դու՜ես թանձրանում, իմ հա՛յ
հանդես
են
գալիս
առանց
կապերի:
Իսկ ]
ժողովուրդ » /9-95/:
վերաբերության
կամ
պատմական
սեռականք I
Այս քառատողում ունենք երեք ենթակա
ձևավորվում է նաև մասին կապով: Օր. «Պատմության 1
/տարիքս, օրերս, դու/, որոնք իրենց ստորոգյալների
իսկական
մարդու
մասին»՝.
կա պ ն
այստէս) I
հետ համապատասխանաբար համաձայնում են
արտահայտում Է վերաբերության իմաստ: Այնինչ, I
դեմքով, թվով' տարիքս առաջ է գնում, օրերս «Հրաժեշտի գա գել» նշանակում Է և այն գագելը, np I
ա նցնում են, դու թա նձրա նում ես:
հնչում Է հրաժեշտի պահին, և այն գագե(ը, ոք I
կոչական, պատկերացման, լինելիության,
հրաժեշտի մասին Է:
ցուցական,
վերնագրային
ուղղականները
ևս
Ն մա ն կիրառության հաճախ ենք հանդիպում I
ձևավորվում են առանց կապերի: Սրանք բառեր են,
հատկապես խոսակցական ոճում, ժողովրդական I
բառակապակցություններ, որոնք նախադասության
բանահյուսության մեջ' «Թագավորի փոքր սպա 1
անդամ չեն դառնում: Օր. «Ւ մ Հա յա ստ ա ՜նը... Եվ
հեքիաթը», «Հագարան բլբուփ հեքիաթը»: Սրանք I
ինչպես որ Ավելի խորն ես սիրում մեկին, Ում ինքդ
վերաբերության սեռականներ են, բայց կարող են I
ես փբկեյ մահվան ձեռքից, Այնպես Էլ մենք ենք
գիտակցվել
նան
որպես
ենթակա
սեռական I
սիրում ա յսօր...» /9-66/: « Մա՜՛րդը, նա սրտի մահի՜ց
/«Թագավորի փոքր տղայի պատմած հեքիաթը»/: 1
Էլ առաջ կարող Է մեռնել...» /9-305/: «Երևա ն: Առանց կապի, միայն վերաբերության սեռականի I
Աստաֆյան փողոց՜. Նստած Է խանութպան Համոն»
արտահայտած հարաբերությունները վարպետորեն Է |
/11-282/:
օգտագործել վ . Տերյանը «Աշնան երգ» ոտանավորում: I
Որոշիչ ուղղականը ևս իր լրացյալի հետ
Այս բանաստեղծությանը և՛ երգ Է աշնան մասին, ն' I
կապվում Է առանց սպասարկու բառերի /կապերի/:
նաև աշնան երգած երգն Է: Նույն ձևով, եթե Տերյանը I
Օրինակ, Սինամ-հավք, լույս-փերուգ, երագ հովիտ,
գրամ Է «Հուշեր Լագ արյան ճեմարանի», նշանակում Է I
հուր հավքեր, ընկեր տդերք, մայր արև, ծով
սրանք և' հուշեր են Լագարյան ճեմարանի մասին, և՛ I
անապատ և այլն: Սա առդրություն Է:
հուշեր են Լագարյան ճեմարանի կյանքից:
Ուղղական բացահայտչի մի տարատեսակը'
Անվանումի սեռականը ևս օգտագործվում Է I
մասնական բացահայտիչը, ձևավորվում Է որպես, կապով՝ անվան կապական բառով: Օր. Խ. Աբովյանի I
իբրև կապերի
միջոցով:
վերջիններս
ունեն
անվան համալսարան, Հ. Աճաոյանի անվան, Րաֆֆու I
բացահայտման իմաստ և դրվելով որևէ բառի վրա'
անվան դպրոց և այլն: կապն այստեղ արտահայտում Է I
մասնակիորեն բացահայտում են նրա այս կամ այն
անվան հարաբերությունը, բանի որ անվան իմաստը I
կողմը: Ուղղական հոլովն առանց կապերի այդ
պարզորոշ կա սեռական հոլովով արտահայտված I
իմաստն արտահայտել չի կարոդ, որովհետև այն
բառում: Անվանումի սեռական ևս հաճախ գործածվում
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է առանց կապի' վռամշսւպուհ արքայի փողոց,
Չստենցի
դպրոց,
Բարեկամության
փողոց,
Ազատամարտիկների պողոտա, «հնից քարացած
մնացել են' Մարութա սար, Սասմա քաղաք, Մսրա
նրկիր, Սևանա լիճ...» /3-89/: Անվանումի սեռականը
վերածվում է որոշիչ ոպղականի: Օր. «կ .
Դեմիրճյան» համալիր, «Մ . Մաշտոց» շքանշան,
«Գ. Նարեկացի» համալսարան, քաղաք Մոնթե,
Մարտունի քաղաք ե այլն:
Խոսակցական ոճում ստորոգելի սեռականը
ևս կարող է ձևավորվել կապերով /մեջ, վրա/:
կապերի իմաստներն այս դեպքում լրիվ մթագնված
ճն, և կապային բառակապակցությունները ձեռք են
բերել իդիոմատիկ դարձվածքների իմաստ: Օր.
«Հիվանդը հոգու վրա է» ՝. «Նրանք ճանապարհի վրա
են»
/պատրաստվում
են
ճամփա
գնսդ/,
«գւխացավանբի մեջ է » /վտրձանք է պատահել/:
Ամենից շատ սեռական հպովի հետ են
գործածվում կապեր ու կապական բառեր: Սակայն
ամենից քիչ սեռական հոլովի իմաստներ ու
գործառույթներ են արտահայտվում կապային
լրացումներով, քանի որ այդ հոլովը ձևավորում է
հիմնականում գոյականական անդամի լրացումներ,
իսկ կապերը' բայական անդամի:
Ընդհանրապես, կապերի հետ գործածվելիս
սեռական
հոլովով
ձևավորված
անդամն
արտահայտում է տվյալ կապի իմաստը: Այսպես,
«սեռական հոլով + մեջ, քով, ներքո, դիմաց»
կաղապարով ձևավորվում են տեղի պարագաներ,
քանի որ այդ կապերը տեղի հարաբերություն են
արտահայտում: Նույն ձևով «սեռական հոլով +
մասին, վերաբերյալ, վերաբերմամբ, նկատմամբ,
կապակցությամբ, առթիվ» կաղապարով ստանում
ենք վերաբերության խնդիրներ, «սեռական հպով +
պատճառով» կաղապարով' պատճառի, «սեռական
հոլով + ժամանակ, օրոք» կաղապարով' ժամանակի
պարագաներ և այլն:
Ւ տարբերության սեռականի' մյուս թեք
հոլովներում
հոլովական
վերջավորությունները
որոշակի իմաստ են ձեռք բերել, և սրանց միջոցով
արտահայտվում են համեմատաբար կոնկրետ
հարաբերություններ'
հանգմսւն,
անջատման,
միջոցի,
տեղի,
պարունակության:
Նույնիսկ
նախադասությունից դուրս հասկանալի
է,
որ
սեղանին նշանակում է սեղանի վրա, ընկերոջը
հանգում
է արտահայտում, գրքից' անջատում,
գրքով միջոց, գրքում տեղ և այլն: Այս հոլովների
միջոցով ձևավորվում են հիմնականում բայական
անդամի
լրացումներ:
վերջիններս
իրենց
լրացյալների հետ կապակցվում են խնդրառությամբ,
որը մի դեպքում իրականացվում է անմիջապես թեք
հոլովներով,
մի
այւ
դեպքում'
կապերի
միջնորդությամբ:
Այսպես,
արական
հոլովի
արտահայտած հիմնական իմաստը հանգումն է:
Այն առկա է այս հոլովի բոլոր շարահյուսական
գործառույթներում' հանգման անուղղակի խնդիր և

հանգման տեղի պարագա, նպատակի, ժամանակի
պարագաներ և այլն: Քննարկենք. 1. «Գլխահակ
ծաղիկները բարձրացնում են իրենց գլուխները, նայում
արևին, որ կեսօրին, երբ արևը թեժանա, նորից
խոնարհեն»
/5-29/:
Արևին
տրական
հոլովով
արտահայտված հանգման անուղղակի խնդիր է,
կեսօրին' ժամանակի պարագա: Երկուսի մեջ էլ
հանգման իմաստ կա' հանգում կոնկրետ առարկային,
հանգում ժամանակին: 2. «Տղան դեպի հայրը վագեց'
տափերը ցույց տաթէ» /5-42/: Ցույց սաղու նպատակի
պարագա է, որը ներառում է նաև հանգում ցույց տայ
գործողությանը: կա մ' «Գնում ենք հարսանիքի»
նախադասության մեջ' նպատակ + առարկա. Այս
լրացումներին հանգման իմաստ հաղորդում է
տրական հոլովի վերջավորությունը:
Երթ այս
հոլովաձևի վրա գրվում են համապատասխան կապեր
/առանց, հանուն, ըստ, նայած, համաձայն, հակառակ,
չնայած, նվիրված և այլն /2-352/, հոլովական իմաստը
տեղի է տալիս կապերի արտահայտած իմաստի առջև:
կապով լրացումների դեպքում մնում են կապերի
իմաստները + կապվող թառի իմաստը' հակառակ
նրանց, սովորության համաձայն, ըստ քո պատկերի,
առանց զայրույթի, առանց խանդեյու: Որ տրական
հոլովի իմաստն այստեղ առաջնային դեր չի խաղում,
թեռևս կարելի է ներկայացնել առանց կապի օրինակով:
Այս «կապը երբեմն գործածվում է նաև հայցական
հոլովի հետ....» /2-353/: Թե՛ տրականի, թե՛ հայցականի
հետ այն արտահայտում է նույն իմաստը, ձևավորում
նախադասության նույն անդամը: Հմմւո.. 1. «Դրսում
ցուրտ է, ցեխ է հիմա, առանց կոշիկ նա ուր գնա» /9375/. « Առանց այդ մոտ է օրը տենչանքի» /9-419/:
«Ա յժմ ինչպես ես առանց մայր սուրբ մնամ հար,
աստվա՛ծ ի մ ...» /10-23/: « Առանց աթոռ քիչ է մնում
բարդիր ճկվեն գլխիկոր» /10-88/:
Տրական հոլովով ձևավորված հանգման
խնդիրն ու պարագան իրենց գործառույթներով կարոդ
են համարժեք դառնալ սեռական հ ո թ վ + հետ, վրա
կառույցներին: Օրինակ, 1. «Ն ա սեղանին դրեց գիրքը»:
2. «Ն ա սեղանին դրեց իր ստեղծագործությունների
հերթական հատորը»: 3. «Գիրքը դրված է սեղանի
վրա»՝.
կապային
կառույցն
այստեղ
զուտ
առարկայական իմաստ է արտահայտում, այսինքն՝
ցույց է տալիս որևէ առարկայի մակերևույթին գտնվելը:
Իսկ հոլովական կառույցն իր դրսևորումներով առավել
բազմիմաստ
է,
արտահայտում
է հանգում
ընդհանրապես:
Երկրորդ
օրինակում սեղանին
հանգման տեղի պարագան վտխսւբեբական իմաստ
ունի, ոճական այլ կիրառություն է:
Հայցական
հոլովի
հիմնական
գործառույթներն են՝ ուղիղ խնդիր և պարագաներ
/տեղի, ժամանակի, չափի/: Սրանցից ուղիդ խնդիրն
արտահայտվում է բացառապես հայցական հոլովով:
Որովհետև այն գործողությունն անմիջապես իր վրա
կրող առարկան է, ներգործական սեռի թայերի
անմիջական,
ուղղակի
օբյեկտը:
Սրանք
առարկայական լրացումներ են, և առարկայի իմաստն
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այսւոեղ միանշանակ Է' պայմանավորված իր
լրացյալի'
բայի
սեռով
և
իմաստով,
բազմազանությունն արտահայտվում Է թերևս միայն
հոլովական
վերջավորությունների
միջոցով
/տրականաձև
հայցական
և
ուղղականաձև
հայցական/, երբ ձևավորվում են անձի և իրի
առումները, ինչպես' «Անուշին Է սիրում»: «Մարդ Էր
սպանել»:
հայցական հոլովով ձևավորված մյուս
գործառույթները' պարագաները, հնարավոր Է
արտահայտել նաև կապերի միջոցով: Որովհետև
պարագաները'
գործողության հետ կապված
հանգամանքները,
կարելի
Է
ներկայացնել
իմաստային
տարբեր
երանգներով:
•'Հանգամանքների
վերածված
առարկաները
հնարավորություն
են ստանում դիտարկվելու
տարբեր տեսանկյունից: Այսպես, հայցական հոլովի
վրա դրված դեպի, մինչև կապերը տեղի, ժամանակի
պարագաներին հաղորդում են ուղղության իմաստ:
Օր. «Որսկան շան շունչն ու Դիլան դայու ձեռքերը
միասին ձգվեցին դեպի արյունոտ միրհավը» /5-78/:
«Թվում Է' ձգվում Է, ձգվում Է դեռ հեռու, մինչև
Արաբս տ Արարատ» /9-41/: «Արևն արդեն դեպի
մայրամուտ էբ կախվել» /5-127/:
Միայն հայցական հոլովով ձևակերպված
չափի պարագան հիմնականում արտահայտվում Է
չափ ու քանակ ցույց տվող գոյականներով /երկու
կիլոմնտր վազեց, մեկ կիլոգրամ գնեց, երկու արկղ
վերցրեց/, իսկ մինչև կապի միջոցով չափ ու քանակի
հետ կապ չունեցող գոյականն անգամ կարող Է
դառնալ չափի պարագա: Օր. «.. .Խուժում, լցնում են
սիրտս մինչև շուրթ> /9-70/: «Բեղը փաթաթեց
մատին և ձգեց մինչև աչքատակ» /5-100/: «Պպզած
գյուղացիք պիտի ոտքի կանգնեին, մինչև գոտկատեղ
խոնարհ գլուխ տային» /5-282/:
Առաջ, դեռ, շուրջ /շուրջը/, ի վար, ի վեր,
հետո կապերը, գործածվելով հայցական հոլովի հետ,
պարագաները
ներկայացնում
են
տարբեր
դիտակետից' մի օր առաջ, դեռ պատանի, հիմն ի
վեր, երկինքն ի վեր, սյունն ի վար, շուրջ երկու տարի,
շուրջ երկու կիլոգրամ և այլն:
Բացառական
հոլովով
ձևավորված
անուղղակի
խնդիրները,
պարագաները
մատնանշում են «այն առարկան կամ տեղն ու
ժամանակը, որից առնվում, բաժանվում, զատվում,
հեռանում Է կամ սկսվում, ծագում, առաջ Է գալիս մի
բան» /1-367/: Միայն բացառական հոլովաձևով
արտահայտված գործառույթները ցույց են տալիս
առարկայի
ամբողջական,
լրիվությամբ
մասնակցությունը գործողության ընթացքին: Օր.
«Մարգարը տախտակամածից նայեց ծովեզրի
լեռնաշղթային, որի սրածայր գագաթներին ամպը
նազով Էր նստել, նայեց և իր հին տան բանալիները
կամացուկ հանեց գրպանից, տրորեց բռի մեջ, նետեց
ծովը» /5-134/: «Ոչ միայն զգեստից, այլև ձի նստելուց
երևում Էր, որ աոաջին երկու ձիավորները քաղաքի

մարդիկ են և չեն տեսել ո՛չ կաքավաբերդը, ո՛չ նրա I
քարափը» /5-136/: «հնագետը սվստցից ու սրլնձս I
ամաններից գլուխը չէր բարձրացնում» /5-139/:
Բացառական հո/ով + կապ կաղապարով I
արտահայտվում են այս հոլովին բնորոշ անջատմաԱ
սկսվելու, ծագելու հարաբերությունները, սակայն այն;
տարբերությամբ, որ կապային լրացումները ոչ pti
ամբողջ առարկան ներառում են գործողության I
ընթացքի մեջ, այլ այն ընդունում են որպես ելակետ,j I
որին կից' հեռու, վեր, հետո, ներքև, վար, դենը, բացի,\
զատ, սկսած ընթանում է գործողությունը' ցրվելուց] I
առաջ, սերունդներից վեր, ամպրոպից հետո, քաղաքից I
դուրս, պատուհանից ներս:
Նախադասության մեջ գործիական հոլովի
հիմնական գործառույթը միջոցի անուղղակի խնդիրն է,
արտահայտած հիմնակն իմաստը' որևէ գործողության
կատարման համար միջոց փնելը: Այս հոլովը ժլատ էյ
կապեր ընդունելու հարցում: Թերևս միայն հանդերձ, \
մեկ /մ ի / կապերն են գործածվում գործիականի հեա,!
այն էլ դառնալով համանիշ հոլովական լրացումներին:!
Գործիական
հոլովի
իմաստն
ու I
գործառույթները կարող են արտահայտվել նաե
սեռական հոչով + կապ լրացումներով /հիմնականում
կապական բառեր' տակով, վրայով, միջով, մոտով,]
կերպով, առիթով, հետևանքով, գնով, նկատառումով,
անունով, օրոք և այլն/: Նմա ն գործառույթներում,
ինչպես նկատում ենք, օգտագործվում են միայն 1
գործիական հոլովաձևերը: վերջիններս էլ այս
կաղապարներին հավելում են իրենց իմաստը,
ձևսւվորւմ
միջոցի
անուղղակի խնդիր
կամ
համապատասխան պարագաներ: Օր. « ... Ու Ասj
տխուրուրախ անցա այս խենթ Երթերի միջով ]
տարերային Եվ իջա ձորը» /9-40/: «Տրորու՜մ է սիրտս
ասես իր ոտքի տակ Լուսամատիս տակո՜վ անցնող I
ամեն ա նցորդ....» /9-143/: «Քո երկրի
մասին 1
կկարդամ, կզգա՜մ Քո կենաց կերսրւվ uinnijq I
կրկնակի.. .» /9-231/:
Ներգոյական հոլովը մեր գրական լեզվում I
շատ հին անցյալ չունի : Այս հոլովի արտահայտած I
հարաբերությունները
միշտ
էլ կապերով
Ան j
ձևակերպվել: Արդի հայերենում ներգոյականի -m il]
վերջավորությունը, Փաստորեն, ւիոխարինում է այս 1
հոլովի
հետ
գործածվող
կապերի
փ,
մեջ/1
հարաբերություններին:
Լինելով նոր հոլով' ներգոյականը չունի 1
այնքան
իմաստային
նրբություններ
mI
բազմազանություններ, որքան մյուս հոլովները: Մ. ;
Աբեղյանը նշում է ներգոյականի երեք առում' տեւփ,
ժամանակի և սահմանափակման: Դրանք միշտ չէ, որ
հնարավոր է արտահայտել ֊ո ւ մ վերջավորությամբ:
Բազմաթիվ բառեր ներգոյական չունեն: Դրանք
առաջին հերթին անձ ցույց տվող բառերն են,
անձնանունները,
կենդանիների,
թռչունների
անվանումները, -ում վերջավորվող բայանունները
/հարցում, ուսում, միտում, ձգտում և այլն/, -ում
մասնիկով անկատար դերբայ կազմող /վտանգ, տոն,

գիր, դատ, ուխտ/, ինչպես նաև -ություն, ֊ա ն , ա նդ, իստ, ունք, ֊ո ւրդ, ֊յա ն վերջածանցներով բառեր:
Ուսումնասիրելով
հոլովների
իմասաագործաոական Փոփոխությունները լԾգվի
զարգացման ընթացքում /մասնավորապես կապերի
իմաստի վտփոխության զուգընթաց/' նկատում ենք,
որ նախդրավոր ներգոյականի /գրաբարամ' ի +
եզակի
տրական/
ւիոխարինվելը
֊ո ւ մ
վերջավորությամբ
աննախդիր
ներգոյականի
կատարվել ե հ կատարվում Է ոչ միանգամից,
աստիճանաբար: Այսպես, սկզբում իմաստազրկվել է
ի
նախդիրը, ապա տրակսւնաձև ներգոյականի
իմաստը ձևավորվել ֊ո ւմ ո վ : Խոսակցական ոճում,
գեղարվեստական գրականության մեջ հանդիպում
ենք տրականաձև ներգոյականի կիրառության:
Դրանք հիմնականում դարձվածներ են: Օր. բկիդ
մնա-բկումդ մնա: /«Ա յդ օրվա խմած գարու ջուրը
մնաց Արտիթ Արարի բկին» /8-93/, ականջին հալելականջում հալել, այսինքն' հիշողության մեջ
տպավորել, գլխին խելք դնել, գւխին խելք մնալ,
գլխին խելք թողնել, գոգին նստել' մորուքը փետել
/գործածվում Է նան գոցումը նստծ//, սրտին թթվել,
ուրիշի ապուրին սոլ գցել, ՚ փորձանքի գալ կամ
փորձանքի մեջ ընկնել, քունը գւխին և այլն:

К А РИ Н Е А В А Н Е С Я Н
РЕЗЮМЕ
В данной статье в рамках семантических и
структурных взаимосвязей между предлогами и
послелогами и падежами изучаются функции и
значения, свойственные только падежам. В результате
изучения выясняется следующее:
1. Основные функции именительного падежа
оформляется
без
предлогов,
за
исключением
некоторых видов приложения и части составного
именного сказуемого;
2. С родительным падежом употребляется
больше предлогов и предложных сочетаний, однако
функции и значения родительного падежа выражаются
посредством предложных сочетаний, т.к. этот падеж
формирует в основном состав падлежащего, а
предлоги - преимущественно состав сказуемого;
3. Падежные окончания остальных косвенных
падежей приобрели определенные значения и с их
помощью
выражают
относительно
конкретные
отношения;
4. Что касается предложного падежа, то он не
обладает, как правило, многими семантическими
особенностями, однако не всегда они могут
выражаться лишь падежным окончанием.
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О семантической взаим освязи
послелогов и падежей

предлогов

и

Ժամանակակից
հայերենի
հոլովների և
կապերի
իմաստագործառական
առնչակցության
շրջանակներում քննարկելով այն իմաստներն ու
գործառույթները, որոնք հատուկ են միայն հպովներին,
նկատում ենք, որ'
1.
Ուղղական
հոլովի
հիմնական
գործառույթները ձևավորվում են առանց կապերի,
բացառությամբ'
մասնական
բացահայտչի
ն
ստորոգելի ուղղականի:
2.
Ամենից շատ սեռական հոլովի հետ են
գործածվում կապեր ու կապական բառեր: Սակայն
ամենից քիչ սեռական հոլովի իմաստներն ու
գործառույթներն
են
արտահայտվում
կապային
լրացումներով, քանի որ այս հոլովը ձևավորում Է
հիմնականում գոյականական անդամի լրացումներ,
իսկ կապերը' ավելի շատ բայական անդամի
լրացումներ:
3.
Տրական,
հայցական,
բացառական,
գործիական,
ներգոյական
հոլովների
վերջավորությունները որոշակի իմաստ են ձեռք բերել և
սրանց միջոցով արտահայտվում են համեմատաբար
կոնկրետ
հարաբերություններ'
հանգման,
անջատման, միջոցի, տեղի, պարունակության և այլն:
4. Ներգոյական հոլովը չունի իմաստային շատ
նրբություններ ն բազմազանություններ, սակայն
դրանք միշտ չէ, որ հնարավոր է արտահայտել
հոլովական ֊ո ւ г/վերջավորությամբ:
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(վէր, վըէր), էսա վըէր, հանցըվէր), այնպես էլ|
Գրաբարի, Արցախ ֊ Ղարաբաղի բարբառի ե արդի
հարաբերական բառերով (գրաբարում' որ, ո ոբ, գինչ,|
հայերենի
շարահյուսական
մի
բանի
ուր, ուստի, յոըժամ, որպէս ե այլն, բարբառում' վըէր, !
ընդհանրությունների մասին:
հիբի):
Ւր
շարահյուսական կիրառություններով
0. Ե. Բաբայան
Հայերենի բարբառներն ու արդի հայերենը գրաբարում առանձնանում է որ հարաբերական
պահպանեչ են այն հարստությունը, որ ժսւռանգեչ են դերանունը, իսկ Արցախ ֊ Ղարաբաղի թարբաոուվ
հաճախակի գործածվում է թա շաղկապը ինչպես!
գրաբարից:
մեկնական , այնպես էլ նպատակի իմաստներով Եւ|
Ակադ. Ջահուկյանը հայոց լեզվի հնագույն
շրջանի, հատկապես նրա նախագրաթարյան փուլի կանեփուկն թուփ ինչ է, որոյ սերմն նորա դեղ է: վըէչւ
մին պէն կըրէյիս չի լալ, թա (= որ ) օխծը խօսէ: Տըէւլտո
համար տարբերում է վեց բարբառային գոտիներ,
որոնցից
հյոաիս-արևելյան
բարբառը
պիտի պըցըրացէ, թա (= որպեսզի) յէշիմ: Պարիկամնէրան է||
ընդգրկեր Մեծ Հայբի հյուսիս-կենտրոնական ե յէկէն, լաց իլին, վըէր սըրւորնէն հուվանա: վըէխճարց
մօրթալ ըն, հսւնցըվըէր բէփ անին: Ասալ ըմ, հունցոյ
հյուսիս-արեելյան
շրջանները'
Այրարատը,
Գուգարբը,
Արցախը,
Ոսոիբը,
Այունիբը
և գյիդաս: Հիբը տըէսնամ, էն վախտը կասիմ:
Գործածվում են
անկախ
ե կախյա!
Փայտակարսւնը: Արցախ - Ղարաբաղի բարբառում
շարահարությամբ նախադասություններ: Այսպես' Տա
պահպանվել են հնչյունական, բառապաշարային
որոշ տարրեր, որոնբ հավանաբար ավելի հին ոսկի տեղայր ի փեսայութեանն Արտաշեսի, Տեղայլ|
ծագում ունեն, բան գրաբարը: Դրանբ կարելի է մարգարիտ ի հարսնութեան Սաթինկան: Եկալ ըմ,1
տըէսնամ, հինչ ըս անըմ: Օզալ ըմ4 բյընամ տօն: tmj
համարել
հնագույն
բարբառային
արտահայտություններ, որոնբ վկայում են Արցախ֊ բըշէրը ղըչըդնիբը յէկան, լօխ ալերն ու դանը հըվբեցէն:!
Արցախ-Ղարաբաղի բարբառում հաճախ]
Ղարաբաղի բարբառի հնության մասին:
Շարահյուսական
կառուցվածքի բարդ ստորադասական նախադասության մեջ որպես]
գլխավոր նախադասություն է գործածվում ապառնի]
տեսակետից
շատ
ընդհանրություններ
կան
դերբայն առանց օժանդակ բայի. Տու էաբան խելուա
գրաբարի, Արցախ-Ղարաբաղի բարբառի և արդի
ըս, յէս գյիդալու (Ես չեմ իմացել, ոբ դու այդբան խելոյո
հայերենի միջև:
Եվ գրաբարում, և բարբառում, և' արդի ես): Ապառնի դերբայը կարոդ է արտահայտել նաեւ
երկրորդական նախադասության իմաստ: Նախագէ™
հայերենում
գործածվում
են
գոյականական
տըսնալու, հարցերը լուծած ա հաշվում (Դեւ|
(ադամանդեայ
եղեգամբ,
բանբ
ասացեալբ,
բըշերվա արագ, պըէլ Կրիբօրը, հրաշբ աղջիկ), նախագահին չի տեսել, հարցերը լուծված է հաշվում):*
Արցախ - Ղարաբաղի բարբառով նյութերում
ածականական (ատելի թշնամեաց, յինէն գաղտնի,
պատառ դօնգի, ինձանա թաբուն, ուրիշներին գերակշռում է ուղղակի խոսբը: Հիմնականում խոսբւա
կառուցվում է երկխոսություններով: Նկատելի է, որս
անլսելի), բայական (շինել անձեռակերտ, նախատել
մեջբերվող խոսբի դեպքում պատմողը սահմանսւկս™
բանիւբ, վըխվըխելավ մոտենալ, վէղավ ծասկել,
եղանակի անցյալ ժամանակի ասացի բայաձև]!
պատմել քաջերից), մակբայական (կարի դանդաղ,
պայմանական]
այնչափ վաղ, ստըղաս հեռէ, պատառ ճէլի, շատ փոխարեն կարոդ է գործածել
եղանակի ապառնին' կասեմ:
արագ), դերանվանական, թվականական ե այլ
Ուրուգյունը հըվըբվեցինբ տանը, կասիմ եկեո
բառակապակցություններ: Շատ են գործածվում
բէփ սւնինբ:
գոյականական
ու
բայական
բառակապակցությունները:
կասիմ' ըսըլականըմ, հինչ կինի կինի.
Մեջբերվող խոսբը հաճախ կապվում է թա
կա ն
նախադասությունների
նույն
տեսակները: Քանի որ առօրյա խոսքում մարդիկ շաղկապով, բայց մնամ ուղղակի խոսբ.
Ախրը ջանը տօդ ինգյած բյընամ ա բիդի օցը|
հիմնականում ձգտում են մտքերն արտահայտել
օցը թա.
կարճ, պարգ ու հասկանալի,.բարբառում ավելի շատ
վըէր բյընաս, կահէս' թաբավէրն ապրա®
գործածվում են պարզ նախադասություններ' ՜Ծիյէնը
կէնա, ըբագումըտ տէհալ ըս վըէխճարըն ու կյուլո
պիռնէցէնբ: Տըթըրբէցիբ պըէլ մաբթիբ ըն ըլալ:
Բարդ նախադասություններից ավելի շատ յէրգինբումը մին տէդ ըրըծէլիս... թաբավերը վըէսկէտ
սանդուղնէն պէց անէլ ա տամ, թա'
գործածվում
են
բարդ
համադասական
— Հիշբսւն վըէսկի օգում ա, թօղ յօր օնէ,
նախադասությունները' Լըծում ընբ, ըսբըսում վար
տանէ:
անէլը: վըբչըմնէն ինձ ըրա տէռան,
ըսկըսէցէն
Գրաբարում
ե
Աբցախ-Ղարաբաւ*
կըծօտէլը:
բաբթառում և արդի հայերենում ենթական լինում®
Գրաբարում,
Արցախ-Ղարաբաղի
պարգ և բաղադրյալ:
բարբառում և արդի հայերենում երկրորդական
Պարզ ենթական արտահայտվում է հոլոփ|ոտ
նախադասությունները գլխավորի հետ կապակցվում
խոսբի մասերով և փոխանվանաբար գործածվսա
են
ինչպես
ստորադասական
շաղկապներով
բառերով: Բարբառում ե արդի հայերենում սւյա
(գրաբարում' բանգի, գի, որպէս գի, մինչ զի, թէպէտ,
բան թէ, եթէ և այլն, բարբառում' ընդրա հետի, վըէր հիմնականում դրվում է ուղղական հոլովով: էլլւտ
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՛համան մստդէբյը հըվսւբվում ըն: Վէչ մինը կարում
յիդոպ ասէ: Մունբ էլ բիդի շատ վար սւնինբյ :
Գրաբարում ենթական կարող է դրվել
I ուղղական, սեռական, տրական, հազվադեպ Էլ'
I (հայցական հոլովներով: ՜Ծ՚աղիկբ երեւեցան յերկրի
լարում:
Եւ
ի
բաց
դարձուցեալ
Հսւյկայ
ղպատգամատրսն
Բելայ'
խստութեամբ
պատասխանեաց: Պիւոոյ Է ինձ յղել զբեզ աո
թագատրն Պարսից Շապուհ:
—կամիմ զնա լինել իշխան:
Բարբառում »ունեմ« պակասավոր բայի,
ք&աե նրա պակաս ձևերը լրացնող »լինիմ« անկանոն
բայի հետ ենթական դրվում Է տրական հոլովով' Ինձ
քի[ալ ա, օնիմ, բյըէզ իլալ ա, օնիս, ընդա (ընդըրա)
ւիլալ ա, օնէ: Որոշ խոսվածքներում հանդիպում է
(եաե սեոական հոլովով' Իմ իլալ ա րըսան տըրըէկան:
Արցախ֊Ղ արաբաղի բարբսաում ենթակա
էդաոնում նաև ինրն դերանվան հայցական հոլովը q
նախդրով, երբեմն նրանց հարադրվում են ինձ, քեզ,
իրեն հայցական ձևերը' զինբըս (ինձ) հըվաբվից,
ղինբըտ (բեզ) հըվաբվից, զինբը (ուրան) հըվաբվից,
ղինբը շաղ եկավ և այլն: Տարածված է ենթակաների
հեսւ տա կամ էտ ցուցական դերանունների
գործածությունը: Նրսւնբ կարծես ավելի են շեշտում,
սաստկական իմաստ հաղորդում: Բարբառով
խոսողների մի մասը դա պահպանում է նաև
գրական հայերենով խոսելիս: Այսպես' Ենթական,
դա նախադասության գլխավոր անդամ է.
Անձնական դերանունների վտխարեն
հաճախ որպես ենթակա գործածում են ցուցական
դերանունները' Ցըէս ըտըրան մին խաչ ըմ տամ, վըէր
աա անմահ ինի: Ընդբանբ բյինում ըն, տըէսնըմ:
Լրացում ունեցող ենթական կարող է գործածվել
անորոշ առումով' Մ բալեբ, ծէր հար ծանդըր
հիվանդ ա:
Բաղադրյալ
ենթակայի
դեպքում
գրաբարում բուն ենթակայի հետ հանդես են գալիս
ինձէն, բեգէն, մեգ էն, ձեզ էն հոլովաձեւերը, ինքն,
ինբնին բառերը, լրացուցիչ տեղեկություն հաղորդող
այլ բառեր: Հիմնականում այդպես է նաև արդի
հայերենում: Դուբ ողջ լերուբ, եւ մեբ մեգէն ողջ եմբ
դիցն օգնականությամբ: Լերինբ երկռւբ մի դու էիր,
եւ մի թագաւորն Ցունաց: Մենք ամենբս հյուր ենք
կյանքում մեր ծննդյան ւիուչ օրից:
Որպես բաղադրյալ ենթակա բարբառում
հաճախ հանդես է գալիս նույն անձնական
դերանունը կրկնված' մունբ ու մունբ կյեցենբ (մենբ
ինքներս), տուր ու տուբ կանիբ: կարելի է հասկանալ
նաև I կամ II դեմքը իր նեղ շրջապատով' միայն
մենբ, միայն դուբ: Բաղադրյալ ենթակա է կազմում
նաև անձներական թվականների բաղադրությամբ
(գրաբարը ն Արցախ - Ղարաբաղի բարբառն անեն
անձներական թվականներ)' Snip ըրկոբան էլ լավ ըբ
պար կյամ: Խօխեբյը հընգեբան էլ կարթալ ըն:
Ենթական և ստորոգյալը հիմնականում
թվով համաձայնում են, բայց տարածված է նաև

բակառությունը' ժըդօվուրթը հըվաբվալ ըն (նաև
հըվսւբվալ ա) և այլն: Տարածված է նաև հոգնակի
ենթակայի հետ եզակի ստորոգյալի գործածությունը'
С րաասունբնեն մարբսւրիդ ա տըէոնում: Աշկէրը
կյըրմրից: Սըրտըրնէս ճաքից: Հօբինէս տուս եկավ:
Հոգնակի »կան« ստորոգյալի հետ գործածվում է
եզակի ենթակա' Խընձոր կան: Խաղող կան:
Ստորոգյալը արտահայտվում է թե' պարզ ու
բաղադրյալ ժամանակներով, թե' երկրորդական
բաղադրյալ
ժամանակներով:
Երկրորդական
բաղադրյալ
ժամանակներով
արտահայտված
ստորոգյալները
բարբառում
ավելի
շատ
են
հանդիպում, բան գրական հայերենում՝ Թաբավէրը բօն
իլած ա ինիլու: վըէր տօն ա կյամ, կընէգյը հէն ա ինըմ
հաց թըխելիս: է ն ա վըէր ախպէրըս կյալի ինի, իմաց ա
տալու:
Գոյականական և բայական անդամների
լրացումները քիչ յուրահատկություններ են դրսևորում
բարբառում: Գոյականական անդամի լրացումների
համաձայնությունը Արցախ֊Ղ արաբաղի բարբառում
հիմնականում
կատարվում
է
նույն
օրինաչավտւթյուններով , ինչ արդի հայերենում:
Անորոշ
դերբայով
արտահայտված
նպատակի
պարագան կարող է դրվել հայցական հոլովով' Քյէցէնբյ
յէրբ ասէլ, պար կյալ: Մոտենալ բայը պահանջում է ոչ
թե տրական, այլ բացառական հոլովով հանգման
խնդիր' Մոտենալ շէնսւն, տանան: Գրաբարում ցեղի,
ժողովրդի հոգնակին միաժամանակ ցույց է տափս
տեղը, ինչպես' Հ ա յբ ֊ հայեր և Հայաստան: Նման
վտխանցումները ժամանակակից հայոց լեզվին բնորոշ
չեն, բայց գործածական են Արցախ֊Ղ արաբաղի
բարբառում* Քընում ըմ թօրբերը: Մին օրէ յըէս ու
Դերունց Արտաշը, հ'ա, մընէլ մըէր էս Մսւրդունց
Հասանը. բյինիյիս ընբ ըլալ Մալակսւննէ: Ընդունված
է,
որ
հատկացյալը
ստանա
հատկացուցչի
համապատասխան հոդը՝ Յէս իմ խանումօթունըս տըէն
ըմ տինըմ, տու վէլ բո կյիժօթունըտ տըէն տիր: Քանի որ
բորտ հոլովներն էլ հոդ-են ստանում, կարող են հոդ
ստանալ նաև նախադասության բոլոր անդամները'
Մօշին բօլերը: Տօնը լըցնում ա ըշխստբիս լյավ-լյավ
սարբէրավը... Ըաըրանց շըէնըմը թողամ չըն կէնան:
Այսպիսով, Արցախ֊Ղ արաբաղի բարբառը
շարահյուսական
մակարդակում
ևս
որոշակի
ընդհանրություններ ունի թե' գրաբարի, թե' արդի
հայերենի հետ:

О
некоторых
синтаксических
древнеармянского языка,
Арцахо- Карабахского
армянского языка.
Резюме
О. Е. Бабаян
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диалекта

и

общностях

современного

Диалекты
армянского
языка
и
современный армянский язык сохранили Богатство,
которое
наследовали
из
древнеармянского.
Соответствующими
фактами
показываются
некоторые
синтаксические
общ н ости
древнеармянского
языка,
Арцахо-Каравахского
диалекта и современного армянского языка.
Գրաբարի,
Արցախ
Ղարաբաղի
բարբառի ե արդի հայերենի
շարահյուսական
մի
քանի
ընդհանրությունների մասին:
Օ. Ե. Բաբայան
Ամփոփում
Հայերենի բարբառներն ու արդի հայերենը
պահպանել են այն հարստությունը, որ ժառանգել են
գրաբարից:
Համապատասխան
փաստերով
ներկայացվում են գրաբարի, Արցախ-Ղարաբւսդի
բարբառի և արդի հայերենի շարահյուսական մի
շարք ընդհանրություններ:
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ԷԴԳԱՐ
ՊՈՅԻ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
վԲՐՅՈԻՍՈվԻ
ԱՇԽԱՐՀԱՅԱՑՔԻ
ՁԵվԱվՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
I Լ.Հ. Բաղդասարյան
Մ ենբ, ո ւմ
համար
էդգստ
Պոն
բացահայտն/ է իր «այչասերվածության դնի» ողջ
գայթակղությունը, մենք, ում համար Նիցշեն
վերագնահատեք է հին արժեքները, գիտենք
արվեստագետին միտված միայն մի պատգամ'
անկեղծություն.բացարձակ, ծա յրա հեղ...
Դ. Մաքսիմով
Տվյալ աշխատանքում Է.Պոի և Վ.Բբյուսովի
ստեղծագործական առնչությունների հիման վրա
լուսաբանվում
են
նրանց
աշխարհայացքին
վերբերող մի շարք հիմնախնդիրներ:
Ինչքան
էլ
միտքս
տրիվիալ
հնչի,
այդուհանդերձ չեմ կարոդ խոսքս չսկսել առանց
հանրահայտ մտքի նոր ձևակերպման. «Մեծությանը
թարգմանելու համար առնվագը մեծություն պետք է
լինել»:
Հետևաբար,
գծագրելով
Բրյուսով-Պո
զուգահեռները,
խոսել
Պոյի
մասին,
նրա
գեղարվեստական
«նախասիրությունների»,
փիլիսոփայական
աշխարհընկալումի
ու
բանաստեղծական խենթ ընդվզումների մասին,
անտեսելով
Բրյուսով-թարգմանչին,
Բրյուսովբննա դատին,
Բրյուսով-արվեստագետին,
պարզապես
անիմաստ
կլիներ
վերնագրում
առաջադրված հիմնախնդրին անդրադառնալը:
Եվ այսպես, ինչպիսի՞ն ենք տեսնում մենք
Բբյոււտվի ոճը, գեղարվեստական հնարքների ողջ
ներկապնակը' հղկված, կառուցվածքորեն հստակ,
սեղմ, լակոնիկ, ինչ-որ տեղ չոր-գծագրային, բայց
ամենուր պարզ ու տրամաբանված, առաջին
հայացքից' զուսպ, բայց հա՜ճախ սուր, կծու,
նրբագեղ, դիպուկ, խայթող ու միաժամանակ
բազմակողմանի զարգացածությամբ փայլող: Այս
ամենը արդյունք է մեծագույն կուլտուրայի, մտավոր
գերկազմակերպվածության
ու
հասուն
վարպետության:
Դրան
գրականության
մեջ
համապատասխանում
էր
Բրյուսովի
միտվածությունը գեղարվեստական մտածողության
այն «գիտական» ուղղությանը, արվեստի մեջ այն
«մաթեմատիկական տարրի» առկայությանը, որ
բնորոշ
էր
«էդգա ր
Պոականներին»:
Եվ
պատահական
չէ,
որ
Բրյուսովը
իր
ստեղծագործական կյանքի առաջին կեսում իրոք
եղել է խորապես կապված ռուսական սիմվոլիզմի
հետ, նրա դեկադենտական-ինդիվիդոաղիստական
տարերքին (Ֆ.Սոլոգութ, Զ.Գիպպիուս, մասամբ'
Բալմոնտ): Այստեղից էլ Բրյուսովի հակումը դեպի
պոզիտիվիզմն
ու
մատերիալիստական
փիլիսոփայությունը
ու
արվեստի
մեջ
նատուրալիստական միտումների դեմ պայքարը:
Իրականում
իսկ,
սիմվոլիստների
միֆականորեն գունազարդված աշխարհայացքի

ֆոնի վրա, որն ի դեպ, բավականին ազդել է Բրյուսովի
ստեղծագործության վրա, նա տարբերվել է իր
քնարական մտածողության ռացիոնալիզմով, որտեղ
առկա են և' կրքերի տարերքը, և' գաղտնիքի անզուսպ
տենչանքը, և' տիեզերական հետաքրքրասիրությունը:
Ու այս ամենը՝ զուգակցված
ստեղծագործական
ինքնատիրապետմամբ ու սթափ մտածողությամբ,
զուգակցում, որի մասին կարելի է արտահայտվել
Բլոկի բանաձևով. «Պաղ թվերի ջերմությունը»:
կրկին անդրադառնալով Բրյուսով-էդգար Պո
զուգահեռներին, անհնար է կանգ չառնել Պոյի
պոետիկայի որոշ առանձնահատկությունների վրա:
Է.Պոյի տեսությունն և պրակտիկան կազմում են
գեղագիտական-գեղարվեստական
մի
յուրատիպ
ընդհանրություն'
հազվադեպ
առավելություն
համաշխարհային պոեզիայի պատմության մեջ, և
հազվագյուտ'
Ամերիկայի
ռոմանտիկ
ժամանակաշրջանի համար: Հասարակության լայն
շրջանները տառացիորեն կախարդված Էին Պոյի
«Ագռավով», «Անաբել Լիով», «Զանգակներով»:
Քննադատները շնչահեղձ
մարսում Էին
«Ելենային», «Ազրաֆելը», «Մովամիջյան քաղաքը»,
«Ուլյալյումը» ն այլն, գիտնականները գերադասում
Էին «Էլդորադոն», «Աննիին», «Հաղթանակած որդը»:
Ո՞րն Է Էդգար Պոյի քնարական տեսության
հենքաքարը:
Վեհ,
Իդեալական
Գեղեցկություն
հասկացությունները:
Մակայն
դրան
զուգահեռ
նկատում ենք ապշեցուցիչ մի երևույթ, նրա քնարը
տառացիորեն տնքում Է մահվան մոտիվներից («Քնած
գեղեցկուհին», «Լինոր», «Տագնապի մարգագետինը»):
30 կանոնիկ բանաստեղծություններից 11-ը նվիրված
են մահվան թեմային, 8-ը' սիրո, 2-ը' սիրո ու մահվան,
9-ը' մնացած բոլոր: Ւ դեպ, նշված 11-ից 8-ի թեման Է
գեղեցիկ կնոջ մահը: Ինչպես փաստում Է ինքը' պոետը.
«Գեղեցիկ կնոջ մահը աշխարհի ամենաքնարական
սյուժեն Է»: Ի վերջո, Պոյի մոտ գործում Է անսովոր
բառակապակցությունների օրենքը. «Լույս Է սվաում
ծովը չարագուշակ», կամ
առավել խենթ մի
կոմբինացիա «Վարից վեր Է հորդում լույսը...»: Պոետը
բացառապես օգտագործում Է լուսավորվածության
Էֆեկտը: Ն ա տեսնում Է պատկերը ու հաղորդում Է այն
դետալի միջոցով (Հսկայական, ահռելի հայացք):
«Ատեղծագործության
փիլիսոփայությունը»
հանրահայտ
հոդվածում,
որ
շշմեցրեց
Պոյի
ժամանակակիցներին
իր
պարադոքսալ
բացատրություններով, ներկայացված Է «Ագռավը»
պոեմի վրա պոետի աշխատանքի վարձը: Աշխատանքի
առարկան
«ստեղծագործական
գործընթացի
մեխանիկան Է», նրա արդյունքը կարելի Է հաշվարկել
ինչպես պոեմի ալգորիթմի ստեղծումը: Այսինքն'
գործողությունների
հստակ
պատկերագծված
հետևողականություն, որի խստիվ պահպանությունն Էլ
1 Д.Макснмов, Брюсов-крнпж, M , XJI, 1987г., стр. 10
2 Ю.В.Ковалев, Эдгар Аллан По, новелнст и поэт, Ленинград, Х.Л.,
1984г., стр. 132
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հենց
պայմանավորում
է
որոշված
ստեղծագործության ծնունդը:
Այնուհետև Է.Պոն համոզված էր, որ
էֆեկտին հասնելը, այսինքն' հոգու վեհանալը
հնարավոր է միայն այն դեպբում, եթե քնարական
ստեղծագործությունը
ունի
համընդհանուր
միասնություն'
ներսաելով
թեմայի,
սյուժեի
պատկերավոր համակարգի և ընդհանրապես ոդջ
քնարական կաոուցվածքի միասնությունը: Եվ այս
ամենը
անհրաժեշտ
է,
որպեսզի
հասնես
«տպավորության միասնությանը»:
Խոսելով Պոյի քնարերգության մասին'
անիմաստ է օգտագործել «Որտե՞ղ», «Ե՞րթ»
հարցերը:
Նույնիսկ
այսպես
ասած
«ամենասյուժետային» կոնկրետ բանաստեղծության
մեջ («Ագռավը») մենք չենք գտնի առավել որոշակի
մի բան, բան «կեսգիշերային թախծալի ժամ» ե կամ
«Դեկտեմբերյան մեգ ու ցրտի գիշեր»: Անվանենք
այս մի երևույթն էլ «Անորոշության սկզբունք»:
Այսպիսով,
գեղեցիկը,
որպես
քնարերգության
աոարկա,
պոետական
երևակայության արգասիքն է: Հենց «Ն ա » էլ'
երևակայությունը, ըստ Պոյի, հանդիսանամ է
ստեղծագործական գործընթացի գլխավոր շարժիչ
ուժը: Նրա մեջ է «էներգիան», որ անհրաժեշտ է
գեղեցիկի ոլորտը կառուցելու համար:
Այժմ
վերադառնանք
Բրյուսովին
ու
ռուսական սիմվոլիզմի ներկայացուցիչների վրա
էդգար Պոյի ստեղծագործության ազդեցության
բնույթն ու աստիճանը շոշափող հարցին: Մեզ
համար հատկապես կարևոր է Պոյի ազդեցությունը
Բրյուսովի' ամերիկյան պոետի կրքոտ ընթերցողի ու
պրպտող թարգմանչի վրա:
Բրյուսովի համար արժեքավոր էին ոչ միայն
Է.Պոյի գեղարվեստական ստեղծագործությունները,
այլ ավելի շատ նրա փիլիսոփայական և
գեղագիտական գաղափարների համակարգը: Այլ
կերպ ասած' Բրյուսովը է. Պոյի մեջ տեսնում էր
Պոետի այն տիպը, որն իր մեջ հավասարաչափ
զուգակցում էր և' արվեստագետին, և' գիտնականին,
և' փիլիսոփային՝ այն իդեալը, որն հիրավի ցանկալի
էր հենց իր' Բրյուսովի համար: Այս հանգամանքն
արտահայտվում
էր
բրյուսովյան
այն
գնահատականներում, որոնք տրվում էին որոշ ռուս
սիմվոլիստների'
(«Խենթ»,
«էդգարյսւն»,
«Բազմաբարդ»):
Բրյուսովն անվանել է Պոյին սիմվոլիզմի
նախակարապետը ու նշել բազմիցս, ոբ նրա
ստեղծագործություններում պոեզիան
«առաջին
անգամ հասավ ինքնագիտակցման»:
Բրյուսովը վարձում է պարզել, թե ինչպիսի
մեթոդներով է Է.Պոն հասնում բանաստեղծական

1 Ю.В.Ковалев, Элгар Аллам По, повелпст м поэт, Лемпиграл, X.JI.,
1984г., стр. 140

ձևի
կատարելության և ձգտում է համանման I
մեթոդներով թարգմանել դրանք ռուսերեն:
Ինքը' Բրյուսովն էլ, բնականաբար զերծ չմնաց
Պոյի
ստեղծագործական
ազդեցությունից:
Նա I
չափազանց
շատ
էր
կարդում
Պոյի 1
ստեղծագործությունները,
ըմբոշխնում
էդգարյան ]
«հրաշագործությունները», աշխատում հասկանաւ
նրանց դիվական բնույթը ու թարգմանել, թարգմանել,
թարգմանել... վտրձեյով հասկանաւ, ըմբռնել նրա i
աշխարհայացքի էվոլյուցիան, նրա արվեստը:
Բրյուսովը ամեն կերպ աշխատում էր
հասկանալ Պոյի գեղարվեստական ֆենոմենը, գլխոկին
ընկղմվելով նրա աշխարհընկալման «լաբիրինթոսը»:
Առանց
այս
ամենի'
ամերիկյան
գրողի
ստեղծագործությունը
վեր
կածվեին
հրեշսւվոր
դետալների անիմաստ ու անհավատալի մի սւհոէկի
կույտի:
«Է.Պոն
ամենից
առաջ
դիվականորեն
ինքնատիպ
մտածող
է,
և
նրա
պոեզիայի
տարօրինակություններն
էւ
բխում
էին
նրսւ
աշխարհայացքի յուբօրինակաթյունից»:
Ընթերցողը սրսրզորոշ տեսնում է Պոյի
ողբերգությունը' «ոգու և տաղանդի ողբերգությունը»:
Այսինքն'
ճակատագրի
անողոբ
կտտանքներով էլ պայմանավորվեց Պոյի ներքին այն
դաժան խռովքը, որ բնորոշ է աշխարհի բոլոր
«հանճարեղ տարօրինակություններին»:
ժամանակակիցները
չկարողացան
նԾրել
Պոյին, ո'չ նրա կոպտությունները, ո չ նրա խսւրազանիչ
սարկազմը,
ոչ
դեպրեսիան,
ոչ
տարօրինակությունները: Ինքը՝ Պոն հեռատեսորեն գրել
է. «Իհարկե Ն ա (հանճարը) միշտ էլ գիտակցում է իր
առավեւությունը ու հենց դրանով էլ վաստակում
թազմաբանակ թշնամիններ: Ու բանի որ նրա
կարծիքներն ու մտքերը խիստ կտարբերվեն համայն
մարդկության մտքերից ու կարծիքներից, նրան,
անշուշտ, կհամարեն խելառ: Ինչքան տանջալից է
նման իրավիճակը...»
- Ինձ մոտ մտածողության ողջ էներգիան
ծախսվում է կենտրոնանալու վրա, երբ սովորական
ռոմանտիկների մոտ այդ էներգիան ծառայում է մարի
թռիչքին»:
1890-ական թթ-ների 2-րդ կեսում Բրյուսովը,
խորը ուսումնասիրելով Լեյբնիցի փիլիսոփայական
համակարգը, ստիպված էր փսւստել Պոյի հայացքների
կախվածությունը Լեյբնիցից: Առավել արդյունավետ
էին
հետազոտությունները'
կապված
Է.Պոյի
փիլիսոփայական-գեդագիտակսւն
տրակտատի'
«էվրիկայի» ընթերցման հետ:
«Ինտուիցիայի քարոզչություն»' ահա ինչպես
ընկալվեց տրակտատը ընթերցողների կողմից:
«էվրիկան»
չափազանց
հետաքրբրեց
Բրյուսովին. ամենուր զգացվում էր իմացաբանության

1 Эдгар По. Поли. совр. поэм, м стих. M.-JL, 1924, стр. 9-16
2 М.Тугушева. Пол знаком четырех. Москва, "Книга", 1991
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(гноселогия)
հիմնսւխնդիրների
նկաամամթ
Ьбшшрррրությ ունը:
Այսպիսով, Բրյուսովը Փաստում Է, որ Է. Պոն
սխալ Է համարում ճշմարտության ճանաչման
ինդուկտիվ մեթոդը, և ճշմարտության չափանիշը
տեսնում Է լոկ նրա ինքնին ակներևության մեջ:
Մյուս կոդմից Էլ, Բրյուսովը մատնանշում Է
Պոյի կոդմից նան դեդուկցիայի արժանիքների
ժխտումը, քանզի այն հենվում Է հաստատուն
կանխադրույթների (постулаты) վրա:
Ինքը' * Բրյոաովն իսկ, լինելով կողմնակից
հարաբերականության տեսության գաղափարին,
հանգում
Է ոչ
միայն
բորտ
արժեքների
հարաբերականության մտքին ընդհանրապես, այլ
հակառակը' գալիս Է այնպիսի պարադոքսա լ
հանգման,
ինչպիսին
Է'
յուրաքանչյուր
ճշմարտություն ունի իր արժեքը:
Այնուհետև, ի՜՞նչ ենք մենք նկատում:
Բազմակարծության գաղափարները Բրյուսովի մոտ
հայտնվում են հենց այն ժամանակ, երբ մանրազնին
ուսումնասիրված Էր «էվրիկան»: Եվ որպես
արդյունք' հետևյալ տողերը, «ճշմարտություններ
շատ կան, ն հաճախ նրանք միմյանց հակասում
№ ... Աղոթենք և' օրվան, և' գիշերվան, Մհտրային
ու Ադոնիսին, Քրիստոսին ու Սատանային»:
Բրյուսովի
քնարերգության
մեջ
աարակարծական մոտիվները սկսեցին հնչել արդեն
1899թ-ից:
Իսկ այն, որ ինդուկցիան ու դեդուկցիան չեն
կարող նույնականորեն լուծել ճանաչողության
հիմնախնդիրները,
Է. Պոյին
հանգեցրեց
այսպես
կոչված «ինտոփտիվիզմին»՝ նրա
ստեղծագործական Էվոլյուցիայի վերջին վտւլին:
Այսինքն'
«Էվրիկան», ինչպես Բրյոաովն Է
գնահատում,
ինտուիցիայի ՚
(ներըմբռնման)
վերհանումն Է որպես ճանաչողության գործիք:
Է. Պոյի աշխարհայացքն իսկ Բրյուսովը
հարաբերակցեց
փիլիսոփայական
պանթեիզմի
(բնապաշտության)
հետ
(նորից
հնչում են
Սպինոզական
երանգներ):
Միաժամանակ
Բրյուսովը գտնում Էր, որ Է. Պոյի պանթեիզմը
յուրատեսակ պանթեիզմ Է: Այն առաջ Է քաշում
անհատապաշտական
(ինդիվիդուալիստական)
սկզբունքներ: Դրա գերագույն արտահայտությունն
Է'
միտքը
որպես
անհատականացված
գիտակցության գաղափարը:
Անհատը Է. Պոյի համար նպատակ Է, և
Բրյուսովն այդ առթիվ գտնում Է, որ նա ընդունակ Է
իր ստեղծագործության մեջ հաղորդել «այլ
զգացումների հնարավորությունը», ասես արդեն
կտրված հողեղեն պայմաններից:
Այսպիսով'
մեր առջև տեսնում ենք
Բրյուսովի մեկնաբանությամբ Պո-ռացիոնալիստին,
1 В.Брюсов. Дневники. 1891-1910, М. 1927, стр. 39

Պո-պանթեիստին, միստիկին ու անհատապաշտին:
Դարավերջին Բրյուսովի համար կամքի ազատության
մասին գաղափարն իսկ (նաև' «անձնական») կդառնա
կարևորագույնը: Համապատասխանաբար Է. Պոյի
փիլիսոփայական կառույցներն Էլ գնահատվեցին
արդեն ոչ թե որպես պանթեիզմ, այլ որպես «անհատի
պանթեիզմ»: Սնվում Է համոզվածությունն առ այն, որ
արվեստի մեջ կարևորը' արժեքները հասցեատիրոջն
ուղղելն Է: Այսինքն'
ընդգծվում Է արվեստի
հաղորդակցական (կոմունիկատիվ) դերը:1
Նմա ն գաղափարական վայրիվերումներում
Էլ սաղմնավորվեց վ . Բրյուսովի 20-րդ դարի
ծրագրային «Գաղտնիքների բանալիները» հոդվածը,
որի հենքաքարը հանդիսացավ Է.Պոյի և էեյբնիցի
գաղափարների բազմակողմանի մեկնաբանությունը:

1 Брюсовскис чтения, 1980, г.Ереван - 1983, стр. 235
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Արցախը X IX դարի գրականության մեջ
(Պլատոն Զուբովի »Անդրկովկասյան պատմական
վեպի«կերպսւրների համակարգի զուգորդումներում)
Ց.վ. Բալայան
Հոդվածում քննա րկվում Եւ գնահատվում է
Պրոտոն Զուբովի «Ղարաբադի աստղագԾտը» վեպի
սյուժեն Եւ կերպարնԾրի համակարգը:
-Պետբ է մի բանով հաց ճարել, եւ իհարկէ, աւելի լաւ
է սւստղագէտ լինել, բան թե մուրացկանութիւն
անել: ճակատագիրը ամենին հարստութիւն չէ
տալիս: Դու ինչո՞վ ես մեղսււոր, որ բեգ չը
վիճակվեցաւ խան լինել: Այն ժամանակ դու էւ բո
կողմից կը հաւատայիր եւ կը վարձատրէիր մի որ եւ
իցէ աստդագէտին նրա նախագուշակութիւնների
համար:
Այնբան կատարյալ է Հասսւնը ինբն իր
մասին ունեցած Եզրակացության մեջ, որ համոզված
է, թե ոչ ոբ չի կարող իր ներբին էությունն ըմբոնել:
- Ինչպէ՞ս, մէլիբ, մի՞թե դուբ այդպիսի կարծիր
ունէբ իմ մասին...
- Ոչ միայն կարծիր, այլ համոզված եմ, որ այդպէս
է:
- Ուրեմն, ես չունե՞մ ձեր աչբում ոչ մի
արժանավորութխն:
- Ընդհակառակն, դու անես հաւսոոարիմ ծառայի
արժանաւորութխններ, եթէ միայն ցանկանալու
լինես: Եվ, հաւատա ինձ, որ այդ ծառայութիւնը բեգ
համար աւելի օգտաբեր եւ շսւհաւէտ կը ւինի, բան
թէ բո բոլոր աստղաբաշխական գիստւթխնը...
Նախնիների
շնորհներով
օժտված
երիտասարդ մեւիբը չնայած կռահում է Հատոնի
վտւչ լինելը յուր արհեստում, բայց չի էլ վարձում
թափանցել նրա ներբին աշխարհը: Եվ այնպես
անթաբույց է գործում այդ տիպը յուր իմացած
մեխանիզմով... Ակնարկելով այս մասին, Մելիբ
Ցումշուդն ասում է. »Որբան ուզում ես, բո
աստղներով խաբիր իմ հորեղբօրը եւ իմ բոլոր
սվիտային. այդ բո գործն է. միայն պէտբ է
գիտենաս,
որ
ես
չեմ
հավատում
բո
համաստեղություններին«:
Անշուշտ, որբան ցավով է արձանագրում
Զուբովը հայոց բաջ մելիբների վարբը, երբ նրանց
հարաբերություններում խորը արմատացած է
տեսնում պարսից սովորությունները' հավատալ
վտւչ
աստղագուշակներին
եւ
առաջնորդվել
միմիայն նրանց խորհուրդներով, իսկ Հասանի
օրինակում
այն կործանարար է դառնում
Ղարաբաղի համար:
Զումշուդի սուր դիտողությունների տակ
աստղագետը
խոստովանում
է.
»Պէտբ
է
խոստովանվել, մէլիբ, որ դուբ առաջին խեւացի
մարդն եբ, որոնց պատահել է ինձ տեսնել այս
աշխարհում: Խօսբը թո’ղ մեր մեջ մնա, մի՞թէ

հիմսւրաթխն
չէ’
հավատալ,
թե
աստղները
ագդեցութիւն անեն մարդկային գործոդութխնների
կամ վիճակի վրա: Այստեղ դեռ ոչինչ: Նայեցէբ,
Պարսկաստանում մի բայլ անգամ չեն անում առանց
աստղագէտի հետ խորհուրդ անելու...«: (Պ. Զուբով, էջ
78-81):
Այսպես, աստղագետն ի վերջո յուր արվեստի
մասին ավեփն է խոստովանում: Զուբովի կերտած
տիպը' Հասսւնը, գերազանցում է ինբն իրեն
գնահատելով. »Ւսկ մեր եղբայր աստղագէտները, ■
բաղցածութիւնից ստիպված վայրիվերոյ կերպով j
սովորում են աստղերի դրութիւնը, անգիր սերտում են
նրանց անունները եւ յետոյ սկսում են ողորմելի ]
ռամիկների մօտ լուրջ կերպով ցնորսւբանութխններ 1
անել, խոսել համաստեղութխննեբի մասին եւ
բացատրել նրանց դիրբը, կացութիւնը, եւ միայն 1
Ալլահը գիտէ, թէ ուրիշ ինչ հիմարութխններ են
խօսամ: Սնահաւատ իրանցիները վախենում են մի
բայլ անգամ տնից դուրս դնել' առանց խորհրդակցելու
աստղագէտի հետ ...«
Հասսւնը, ա/նահետեւ,
բացահայտում Է երեւույթն այնպես, թվում Է, թե ինբն
իրեն Է ներկայացնում' յուր ժեստերը, Մն|իբ
Շահնազարյանին խաբելիս, հավատացնելիս. »...եւ
ինչո՞ւ Էբ զարմանում, Մէլիբ, որ մեզ մոտ
աստղագետների թիվը օրըստօրէ բազմանում է. դա
խիստ շահաւէտ մի պարապմունք է...«:(Պ.Ձուբոփէջ
81-82):
Այսպիսի հիմնավորումը թերեւս ժամանակի
առումով փաստացի է, բայց վարձված խաբեբան
տիպական երետւյթների անվան տակ թաքցնում է
հաջողությամբ
բան
նպատակը,
կարեւորւ]ած
նպատակը...
Ըստ նուրբ մտածողներից մեկի հաստատման,
»Սատանայի հաղթանակը նրանում է, որ նա
կարողացավ ներշնչել մարդկանց, որ ինբը գոյության
չունի«: Ելենա Ռերիխը բացամիտում է. »ՉԷ՞ որ, երբ
ինչ-որ բանի չենբ հավատում կամ բացասում ենբ,
դադարում ենբ զգուշանալ ու դրանով հեշտությամբ
ընկնում ենբ հավատի բազմաթիվ կամակատարների
կողմից լարած որոգայթները«: (Ռերիխ Ե. Ւ.., »Անկեզ
կրակ«, Ե., Ագնի աստղ, 1997 թ., էջ 115-116):
Ահավասիկ, Զուբովի Հասանի տիպը յուր
ետեփց միշտ թողնում է, կարողանում է թողնել, թվում
է, երետւյթի բավարարվածության տպավորություն եւ
կասկածանբի թեկուզ շատ վտբր չափի գոյության
բացակայություն... Ուստի' նա գործում է անվրեպ,
նրա ներբին դեմբն անտես է, ստվերում է,
անբավարար է ստացածից եւ նոր նյութ է ցանկանում
հագուրդ ստանալու համար, բնազդը գործում է
նույնիսկ փակ աչբերով, բնազդը, ինչպես Պ. Սեւակն է
բացահայտում,
թե
վերջինս
մտբից,
կռահողակսւնությունից ավելի ուժեղ հակազդիչ է
իմացությանը, ուստի նրան բններս, բացահայտելու,
նրա ներբին եսը վերհանելու համար պետբ է ունենալ
արեւելյան քաղաքականություն ու նույնչափ ներբին
մութ բնազդներ, որ Հասանի դեպքում ապացուցման,
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ապակողմնորոշման
ելույթներ
չի
թողնում,
ընդունում... Ն ա ցուցում Է պարզագույն ուղի, բայց
6թե չի գործում նմանատիպի ոլորտում, նա բարդ Է,
անհասկանալի, տեղավորված Է սովորական
մարդու աչքին անտեսանելի կաղապարում... Նա
հաղթող Է, խաբեբա Է, կատարյալ Էյուր արվեստում,
բանի
դեո
չունի
նույն
գենքով
գինված
հաղորդակից..., տեսանող..., հակառակորդ: Ն ա
կատարյալ Է յուր տիպային որակներում.. .Զուբովի
այս տիպը այւեւելյան կյանքի խորշերից ելած Է,
դիտե գործել բաց տարածություններում, բարձր
կառույցներում եւ... նա դեռեւս անխոցելի Է,
ժամանակն ու նպատակներն են նրան կերտել,
միշտ պատրաստակամ Է, հոգացող, անգետների
մոտ ընդունված' շնորհաշատ, գուշակ, մարդկանց
քննումների
պարադոքսալ,
պարտսւդրյալ
որակումներ հաստատող. »Լավ ճանաչելով իրեն
շրջապատող
անձինքների
հասկացոդութիւնը,
աստդագէտը
դիտմամբ
ցոյց
էր
տափս
երեւակայական դժվսւրութխններ, որոնք իբր թէ
ներկայանում էին նրան աստղների ընթացքը
հետագօտելու ժամանակ: Բոլորը դարմանում էին
նրա իմաստնութեան վրա,- բացի Զումշուդից, որը
ժպտալով լսում էր նրա իմաստակութիւնները«,դիտում է Զուբովը... Ընթերցողը, հետամուտ այս
տիպի հոգեբանական անցումներին, անհամբեր է
վերհանելու նրա ներքին հակումները: կերպարային
առանձնացումները դիտելով, պատմականորեն
արդարացված, հմուտ հոգեբանի նրբամտությամբ է
Զուբովը գաբգացնում Հսւսանի տիպը. »Գեշ
առարկան ավելի գգվելի է երեւում, երբ նրան դնում
են լույսի մեջ«,- նկատում է Լեոն: Այո, ճիշտ է
նկատում քննաբանը երկի տիպային դիտույթները
քննելիս: Հսւսանը Զուբովի քննական համակարգի
լույսի տակ է դրվում, եւ երեւան է գալիս նրա
կերպարային գարգացման ընթացքը: Այսպես է նա
գործում Մելիք Շահնագարյանի մոտ' ծառայության
ժամանակ, այսպես է Զումշուդի , ապա Փանահի ու
նրա որդիներ Ւբրահիմի, Մեհթի Ղուլիի, ապա'
պարսկական պետության այլ պաշտոնյաների մոտ,
մինչեւ որ պարսից պետության դեմ պետական
հեղաշրջմանը
մասնակից
լինելու
համար
ենթարկվում է մահապատժի:
Իսկ
այդ
ընթացքում
հայկական
մելիքությունների
կյանքում
բոլոր
կարեւոր
իրադարձությունները' թե՜ մասնավոր բնույթի, թե՜
մելիքական, ապա Ղարաբաղի խանությանը
վերաբերող, նա կատարել է առաջինների համար
յուր սեւ գործը, հայոց մելիքներին երբեմնակի
մատուցել է ծառայություններ, որոնց համար
առատորեն վարձատրվել է, այդ են վկայում ե՜լ
Մելիք Շահնագարյանին տրված խորհուրդները, ե՜լ
հատկապես
Մելիք
Զումշուդին
մատուցած
ծառայությունները' կապված գեղեցիկ Սալիհային
Փանահի
հարեմից
փախցնելու
վիպական
գործողությունների ընթացքին, ապա' Թալիշի

մելիքի ամրոցում Սալիհայի գտնվելը սրսրգելը, երբ
Չանախչի բերդից աոեւանգել էին ու թաքցրել նրան
Մելիք Հուսեյնի մարդիկ եւ... նույն ոգով, այդ
ստահակը խորհուրդ էր տափս Փանահին որպես
վախհսւտուցում հարեմից փախցված Սալիհայի
դիմաց
մելիքից
խնդրեւ
թույլսւտրելու
նրա
տարածքում, գեղադիր Շուշիի տեղանքում հիմնսւդրել
յուր իբր նոր' Շուշիի բերդը: Ընչասիրությունը,
խորամանկությունը,
խարդախությունը,
երկդիմի
խաղը, փառամոլությունը, գաղափարագաբությունը'
ծառայություն մատուցել իսլամին ու անխնա քանդել,
մաս-մասերի
բերել
մելիքների
միաբանություն
կոչեցյալը' նրա տարերքն էր... Այսպես, այս տիպը
Զուբովի մեկնաբանմամբ' լույս ու ստվերի տակ էր
երեւում, մե՜րթ մեծ քաղաքագետի ու խարդախի,
մե՜րթ նվիրված ծառայի, աստղագետի, խորհրդատուի,
օգնողի,
հոգացողի
դերում...
Բայց,
երբ
փառամոլությունը
եւ
ընչաքաղցությունը,
մութ
բնազդներն անընդհատ պահանջատիրական են,
ապա
վաում են իրենց թեւերը այս տիպի
ճանապարհին, իսկ այդ ճանապարհը, ցավոք,
արցախական
աշխարհի
քաղաքական
կյանքի
ճանապարհի սրտով էր անցնում: Այո, Տենի
բացահայտությամբ' կյանքից »ստանալով ավելին, նա
(փնի
երջանկությունից,
բարեկեցությունից, թե
փառամոլությունից, արծաթասիրությունից) դարձել է
ավեփ պահանջկոտ, եւ նրա հավակնությունները
գերազանցել
են
նրա
նվաճումները...«
(ՏԾն
Հիպպոփւո, «Գեղարվեստի փիփսոփայությունը«, էջ
78): Այսպես, տենյսւն այս բնութագրումը թվում է'
ասված
է
նաեւ
աստղագետի'
Ղարաբաղի
աստղագետի, որակման համար..., որ խորամանկ է
Հասանը, փաստում է ինքը, երբ պիտի Սալիհային
փրկելու հնար գտներ. »ես կձեւացնեմ ինձ բժիշկ:
Խորամանկության մեջ ես վարպետ եմ, դուք կարծեմ
ինձ ճանաչում եք...«: Եվ մեկ-մեկ բացահայտում է յուր
հարեմ սողոսկելու ծրագիրը..., իսկ Զումշուդը.
- Դու հավատացած եղիր, որ Շահնագարեան
Մեփք-Զումշուդը կը գիտենա, թէ որպէս պէտք է
շնորհակալ փնի քեզանից...
Որ «շնորհաշատ ու կարող« է, նորից Հասանը
ինքն է փաստում' դիմելով Փանահին. »Քսան սուրբ
իմամների' ինձ շնորհած կարոդութեամթը ես
ուսումնասիրեւ եմ բնութեան գրքի ամենաբարձր
խորհուրդները: Իմ վարդապետը եղել է հռչակատր
Շէյխ-Աբդուլ- Ֆսւթիհ-Ալին, որին մարգարէի մատը
պէտք է համարել ամբողջ երկրի վրա...« (Ձութով, Պ., էջ
92-93,95-96):
Եվ որպեսզի կարողանա խաբել Փանահին,
օգնության է կանչում յուր խորամանկությունը, սակայն
սաստիկ անհանգիստ է: Հեղինակը նկատում է. »...
Օգնութիւն
կանչելով
իր
բոլոր
հմտութիւնը
խսւբեբայութեան արհեստում եւ յոյս դնելով իր
խորամանկութիւնների վրա, որոնց մէջ խիստ լաւ
վարժված էր«,- (Պ.Զուբով,էջ 97-98)աստղագետը
որոշում
է
գործել,
այս
անգամ'
բժշկելու
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առաքելությամբ. Այլանդակ, գարշ Ալի Հսւսանը, երբ
Սալիհայի փաիտւսաը հաջողեցրել Էր..., ինբը գերի
ընկնելուց այսպես Է խոսում Փանահի սւռջեւ.
«Ամենակարող իշխան, ես գգում եմ իմ վարմունքի
բոլոր գարշեւիութխնը, բայց եթէ ջաանշիրցիների
հրամանատարի ոդորմութխնը թույլ կը տայ ինձ, ես
կը հադորդեմ նրան բոլորը, ինչ որ ինձ յայտնի է: Ես
ցոյց կը տամ այն բոլոր միջոցները վեհափառ Փան ահ
խանին, որոնցով նա կը լինի ամբողջ Ղարաբաղի
պետը...,- ապա նրա մութ ուղեղը բացում է յուր
խորշերը, թացում է ամբողջ կուտակած վարձը
ցուցեւու այս նոր տիրակալին' իր հերթին յուր
կորստյան մատնվեւու ահից* հոգում Փայփայելով
փրկության գոտ,- հանգամանբները ի նկատի
առնելով, թէեւ դու ինձ խաբեցիր, ներում եմ բեգ:
Հիմա դա ինձ ասա՜ այն, թէ ինչ միջոցով կարող եմ
ես հասնել ամբողջ Ղարաբաղի վրա տիրելու բարձր
իշխանութեանը: Հավատացած եղի՜ր, որ ես կը
վարձատրեմ բեգ արժանաւոր կերպով...
Ձեր' դեպի ինձ ցոյց տված գթութեան համար,
|սսւն, ես կը հադորդեմ այդ նշանաւոր գաղտնիքը:
Երկպսաակութխնները, որ ծագել են 1սամսայի
մէլիբների մէջ, բոլորովին ՚ բայբայել են նրանց
միաբանութիւնը, իսկ այդ նոր սկսվող պատերագմը
կը հսացնէ վերջին հարուածը: Նրանց գօրութիւնը ի
սպաո կը թոււանայ: Ամբողջ Ղարաբաղի վրա բարձր
իշխանութխն ձեռբ բերելու համար անհրաժեշտ է
ունենալ միայն մի բերդ, որը կառուցված լինէր մի
անմատչելի տեղում: Իսկ ես գիտեմ մի այդպիսի
տեղ: Չանախչիից 12 վերստ հեռատրութեան վրա
կայ մի սար, որի գագաթի վրա ստորոտից
բարձրանալու համար հարկսոոր կը լինի մէկ եւ կէս
ժամ: Սարսաւիեւի զառիվերներ տանում են դէպի
նրա ժայռոտ գագաթը... Սարի գագաթի վրա կայ մի
տափարակ տարածութիւն, որի շրջապատը երկու
ժամվայ ճանապարհ կը փնի: Ա յդ տեղում կարեփ է
հիմնել մի բադաբ եւ բնակեցնել նրան բաջ
պատերազմողներով: Այնուհետեւ դուր,- այսպես
մպեգին այլանդակությամբ խարդախը, շոյված յուր
հանճարեղությունից
ու
Փանահի
աչբերի
խորհրդավոր փայլից, շարունակում է,- կը փնէբ
անմատչելի, երբ մի որեփցէ վտանգ կը սպառնայ
թշնամին, եւ կարող էբ ..միշտ հարուածել ձեր
թշնամիներին, պահեւով շրջակայ բնակիչներին
սարսափի մէջ, եւ սրի ուժով կը հարկադրէբ նրանց
ձեզ հպատակվելու...

Հերմենեւտիկ (մեկնաբանական) եւ սւբս1տլո<լիյ1 Щ
(արժեբաբանակսւն) ասպեկտներում է քննված и Щ
գրող,

պրոֆեսոր

վեպի«կերպարների համակարգի զուգորդումներում)
Զ.վ. Բւսլայան
Ամփոփում

»Ղսւրսա I

վեպ«եի ուսումնասիրությունը, որը հրապարակ® I
Մոսկվայում,

1834թ.:

ժամանակաշրջանը
ժամանակներն

են,

Վեպի

նյութը Я Щ

Խամսայի

ՄԾլիբակո Щ

որոնք

ըստ ակադեմիկոս 11 Щ

Սարինյանի »հայկական պետականության հուշ«^Տ
ներկայանում4

վիպականացված

ժամանակսաւեսով,

Շուշի

1750-1826

բերիդ

»կաոու gniifni^H

Ղարաբաղի խանության ստեղծումով ու ոչնչսւցումւ^Տ
1826-28թթ.

ռուսևպարսկական

պատմական

ու

վիպական

իրադարձությունների

մեկնմամբ,

htiinuippjj^H
ռոմանտիկակա Щ

երկին հատուկ տարրերի ցուցմամբ, պատմսւվԽւ Щ
բարդույթի

օղակները

բացահայսււ Щ

հարցադրումներով:
Ցուցվող նյութը մի վտբրիկ հայտված է Պլ. Զուբովի I
»Ղարաբաղի

սատղագետը«

պատմավճսլ|Ո

ուսումնասիրությունից:
Սյուժեի համակարգին
կերպարների

զուգընթաց

համակարգը:

դիտարկված \Щ

Աստղագետ

Հասաս®

տիպային բացահայտումները պատմականության n il
վիպականության

հարաբերակցության

մեջ

tftl

բննված, մեկնված ու... ցուցված է գուբովյսւնսւկան1
պատմափիլիսոփայության կոնցեպցիան' ղիաարկելտ
արեւելյան խորամանկ տիպի խառնվածբը' բսպմադնւ! I
կերպարային օղակների բացահայտումներով...
Այս

կարեւոր

ներկայացված
կերպարային

Արցախը X IX դարի գրականության մեջ
(Պլատոն Զուբովի »Անդրկովկասյան պատմական

ՊլատոնևԶաբովի

աստղագետը« կամ »Անդրկու|կասյան սրստմա Щ

բարգույթում
Խամսայի

մեկնող

ասպեկտ է*

մելիքն հրի

ամբողջացումները'

վերիվարալ 1

մասնավորի

to ]

ընդհանուրի հարաբերության ու հակադրության մեջ...,
որտեղ

հիմնական

անմիաբանության,
արյունահեղության

բայբայիչ

օղակ

մանրևմունր
մարմինը,

որպես

է

դառնում
կռիվների,
Խամսայի

մեփբների բայբայման, քաղաքական կորուստների
ծայրագույն ծանր, գլխավոր պատճառ...
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Арцах в литературе XIX века
(Главный герой романа Платона Зувова
"Карабахский астролог" и система овразов)
Я.В.Балаян
Резюме
Исследование романа русского писателя XIX
века Платона Зувова професора, человека, который
30 лет своей жизни провел в Закавказье, в Арцахе, "Карабахский . астролог"
или
"Закавказский
исторический роман" - проведено в герменевтическом
и аксиологическом аспектах.
Роман выл издан в Москве в 1834 году.
Со быт и я и факты изображенные в романе, относятся
к периоду меликств Хамсы, который представляет
собой , по мнению известного академика Сергея
Сарнняна,
"Воспоминание
об
армянской
государственности". Этот период именно лег в основу
романа, поскольку он богат историческими
событиями , охватывающими время с 1750 по 18261828гг. Изображенное в романе время б ы л о
ознаменовано
"строительством"
Шушинской
крепости, созданием и ликвидацией Карабахского
ханства, русско-персидской войной 1826- 1828гг.,
объяснением армяно-русских, армяно-персидских,
армяно-турецких и армяно-грузинских отношений,
показом исторических и эпических интересных
реалий
и,
наконц,
толкованием
понятия
"исторический роман”.
Предлагаемый материал - это небольшой
фрагмент из исследования исторического романа
Зувова "Карабахский астролог”.
Параллельно сюжету исследуется и система
овразов в романе. Тип главного героя - астролога
Гасана - раскрывается в синтезе исторических и
эпических связей. В романе также проступает
Зубовская
историко-философская
концепция:
разоблачение типа хитрого человека, человека клеветника, человека - интригана.
В герменевтическом аспекте раскрываются и
обобщаются типичные образы меликов Хамсы,
разоблачается их непостоянство. В этом сложном
водовороте со бы т и й анализируюся частное и общее,
их расхождения и сходства. В разногласиях, в
столкновениях и конфликтах, в войнах, в
кровопролитиях скрывается источник разрушения
меликств Хамсы и политических потерь.
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

«Անդրկովկտսյան

պատմական

ուսումնասիրությունը,

որը

Մոսկվայում,

1834թ.:

ժամանակաշրջանը

(մեկնաբանական)

աքսեոլոգիսւկան

եւ

(արժաբաթսւնական)

վեպի

նյութը

Խամսայի

Է
եւ

Մելիքական

ժամանակներն են, որոնբ ըստ ակադեմիկոս Ս.
ներկայանում'

վիպականացվսւծ

ժամանակսւտեսով,

Շուշի

1750-1826

բերիդ

թթ.

»կաաոցումով«,

Ղարաբաղի խանության ստեղծումով ու ոչնչացումով,
1826-28թթ.

ռուսեպարսկական

պատմական

ու

պատերազմով,

վիպական

իրադարձությունների

մեկնմամբ,

հետաքրքիր
ռոմանտիկական

երկին հատուկ տարրերի ցուցմամբ, պատմավեպի
բարդույթի

օղակները

բացահայտող

հարցադրումներով:
Ցուցվող նյութը մի վտբրիկ հայտված Է Պլ. Զուբովի
«Ղարաբաղի

աստղագետը«

պատմավեպի

ուսումնասիրությունից:
Սյուժեի համակարգին զուգընթաց դիտարկված Է
կերպարների

համակարգը:

Աստղագետ

Հասանի

տիպային բացահայտումները պատմականության ու
վիպականության

հարաբերակցության

մեջ

են

բննված, մեկնված ու... ցուցված Է զաբոփսւնական
պատմափիլիսոփայության կոնցեպցիան' դիտարկել
արեւելյան խորամանկ տիպի խառնվածքը' բազմադեմ
կերպարային օղակների բացահայտումներով...
Այս կարեւոր

բարդույթում

ներկայացված

խամսայի

կերպարային

մեկնող

ասպեկտ Է

մելիքների

վերիվսւրող

ամբողջացումները'

մասնավորի

եւ

ընդհանուրի հարաբերության ու հակադրության մեջ...,
որտեղ հիմնական
անմիաբանության,

բայբայիչ

օղակ

մանրևմունր
մարմինը,

որպես

Է դառնում
կռիվների,
խամսայի

մելիքների քայքայման, քաղաքական կորուստների
ծայրագույն ծանր, գլխավոր պատճառ...

ասպեկտներում Է բննված ռուս գրող, պրոֆեսոր
ՊլատոնեԶուբովի »Ղարաբսպի աստղագեսւը« կամ
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գ

հրապարակվել

Սարինյանի «հայկական պետականության հուշ« են

արյունահեղության

Հերմենեւտիկ

վեպ«նի

Արցախի զանգփսծսւյիե լրատվության
միջոցները 1988-1992 թվականներին
Հ.Մ.Գալսայան
Մաքուր խիղճըչի վախենում
մարդկանց մեջ ւինեթւց, իսկ
անմաքուրին միայնությունն է[
է վախեցնում:
Սենակա կրտսեր
Ա յս ա շխ ա տ ա նքում քննա րկվում Են 19881992թթ. «Խ որհրդա յին Ղ ա րա բա ղ» թերթի ա յն
հա մա րները, որոնցում չտ սա բա նվում է ա զգա յին
ազատագրական պ ա յքա րը:
Ա յս
արտահայտությունը
չի
կորցրել
իմաստը
այսօր'
տիեզերագնացության
և
Էլեկտրոնային X X I դարում:
ճշմարտությունը պետք Է հնչի ու գրվի,
որրան Էլ այն դա ժա ն լինի: Անհրաժեշտ Է խոսել,
ցուցադրեի գրել, թե ինչպես Է ժողովուրդը մտածում,
ինչն Է պարսավում ու ինչը գովերգում, դրվատում,
ինչի վրա ծիծաղում ու ինչից արցունք թավտւմ: Այս
նշանակում Է' իմա նա լ, թե ինչ Է խորհում մարդը իր և
ուրիշների մասին, ինչպես Է ապրում, գոյատևում ե
ինչ գաղափարների և կուսակցության Է ծառայում:
Ի մ աշխատանքի նպատակն Է ցույց տալ, թե
Արցախի հիմնախնդիրը' 1988 թվականից սկսած
առայսօր, ինչպես Է լուսաբանվել տեղական
զանգվածային
լրատվության
միջոցներում:
Ակնհայտ Է, որ սա պատմություն Է, իսկ
պատմության
առաջին
խնդիրը
կեղծիքից
խուսափելն Է, երկրորդը' չթաքցնեւ ճշմարտությունը,
երրորդը'
առիթ
չտալ
իրեն
կասկածեւու
կողմնակալության և կանխակալ թշնամության մեջ:
Զանգվածային
լրատվության
միջոցների
պատմության անդաստանը հսկայածավալ և բարդ
մի աշխարհ Է' լի անակնկալներով և հրաշքներով:
Հայ պարբերական մամուլի ծագման օրից' 1794
թվականից, մինչև այսօր հայ պարբերականների
թիվը հասնում Է մոտավորապես վեց հագարի: Մինչև
Արցախի
անկախությունը,
Խորհրդային
շրջանումՂարաբաղի
մայրաքաղաքում'
Ստեփանակերտում, լույս Էր տեսնում «Սովետական
Ղարաբաղ» թերթը, չնայած-բազմաթիվ խոչընդոտող
հանգամանքների, ուներ իր ուրույն դերն ու տեղը:
«Սովետական
Ղա րաբաղ»
թերթի
Էջերում
ժամանակին
զետեղվել
են
բազմաթիվ
ու
բազմաբնույթ
նյութեր,
գրական-պսւամական
վավերագրեր: Այդ ժամանակաշրջանին և կոնկրետ
հասարակական միջավայրին հատուկ կնիքը գրեթե
միշտ նշմարվում
Է:
Լեռնային
Ղարաբաղի
զանգվածային ւրտտվության միջոցները ոչ միայն
լուսաբանում են երկրի ներքին ն արտաքին կյանքը,
հանրապետության հոգսերը, նպաստում նրանց
մտավոր ու հոգևոր աճին, այլև դառնում են
ընթերցողների
խորհրդատուն,
բարեկամը
ն

սրտակիցը:
«Սովետական
Ղարաբաղ» թщ
Խորհրդային ժամանակաշրջա նում ուներ իր ոպէզա
թելա դրվա ծ կոմունիստական կուսակցության կալա
Թերթում լույս Էին տ եսնա մ զուտ Ադրբեջանի կալա
երաշխավորված տարաբնույթ նյութերը:
19#
թվականից
սկսած'
Լեռնային
Ղարաթա
զանգվածային
լրատվության
միջոցներում inlfyj
ունեցավ վտվտխաթյուն: Ա յն ունեցեւ Է մի բանի փուլ;]
Առաջին փուլն ընդգրկում Է 1988-1992!
թվականները, երբ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը цШ
գիտվում Էր որպես Խ Ս ՀՄ ներքին խնդիր:
Երկրորդ փուլն ընդգրկում Է 1992-19911
թվականները, որոնք
բնորոշվեցին հիմնախնա
միջազգայնացմանը և լա յնա ծա վա լ ռազմական ծաա
դա ժա ն գործողություններով:
Երրորդ վաղն
ընդգրկում Է 1994-1991
թվականները, որոնց լիագումար ա մբողջություն
կարելի
Է համարել
հայ
ն
ադրբեջանական
դիվանագիաությունների մրցապայքարի ժամանակա!
շրջան: Պետք Է նշել, որ ա յդ գործընթացը այժմ Էլ
շարունակվում
Է,
քանի
որ
նմանատիպ
հակամարտությունների
կարգավորմ™
գործընթացները' որպես կանոն, տևում են երկար ա
ձիգ տարիներ:
1988-1992
թվականների
ժամանակա]
շրջանում վարձում Էին Արցախի հիմնահարցը լածեո
Խորհրդային օրենսդրական դաշտի շրջանակներում:
Խորհրդային շրջանում նմանատիպ հարցերի (ուծումյո
բավականին
խրթին
Էր և
միայն
կենտկոմ]
քարտուղարից Էր կախված, միայն նա կարող Էր |ուծկ|
քաղաքական հարցերը, ընդունել որոշումները: Քանի]
որ այդ տարիներին զանգվածային լրատվության
միջոցներում4 մամուլում,
ռադիոյով,
հեռոատա]
տեսությամբ, անընդհատ խոսվում Էր դեմոկրատիայի]
բարեվախությունների ու վերակառուցման մասիս]
աննկուն արցախցին իր հարցը բարձրացրեց ու այդպես]
Էլ ծագեց արցախյան հիմնախնդիրը: Ասենք, որ դա]
առաջին անգամը չէր, որ ազատատենչ ա դյուցազուն]
արցախցին գիմում էր Խորհրդային իշխանությանը]
Ա յդ հիմնահարցը ի հայտ էր եկեք նան 19651
թվականին, բա յց ապարդյուն էր, ճնշվել է կենտկոմի]
կողմից:
Քանի~-բանի~
հայազգի
հայրենասեր]
արցախցիներ արտաքսվել են Ղարաբաղից և ծանր ա]
դժնի հարված ստացել:
Գորթաչովյսւն
բարեփոխումներին
ն
վերակառուցման շրջանում արցախյան շարժումը այլ]
բնույթ ստացավ:
Տոկուն ու ազատաբաղձ արցախցին տարիներ]
շարունակ սպասում էր այդ օրվան: Մեր շարժումը]
տեղին
է
բնութագրել
հայրենասեր
անվանի ]
բանաստեղծ Գևորգ էմինը. «Արցախի հարցը լակմուսի ]
թուղթ է, որը շատ պարզ կերպով ցույց կտա՜ ]
վերակառուցում
կա՞,
թե՞
ոչ:
Այդ
հարցը ]
վերակառուցման ւիորձաքարն է»:
Բարեւիռխումների, վերակառուցման և ազսոո 1
հրապարակախոսության պայմաններում բացվեցին I

նոր հեռանկարներ զանգվածային լրատվության
միջոցների առջև:
Մամուլը, հեռուստատեսությունը, ռադիոն
դարձան արցախյան շարժման ջատագովներ ե
փորձեցին իրենց ընթերցողներին, ունկնդիրներին,
հեռուստադիտողներին
ներկայացնել
իրադարձությունների
ճշգրիտ
ժամա
նակագրությունն ու օբյեկտիվ լուսաբանումը:
ճշմարտացի տեղեկություններ հսւղորդելը, գրելը
անխուսափեւի 4էր և հույժ անհրաժեշտ, այն դարձեւ
էր ժամանակի հրամայական պահանջ:
Այս
հանգամանքներում
թերթերը,
լրագրերը,
ռադիոն,
հեռուստատեսությունը
վերանայեցին իրենց դիրքորոշումը: Երբ հետադարձ
հայացք ենք ձգում այդ ժամանակաշրջանին,
նկատում ենք, որ տվյալ ժամանակահատվածի
տարաբնույթ
նյութերում
պարզորոշ
կերպով
ընդգծված
են
համարձակությունը,
ուղղամտությունը,
բարեհոգությունը,
պատասխանատվության
զգացումը
համաժողովուրդսւկան
գործի
նկատմամբ:
Սկզբնական շրջանում Արցախի զանգվածային
լրատվության
միջոցները ՚ այս
հիմնախնդրին
անդրադառնում էին առանձնակի հոդվածներով,
հաղորդումներով: Սակայն 1989-1992 թվականների
ընթացքում երևան եկան կայուն ու հետաքրքրական
հաղորդաշարեր, ռեպորտաժներ, հարցազրույցներ:
Ամեն օր գրվում ու խոսվում էր Լեռնայի
Ղարաբադում տիրող դրության մասին, նույնիսկ
օտար լեզուներով հաղորդումներ էին տրվում, որը
լսվում էր արտասահմանյան երկրներում:
Այսպես' աստիճանաբար բացվեց զանգ
վածային լրատվության միջոցների վարագույրը:
Արցախի
ւրատվության միջոցները բացառիկ
հնարավորություն ստացան ճշմարիտ խոսք ասել
իրադարձությունների տպավորության ներքո: Մի
բռունցք դարձած Արցախը, իհարկե, նաև ողջ հայ
ժողովուրդը, սրտատրոփ ու անհամբեր սպասում էին
ճշմարիտ, օբյեկտիվ տեղեկատվության: Նորովի
խոսքը և շիտակ մտածելակերպը, հուզիչ մեկնաթանությունները, առողջ դատողությունը, սթափ ու
մանրակրկիտ վերրււծաթյունը կողմնորոշում էին
ընթերցողներին և ունկնդիրներին:
Արցախի
զանգվածային
լրատվության
միջոցներին
բնորոշ
էր
նան
ժանրային
բազմազանությունը: 1988 թ. յուրահատուկ են
առանձնապես հրապարակախոսական հոդվածները
ե ելույթները: Դրանց հեղինակները Արցախի
մտավորականներն էին: Աչքի էին ընկնում
Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտի
(այժմ
Արցախի
պետական
համալսարան)
դասախոսների ելույթները: 1988-1992թթ. հոդված
ներում և հաղորդումներում գերակշռում էին
ռեպորտաժները, ճանապարհորդական նոթերը և
հարցազրույցները, որոնցում խոսվում է Լեռնային
Ղարաբաղի քաղաքական իրավիճակի, սոցիսղ-

տնտեսական, հասարակական կյանքի մասին: Մի
շարք
ռեպորտաժներում
մանրամասնորեն
ներկայացված են ադրբեջանական իշխանությունների
կողմից իրականացված հակահայկական քաղաքա
կանության հետևանքները:
Ադրբեջանի կառավարող շրջանների ձգտումը
միանշանակ էր' աստիճանաբար հայաթափ անել
Արցախը, այն դարձնեւ երկրորդ Նախիջևան: Բաքվի
Վ.Ւ.Լենինի անվան մանկավարժական ինստիտուտի
հայկական
բաժինը,
ավելացնելով
նաև
ադրբեջանական բաժինը, տեղավտխեցին Ստեփանակերտ' հետապնդելով
մի
նպատակ,
որպեսզի
ադրբեջանցիները գերակշռող մաս դառնան քաղաքում:
Այդ և դրանց նախորդած տարիներին հայրենա
սիրական
մոտիվներով
ստեղծագործությունները
համարյա արգելվում էր տպագրել մամուլում:
Անդրանիկի անունը ոչ մեկը իրավունք չուներ տալու,
իսկ նրա լուսանկարը պահելը հանցագործություն էր:
Ազգային գաղափարախոսության մասին խոսք անգամ
լինել
չէր
կարող:
Արցախի
զանգվածային
լրատվության միջոցներում քաղաքական գործիչները և
լրագրողները իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացրել
ԽՍՀՄ վարչահրամայական ապարատի կողմից
իրականացվող
անարդար
ազգամիջյան
քաղաքականության
դեմ:
ճանաչված
անվանի
գործիչները
դեմոկրատիայի
համամարդկային
սկզբունքների առաջամարտիկներն էին, որոնց խոսքը
ժողովրդին էր հասնում զանգվածային լրատվության
միջոցներով: 1990-ական թվականներին Արցախի և՜
թերթերում, և' հեռուստատեսությամբ, և' ռադիոյով
ւուսաթանվում էին քաղաքական հարցեր: Ընդգծվում
էին մեր լեռնաշխարհի ներքին և արտաքին կյանքում
տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունները:
Արցախի զանգվածային լրատվության միջոցները
Դարաբաղյան հիմնախնդրի մասին օբյեկտիվ, ման
րակրկիտ ինֆորմացիա
էին
հաղորդում:
Այդ
նպաստում էր Ադրբեջանական կեղծ քարոզարշավին
պատշաճ հակահարված տալուն:
Լրագրության բնագավառում գործնական
ժանրերից մեկն էւ հարցազրույցն էր:
Հետաքրքրական էին 1988-1992 թվականների
ժամանակահատվածում
անցկացրած
հարցազրույցները, որոնք հագեցված էին փաստերով:
Ուշագրավ են Ստեփանակերտի քաղխորհրդի
գործկոմի նախագահ ՄՄիրզոյանի, ՀՀ Գերագույն
խորհրդի
պատգամավոր
Ռ.Քոչարյանի
(այժմ՝
Հայաստանի
հանրապետության
նախագահ),
«Խորհրդային
Ղարաբսւղ»
թերթի
խմբագիր
ՄՀովհաննիսյսւնի և դարաբաղյան հիմնահարցին
քաջատեղյակ
նշանավոր
այլ
անձանց
հետ
կազկմակերպված հարցազրույները: Արծարծվել են
արցախյան հիմնախնդրի լուծման տարբերակները,
լեռնաշխարհի քաղաքական իրավիճակի յուրահատ
կությունները,
Հայաստանի
հանրապետության
Գերագույն խորհրդի և Ղարաբաղի մարզխորհրդի
նստաշըրջանների որոշումները, Հայաստան-Արցախ
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կապերը, որոնբ անչափ կարևոր էին: Դրսւնցում
առաջարկվում
էին
արցախյան
ազգային
ազատագրական
պայբարը
շարունակելու,
Արցախին տարաբնույթ օգնություն հասցնելու
խնդիրներ:
Արցախի զանգվածային լրատվության միջոցները
1988-1992 թվականներին
Հ.Մ.Գալստյան
Ամփոփում
Արցախյան
ագգային-ազսաւագրական
պայքարի տարիներին մամուլի ուշադրության
կենտրոնում են եղել հրապարակախոսության,
ակնարկի, ռեպորտաժի, հարցազրույցի ժանրերը,
որոնցում
քննարկվել
են
հայ
ժողովրդի
պահանջ սւտիրության խնդիրները, քննսւդատվեւ
1սՍ Հ֊մ
ե
Ադրբեջանի
ազգային
սխաւ
քադաքականուքյունը, Արցախը հայաթափ անելու
ադրբեջանական
կառավարող
շրջանների
նկռտումները:
Տարիների բարձունքից նկատելի է դառնում
արցախյան մամուլի առաջնակարգ դերը մեր
ժողովրդի
ազատագրական
պայքարի
կազմակերպման ն լուսաբանման գործում:
Средства массовой информмации Арцаха
1988-1992 гг.
Галстяв А.М.
Резюме
В статье рассматривается за 1988- 1992гг.
роль средств массовой информации Арцаха. В деле
отражена национально освоводительная ворьва на
разных этапах, направленность напечатанных идейно
политических статей, отражена героическая ворьва
Арцаха.
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Պատմության դասերը
վ.Դա վթյա նի պոեզիայում
Ս . Ա . 1ս ա ն յ ա ն
Տվյսւ/ աշխատանքում դիտարկվում Ծն վ.Դավթյանի
պատմական թեմատիկայով ստեղծված ճավայան գործերը:
Հիմնականում վեր/ածվեք և գնահատվե/ են անվանի
բանաստեղծի «Հայերգություն», «Ո ՜ տայր ինձ զծուխ ծխանի»,
«ճերմակ ձիավորը», «Զվարթնոց», «Ասր Մաշտոցի մասին»,
«կոմիտաս», «Գիշերային գբուց Նարեկացու հետ», «Մոմիկը»
պոեմներն ու ասրերը, «Թոնդրակեցիներ» և «Ծիրանի ծառ»
չափածո դրամաները: Ուշադրության կենտրոնում Է եդե/
բննարկվոդ երկերի, գադափարական բովանդակության և
գեղարվեստական
առանձնահատկությունների
արժեքավորումը:

վ.Դսւվթյանն իր «Պատմության խորհուրդը»
հոդվածում գրել Է «Եվ ի՞նչ Է հաշում, ավելին, ի՞նչ Է
հրամայում մեգ պատմության խորհուրդը, ամենից
աոաջ դասեր բսւդել այդ պատմությունից և ապա'
նայել աոաջ»1: Դրանով պետբ Է բացատրել այն
հանգամանբը, որ նրա ստեղծագործության մի
զգալի մասը կագմում են պոեմներն ու ասբերը,
պատմական
թեմայով
գրված
գափածո
դրամաները: Այս առումով ետչարենցյան շրջանի Էպիկական շունչ ունեցող պոետների շարբում նրան
կարելի է համարել աոաջիններից մեկը: Հայ ժո
ղովրդի պատմության հնօրյա և՜ հերոսական, և"
ողբերգական դրվագները միշտ եղել են Դավթյանի
տեսադաշտում:
ժամանակին
գրականագետ
ՄՍողոմոնյսւնը նկատել է. «Հա յ ժողովրդի
պատմությանը դիմելով, վ .Դավթյանը երգում է
հատկապես նրա հերոսական կողմը, նրա
պայքարը
օտար
զավթիչների
դեմ,
նրա
ազատասիրությունն ու անկախության ձգտումը,
որը համարում է նրա կենսունակության հիմնական
աղբյուրներից մեկը»:2 Պատմության գեղարվեստա
կան ընկալման և դավթյանական եզրերը գնահատելու համար հետաքրքիր է նրա «Հայերգություն»
ասքը, որտեղ կարդում ենբ.
Հայաստան աշխարհ,
ԻնչպԾ՞ս ապրեցիր
Այդ մի բուռ ջրով ու մի /ուրթ ծսպկով:
Ե վինչպ ե՞ս եդավ,
Ո րգ/խ իդ վրա խ շխ շա մ Է դեռ
կա նա չից, աստղից т քա մուց հյուսվա ծ
Մենավոր բա րդին... ֊ՀԼ
(«Հայերգություն»):
Բանաստեղծը Մենավոր բարդու շուքի տակ,
փրկված Հայոց հողակտորին հենվելով' հոգու լու
սարձակով զննում է հնամյա մեր ժողովրդի անցյա
լը, ձգտում գտնել մեր դժվար երթի գաղտնիքներն ու
գույները,
բացսւհայտել
հոգեբանական
այն
առանձնահատկությունները, որ բնութագրական են
մեր ազգին երեկ և այսօր: ժողովրդի գոյատևման
խորին խորհրդի և ճակատագրի արծարծումներով
1 վ.Դ ա վթ յա ն «Զագսւհնո ճանապարհ», էջ 402:

Դավթյանը բերում Է իր խոսքը' ավելի շատ սաբային
հնչերանգներով:
Պատմական
եղելությունների,
իրադարձու
թյունների, անձնավորությունների նկարսւգրություը
բանաստեղծի երկերում ծփանք Է տալիս առասպելա
կան - հեքիաթային - սաբային պատումների շրջա
նակներում: Ւսկ դա բխում Է մեր ժողովրդի դժվարին
ճանապարհի, նրա կրած տառապանքների և դրանց
հաղթահարման գիտակցումից: Բանաստեղծն ինբն Է
բնութագրում երկիրը Հայոց, «ճակատագիր ես, Որ
մրուրի մեջ թաթախված շանթն Է շառաչով գրել Եվ
սրբագրել տառապանքն ինքը...»:
Վ.Դավթյանը բացում Է Հայաստանի մագաղա
թյա մատյանը, այնտեղ տեսնում «Բիրտ խռովքների ու
քնքշանքների
Անվերջանւպի
ալեբախություն»,
«Բարբարոս թարթառով ու զտված հնչյուն»-ով կար
դում աստղալույսերի ե սւրշալույսների ներշնչումնե
րը: Ն ա գալիս Է այն եզրակացության, որ մայր երկիրը
իր կարծրությունը դրել Է հայոց ցեղի երազներում ե արարել աղբյուրների լույսը: Ահա ա յդ մաքառման ե
գոյատևման ավիշն Էլ հենց թելադրում Է բանաստեղ
ծին նսւրեկացիական հակադիր բնութագրումներով
ստեղծել ժողովրդի ա նցած ճանապարհի պատկերը.
Դու 'խոնարհ աղոթք,
Բ ա յց նա և' արծվի ահեղ կռնչյուն,
Դ ու' վանքի զա նգա կ ու ռազմի ղու վաղ,
Դ ու'վիհի անկում, գա գա թի ներբող,
Դ ա 'ներմա ն թա վիշ, վրեժի եղջյուր,
Դա 'խաղաղ կրակ, մո/եգնա ծ դու ջուր,
Դու'սիրո ծա ղիկ ու վայրի տատասկ,
Դու '/եղի որոմ, կա թնա հա մ դու հասկ,
Նարեկա վանքի քա րե հրթիռով
Առ Աստված միտող դու Նարեկացի
Եվ աստծո կոչը գանգատովխրվող
Ահեղ ցա սումըֆրիկյա ն կա յծի...
Եվ դու տառապանք,
Որ ծա նր Է որպես կռանը' սա /ին... :՛
(«Հայերգություն»):
Երկիրը բանաստեղծին կտակել Է «ցավը պար
տության»: Բայց դարերի բարձունքից քնարական հե
րոսը դարձյալ «Թաքուն գանգատով ու... գոհու
թյա մբ» հայրենիքը համարում Է իր բախտը, հավատը,
գոյությունը:
Վ Դ ա վթյա նի պատկերներում Հայաստան աշ
խարհը Արա Գեղեցիկ Է և հրեղեն սյուն: Հրեղեն ու ոգեղեն պատկերներում բանաստեղծը
ներկայաց
նում Է հայրենիքի ե ժողովրդի կենսագրությունը' ժա
մանակակից երևույթների հոլովումով ու լուծումով:
Դավթյանը իր ասքերի հենքերը գտնում Է մեր պսաւմիչնե րի երկերում ն
ժողովրդական ավանդու
թյուններում: Արա Գեղեցիկը, Արտավագդը, Մ.Մաշտոցը, Վարգսւն Զորավարը, Գրիգոր Նարեկացին և
ա յլ
հսկաներ
բանաստեղծի
ստեղծած
պատկերասրահում
լեզու առած խոսում և խոր-

Ս.Սալոմոնյան, «ժա մա նա կա կից հայ բանւսսւոէպծննր», հ.1,
«Հա յա ստ ա ն», 1965, Էջ 503:
վ Դ ա վ թ յա ն , «Ա սր սիրո», «Սովհտական գրող», 1982, Էջ 277:

1 Ն ա յն տէւղամ, Էջ 282
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հուրդներ Mi տալիս նոր սերունդներին: Դավթյանի
պատումներում անմիջականությունն ու ոգեղեն
շունչը ուղղակի տար արյուն Mi հաղորդում Հայրե
նիք - պատկերին: Հայաստանը անձնավորվում Է
անցյալի և ներկայի զգացողությամբ: Շրջանցելով
պատմության փաստագրական սահմանների գա յ
թակղությունը' Դավթյանն ավելի շատ բացահայ
տում Է մեր ժողովրդի հոգեբանությունը, ազգային
բնավորության գծերը: Հայրենասիրության զգացու
մը բանաստեղծը միագիծ չի ներկայացնում: Ն ա
ստեղծում Է հերոսի ամբողջական կերպարը: Նրա
հերոսները ազատասեր են, անզիջում, վեհանձն,
պատվասեր, հայրենիքի ե ժողովրդի սիրո և ընտա
նիքի անձնուրաց պաշտպաններ: Ձեռք մեկնելով
մեր առասպելներին, Վ.Դսւվթյանը դարերի խորքից
փնջում Է ժողովրդի հայրենասիրական զգացումնե
րը' պատմական անձնավռրությունների միջոցով:
Այդ առումով հատկանշական Է »Ո ՜, տայր ինձ
զծուխ ծխանի« ասքը: Օգտվելով Էպոսային պա
տումների ժանրային ե լեզվական միջոցների առանձնահսւտկություններից,
Դավթյանը
Սրտավազդի կերպարին մի կողմից հաղորդել Է հո
ղեղեն գեղեցկություն, մյուս կողմից' ոգեղենի աստ
վածային երանգներ: Պատմությունից առնելով Սր
տավազդ Երկրորդի գործունեության, հռոմեական
զավթիչների դեմ մղած նրա պայքարի, նենգ
Սնտոնիոսի կողմից գերեվարվելու փաստերը,
Դավթյանը ընդգծել Է հայրենական ծխանի
արարչական ուժը' որպես հարատևման աղբյուր:
Գերված Սրտավազդ թագավորի անկոտրում կամ
քը, Եգիպտոսի թագուհի կլեոպատրայի առջև չխո
նարհվելու նրա վճռականությունը, ազգային
հպարտության զգացումը բանաստեղծը արծարծել
Է պատկերային թարմ ու կուպփտային հնարանք
ներով: Ասքի մեջ բանաստեղծի գեղագիտական իդեալի դիրքերից մտորում Է Արտավազդն ինքը' Անտոնիոսին որակելով որպես գող, չար, շողոքորթ,
քծնող ավազակ: Արտավազդը վերհիշում Է, թե ինչ
պես Անտոնիոսը Հայաստան եկավ «եղբայրության
երգմամբ, ընծաներով...», և ինքը որպես զինվոր ու
մարդ' հավատաց նրան ու գնաց վրանը և առևանգ
վեց: Արտավազդը չի հաշտվում այն մտքի հետ, որ
«նվաճված Է...Հայաստանը»: Գերված Սրտավազդ
թագավորը Նեդոսի ափին հիշում Է ժողովրդա
կան տոնախմբությունները, մտքի թևերով փարվում
Է Արարատին: Սրտավազ դի արտաքին և ներքին
հոգեկան գեղեցկությունների մեջ բանաստեղծը
խտացրել Է հայկական առասպելական դյուցա
զունների բարեմասնությունները: Ն ա չի խոնարհ
վում կլեոպւաորային, ինչպես Արան' Շամիրամին:
Եվ յուրաքանչյուր անգամ Եգիպտոսի թագուհու'
«Հոռոմների ծախու հոմանուհու» կեղծ հորդորնե
րին պատասխանում Է վեհ ու հպարտ, «կլեոպատրա, գեղեցկությունդ մարմնավոր Բազմապատկիր
քո հոգևոր գեղեցկությամբ Եվ տուր ինձ ծուխն իմ
ծխանի...»:

Արտավազդը պատրաստ Է քայլել դնսլի կա- Н
ռափնարան, բայց երթեք չխոնարհվել թշնամու աոջե: Я
Նրա հպարտության և վճռականության шфдо^Щ
հայրենիքից Է ակունքվում: Ն րա խոհերում, կարոսՓ^!
ծփանքներում նույն երազն Է հնչում.
Ո ՜ տայր, ռ ՜ տայր ինձ ծխանիս ծուխը սուրբ -Щ
Ո ՜ տայր առավոտը նավասարդյան,
Եղնիկների վարգը հա յոց յեոներն ի վեր,
Ու Ծղջերվաց վարգը ձորԾրն ի վար
Ո ՜ տայր, ո ՜ տայր ինձ,
Ո ՜ տայր ԱրտաշատիոսկԾվաշի ճամփան,
Հնձանների բուրմունքն ու փշատի վաշին, 1
Ո ՜ տայր թոնիրների բուրմունքը սուրբ,
Ո ՜ տայր, ո ՜ տ ա յր ...:
(«Ո ՜ տայր ինձ զծուխ ծխանի»):
Տեղին Է բերել գրականագետի ճշմարիտ գի-Я
սատկումը այդ առիթով. «Ո ՜ տայր ինձ զծուխ ծխա- Я
նի...«, - սա հայրենիքի կարոտի առաջին կանչն Է, որ Щ
հետո դարեդար պիտի հնչեր մեր պատմության И
վրա»:1
Չորրորդ դարի պատմական իրադարձություն-Щ
ների դավթյանական գեղարվեստական ընկալումնե-1
րը նոր, ավելի լայն ընդգրկումներով բացահայտվնցին 1
«ճերմակ ձիավորը» ասքում: Փավստոս Բուզանդի 1
«Հայոց պատմությունից» առնելով թեման, վ . Դափ I
թյանը պատումային հետաքրքիր սկզբունքներով j
թարմացրեց վիպական այդ դրվագը' հաղորդելով 1
նրան արդիական հնչեղություն: Այս ասքը ևս մեր ան- |
ցյալի հերոսական ավանդների հանդեպ բանաստէպ- !
ծի ունեցած լայնախոհ հայացրի արդյունք Է: 1սորա- ]
պես իմանալով չորրորդ դարի քաղաքական, կենցա
ղային և բարոյական խմորումները, Վ.Դավթյսւնը չա
փածո խոսքի հնարավորությունների սահմաններում
և՜ հենվում Է Փ. Բուզանդի մեկնաբանությանը, ե՜ իբենն Է բերում ասքի մեջ: Արշակ Երկրորդի, Շապուհ
Արքայի, Վասակ Մամիկոնյանի և նրա որդու' Մուշե
ղի շուրջ ստեղծված ավանդապատումի հիմքում խո
սում Է պատմական ճշմարտությունը: Դավթյանը այդ
հիման վրա ստեղծել Է գեղարվեստական մի նոր իրա
կանություն, մի նոր պատում' իր խորհրդավոր լուսա
բանումով: Բանաստեղծը առաջին հերթին ընդգծում Է
հայ ժողովրդին հատուկ անձնուրաց հայրենասիրու
թյան և վեհանձնության գաղափարը: Ասքի սյուժետային հիմնական գիծ ընտրելով ժողովրդի քաղաքա
կան մաքառման երևույթը, նա իր երկում ցույց Է տա
լիս
կերպարների
հերոսությունն
ու
ծանր
ճակատագիրը: Ասքը սկսվում Է գույժով. «Շապուհն Է
նորից Հայաստան սողում իբրև վիշապ օձ...»: Արեելյան-պատկերային հյուսվածքի մեջ երևում Է Շապուհ
արքայի «նժույգը բոց», «շեկ առյուծը... բոցին դրոշի»,
որ գալիս Է ժանիքները մխրճելու Հայոց աշխարհի
ողին ու կողին: Գոռոզ Շապուհի հուշ-խոհերում ներ
կայացվում են նրա գործած դաժանությունները Ար1 վ-Դավթյա ն, «Եհւխ ծխ ա նի», «Հա յա ստ ա ն», 1969, Էջ 25:
1Դ.Գասս|աբյան, «Պոեզիան ե կյանքի ճշմարտությունը», «Լույս»,
1990, Էջ 350
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շակ թագավորի, վասակ Մամիկոնյանի, Փառանձճմի, ամբողջությամբ Հայաստանի հանդեպ:
Պարսիկ բռնապետին հակադրվում է հայ ժո
ղովրդի խղճի, ազնվության, վեհանձնության խտա
ցում հանդիսացող Մուշեղ Մամիկոնյանը: Մուշեղի
բնավորության այդ առինքնող գծերը մեծապես առ
նչվում են հայրենիքի փրկության գաղափարին:
Ասքի առաջին մասում հանդես եկող գոռոզ ու չար
Շապուհին երկրորդ մասում հակադրվում է Մուշե
ղը: Շապուհի նժույգը' բոց, Մուշեղի նժույգը'
կապույտի մեջ "ցոլացող «սպիտակ կրակ»: կարմի
րի և Սպիտակի հակադիր այս այլաբերության ծսւվալվոդ ծփանքներում ընդգծվում են Մուշեղի վրի
ժառության անհրաժեշտությունն ու վեհանձնու
թյունը: Դավթյանը այդ զգացումների հենքերը սւգուցում է հայրենի երկրին, որը և՜ հայ մարդու, և՜
իր սուրբ հողի միասնության խորհրդանիշ է նշա
նակում.
Հայոց աշխարհի ձորերը բիրտ են ու վայրիվերո,
/Արարման պահին գւխապտույտ է ունեցեք աստ
ված/,
Հայոց աշխարհի ձորերը սայում, դա ռնում են վիհեր,
Եվ վիհերն' անդունդ:
Անդունդների մեջ
Թ նդյուն կա ու մաթ,
Անդունդների մեջ
Հովազների պես որսին հետամուտ
Գետեր կան ահեղ'
Փրվտւրը կախված երախներն ի վար:
Գետերն այդ ոխովթռչումբարե-բար
վ ե մ են տապայում,
Որձաքար հայում,
Ծունկերն են ծա /ում
Այրուձիերի... /
(«ճերմակ ձիավորը«):
Եվ այն պահին, երբ «Շապուհի զորքը Հայոց
ձորերում ձգվել ընդերկար ու գալար-գալար առաջ»
էր սողում, սպարապետ Մուշեղ Մամիկոնյանի
«մերկ սուրն է շողում, օծված աստղերի շողակաթ
[ույսով» և հնչում է փրկարար կոչը. «-Ւ զե՜ն,
հայորդիք, հանուն վասակա, Զարդենք այս ան
գամ մեջքը վիշապի»: Մուշեղ Մամիկոնյանին հա
զում է Հայոց թագավորի և սպարապետի մահվան
վրեժի հատուցումը, հայրենիքի պատվի փրկությու
նը: Դավթյանը իր այս կերպարին հաղորդում է
մարդկային ամենավեհ ապրումները' երկու սուրբ
զգացումների' հայրենասիրության և վեհանձ
նության համաձաւվածքով: Զարդելով պարսկա
կան հրոսակներին և փախուստի մատնելով Շա
պուհին, Մուշեղը ազատ է արձակում նրա սկյութուհի, սւսորուհի, եթովպուհի, վրացուհի, քուշանուհի,
հե| լենուհի և այլ ազգերի ներկայացուցիչ կանանց:
Մուշեղ Մամիկոնյանի այս արարքը տարեգր
վում է հայոց մատյաններում, իսկ Շապուհ արքան

հրաման է արձակում, «Որ իր ոսկեձույւ գինու գավա
թին նկարեն պատկերն սպարապետի, նկարեն ճեր
մակ նժույգի վրա...»:Սակայն պատումի այս
ավարտով չի լուծվում Դավթյանի ասքի գաղափարը:
Նա խորապես հասկացեւ է, որ Հայոց քաջն սպարա
պետի վեհանձն արարքը նպատակամղված է եղել
մարդկային բնավորության մեղմացմանը, ժոդովուբդների մտերմության հաստատմանը: Ա յդ է վկայում
ասքի ընդհանրացումը.
Եվխոսք են խոսում, թ ե ետ այնորիկ
Մեղմացավբարքը գազան Շապուհի.
Ու մի սակավիկ
Շատացավբա րին աշխարհի վրա.
վ . Դավթյանի հայրենապատումի մեջ մի ամ
բողջական շարք են կազմում «Զվարթնոց», «Ասք
Մաշտոցի մասին», «կոմիտաս» պատմական պոեմասքերը, «Ծիրանի ծառ» դրաման, Հայոց մեծ եղեռնի
ողբերգությունը
պատկերող
«Ռեքվիեմթ>:
Բանիաստեղծը նրանցում ստեղծեւ է հայրենասերների մնայուն կերպարներ, որոնք իրենց ժամանակաշր
ջանի խիղճն ու ձայնը լինելով հանդերձ, հանդես են
գափս որպես դաս ա օրինակ աշխարհ եկող սերունդ
ների համար: Հայրենիքի, նրա աժի և պատվի խորհր
դանիշ Արարատը բոլոր դեպքերում պատկերվում է ոչ
միայն որպես հայ ժողովրդի պատմական ընթացքն
ապահովող կենտրոնաձիգ հսկա, այլև սերունդների
հոգեկան գեղեցկությունն ու բարոյական կեցվածքն
ապահովող նահապետ: Բանաստեղծը այդ մղումով
արեգակի առաջին շողի ջերմությունը նվիրում է Uզսոոն Մասսի ձյունին և ապա' Արծվի թևերին ու կո
պին, որից հետո արծիվը պոկվում է տեղից ու սուրամ
Ազատ Մասիսն ի վեր: Արծվի թռիչքին հետևում է
ճարտարապետ Հովնանը և գտնում Մասսի ու արծ
վի դաշնությունը.
Եվ Հովնանի հա նդեպ որմ է Ծյնում կարծես,
Քար է դրվումքարի,
Քար է դրվումքարի,
Եվխարսխի վրա սյուն է դրվում միատող,
Եվ սյուների վրա արծիվները միտող
վս եմ գմբեթներն իրենց բա ց թևերին առնում,
Սավառնում են,
Եյնտւմ
Ու տանում են դեպի արևածագ
Ու տանում են դեպի ո/որտն Աստծո
Ըմբոստացումն հա յոց
Ու համբարձումն հա յոց... /
(«Զվարթնոց»):
Զվարթնոցի ամեն մի քար բանաստեղծը բնու
թագրում է որպես անանց հավատ, իսկ Զվարթնոցը'
»Ւբրև մի սրբատաշ, բյուրեղ Մասիս«: Դավթյանի
խոհերում ու մտապատկերներում Հայոց աշխարհի
կոթողները ներկայանում են որպես հայոց աստեղնա-
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մերձ լեռների շարունակություն, դաոնում երփներանգ ե աստվածային նաիրյան խճանկարի անբա
ժանելի մասունքներ, ինչպես բանաստեղծն Է հաս
տատում. «Զվարթնոցն Է կանգնել Մասսի դիմաց
իբրև մի սրբատաշ, բյուրեղ Մասիս...»:
«Զվարթնոց» ասրում Դավթյանը հայրենասի
րության գաղափարը աոաջին հերթին մարմնավո
րում Է հայ մարդու արարման խոնջանքի մեջ' որ
պես վայելք, որպես վսեմ պարգև: Հայ մարդու արարոդ մտքի լտափը նախանձ Է առաջացնում ան
գամ Հռոմի կայսեր սրտում: Ասքի սյուժետային գլ
խավոր գիծը դրամատիկական լիցքեր Է ձեոք
բերում: Մի կողմից հայրենասեր Հովնսւնն Է հառ
նում,
մյուս
կոդմոււՐ
բյուգանդական
կոստանդինոս կայսրը' նենգությամբ ու չար նա
խանձով բռնկված: Հովնանը փայփայում Է ազգա
յին արժանապատվության զգացումը, որ Զվարթնո
ցը ավելի շքեղ Է, քան Սոֆիայի տաճարը: Դրամատիգմը նոր լիցքավորում Է ստանում կայսեր խար
դախության պատճառով: Ն ա որոճում Է Հովնանին
կ.Պոլիս տեդաւիոխելու միտքը, որպեսզի նրա
«Հանճարը Բյուզանդիոնում... առավե՜լս շողա»:
Հովնսւնին ստիպում են գնալ' Բյուզանդիա: Վ.Դավ
թյանը հայրենի երկրի հանդեպ եղած մարդկային
կարոտի այրող կրակն Է պատկերում հայ ճար
տարապետի հոգում: Այդ կարոտը իմաստնացած
խոհ Է, գոյատևման պատգամ' ծիածանված անցյալից-գալիք: ճարտարապետ Հովնանի մենախո
սության մեջ ահա այդ ծիածանն Է խոսում.
Հո՜ղը,... Հա յոց հողը... Ամբողջովին
Ոգի է նա, չտ յսռվշա ղվա ծ աճյուն,
Նա մայրական բուրմունք
Ու մանկության բուրմունք
Ու բուրմունք է հացի...
Նա տուն է տ կրակ,
Աղոթք է ու գինի,
Նա ծխանի ծուխ է բա րձրագնա...
Հոգը, Հա յոց հողը, հա յոց ոգին է նա }
(«Զվարթնոց»):
վԴավթյսւնը հերոսի այս ընդհանրացված իմաստությունը կրկին ու կրկին կապում Է հայրենի
խորհրդանիշ հանդիսացող լեռների, գետերի, աղ
բյուրների հետ: Հովնանի հոգու հետ խոսող հոդը
արտահայտության Է գտնում Արագածի, կապույտ
աղբյուրի, Մասիսի մետաֆորներով: Հովնանի վե
հությունը երկնային պարգև չէ, այլ հայրենի լեռներից ժառանգած հոգևոր սնունդ: Դավթյանի հերոսը
ինքն Է խոստանամ «Եվ գա տվիր, Մասիս, ինձ վե
հությունդ պարզ... Հայոց ոգու խորհուրդն անմեկ
նելի, Հայոց արնսւքամվոդ, խաչվող, քամվող, գամ
վող, Հայոց մեռնող Սակայն հրաշքի պես հառնոդ
Ոգու խորհուրդը պարզ»:
1 Նույն անդում, Էջ 89

Դավթյանի բանաստեղծական ընդհանրացում-1
ների մեջ ժողովրդի կենսափիլիսոփայությունն ԷI
ծփում' հաստատելով հայոց ոգու անմահությունը
Զվարթնոցի մեջ, որը և՜ ըմբոստացում Է, և՜ համբար-1
ձում: Հովնանը որպես հայ ժողովրդի արարալ հան
ճարի մարմնացում, կրկնակի Է գեղեցկացնում հայրն-1
նիքի հանդեպ ունեցած կարոտի կանթեղով: Հենց այդ
սերն Է, որ նրան հեռու Է պահում օտարին ծառայելու]
մտքից: Հովնանը այդ մասին չի խոսում: Ասքի վերջին!
պատկերներն են ընթերցողին հուշում և՜ Հովնանի
ցավը, և՜ Հայոց աշխարհի դեմ շարունակվող |
ասպատակությունների շարանը.
Շուրջը օտար դա շտ եր, հողմ է ու ձյուն,
Օտար հողմը նրան բերա նն առած,
Տա նում է աշխարհով, ո՞ւր է տանում...
... Հողմի ոռնոցներումշունչն է մահի,
Իսկ ճանապարհն անվերջ ձգվում է դեռ
Ու գաչարվամայրող ձյունափոշով:
Հետո հողմի աչիքն իբրն պատանք
Պարուրումէ նրան ու հետքերը ջնջում:
Իսկ սանձակոծ հողմը դեռ վրնջում,
Ասպատակում է դեռ... ?
(«Զվարթնոց»):
վ . Դավթյանի հայրենասիրական երկերի մեջ
առանձնակի տեղ Է գրավում «՛Ծիրանի ծառ» չափածո
դրաման: Հեղինակը նրանում ներկայացնում Է միջ
նադարի իրադարձությանները: Ծիրանի ճյուդսւկոտոր ծառը Հայոց աշխարհի, հայ ժողովրդի խորհրդա
նիշն Է, որի շուքի տակ և շուրջ բանաստեղծը ներկա
յացնում Է պատմական իրադարձությունները' կապ
ված Անիի ճակատագրի հետ: Քերովբեի, հւուշուշի,
Աբամսւնյակի, Ադամոսի, Սիմավոնի, վանահոր,
Թուխծամի, հույն Սպայի կերպարների միջոցով
վԴա վթյսւնը քննարկում Է հայրենիքի և ժողովրդի
ճակատագրի պրոբլեմը' կրկին ուշադրություն դարձ
նելով անցյալի հերոսական և ողբերգական Էջերին:
Պատմությունից հայտնի Է, որ Անիի թագավոր Գագիկ 1-ինի մահից հետո գահակալական կռիվներ են
ծագում նրա երկու որդիների միջև: Թագավորի ավադ
որդին' Հովհաննես Սմբատը, ժառանգում Է հոր գահը'
երկրի մի մասը տրամադրելով կրտսեր եղբորը' Աշոտին: Երկիրը թուլանում Է: Բյուգանդական կայսրու
թյունը օգտվելով դրանից, թուլակամ Հովհաննես Սմ
բատի հետ կնքում Է պայմանագիր-կտակ, ըստ որի
Սմբատի մահից հետո Անիի թագավորությունը պիտի
անցնի բյուգանդական կայսրության լծի տակ: Այդ
խայտառակ համաձայնագրին նպաստել են ժամա
նակի հայոց Պետրոս կաթողիկոսը և վեստ Սարգիսը:
1930-ական թվականներին պատմական այս
ցավալի փաստի հիման վրա ԴԴեմիրճյանը գրեց
»Երկիր հայրենի« պիեսը: վԴ ա վթ յա նի չափածո
դրաման ևս վերաբերում Է մեր պատմության այդ ող
բերգական ժամանակաշրջանին: Սակայն եթե Դեմիրճյանը նկարագրում Է պատմական իրադարձուՆ ույն անդում, Էջ 95
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^■թյունները, ապա Դավթյանը քննարկում է այդ խսւյՏոաաակ կտակի հետևանքը: Հովհաննես Սմբատի
թամահից (1041թ.) հետո, կյանքից հեռանում է նաև ԱЩ շուռը:
Թագավորության
դավաճան
ուժերը'
Щ կաթողիկոս Պետրոսը և վեստ Սսւրգիսը, աշխուժանում՜ են: ժողովուրդը չի հաշտվում երևույթի հետ:
В Սպարապետ վահրամ Պահլավունին ղեկավարում
В է ժողովրդական ըմբոստությունը: Թագավոր նշու
տ ՛ նակաված 16-ամյա Գագիկ Երկրորդը' Աշոտի որВ դին, կազմակերպում է աննահանջ պայքարը ե՜
В բյուգանդական, ե՜ սելջուկյան հրոսակների դեմ*
В միաժամանակ մարտնչելով կենտրոնաիտւյս ուժեВ րի դեմ: Դեմիրճյանը, ահա, նկարագրել է Գագիկ
В Երկրորդի իշխանության գլուխ անցնելն ու նրա
В կազմակերպած պայքարը: Դեմիրճյանին շաI րունակել է վԴ ա վթյա նը: ճիշտ է, «Ծիրանի ծառ»
! դրամայում ուժեղ ե սրընթաց բախումներ չկան,
j սակայն բանաստեղծին հաջողվել է պատկերել ժաI մանակաշրջանի մարդկանց հոգու խռովքն ու տագ■ նապը: Հայրենիքի և ժողովրդի միաձույլ հասկացու■ թյան նկարագրությամբ Դավթյանը նախ ընդգծում
■ է այն տագնապը, որ ապրել է ժողովուրդը, որի Tu
rn նունից դրամայում հանդես է՜ գալիս գուսանը.
Սուրբ արևագաչ, օգնական ինձ չեր,
Որ ես կարենամ ճշմարիտ խոսքով
Սև որբը հյուսեք Անի բսպաբի
Եվ գովքը հյուսեւ քա ջ Պահ[ավունու... է
(«Ծիրանի ծառ»):
Նկատելի է վ . Դավթյանի մտահղացման եր! կպլան ընթացքը' պատկերել ե՜ Անի քաղաքի ող[. բերգական վիճակը, և՜ միաժամանակ ներկայսւցV նել ժողովրդի ե նրա քաջ գավակների հերոսական
I պայքարը' հայրենիքի հավերժությունն ապահովե
լու ուղղությամբ:
Դավթյանը չի սքողում Հայաստանի անմխի
թար վիճակը' կապված Անին արծաթով ծախելու
հետ: Ն ա Անիի և Հիսուսի ճակատագիրը համա
րում է նույնատիպ: Դրամայի սյուժեի երկրորդա
կան գծի վրա բանաստեղծը ներկայացնում է գինե
տան աշխատակցուհի Խուշուշի, առևտրական Սիմավոնի, ալքիմիկ Ադամոսի, ինչպես նաև Թուխ
ծամի վտխհարաբերությունները, սակայն գաղա
փարական հիմնական ուղղվածության ելակետը
Անիի թագավորության ճակատագիրն է: Սյուժեի
ծանրությունը կարգալուծված Ադամոսի ուսերին է:
Նա տիրապետում է ժամանակի գիտության
գաղտնիքներին, կարողանում է քիմիական ռեակ
ցիաների օգնությամբ պղնձից ստանալ ոսկի, երա
գում է իր ստացած ոսկու միջոցով գումարել հայոց
ցրիվ գորքը, զինել լեռնականների գնդերը և այդ հե
ղեղը թաց թողնել «Հոռոմաց վրա».
Ոսկով կխցկեմ
Ես հոռոմների կոկորդը ագահ

В

I

Եվ ոսկեշդթա կդ ն եմ նրանց
Զորավարների ագահ ձեռքերին,
Ետ կա ռնեմ Անին, ետ կա ռնեմ հոդը...
վ . Դավթյանը դրամայում քայլ առ քայլ բա
ցում է իր հերոսների հոգու դռները, բնութագրում
նրանց' կոնկրետ արարքների միջոցով' ստեղծելով
հայրենասիրական մի հիանալի պատում: Երկի վեր
ջին մասերում երևան է բերվում Սիմավոնի
դավաճանությունը: Ն ա Ադամոսի ոսկի ստանալու
գաղտնիքը հայտնում է հոռոմներին, Մոնմախոս
կայսրը հրոսակների գունդ գումարելով' Ւսիտաս զո
րավարի գլխավորությամբ ուղարկում է Հայաստան:
Բոլոր փորձերը' Աղամոսին գերելու և Բյուզանդիա
տանելու ոպդությամբ անցնում են ապարդյուն: Դրա
մայի վերջին գործողության մեջ հեղինակը անդրա
դառնում է Գագիկ արքայի Բյուգանդիոն գնալուն ու
պատանդվելուն, ապա Պահլսւվունու գլխավորու
թյամբ վերջին հերոսական կռիվներին: Բյուգանդա
կան սպան վերջին ճիգերն է գործադրում՜ Աղամոսին
առևանգերււ: Աղամոսը իր գյուտը թշնամուն չհանձ
նելու նպատակով ժայռից իրեն նետում է անդունդը:
Դրամայի ավարտում Դավթյանը ընդգծում է հայրե
նիքի ճակատագրի հանդեպ իր գեղագիտական իդեալը: Պատանի Արամանյակի շուրթերով հնչում է
խարազանող խոսքը դավաճանների հանդեպ.
Հորեղբայր գուսան, ասա, վերջապես
Մեր հա յոց ա զգից դավաճանները
Ե՞րբ կվերանան?
(«Ծիրանի ծառ»):
Ապա ներկայացվում է ծիրանի ծառը, որին
փարվելով' հյուշուշը շշնջում է.
Ծիրանի ի մ ծառ,
ԻմԱղա մոսս, ծա րա վես, ծարավ...
Ու ես սավտրով միշտ ջուր կկրեմ
Մեր պադ գետակից, որ գովություն տա մ
Քարի մեջ խ րվա ծ ք ո արմատներին...
Ծիրանի ի մ ծառ, ծիրանի ի մ ծառ,
Ի մ Աղամոսս... ?
(«Ծիրանի ծ ա ռ »):
Վ.Դավթյանը Հայրենիքի պատվի, հարատևման
ընթացքը կապում է անձնուրաց հայրենասերների
սխրանքների հետ: Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ ևս
միաձույլ է հանդես բերվում Ծիրանի ծառ' Հայաս
տանի և հերոս Ադամոսի պատկերը:
վ . Դավթյանը հայ ժողովրդի պատմական
ընթացքի մեջ բարձր է գնահատել հայ մշակույթի
անմահ գործիչների դերը: Բնական է, որ նա
ժառանգորդի սիրով զրույց է բացել Մ.Մաշտոցի,
Գ.Նարեկացու, Մոմիկի հետ, հյուսել երախտիքի իր
պոետական խոսքը' նվիրված ժողովրդի հանճարի
մարմնացում հանդիսացող ա յդ ռահվիրաներին:

1 Ն ույն անդում, էջ 230
1 վ.Դւսվթյան, «կսւպա յտ գիրք», «ՍոփԱոսւկան գրող», 1978, էջ
185

2 Ն ույն անդում, էջ 317
Ն ո ս ն անդում, էջ 317

141
%

վ.Դավթյանի «Թոնդբսւկեցիներ» դրաման
ժամանակին բարձր է գնահատվել, սակայն այսօր
վերագնահատվում
է
այն,
որովհետև
վերաարժեքավորվում
է
նաև
թոնդրակյան
շարժումը,
որի
առաջնորդը
եղել
Սմբատ
Զարեհավսւնցին:
ժամանակին
մեծանուն
Մ.Աբեղյսւնը թոնդրակյան շարժումը համարել է
ծայրահեղության
հասած
երևույթ:
Բայց
խորհրդային տարիներին այն գնահսւտվեւ է որպես
գյուղացիական
առաջավոր
պայքար,
իսկ
Զարեհավանցուն վերագրվել է ժողովրդական
առաջնորդի իմաստություն: Այդ ոգով էլ ստեղծվել է
Սմբատ Զսւրեհավանցա կերպարը: Վերանայելով
պատմությունը, դրվում է նաև նման երկերի
վերագնահատման հարցը: Այս փոքրածավալ
հոդվածում
հնարավոր
չէ
հանդամսւնորեն
քննարկել այդ խնդիրը:
Բանսատեղծ-գրականագետ Վ.Հակոբյանը,
որ ուսումնասիրեւ է Վ.Դավթյանի պոեգիան, գրել է.
«Ընթերցելով
վ.Դավթյանի
պատմական
թեմատիկայով գրված գործերը, մտածում ես, ոբ,
հիրավի, պետբ է անպայման մեր ժողովրդի
հարուստ
պատմության
բոլոր
էջերը
գեղարվեստական մարմնացում ստանան' ավելի
գործուն ազդեցության և դասի համար»1: Չես
կարող չհամաձայնվել նման կարծիքին:

անձնավորություններին'
Արա
Գեղեցիկին,
Արտավազդին, Մ.Մաշտոցին, Գսւգիկ Երկրորդին ե
այլոց, ինչպես նաև ստեղծել Է Շապուհ Արքայի, վեստ
Սարգսի, Պետրոս Գետադարձի և ուրիշների
բացասական կերպարները:
5.Իր ստեղծագործություններում վ.Դսւվթյանը
պատմական անցյալին հաղաբդել Է արդիական
հնչեղություն' հանուն ապագայի:
Уроки истории в поемах и сказаниях В.Давтяна
Хан ян С.А.
Резюме
В статье развираются и оцениваются поэма
"Песня о б Армении", исторические сказания "Дайте
мне дым очага", "Комитас", "Звартноц", "Сказания о
Маштоце", "Белый всадник", драма в стихах
"Аврикосовые деревья", в которых талантливый поэт
по велению современности художественным словом
оценивает историческое прошлое народа.
Статья является серьезной попыткой переоценки
исторических произведений знаменитого поэта.

Պատմության դասերը վ.Դավթյանի պոեզիայում
Ս.Ա.1սանյան
Ամփոփում
Քննարկելով
Վ.Դավթյանի
պատմական
թեմայով գրված պոեմները, ասքերն ու «՛Ծիրանի
ծւսո» չափածո դրաման, եկել ենք հետևյալ
եզրահանգման.
1.Հայ պոեզիայում ետչարենցյան շրջանի
բանաստեղծների
շարքում
Վ.Դավթյսւնը
առաջիններից մեկն էր, որ լառջ ուշադրություն
դարձրեց հայ ժողովրդի պատմության հնօրյա
հերոսական
և
ողբերգական
դրվագների
գեղարվեստական պատկերմանը:
2.վ.Դավթյանը վարպետորեն Փառաբանեց
հայ ժողովրդի հատկապես հերոսական դրվագները,
օտար բռնակալների դեմ մղած ազատագրական
պայքարը' այն համարելով նրա կենսունակության
հիմնական պայմանը:
3.Ելնելով
իր
ստեղծագործական
խառնվածքից,
Վ.Դավթյսւնը
նախընտրեց
առասպելական-հեբիաթային-ասքային
պատումների
հնարարանբնեբն
ու
առանձնահատկությունները:
4.Բանաստեղծը գեղարվեստական դրական
կերպարների աստիճանին է հասցրել պատմական

1վ.Հակոբյւսն, «Բանաստեղծությանը և տիեզերական

շարժումը», 2000, էշ 129:
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ԴՏՀ-82.09
Պատմության բացահայտումն ա կերպարային
մարմնավորումը Պ.Զեյթունցյսւնի արձակում
Ա. կ. Ղալյան

Վերլուծվել են ՊՔեյթունցլանի X X դարի
[ երկու ողբերգություններին նվիրված' «կլոդ Ռոբերտ
ԻգԱյւլի» hi «Ամհնատխուր մարդը» վհպհրը:
կլոդ
Ռոբհբտ
Ւզերփի
ողբերգական
պատմությունը (մհկը նրանցից, ով անմիջական թհ
մասնակիորեն‘մասնակցություն էր ունեցել հարյուր
հազարավոր մարդկանց սպանության մեջ, բայց
միակը, որ ճանաչել էր իր մեղրը), բազմիցս է գրավել
աշխարհի մտավորականության ուշադրությունը:
Այն հիմր ծառայեց նաև Պերճ Զեյթունցյանի վեպի
համար: վեպը լույս տեսավ 1968թ, այն ժամանակ,
երբ նոր թափ էր առել միջուկային' ատոմային և
ջրածնային սպառազինության մրցավազքը, երբ
միջուկային պատերազմի սկսման վտանգն արդեն
սսրսռնում էր ողջ քաղաքակրթությանը: Նրա «կրւդ
Ռոբերտ
Իզերլի» վեպի հերոսը ամերիկացի
նույնանուն
օդաչուն
է,
որը
գիտակցելով
պատասխանատվություն
իր
մասնակցության
համար ավեփ քան 200 հազար անմեղ մարդկանց
սպանության մեջ' հրաժարվեց կանգնեք ամերիկացի
ժողովրդի առջև իբրև ազգային հերոս:
«Ես այն մայորն եմ,- իր մասին գրել է
Իզերլին,-որ հրաման արձակեց ռումբ գցել Հիրոսիմայի վրա... Ես չկարողացա մոռանալ այդ արարքը,
որն ինձ պատճսաեց դաժան տանջանքներ,
որովհետև
գիտակցում
եմ
մեղքս»:
Նրա
ցանկությունն էր, որ իր գործած մեղքը հասարա
կությունը նույնպես ճանաչի: Սակայն դա չկա
տարվեց, որով և վերջինս գործեց առավել ահավոր
մեղք: Բնականաբար, այստեղ իսկական մարդաս
պանին պետք էր փնտրել «հասարակության», և ոչ
բնավ' թիվ 509 հատուկ ավիախմբի քսանվեցամյա
օդաչու կլոդ Ռոբերտ Ւզերփի մեջ: Արդյունքում
Իզերլին հայտարարվեց հոգեկան հիվանդ: Թերևս,
կարելի է ասել, այս պարագայում առիթ հանդի
սացավ նաև իր' երիտասարդ օդաչուի տարօրինակ
վարքը.
հավատարիմ
իր
սկզբունքին
և
ընդդիմանալով հասարակական կեղծ կարծիքին,
ցանկանալով իրեն տանջող տառապանքների վրա
հրավիրել
շրջապատի
ուշադրությունն,
այլև
հասնելու իր գործած մեղսագործության համընդհա
նուր ճանաչմանը (հետնաբար և' ինչ-որ պատժի),
այս անգամ արդեն ազգային հերոսը գնամ է
բոլորովին ուրիշ քայլերի, գողություններ, կողոպուտ
ներ, անկարգություններ և այլն:
Այս «ճարահատյալ գործողությունների» արդ
յունքում Ռոբերտ կլոդ Իզերլին շուտով հայտնվում է
բանտում,
իսկ
այնուհետև'
հոգեբուժական
հոսպիտաւում: Եվ չնայած վիեննացի փիլիսոփա
Գյունտեր
Անդեբսի
(որի
հետ
Իզերլիի
նամակագրական
կապը
երկար
տարիների

պատմություն ուներ) ընվզումներին' հղված նամակ
ներին աո միջազգային մամուլ, նախագահ Քենեդի,
գործով քննող դատարան, Ւզերլիին բուժող բժիշկներ,
ինչպես նաև իշխանություններին և հասարակական
կազմակերպություններին ուղղված Ւզերփի դիմում
ներին, այնուամենայնիվ, վերջինս դուրս չգրվեց
հոսպիտալներից:
Ն ա այդպես էւ պահվեց այնտեղ որպես «կամա
վոր հաճախորդ», իսկ իրականում* որպես կալանավոր:
Զինվորական իշխանությունների նպատակն ակնհայտ
էր.
Ւզերփին
մեկուսացնեւ
հասարակությունից,
խանգարել նրան իր համոզմունքներն արտահայտեւ,
որովհետև
այդ
համոզմունքների
մեջ
նրանք
միանշանակ
տեսնում
էին
«հակաատոմային
սպառազինության քարոզչություն»: Սակայն թաքցնել
ճշմարտությունը կլոդ Ռոբերտ Ւզերփի մասին նրանց
չհաջողվեց:
«Նրանք շատ ուրախ կփնեին, եթե կարողանային
«բերանս փակեք>,- գրել է Ւզերփն:
Նրա անունն արդեն բոլորի շուրթերին էր' թե
Ամերիկայում, թե Եվրոպայում, թե Հիրոսիմայում.
ամբողջ աշխարհում: Ւզերփի համընդհանուր ճանաչ
մանը հատկապես մեծ խթան հանդիսացավ Գյունտեր
Անդեբսի հետ նամակագրությունը, որն առանձին
գրքով հրատարակվեց 1961թ: Այստեղ ըստ ամենայնի
տրված էր մարդ-անհատի իրական կերպարը,
անհատի, որը խորապես գիտակցեք էր իր գործած
մեղրը, հասկացեւ իր կողմից կատարված հանցանքի
պատասխանատվությունը ու ոչ միայն անցյալի, այլև
ներկայի ն ապագայի հանդեպ:
Ուշագրավ են նաև կյանքի մասին Ւզերփի
մտորումները պառլամենտի անդամ ճապոնացի
քահանային գրված նամակում, «...ապրեք թեկուզն
ամենադժվար կյանքով,֊բ այց կատարել իր պարտքը օգնել բոլոր մարդկանց, փնեն դրանք
կարմիր,
սպիտակ, սև թե դեղին, ապահովել երջանիկ կյանքով,
առանց վախի, առանց աղքատության, առանց տգի
տության և ստրկության... Դաժանությանը, ատելութ
յունը, բռնությունը, անարդարությունը երբեք չեն
ստեղծի պայծառ ապագա ոչ հոգևոր, ոչ բարոյական և
ոչ էլ նյութական: Պայծառ ապագայի միակ ճշմարիտ
ճանապարհը ստեղծագործ սերն է, վստահությունը,
եղբայրությունը...» :
«Մենք կարող ենք չհամաձայնել առանձին
գրողների նպատակադրման հետ, բայց այս դեպքում
դա չէ կարևորը, ինձ հետաքբքրողն այստեղ նպատա
կադրման հասնելու ուղիներն են, գեղարվեստական
լուծման տարբեր եղանակները,- գրում է Զեյթունցյանը:
կարևորն այն անառարկելի ճշմարտությունն է, որ
ռեափզմը արտահայտման որոշակի մեկ ձև չունի, ունի
միայն որոշակի խնդիր' հասարակական հիմնական
օրինաչաւխսթյունների էության բացահայտումն ու
կերպարային մարմնավորումը»1:

1 «Գրական թՕրթ», 1973, ընդգծումը՜ բնագրում, N1

143

«Այս վեպի հիմքում ընկած է մի լեգենդ, որ
ծնվել է մոտավորապես քսաներորդ դարում,ստեղծագործության յուրովի մուարում գրել է
Զեյթունցյանը,- ըստ այդ լեգենդի' մարդիկ ստեղծել
են մի այնպիսի գերհզոր գենր, որ տեղնուտեղը
կործանել է մի ամբողջ րաղար իր հազարավոր
բնակիչներով:
կարդալով այս տողերը, կարելի է բսւցականչել. ինչ չա վ է , որ այդպիսի բա ն չի ԾղԾչ, ինչ չա վ
է, որ այդպիսիյ*ա ն չէր կարոդ չինեչ (ընդգծումները
վիպասանինն են)»:
«Իրականում « այդպիսի բան» եղել է,- 20-րդ
դարի լեգենդի մասին գրում է ակադեմիկոս
Ս.Արզումանյանը,-ն «կլոդ Ռոբերտ Իգերլի» վեպը,
իր գաղափարական ու գեղարվեստական հիմքով,
«այգ բանի» դեմ մարդկային - բարոյական հոգեբանական պայքարի ինքնատիպ վավերացում
է: Ինչ- որ առասպել- լեգենդի պատմություն չի
հյուսում վիպասանը, այլ վարձում է տալ աշխար
հացունց մի փաստի գեղարվեստական տարեգ
րությանը» :
Պերճ Զեյթունցյանը իր վեպում մեծ մասամբ
օգտագործել է պատմական փաստեր և իսկական
փաստաթղթեր, որոնբ հիմք են ծառայել ժամանակի
հասարակայնորեն
կենսական
խնդիրներին
նվիրված մի լեգենդի ստեղծման համար, ուր հերոսը
«ակամա վերածվեց մարդ-պտուտակի, բայց ի
տարբերություն ուրիշների, նորից վերավտխվեց
մարդու»: Զեյթունցյսւնն այստեղ վարպետորեն
իրար է միահյոաել իրականն ու ֆանտաստիկան,
պատմականն ու գեղարվեստականը, վավերագրա
կանն ու պայմանականը, ուր միասին գործում են
գեղագիտական բազմաբնույթ և
բազմազան
բնավորությունների տեր հերոսներ' (կրւդ Ռոբերտ
Իգերփն,նրա հայրը, Լիլին, Գյունտեր Անդերսը և
այլք) ե վերացական սիմվոլներ (Նսւպոլեոն Բոնսւսրսրտը, նախարար Վիլհելմ Ւքսը, Ատոմային և
Զրածնային Դումբերի Հայրերը և ուրիշներ), որով և
կրկին հաստատվում է հեղինակի գեղագիտական ու
քաղաքացիական հավատամքը' հասարակության
հանդեպ
անհատի
ունեցած
պարտքի
դիտանկյունից: Պայմանականությունը վեպում
նույնպես պատահական չէ:.Հ.Մարգսւրյանի մեկնա
բանությամբ, Զեյթունցյանը վեպում անախրոնիզմն
օգտագործել է ոչ որպես ոճավորման միջոց, այւ
իբրև «վիպական կառուցվածքի կարևոր սկզբունք,
որը կոչված է առավել ցայտուն բացահայտերս
վեպի գաղափարական կոնցեպցիան»3 :
Դժվար ու տաժանակիր է Զեյթունցյանի հերոսի
անցած աղին' ազգային հերոսից մինչև «խելագար»,
դատապարտված մշտական հալածանքի, ուղի, որը
ձգվում է անհատական ինքնագիտակցությունից

2 Ս.Արղումսւնյան,» Խորհրդահսւյ վնպը«, Երևան, 1990, էջ 75
3 «Ժամանակակից հայ արձակը«, ՀողվսւծնՈրի ժող. 1981, էջ 30

(մեղքի զգացումից) մինչև կյանքի իմաստի խորապ6օ1
գիտակցումը: Նա ինքնազննումի, ինչպես նանա
հասարակության դեմ պայքարի միջոցով հասնում է 1
ինքնաճանաչման'
հոգեբանական
այդ
բաըդտ
գործընթացի արդյունքում դառնալով մարդկային Щ
բարոյական վերածնության հիմքը:
Անհատ և հասարակության, բանական մարդ ն տ
մարդ-պտատակ: Մեղքի կոպլեքսի գիտակցմամբ I
ինքնաճանաչման հասած անհատն ընդդեմ ոճրագործ ]
հասարակության: Ահա այն առանցքը, գաղափարը, ■
որը գեղարվեստորեն մարմնավորվելով վերածվում է մի Я
զգաստացնող
ճիչի'
ընդդեմ
բռնության ni ]
անարդարության, ոճրագործության և աշխսւրհւսւոևնչ |
քաղաքականության:
Հեղինակն վեպում գտել է կենսական նյութը, որի I
հենքի վրա կառուցելով ստեղծագործությունը և սագով ]
նրան գեղարվեստական իմաստավորում4 բարձրացրի 1
է արդիական հնչեղություն ունեցող հիմնահարց: 1
Անդրադառնալով կենսական նյութի և գրականության 1
վտխհարաբերությանը, Զեյթունցյանը գրում է. «Ինձ ■
թվում է, որ մեր արձակը կենսական նյութի հետ 1
հաճախ կապվում է մի կարճ և ոսլիղ գծով, նյութը I
մինչև գրականություն հասնելը մեծ մասամբ չի իմաս- I
տավորվում, փոխակերպման չի ենթարկվում հեղի- I
նակի կողմից, չի «հարմարվում» գրողի սեփական I
տեսսւնկյանն ու մեկնաբանությանը և, ի վերջո, չի 1
վերածվում պրոբլեմի: Ստացվում է, «կյանք' ինչսլսս որ ]
կա»: Չկա արվեստի մյուս' երկրորդ աստիճանը' կյանք' 1
ինչպես ինքդ ես տեսնում, և հաջորդը, ավելի բարդը' 1
ինչպես ես ընկալում կյանքը ն ինչ ես մտածում այդ I
մասին»:
Հիրավի շատ խորն Է Զեյթունցյանի հերոսի «այդ ]
կյանքի» ընկալումը: «Ես կբաժանվեմ: Ես կդառնամ ]
երկու հոգի: Մեկն իմ մեջ, մյուսն ինձանից դարս: j
Համլետ ն Դոն կիիատ»: Զեյթունցյանի հեյտսը հան
ցանքը կատարելուց հետո,վարձում Է մարդ - սրոու- ,
տակից կրկին դառնալ դեպի իր «ես»-ը, իր անհա
տական աշխարհն ունեցող մարդ: Մինչդեռ հասա
րակությանը' մինչ այդ «ազգային հերոս» հռչակած
Իգերփին այդ պահին որակում Է «խելագար» ու իբրև
հոգեկան
հիվանդի
մեկուսացնում
Է իրենից:
կատարած հանցանքի,
մեղքի, պատասխանա
տվության զգացումը կլոդին ակամա «դարձնում Է»
Հիրոսիմայի գոհերից մեկը: «Դուք ևս այնպիսի գոհ tip.
ինչպիսին և մենք», - ասում են ճառագայթային ախտով
հիվանդ երեսուն աղջիկները, նույնն Է ասում նաև
Գյունտեր Անդերսը, նույն միտքն Է հասսոոատում նաև
Նսւպոլեոն Բոնապարտը, որը վեպում հանդես Է գափս
որպես մի հավաքական խորհրդանիշ' իր մեջ
ներառելով
բոլոր դարերի բռնակալներին և
ոճրագործներին' Ներոն, Հուլիոս կեսար, Թալեսւթ,
Հիտլեր, Սաալին... «Դու կատարող ես...քեզ ոչ np
իրավունք չունի մեղադրելու: Դու ինքդ Էլ չունես (ընդ
գծումը' Ա.Ղ): .. .Եթե յուրաքանչյուր կատարող մտածի,
աշխարհում ոչինչ չի կատարվի»,-վերստին մարդ
կայնացման ուղին բռնած մարդ-պտուտակին ասում Է
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I Բոնապարտը, թեն վերջինս նույնպես դատապար
տում՛ է պատերազմը. «կեցցե խաղաղությունը, կորչի
[ պատերազմը»:
Վեպում բացառիկ ուժով է կառուցված
ք Նապոլեոն Բոնսւպարտի ե
կլոդ
Ւզերփի
i սրախոսությունը.
«Բոնապարտը մոտեցավ լուսամատին ու
դուրս նայեց: Ու երկար դադարից հետո, առանց
շրջվելու, հանկարծ ասաց.
-Մեղր են...
-Ովրե4ր, Զերդ մեծություն:
֊Ա յ դ թաղարի բնակիչները, - ձայնից երեում
էր, որ հուզված է:
-Ես երազում եմ այն օրը, երթ կդադարենք
պատերազմել, իրար սպանել...
֊Ի ս կ երբ,-համարձակվեց հարցնել Բոթը...
-Պատերազմը չի փնի, եթե աշխարհը
նվաճած փնենր»:
Նապոլեոն Բոնապարտը Հիրոսիմիայի և
Նազասակիի ողբերգական ճակատագրից հետո
Ատոմային ե Ջրածնային Ռումբերի Հայրերի
բանավեճի միջոցով ձգտում է գտնել «ճշմար
տությունը»: Ջրածնային Ռումբի Հոր կարծիքով'
համաշխարհային նվաճման հասնելու համար
պետք է անտեսել «ամենասուրբ զգացումն» անգամ,
բանի որ «խիղճը բպորովին էլ օբյեկտիվ չափանիշ
չէ», այն «բարոյական չափանիշ է, բայց ոչ
գիտական»: Նրա կարծիքով գիտնականը «եթե
գիտական գաղափարին նայի բարոյական ակնոց
ներով, նա կխճճվի ոչ միայն որպես բարոյագետ, այլ
նախ և առաջ որպես գիտնական»:
Ջրածնային Ռումբի Հայրը մերժում է
պացիֆիզմը, պատերազմը ներկայացնում որպես
«համաշխարհային զարգացման հնարավոր ձևերից
մեկը»: Զինվորը, ըստ նրա, պետք է փնի եռանդուն և
հնազանդ, և հերետիկոս է այն զինվորը, ով կարող է
ունենալ
«սեփական
կարծիք»,
ով
կձգտի
առաջնորդվել իր մտքերով ու զգացումներով: «...Ա յն
գիտնականը, որ պատերազմը չի ընդունում որպես
համաշխարհային խնդիրների լուծման միջոց, իրերի
տրամաբանությամբ, դառնում է մեր թշնամին»:
Ատոմային Ռումբի Հայրը հակադրվում է
Ջրածնային Ռումբի Հորը' իր տխրահռչակ ւիորձով
խորհրդանշելով գալիք պատերազմի աղետը ողջ
մարդկության համար. «Թեև գիտությունն ինքնին
անտարբեր է չարին ու բարուն, օրինականությանն
ու անօրինականությանը,-ասում է նա,-սակայն
գիտնականը իրավունք չունի անտարբեր լիներ..
Ամենամեծ վտանգը, որ այսօր սպառնում է
մարդկությանը,
կույր
մոլեռանդությունն
է...
Մոլեռանդություն գումարած ռումբ, ՜ գումարած
անտարբերություն, սա մարդկության կործանման
ամենաուղխլ ճանապարհն է»: «Հիմա, երբ մեզ
սպառնում են տեխնիկայի հազարավոր ծուղակներ և
մարդու մեքենայացումը,- իր միտքը զարգացնում է
Ատոմային Ռումբի Հայրը,- մենբ պետք է առավել

քան երբևէ պահանջենք անձի ազատություն և ոչ թե
կուրորեն ենթարկվենք այն ամենին, ինչ սովորական է
կամ համարվում է ճիշտ ու կասկածից վեր: Մենք
պետք է մտածենք մարդու մասին»: Ատոմային Ռումբի
Հայրը տագնապում է մարդկության ապագայի
համար.
«Ւնձ
վախեցնում
է
մարդկանց
անտարբերությունը,
նրանց
ոչխարային
հնազանդությունը: Ես վախենում եմ, թե մարդիկ բնավ
չեն հասկանում այն վտանգը, որով հղի է մեր դարը:
Վախենում եմ, որ չափազանց ուշ հասկանան...»:
Սակայն վերջում, այնուամենայնիվ, հաղթում
է Ջրածնային Ռումբի Հայրը: Ատոմային Ռումբի Հորը
դատապարտելով մահվան և բորբոքված աշխարհն
առավել էֆեկտիվ միջոցներով նվաճելու տենդով'
Նապոլեոն Բոնապարտը թաց է անում Ջրածնային
Ռումբի Հոր ճանապարհը սանձազերծելու նոր
պատերազմ: Ն ա արդարացնում է Ռոբերտ Ւզերփի
հանցանքը: Դու զինվոր ես,- Ւզերփին ասում է
Բոնապարտը' իր միտքը հիմնավորելով այսպես.
«Առաջադիմության համար միշտ զինվորներ են
պետք...»' նրան համարելով ամենաիսկական հերոս:
«Ես հերոս չեմ, ես հանցանք եմ կատարել, ես
սպանել եմ 200 հազար մարդ», - ընդդեմ Բոնապարաի
և թպոր նվաճողների հնչում է Ռոբերտ Ւզերփի ձայնը:
Հիրավի,
որքան
ուժգնանում
է
«հասարակության» ճնշումը, այնքան ավեփ է
սաստկանում
հերոսի պատասխանատվության
զգացումը, և իր ներաշխարհում անընդհատ բորբոքվող
հոգեբանական ճգնաժամը հետզհետե մղում է
ինքնքասպանության, որը սակայն կանխվում է
Անդերսի նամակի շնորհիվ: Նրա ընկերը' Զո
Սթիբորիբը, որը նույնպես նույն հանցանքն էր գործել'
ատոմային
ռումբ
գցելով
Նագասակիի
վրա,
նահանջում է' խոսւոովանելով իր անզորությունը
հասարակության կամքի դիմաց, «ճիշտ է, Բոթ, բայց
ես վախկոտ եմ: Հասկացիր, դու պարտավոր ես
հասկանալ, որ ես վախկոտ եմ: Ես ուզում եմ լավ
ապրել...Փառքն ինձ դուր է գափ ս... Մի մեղադրիր,
Բոթ...
Աշխատիր
հասկանալ...
Չէ
որ
այս
բոլորը...մարդկային թաներ են... Ես չեմ առւսրկում, բո
արածն էւ է մարդկային... Ես նույնիսկ նախանձում եմ
քեզ, բա յց... .. .Ւնձ երբեմն դուր է գափս, որ ես մենակ
եմ մնալու... Ես սոսկում եմ այդ ստոր մտքից:... Ես
ինձանից եմ վախենում... հանկարծ մի օր ես էլ խղճի
խայթ զ գ ա մ » :****
Եվ հասարակությունը, որ սկզբում անվերջ
մխիթարում էր, ներշնչում, հուսադրում
(«Դու
կատարող ես, քեզ ոչ-ոբ իրավունք չունի մեղադրելու,
դու ինքդ էլ չունես» կամ «նրանք զոհեր են, իսկ զոհեր
միշտ եղել են և կփնեն: Նրանք հերոսներ են,
ամենաիսկական
հերոսներ»),
արդեն
ինքնաճանաչման հասած Ւզերփին սկսում է հալածեր
Իսկ նրա ինքնաձաղկող խոստովանությանը, «ես հերոս
չեմ, ես հանցանք եմ կատարել, ես սպանեւ սմ երկու
հարյուր
հազար
մարդ»,
հասարակությունը
պատասխանում
է
ոստիկանների
ծեծով
ն
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բանտարկությամբ: Սակայն ի տարբերություն Զոյի,
Ւզերլին
ամենայն
արժանապատվությամբ է
տանում բոլոր հալածանքները: Նրան նույնիսկ
արձան են կանգնեցնում, իսկ իբր բուժերս
նպատակով նստեցնում են տիեզերանավ և
աքսորում Թյունիկ մոլորակ:
«Բոբը նայեց խցիկի պատուհանից:
Տողը դեռ երևում էր: վերջին շերտը: Ու նայելով
այդ հոդին, որի վրա ապրել էր տարիներ, նա չէր
կարող չգտնել իր կյանքի մեծագույն սխալը:
Որովհետև ևս մի րոպե, ու հոդն արդեն չի երևա, այն
միակ ամուր և հուսալի հենարանը, որին դեռ կարելի
է վստահել և խոստովանել: Եւս մի րոպե ու վերջ, ուշ
կլինի:
Քո կյանքի մեծագույն սխալը ոչ թե այն էր, որ
մասնակցեցիր
պատերազմին,
այլ
այն,
որ
մասնակցեցիր առանց մտածելու:
Ոչ թե այն, որ համաձայնեցիր ռումբ գցել, այւ
այն, որ համաձայնեցիր առանց մտածելու»:
Բոբը չի դադարում ինքնազննումը, որի
միջոցով և հասնելով իր «ես»- ի բացարձակ
բացահայտմանը,
նա
արդեն
իրավունք
է
վերապահում
մեղադրել • առաջին
հերթին
հասարակությանը, այն հասարակությանը, որի
կամա, թե ակամա գոհն է դարձել ինքը:
Թյունիկ մոլորակում, ուր շարունակվում է
դեպքերի զարգացումը, ավելի տեսանելի է դաոնում
Զեյթունցյանի
ընտրած
պայմանականությունը:
Ելնելով
Իզերլիի
կենսագրական
փաստերից,
Թյունիկ մոլորակն այստեղ խորհրդանշում է այն
հոգեբուժական
հոսպիտալները, ուր
երկար
տարիներ, ինչպես վերում նշեցինք, պահվել էր իբրև
«կամավոր հաճախորդ», ինչպես նաև ' Իզերլիի
հոգեկան ու բարոյական որոնումները:
Այնուամենայնիվ, կլոդը կարողանում է իր մեջ
ուժ գտնել և հաղթահարել բոլոր դժվարությունները:
Լավատեսությանն,
ի
դեպ,
գերիշխում
է
Զեյթունցյանի
գրեթե
բոլոր
ստեղծագործություններում: Ն ա վերադառնում է
Թյունիկից' կատարելու համար իր պարտքը
մարդկության հանդեպ:
«Ես վերադառնում եմ երկիր, վերադառնում եմ
քսաներորդ դար: Ինձ հետ է նաև կինս, - ասում է
կլոդ Ռոբերտ Ւզերլին, -...Մ ենք պիտի աշխատենք
ն վաստակենք մեր հսւնապազորյա հացը: Մենք
պիտի վարենք մեր հողամասը ն աճեցնենք
պոմիդոր, դդում և կարտոֆիլ»:
Պերճ Զեյթունցյանի «կլոդ Ռոբերտ Ւզերլին»
տպագրվեց հինգ անգամ՛ հայերեն, լիտվերեն,
բուլղարերեն, երկու անգամ ռուսերեն, բարձր
գնահատվեց երբեմնի միութենական մամուլում,
սակայն, չնայած այս ամենին, հայ քննադատների
կողմից առժամանակ կարծես »սւնարձագանք«
մնաց: «Վեպը, որի մասին գրում եմ, տարօրինակ
ճակատագիր ունի,- իր գրախոսականում գրում է
Ար. Գրիգորյանը, -... Ես անդրադառնում եմ այս

վեպին, որի գրական ճակատագիրն ինչ որ uitiql I
նույնիսկ անհանգստության տեղիք է տալիս... Սա I I
բարդ ստեղծագործություն է և իր այդ բարդության lity‘1 I
մի վտքր անսովոր, հետաքրքիր իր գեղարվետոա1լա| I
ստրուկտուրայով,
գրական
մտածողությամբ, Я
առաջին հայացքից կարող է դասական ավանդնէրի?
հեռու թվալ: Բայց դա թվում է միայն, ոլտվհետե
Զեյթունցյանի վեպը, անկասկած, հիմքում կապված է
ոչ միայն արդի, այլև «հին և բսւրի« ոեալիզմի 1
դասական ավանդների հետ» :
վեպ ի շուրջ ստեղծված »լռության« щшшбипЯ
հետզհետե կարծես դառնում Է պարզ: ՄՍարինյանի!
հետ երկխոսության մեջ, անդրադառնալով հայ վճոլիՏ
ներկա վիճակին,
նրանում համամարդկայինի ш В
համաշխարհայինի
բեկման
պրոբլեմին^!
4ր. Մաթևոսյանը այս համատեքստում հսոոկապէ1ւ|^!
ընդգծում Է Պերճ Զեյթունցյանի
դերը' իբրե ■
»ամենաներգրական
արձակագրի».
«ՊնրճՏ
Զեյթունցյանը ոչ դիլետանտ Է, ոչ Էլ մանավսւնւՏ
նմանարկող,- ասում Է Տր- Մաթևոսյանը,- իր սերնդի 1
մեջ
Զեյթունցյանը
թեևս
ամենաներգբակւսն
արձակագիրն Է, բայց նրա «կ լոդ Ռոբերտ Ւզճփն»Տ
ստիլիգացիա Է' այն պարզ պատճառով, որ վերցվածЯ
իրականությունը հեղինակին ներկայացեւ Է կենսական!
դիմադրություններից
զրկված
վիճակում:
Այդ
իրականության մեջ արդեն չի եղել այն երկրորդական!
- անհրաժեշտը, այն ավելորդը, այն անտեղին, ինչըտ
գուցե չներմուծվեր Էլ վեպ, բայց հեղինակի մեջ
ուղնուծուծ Էր լիներս»: Ս.Սարին]անի կարծիքով կլոդ |
Ւզերլիի պրոբլեմը, որը' համաշխարհային պրոբլեմ Էե
արտացոլում Է խղճի բախումը
20-րդ դարի!
կատաստրոֆիկ
իրադարձություններին,
«նրա!
Էթիկական ֊ փիլխտփայ ական մեկնակետը կարոդ ԷI
զբաղեցնել նաև հայ գրողին», բայց, եթե Զեյթունցյանը 1
«երկի
փիլիսոփայական
և
հոգեբանական!
նստվածքները շաղախեր հայ ժողովրդի պատմական 1
ճակատագրի վարձով, այսինքն համաշխայւհայինն ու 1
համամարդկայինը բեկեր ազգային հոգեբանության 1
մեջ, թերևս չէր լինի այն խզումը, որ առկա է ձեի I
պայմանականության
և
մտսւդրույթի ՚
գեղարվեստական լուծման մեջ»:
Այս պարագայում, սակայն (հայ գրականության ;
մտադրույթի
մեջ
համաշխարհայինի
և]
համամարդկայինի բեկման դեպբում), միևնույն է,
կլիներ նայն խզումը: Այնպես, որ Զեյթունցյանը
իրավացի է վարվել, որ վեպի հոգեթանա փիլիսոփայական նստվածքները շաղախել է նույն
Ւզերլիի ճակատագրի վարձով: ճշմարիտ է նկատել Տր.
Մաթևոսյանը, որ «հայ գրականությունը մտադրույթի
այսքան անշեղ իրացման մի այլ երկ չունի: Այս
իմաստով «Ւզերլին» կատարելություն է, և ինչքան էլ
տարօրինակ թվա' «խզումը» բացահայտվում է հենց
այդ կատարելության մեջ: Տեղինակի կամքը սլանում է

Ար. Գրիգորյսւն, «Ьрйр տարով ուշացած գրախոսություն»,Գրական
թճրթ, N 37, 1970թ
*
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1սւնօդ-սւնկյանք տարածության. միջով և վայրէջք է
(կատարում ճիշտ այնտեղ, ուր նախանշել էր
■հնղինակը»5:
Մերժելով տեղայնացված չափանիշները ե
[գրականության
նորարարությունը
դիտելով
[«համազգայինի և համաշխարհայինի բեկման
[ խաչմերուկում», Պերճ Զեյթունցյանը իրավացիորեն
; հակադրվում է իր ընդիմախոսներին. «.. .Երկու
[ գործերում
էլ
(«կլոդ
Ռոբերտ
Ւզերլի»,
«Ամենատխուր մարդը»' Ա.Ղ.) ինձ չի հետաքրքրել
գործողության վայրը, աշխարհսւրագրական ու
պատմական ճշգրտությունը»6:
Մի խոսքով, Չեյթունցյանին այս վեպերում
հետաքրքրել է համաշխարհարային ասպարեզում
տեղի ունեցող մարդկային նոր հարաբերությունները,
մարդու հոգեբանա-փիլիսոփայական մեկնակետը
«համաշխարհային խաչմերուկներում», որով և
ւ|իպասսւնը մի ուրույն վարպետությամբ տվել է
անհատի,
անհատի
ամբողջականության
ե
ամբողջականությունից
ազատագրման,
հասարակության հանդեպ պատասխանատվության
պրոբլեմի գեղագիտական պատասխանը ե Հր.
Մաթևոսյանի խոսքերով Զեյթունցյանի «կլոդ
Ռոբերտ Իզեփ» վեպը «իմացությունների շքերթ է,
ինչը որ վերաճում է ոճավորման: Հեղինակն
անընդհատ բերում է իր իմացածը: Հեղինակն ամեն
ինչ գիտի: Հեղինակը միայն չգիտի, թե ինչ չգիտի և
չիմացած այդ ինչն էր յուրացրել, հաղթահարել,
ճանաչել ւիորձելու»7:
«կլոդ Ռոբերտ Ւզերլի» վեպի
հետ
բազմաթիվ կողմերով կապված է «Ամենատխուր
մարդը» վիպակը: Թե կլոդ Ռոբերտ Իզերլին, թե այս
վիպակի հերոս Ռոբերտ Ստրաուդը միևնույն
ճակատագրի
յուրովի
խտացումներն
են.
ինքնազննման միջոցով ինքնաճանաչման հասած
անհատ,
անհատ
և
հասարակություն,
հասարակության
ճնշում
և
ընդդեմ
դրա
անհատական պայքար' հանուն սեփական «ես»-ի
գոյատևման...:
Երկու
վեպերում
էլ
պատմավավերագրական հարուստ նյութ ունեցող
Զեյթունցյանն, ըստ ամենայնի, գիտակցաբար
խուսավտւմ է «ծայրահեղ հավաստիությունից».
«Իրական են թե հերոսը' Ռոբերտ Ստրաուդը, թե
նրա շուրջը կատարվող բոլոր դեպքերը,- վիպակի
յուրովի մուտքում գրում է Զեյթունցյանը և
շարունակում,Հեղինակն
սկզբում
այնքան
հավատարիմ
մնաց
փաստին,
որ
վավերականությունը դադարեց հավատ ներշնչելուց
և դարձավ հեքիաթ: Այդ ժամանակ հեղինակը դիմեց
հակառակ քայլին, գրեց ժամանակակից հեքիաթ»8:
5 » Երկխոսությունդ Գրական թհրթ, 1974 թ . N 19
6 Պ.Ձնյթունցյան, Սրում, թև հաշտևցամ: Չափանիշ: »Գարուն«,
1968,N 8
7 »Երկխոսության«, Գրական թերթ, 1974 թ. N 19
8 Պնրճ Ցնյթունցյան, կատակերգություն առանց մասնակիցների,
Երևան, 1975

Ինչպես նախորդ վեպում, այնպես էլ..այստեղ ..
նկարագրությունը
պայմանական
է
և
այդ
պայմանականի ու իրականի միաձուլմամբ էլ
որոշվում է ստեղծագործության ինքնատիպությունը:
Վիպակում որքան պայմանական են սմոկինգ հագած
տասներկու
տղամարդիկ,
թագավորը,
մտապատկերները և այլոք, նույնքան իրական և
բնական է Ստրաուդի և Գեայի անկեղծ զրույցը,
Ստրաուդի ապրումները և այլն: վիպակի սկզբի էջերից
էլ արդեն ակամա զգացվում է դեպքերի մոտալուտ
ողբերգական ընթացքը:
Ստրաուդը, որ կյանքում ինքն էր անընդհատ
պաշտպանության կարիք զգացել, այժմ պետք է կռվի
Տղամարդ ծեծողի հետ' սիրած աղջկան' Գեային
անպատվությունից փրկելու համար: «Ես խնդրում
եմ... ինձ մի կործանիր...,- ասում է Ստրաուդը,- մեկ է,
ես այդ վաղերը պիտի վերցնեմ.. .մեդալյոնն էլ... դու հո
չես կասկածում, որ վերցնելու եմ... Ես ուրիշ ճար
չունեմ... Ուզում ես, ես քեզ հետո վւող տամ...
կրկնապատիկը տամ...Ձրի աշխատեմ քեզ մոտ...
Ձմեռվա համար փայտ ջարդեմ... Բայց վաղերը տուր»:
Հոգեբանորեն խորն է կառուցված այս երկխոսությունը,
երկու յուրահատուկ բնավորությունների անխուսափելի
բախումը, մի կողմում «երջանկության» ձգտող և այդ
պատճառով իր սիրեցյսւլին ու իրեն անարգողի առջև
աղաչանքով նվաստացող Ստրաուդ, մյուս կողմում իր
ուժով հոխորտացող ու արհարմահոտ պահվածքով
դիմացինին նվաստացնող հակառակորդ: Վիճաբանու
թյան վերջում, երթ Տղամարդ ծեծողը արդեն կարող էր
խեղդել իրեն, Ստրաուդը, այլընտրանք չունենալով,
ատրճանակի կրակոցով սպանում է նրան. «Ն ա
կրակեց ոչ միայն ապրելու բնազդից, այլև այն բանի
համար, որ իրեն ստիպել էին նվաստանալ: Նա , որ
ամբողջ կյանքում էր նվաստացել: Բայց նվաստացել էր
անգիտակցորեն, աննկատ: Իսկ հիմա' իր աչքերի
առաջ»:
Եթե
նախորդ
վեպի
հերոսը'
Իզերլին
հասարակության կողմից մեղադրվում էր «մեղքի
կոմպլեքսով» տառապելու» մեջ, ապա Ստրաուդի մոտ
հայտնաբերում է «անկատարելության կոմպլեքս»:
Ստրաուդին մեղադրողներն իրենց զարմանքն են
հայտնում, որ անգրագետ լինելով հանդերձ' մեդադրյսւլը գնացել է ազնվության. «Անգրագետ լինել և
ազնվություն
գործել,վիրավորվեց
Առաջին
ատենակալը, և այդ նորությունը խորապես ցնցեց
նրան:- Օհո, դա արդեն հանդգնություն է: Ա յդ դեպքում
նրա ազնվությունը բացատրվում է անկատարելության
կոմպլեքսով»: Ստրաուդը, սակայն իր արարքի մեջ
մեղսագործություն չի տեսնում, հետևաբար և չի զգում
ապաշխարանքի կարիք:
Բոբ Ստրաուդը դատապարտվում է մահապատժի,
այնուհետև' ցմահ բանտարկության: Եվ ինչպես
վավերականությունն է փաստում, նա երբեք չի տեսել
ինքնաթիռ, երբեք չի նստել մեքենայի ղեկին,
փողոցները, որով անցել է նա ժամանակին, լուսակիր
չունեին դեռ: Բանտը տառացիորեն ներծծել է նրա
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գոյությունը: Քանի-քսւնի աստիներ է անցկացրել
մենավոր բանւոախցում: Ավելի, բան որևէ մեկը 20րդ դարի ամբողջ պատմության մեջ: Ն ա կյանքում
երբեբ հեռուստացույց չի տեսել:
Բայց Ստրաուդը, թեն բանտարկվում
է,
սակայն, այնուամենայնիվ, նա մեկուսացված չէ
արտաբին
աշխարհից:
Հոգին
բզկտող
իր
միայնակությանը հադթեւա համար Ստրաուդը
ստեղծում է մտապատկերներ, որոնց հետ զրուցելով'
յուրովի վերացնում է բանտ-արտաբին աշխարհ
անջրպետը: Մտապատկերներում հերթով նրան
այցի են զալիս տնային խալսւթն ու մաշիկները
հազած մայրը, ուրիշի հետ ամուսնացած ե
Ստրառւդին արդեն մոռացած Գեան, Տղամարդ
ծեծողը:
Երրորդ դասարանի կրթություն ունեցող
Ստրաուդը իր վերջին ցանկությամբ բանտում զիրբ
կարդալու թույլտվություն է խնդրում: Բանտային
իրավիճակում
նրան
ընձեռվում
է
ստեղծագործական աշխատանքի հնարավորություն,
որի միջոցով Ստրաուդը ձգտում է հասնել ներբին
ազատության: Այդ հնարավորության շնորհիվ ի չիք
են դառնում իր խուցի նեղ պատերի, ագսւտանազատ
մինչ
այդ
գերիշխող
պայմանականությունների սահմանները: Բանտի
չորս պատերի մեջ
կիսագրագետ Ստրաուդը
դառնում
է
աշխարհահռչակ
գիտնական:
Հայտնագործելու իրսւվունբը նրան «դարձնում է»
ա մեն աագատ մարդ: Բայց ն ամենատխուր:
Զեյթունցյանին այստեղ հաջողվել է հասնել
իր գեղագիտական իդեալի
գագաթնակետին'
կերտել նման յուրօրինակ իրադրություն, բանտային
պայմաններում՜ ազատություն և ազատության
պայմաններում՜
ազատազրկություն:
Միմյանց
հակադիր կողմերում կանգնած են Ստրաուդն ու
թագավորը,
երկու
վարպետորեն
կերտված
կերպարներ,
որոնց
հակադրաթյունտակավին
ստեղծվել էր նրանց ծննդյան պահից: Նրանբ
տարեկիցներ են ն ծննդյան նույն օրն էլ որոշվել էր
նրանց
ճակատագրերը.
մեկը
դարձեւ
էր
հանցագործ, մյուսը' թագավոր: Առավեւությունը,
սակայն Ստրստւդի կողմն է, բանգի, թեև
կալանավոր է, բայց ունի սավառնող մտբի և մտածո
ղության ազատություն, մինչդեռ իր հակոտնյան'
թագավորը,
որ
անսահմանափակ
հնարավորությունների տեր է, այսուհանդերձ,
միաժամանակ
կաղապարված
է
իր
հնարավորությունների և ազատության մեջ, գերին է
իր իսկ հռչակած օրենբների: Ն ա , որ մինչ խոր
ծերություն անվրդով ապրելու համար հրապարսւկել
էր մանիֆեստ իր մահից հետո միապետությունը
վերանալու և երկիրը հանրապետություն դառնալու
մասին (ինչի շնորհիվ անսպասելի ձեռբ բերեց մեծ
ժողովրդականություն), որ սկսեւ էր զբաղվել
փիլիսոփայությամբ ն արվեստներով («որովհետև
հասկացավ, որ ամենահեշտ և ամենամատչելի

զբաղմունքը դա է»), հանկարծ ամեն ինչ տակնուվրա է յ
լինում, երբ առնում է Ստրաուդ-գիտնականի բանտում
գտնվելու րււրը, խախտվում է հոգեկան անդորրը:
«Միայն նա գլխի ընկավ այդ հարցի ամբողջ
խորությունն ու լուրջ վտանգը: Որովհետև այդ վտանդՈ
ամենից առաջ ուղղված էր հենց իր դեմ»: «Գիտնական: |
Բանտում: Չորս պատերի մեջ»,- միաժամանակ
զարմանում ու զայրանում է թագավորը Աոսւջիա
մինիստրի զեկուցումից:
-Ուրեմն, ինչ է դուրս գափս, Աոաջին
մինիստր,- էլ ավելի մռաղվեց թագավորը:- Դուրս է 1
գափս, որ նա ... ագատ է:
-Ն ա ինբն է գտել իր ազատությունը: Ւնբն է
ձեռբ բերեր Անկախ ձեր օրենբներից ու վճիռներից»,տ
լինում է պատասխանը:
Թագավորն
անմիջապես
հրամայում էւ
ոչնչացնել Ստրաուդին: «Այնպես, որ հետբն անդամ
չմնա: Միայն այդ ձևով կարելի է նրա ազատություն™
խլել»: Սակայն նա նույնիսկ այնքան ազատություն!
չանի, որ սպսւնեւ տա կամ ագատի Ստբաուդին: |
Թագավորին թվում է, թե վերջապես գտել է ելքը'
Ստրաուդը պետբ է մեռնի իր բնական մահով, ինչի]
համար բավական է խլել նրանից թռչունները: Սակայն!
այս ւիորձն էւ է անցնում ապարդյուն: վերջում:
թագավորը որոշում է ազատ արձակել ծերունի
Ստրաուդին: Այս բայլը թագավորին թվում է
չափազանց խոհեմ, բանի որ համոզված էր, թե
կալանավորը ազատ, նոր պայմաններում
արդեն!
կդադարի ինբը լինելուց.
Ներման
հանձնախումբը,
անկախ իր]
որոշումից, պետբ է նախորոբ իմանա, որ եթե
կալանավորին հանկարծ ներում շնորհվի, բանտից j
դուրս ինչ կանի արդյոք: Տեսնենք պատրաստ ես
ազատության, Ստրաուդ:
Ես կկազմակերպեմ գիտական լաբորատորիա,!
- հանգիստ ն գործնական պատասխանեց կալանավոր]
Ստրաուդը,- իր տեսակի մեջ' ուսումնական ե
գիտահետազոտական մի ինստիտուտ, որ կզբաղվի
թռչունների
գենետիկայի,
հոգեբանության,]
պաթոլոգիայի և թերապիայի հարցերով:
Այնուհետև'
երագելով
շարունակում է
աշխարհահռչակ գիտնականը. «Մ ենբ ապրելու ենբ:
վտբր քաղաքի ծայրամասում...: Ինձ կոչելու են]
բադաբի ամենածայրի տան բնակիչը... Մենք պիտի
աշխատենք և վաստակենք մեր հանապազօրյա!
հացը... Մենբ պիտի վարենք մեր հողամասը և՛!
աճեցնենք պոմիդոր, դդում և կարտոֆիլ...»:
Ստրաուդ-թագավոր հակադրության շարունակում
թյունն է Ստրաուդ-բանտապետ հարաբերությունը:
Մարդկային
քաղաքակրթությունից
դուրս,
իր
ինտեյեկտուալ ազատության մեջ գտնվող Ստրառւդին
բանտապետը ամեն գնով վարձում է ընտելացնել
սովորական կյանքի կանոններին և ամեն անգամ մեծ
ցավ է զգում, տեսնելով իր անզորությունը Ստրստւդի
նվաճած ազատությունը խլելու, նրա անկոտրում
հնարավորությունները սահմանափակելու հարցում:
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Սակայն
բանտսւպետը, որ վեպում կարծես
Ստրաուդի երկվության մի յուովի կողմի կրողն է,
վերջապես խոստովանում է, որ ոչ մի պատ ու
պատնեշ, ոչ մի բանտային ամենադժոխային
պայման մարդուն չի կարոդ զրկել իր իսկ նվաճած
ազատությունից, և ստիպված ասում է. «Ես
սովորական բանտապետ ե մ ... Ինձ սովորական
կալանավոր տվեբ...»:
վիպա կի վերջում Զեյթունցյանը երկատում է
Ստրաուդին: Բոլորովին օտար են իրար ծեր և
երիտասարդ Սնւրաուդները ե պատճառն էլ այստեղ
տարիբային տարբերությունը չէ: Եթե երիտասարդ
Ստրաուդը իր մտապատկերներում ունի կյանքի
բնական ընթացքը, ապա արդեն վաղուց բանտային
կյանքին հարմարված ծեր Ստրաուդի համար
ամենայնիվ հարիր չէ պարգևված ազատությունը: Եվ
Զեյթունցյանը նրանց
երկխոսության
միջոցով
լիարժեք բացահայտում է երկու Ստրաուդներից
յուրաքանչյուրին սահմանված կյանքի հաշվեկշիռը,
ուր բարոյական հաղթանակի իրավունքը իրեն է
վերապահում ծեր Ստրաուդը. «Դու հաղթել ես ինձ,
Ստրաուդ,- եռանդով սկսեց ապացուցել պատանին :Ես ընդունում եմ, որ հսպթեւ ես: Գիտես որն է մեր
տարբերությունը: Ես ազատ էի: Իսկ դու նվաճել ես
ազատությունը»:
Ահա,
այսպես,
ըստ
էության,
տարբեր
ճանապարհներով
սովորական
մահկանացոփն
հատուկ խաղաղ ու անվրդով կյանքի են ձգտում
Զեյթունցյանական
հերոսները,
նրանցից
յուրաքանչյուրը վարձելով գտնել իր
»ես«-ը:
«ժամանակի երկու նշանավոր մարդիկ (կլոդ
Ռոբերտ Ւզերլի ե Բոբ Ստրաուդ' Ա .Ղ .), որոնք
այդպիսի ճանաչման հսաեւ են հակադիր ուղղութ
յուններով,-վերոհիշյալ երկու վեպերի գլխավոր
հերոսների
մասին
գրում
է
գրականագետ
վ.Սաֆարյանը,- ա յժմ նույնացել են մի կարևոր
ընդհանրության հոդի վրա, հեռու ամեն տեսակ
ատոմային ռումբից ու թռչնագիտությունից: Նրանք
եղել են կատակերգության ամենատխուր մարդիկ,
ա յժմ երազում են ապրել ինչպես ամենասովորական
մահկանացուն, դառնալ պարզապես «քաղաքի
ամենածայրի տան բնակիչը» և ոչինչ ավելին:
Նրանցից յուրաքանչյուրը ծվսւտվեւ է' «ինքն իրենից
դուրս» մարդ լինեւով և ա յժմ փորձում է դառնալ
«մարդ ինքն իր մեջ», նաև «ինքն իր համար»9:
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В данной статье подвергается краткому анализу
романы Перча Зейтунцяна” Клод Роверт Изерлн” и
“ Самый грустный человек” , в которых романист
соединив исторические факты и реальные документы с
фантастикой и условностью, мастерски изобразил
художественную хронику двух трагедий X X века.
Պատմության բացահայտումն ու կերպարային
մարմնավորումը Պ.Զեյթունցյանի արձակում
Ա. կ . Ղուլյան
Ամւիովտւմ
Համառոտ
վերլուծության
ենթարկելով
Պ.Զեյթունցյանի երկու վեպերը' «կ լո դ Ռոբերտ Ւզերլի»
և «Բ ոբ Ստրաուդ», ւիորձել ենք տալ դրանց
գեղագիտական գնահատականը, որտեղ վիպասանը'
վարպետորեն իրար է միահյուսել պատմական
փաստերն ու իրական դեպքերը ֆանտաստիկայի եւ
պայմանականի հետ:

ԱՐՑԱԽ,
ԽԱՉԵՆ(Ք),
ՂԱՐԱԲԱՂ
վԱՐՉԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱկԱՆ
ԱՆՎԱՆՈ ՒՄ ՆԵՐԻ
Ա Ռ ՆՉԱ կՅՈ ՒԹ ՑԱ Ն
ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐԶ
Ժ. Ռ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Տայ
դասական
մատենագրության
աղբյուրներում,
որրան
թույլ
են
տալիս
ուսումնասիրությունները, Արցախ (ավելի ճիշտ'
Արձախ կամ Արդախ) անվանվում է Հայոց Արեւելից
կողմանց
(Հայոց
Աղվանրի)
միայն
մի
տեղաշրջանը: Ավելի ուշ շրջանի հեղինակները,
հատկապես Մ. կաղանկատվացին, նույնիսկ հստակ
զատորոշում
են
»Արցախ«
եւ
»Ադվանր«
տեղանունները,
սակայն
աոանց
որեւէ
մանրամասնությունների: Հավանական է, որ այդ
կարիքն այնքան էլ չի զգացվել, միջնադարյան
հեղինակներին հասկանալի է եղել, որ Արցախը
Ադվանքի' Հայոց Արեւելից կողմանց մի մասն է,
երեւի' գավառ, ուստի, նրանք բավարարվել են
այդքանով:
Այդ դեպքում, սակայն, ինչու" են նրանք
տարբերակել Արցախը եւ Աղվանբը: Երեւի նման
ընկալումը ծագել է մարզպանական Հայաստանի
վարչատարածքային
բաժանման
տրամաբանությամբ: Բացառված չէ, որ 428 թ.
Հայաստանում Աբշակունիների թագավորության
անկումից հետո Աղվանքը (կողմանք Արեւելից
Հայոց աշխարհի) բաժանվել է երկու մասի,
նահանգի լեռնային շրջանները, թվում է, Սյունիքի
հետ միասին մտել են, պայմանականորեն ասենք,
Արարատյան, իսկ հարթավայրային գավառները'
Աղվանքի մարզպանության կազմի մեջ:
Ուստի, երբ հայ պատմիչները նշում են
Սյյվանբ եւ Արցախ անվանումները միաժամանակ,
նկատի են ունենում վարչական' վերը ենթադրված
բաժանումը:
5-րդ դարի հեղինակները (Բյուզանդ, Եղիշե)
այն նշում են «Արձախ» ձեւով, իսկ «Արցախ»
գրությունն ավելի ուշ շրջանի (երեւի' սկսած
կաղանկատվացուց) երեւույթ է: Նշվում է նաեւ
տեդաշրջանի մեկ այլ անվանում' «Արդախ»: Թվում
է, որ այս վերջինն ավելի ճիշտ է. եթե համեմատենք,
որ ժամանակակից պատմագրությունը, նկատի
ունենալով ուրարտական սեպագրերը, ընդունում է,
թե երկրամասը նախապես կրել է »Ուրդեխեե«
անունը, ապա այս պարագայում »Արդախ«-ը խիստ
նմանվում է ուրարտերեն հնչարտաբերմանը: Հր.
Աճաոյանի «Հայերեն արմատական բառարան«
աշխատության մեջ կա «թա խ»1 արմատի հետեւյալ
ստուգաբանությունը.
«պարսկերեն,
հնդկական
խոշոր արմավենի», իսկ այնուհետեւ' «պատահական
նմանություն ունի պարսկերեն ta» բառի հետ, որ
նշանակում է անպտուղ լեռնային մի ծառ, որի
փայտը ընտիր վառելիք է»:

Նույն տեղում Հր. Աճաոյանը, ստուգաբաներ»
»թխկի« բառը, վերջինիս ավելի ճիշտ ձեւ է համարում*
»դխկի«
արտաբերումը'
առանց,
սակսւյա
մեկնաբանության:
Հնարավոր է' վերոբերյալ »թախ« արմատ™
ստուգաբանելիս
Աճաոյանը
«щшшшЬшЦИ
բառի հետ, որ
նմանություն ունի պարսկերեն ta x
նշանակում
է
անպտուղ
լեռնային
duin.JjH
ենթադրությունն անում է դիպվածաբար: Եվ շատ
հավանական է, որ »թախ«-ը հենց նույն »թխկիտ
ծառատեսակը նշող թառի արմատն է' թախ-Я
կենի<թախկենի<թխկի
հնչյունսւփոխակս»
զարգացմամթ: Ի ս կ եթե ընդունենք, որ ավելի ճիշտ i
(հավանաբար' նախնական) արտաբերմամբ պետր է յ
ասել «դխկի», ուրեմն, «թախ» արմատի սկզբնաձեա
պիտի
լիներ
«դախ»-ը:
Այսպիսով'
«Արցախ*
տեդանվան վաղնջական ձեւ կարելի է համարել!
«Արդախ»-ը, որն, ակնհայտորեն կազմված է երկու
«ար» եւ «դախ» բաղադրիչներից: Տեսանք,
1. Հ/շ. Աճաոյան «ՀայերԾնի արմատական բաոարսւնա
ֆ 1Լ ԵրԾւան, 1973թ., էջ 140
որ «դախ»-ը կարող է նշանակել «լեռնային անպտոսա
ծառ, որի փայտը հրաշալի վառելիք է»: կարելի1է ■
եզրակացնել, որ «դախ» (հետագայում' ձախ, ցախ)
արմատն ընդհանրապես պարունակել է «անտսւո»
իմաստը: Նմա ն ենթադրության համար հիմք կարող Я
հանդիսանալ երկու նկատառում.
ա.
Արցախ
տեղանվան
համար հայ*
պատմիչները բնութագրական են համարել նրա ոչտ
միայն դժվարամատչելիությունը, այլեւ անտառներով*
հարուստ լինելը' «թանձրամայրի»: Թվում է, թե այս*
բնութագրումը' «թանձրամայրի», ունի նաեւ Արցախ*
բառի բացատրության արժեք:
բ.
ժողովրդական
ստուգաբանությամբ*
Արցախը համարվում է հայոց Արա Գեղեցիկ*
թագավորի անտառ' Ար(ա) + ցախ: Բացառված չէ, որ|
այս մեկնությունն ավանդաբար ւիոխսւնցվել եւ հասել 1
է մինչեւ մեր օրերը: Այս բացատրությունը հնարավոր է 1
ընդունել
նաեւ այլ տարբերակով' ավանդաբար 1
կողմանք Արեւելից Հայոց աշխարհի ընդհանուր I
տարածքը համարվում է առասպելական Առանի |
տիրույթ: Այդպես է ներկայացնում Խորենացին: |
Հետագա դարերի պատմագրությունը նույն ընդհանուր
տարածքի մի մասն անվանում է «Դաշտն Առանայ»' ]
Առանի դաշտ կ ա մ Ադուսւնք<Աղվանք:
Այս տրամաբանությամբ նահանգի լեռնային |
(անտառախիտ) տարածքն էլ կարոդ էր անվանվել
իբրեւ Առանի անտառ' Առան (ա) + դախ (ձախ)<ցախ:
հետո ո < ր
Հայերենում ա ձայնավորից
հնչյունափոխությունը բավական տարածված է:
Օրինակ'
Աճաոյանի
«Հայերենի
արմատական
բառարան»-ում «արալեզ»-ի
սկզբնական ձեւ է
համարվում »առլեզ«-ը: Շատ հավանական է, որ
Առանադախ բարդության մեջ էլ տեղի ունեցած լինի
հնչյունավտխություն'
»Արդախ«
բաոի
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I արտասանության բարեհնչմսւն գերակայությա ifբ :
[ Նույն կերպ էլ, թերեւս,
Դաշտն Առանայ
հարադրության աոաջին մասը դուրս է մնացել
գործածությունից,
իսկ
երկրորդը,
հնչյունափոխության
ենթարկվելով,
դարձել
Ադուանբ:
Հետեւաբար'
կոդմանբ Արեւելից Հայոց
աշխարհի ընդհանուր տարածբը վաղնջական
ժամանակներից ընկալվել
է
երկու
բնութագրիչներով' անտառուտ մաս եւ դաշտային:
Աոաջինն
անվանվել
է
Առան ի
անաաո<Արդախ<Արցախ, երկրորդը' Ադուանբ, ուշ
միջնադարում' Արան:
Ծանռթռւթյտն.
Մտրտակերտի շրջանի
վա նք գյուղի շրջակայքում, որտեղ տեղորոշվում է
Խոխանւսբերդը, ինչպ ես նաեւ
Դարպասներ
իշխանական
նստավայրը, հայտնի է Աթախ
հնավայրը, որը, թ վում է, Արդախ ֊ի ժողովրդական
անվանումն է:
Միջնադարյան հայ պատմագրության մեջ
կոդմանբ Արեւելից Հայոց աշխարհի ընդհանուր
տարածբի լեռնային շրջանները նշվում են Խաչեն
(բ) կամ »կոդմն Խաչենոյ'« անվանմամբ: Նոր
դարաշրջանի
պատմագրությունը
նաեւ
տարբերակում է Ներբին եւ վերին Խաչեն
վարչաաշխարհագրական անվանումները:
Իսկ ինչու՜" Ներբին եւ վերին Խաչեն: Եթե
անվանումը կապ ունի Խաչեն գետի հետ, ապա
Ներբին եւ վերին բաժանումները պետբ է որ
կատարվեին հենց դրա հովտի նկատմամբ, մինչդեռ
իրականում դա այդպես չէ. Ներբին Խաչենը ուշ
միջնադարի Խաչենի մելիբության տարածբին է
համապատասխանում.
վերին
Հաթերբի
իշխանությանը:
Շատ հետաբրբիր է, որ Խաչեն' նույնպես
նշանակում է անտառ: «Հայերեն արմատական
բաոարան«փ
ստուգաբանությամբ
»խաչ«'
նշանակում է ոչ միայն փայտ, այլեւ ծառ, կոճղ2,
ուստի, Խաչենը կարելի է բացատրել խաչ+են,
այսինքն' ծառերով հարուստ:

այգի (անտառ): Ուսումնասիրողներից ոմանբ (Բ.
Ուլուբաբյան, հատկապես); Ղարաբաղ անվանման
առաջին բաղադրիչը հակված են բացատրել >>մեծ«
իմաստով' հղելով պարսկերենին:
Եթե
համարենբ,
որ
սա
ճիշտ
մեկնաբանություն է, կարելի է եզրակացնել, որ օտար
նվաճողները
դարձյալ
հայերեն
անվանումը
թարգմանել են: Եվ Արդախ (Արձախ<Արցախ), եւ
Խաչեն(բ) տեղանուններն, ինչպես ասվեց վերելում,
անեն նույն' անտառ թնութագրիչը, որը Ղարաբաղ
օտար անվանմանն է ւիոխանցվել իմաստային
առումով:
Հավանական է, որ
տեղաշրջանի անվանման
հետագա ստորակարգումը' Դաշտային եւ Լեռնային
Ղարաբաղ, նույնպես պայմանավորված է նրանով, որ
վաղնջական ժամանակներից սկսած այն, իրոբ, երկու
անվանում է ունեցել' Առսւնի անտառ < Արցախ
(Արձախ<Արցախ) եւ Դաշտն Առան այ < Ադուանբ <
Արան:

О взаимосвязанности административно-географических
топонимов Арцах, Хачсн и Каравах
Ж еня Ромаевна ПОГОСЯН
РЕЗЮМЕ

Статья
“О
взаимомосвязанности
административно-географических топонимов “Арцах",
“Хачен” и “Каравах" имеет целью идентификацию
упомянутых топонимов на основе этимологического
сопоставления морфем “дах” ,”хач” ,и” Баг(х)” ,которые
означают
одно и тоже -дерево(лес).Выволтюркаязычный топоним "Каравах” является простым
переводом с армянского.

2.
Հր.
Աճաոյան » Հայերենի
արմատական
բաոարան«, Հ. II, Երեւան, 1971թ., էջ 293
Ահա, թերեւս, Ներբին եւ վերին Խաչեն
բաժանումների իմաստը դառնում է հասկանալի, ուշ
շրջանի
ֆեոդալական
մասնատումների
հետեւանբով բուն Աբդախ
(Աբձախ<Արցախ)
լեռնային-անտառախիտ (թանձրամայրի) տարածբը
բաժանվել է Առանշահիկ (Առանից սերված)
իշխանների
երկու
ճյուղերի
միջեւ
եւ,
աստիճանաբար,
կորցնեւով
միասնական
անվանումը, կոչվել Ներբին եւ վերին Խաչեն:
Ուշ միջնադարում կոդմանբ Արեւելից
Հայոց աշխարհի նահանգն անվանվել է Ղարաբաղ:
Պարզագույն բացատրությամբ դա նշանակում է Սեւ
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Դ ՏՀ-82.09. . ____
Ազգագրության և բանահյուսություն ими
Արցախյան ժողովրդական խաղիկները և նրանց
լեզվական արվեստը
Ա. Տա. Սարգսյան
Հոդվածում
վերլուծվում
Են
արցախյան
ժողովրդական
խաղիկների
գաղափարական
բովանդակությունը և լեզվական արվեստը: Բոլոր
դեպքերի համար բերվում են համապատասխան
օրինակներ:
Արցախյան բանահյուսությունը շուրջ ISO տարվա
պատմություն ունի, և այդ պատմության ընթացքում
հավաքագրված ժողովրդական տարբեր ժանրերի
ստեղծագործությունների մեջ իրենց ուրույն տեղն
ունեն ժողովրդական խաղիկները:
ժողովրդական
խաղիկների
գրառումը
սկսվում է բանահյուսական
մյուս ժանրերի
նմուշների
գրառմանը
զուգընթաց:
Այս
բնագավառում առաջին վարձերը կատարամ են հայ
մշակույթի պատմության երախտավորներ Առաքել,
Աւեքսանդր ե Գրիգոր Բահաթրյ անները, որոնք 1860
թ. մայիս-օգոստոս ամիսներին Շուշի քաղաքում
տեղի
և
հարևան
գյուղերի
բնակիչներից
հեքիաթների, զրույցների, անեկդոտների հետ
հավաքագրում են նաև խաղիկներ: Արձագանքելով
երիտասարդ բանահավաք-հրատսւրակիչ Տիգրան
Նավասարդյանի կոչին' Առաքել Բահաթրյանը 1881
թ. նրան է հանձնում այդ գրառումները:
Նավասարդյանի կոչին արձագանքում է
նաև Շուշու թեմական դպրոցի շրջանավարտ, Նոր
շեն գյուղի ուսուցիչ Միքայել Տեր-Հովհաննիսյանը,
որը 1881 թ. փետրվար-մայիս ամիսներին գրի է
առնում մի շարք խաղերգեր, մանկական երգեր,
անեծք-օրհն անքներ,
առած-սաածվածքներ,
արագախոսություններ,
հանեւուկներ,
երգեր,
հեքիաթներ, որոնց մի մասը հրատարակվում է
Տ.Նավասարդյանի կողմից, իսկ մնացածը առ այսօր
պահվում է նրա ֆոնդում:
Այս շրջանում բանահավաքչական ւայն
գործունեություն են ծսւվսղում նաև Մակար
Բարխուդսւրյանը
և
կոնստանտին
ՄելիքՇահնազարյանը (Տմբլաչի 1սսւչան), որոնբ, սակայն,
առանձնակի
ուշադրություն
չեն
դարձնում
ժողովրդական խաղիկներին:
Բանահավաքչական գործի խթանման
կարևոր
միջոց
հանդիսացավ
Շուշիում
» Ազգագրական
հանդես«
պարբերականի
հիմնադրումը, որտեղ տպագրվեցին զանազան
ժանրերի նյութեր, այդ թվում և խաղիկներ:
1895 թ. »Արսւրատ« ամսագրի էջերում
լույս է տեսնում »Ղարաբսպի ջրօրհնյաց երգերից«
խորագրով մի փունջ, որի հեղինակն էր Խաչիկ
վրդ.Դադյսւնը վերին Թաղավսւրդ գյուղից: Նույն
հեղինակը Ա.Դադյանի
հետ
1908-1910
թթ

» Ազգագրական.հանդեսում« .տպագրվում է 1885г.1893. I
թթ վա րանդափ ւտարբեր գյուղերում գրսաած I
խաղիկներ: Պետբ է ասել, որ այս բանահսւվաքն1կւը^ա
քաջատեղյակ էին բարբառին, ժողովրդի կյանքին ա Տ
կենցաղին և իրենց գրառումների վերջում նճրկայացրե| I
են
նաև
բարբառային
բացատրություններ ն I
ծանոթագրություններ:
Ւ թիվս այլ ժանրերի, ժողովրդական Ծրգերտ ■
խաղիկներ է գրի առել ծննդով վարանդսւյի I
Նախիջևանիկ գյուղից Մարգիս Ւսրայելյանը, որի մի Я
մասը հրատարակվել է տարբեր ժողովածուներում, իսկ I
մի մասն էլ անտիպ է:
Արցախյան
ժողովրդական
խաղիկների I
հավաքագրման գործում անուրանալի է Մարգարիտ Я
Գրիգորյան-Մպանդարյանի դերը, որի հավաքագրած Я
նյութը՝ թվով 1804 խաղիկ, տպագրվեց ազգագրության Я
և
հնագիտության
ինստիտուտի
հրատարակած 1
» Լեռնային
Ղարաբաղի
բանահյուսություն|]« I
ժողովածուում:
ժողովրդական երգեր ու խաղիկներ էն 1
ընդգրկված նաև »Նմուշներ Լեռնային Ղարսւբաւփ ■
բանահյուսությունից« (Ե., 1978 թ., Մ.Առաքեյյան, 1
ՌՂահրամանյան),
Հայ
ազգագրություն
նI
բանահյուսություն (հ. 15, Ե, 1983, Ա.Ղազիյսւն),«
»Նշխսւրներ Արցախի բանահյուսության« (Ե, 1991, 1
Լ.Հարությունյան) ժողովածուներում:
Թվով 28 խաղիկ է գրառել Արւոէմ 1
Բաբայանը, որ զետեղված է նրա »վարանդսւյի I
թարբառը« անտիպ աշխատության հավերժածում:
Մեր կողմից արձանագրվել է շուրջ 4Տ 1
խաղիկ, որոնց մի մասը կրում է երգիծական բնույթ:
Այսքանով հանդերձ, պետք է ասել, որ 1
ընդհանուր առմամբ քնարական բանահյուսությունը \
Արցսւխահայ
իրականության
մեջ
այնքան է| 1
զարգացած չէ և ներկայումս, կարելի է ասել, գտնվում է ]
անհետացման եզրին:
Արցախյան
ժողովրդական
խաղիկները
հիմնականում քառատող լիրիկական երգեր են'
հորինված
հոգեկան
տարբեր
վիճակների ն
հասարակական բազմազան երևույթների անմիջական
ազդեցության
տակ,
որոնցից
ամեն
մեկը
արտահայտում
է
մի
ամբողջական
միտք,
տրամադրություն ն ունի հանգավոր և գեղարվեստորեն
ավարտուն կառուցվածք:
Դրանց մեծամասնությունը վիճակի երգեր
(ջանգյուլումներ) են, որոնք ներկայացնում են
երիտասարդ սիրահարների ներբին ապրումները, ե
որոնբ
երգվել
են
համբարձման
տոնին'
վիճակախաղերի ժամանակ:
Ահա
թե
ինչպես
է
նկարագրում
Մ.Գրիգորյանը այդ գործընթացը.
- Մ ի օր առաջ աղջիկները ծաղիկներ են
բադում, ծաղկեփնջեր կազմում, բերում վիճակախաղի
համար:
կավե պուլիկի մեջ աղբյուրներից հավաքած
ջուր են ածում, ծաղիկները մեջը դնում: Այնուհետև
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տվյալ խմբից ամեն մեկը գաղտնի կերպով որևէ իր է
[ գցում կճուճի մևջ: Դրանբ լինում 13ն արծաթն կամ
j պալպաւոն մատանիներ, քորոցներ, մատնոց,
կոճակ, ուլունք և նման բաներ: Երբեմն իրենց ագապ
էպբայրների համար Էլ են որևէ իր գցում:
...վեց-յոթ տարեկան մի փոքրիկ ու
գեղեցիկ աղջկա ճերմակ մետաքսե շորեր են
հագցնում, գլխին ճերմակ շղարշ են գցում ու
տանում վիճակախաղի տեղը: կճուճը դնում են նրա
առաջ այնպես, որ նրա ձեոքը հասնի մինչև հատակը,
որ կարողանա հանել մեկ-մեկ կճուճի մեջ գցած
մանր իրերը:
Սկսում են վիճակախաղի ջանգյուլումներ
երգեր Ամենից առաջ խմբովին երգում են
ջանգյուլումների սկգբնաերգը: Մեներգում Է ամենից
ավեփ լավ ձայն ունեցող աղջիկը: Ամեն մի տողից
հետո խումբը երգում Է կրկնակ տողերը' »Զսւն
գ)ուլում, ջան, ջան, ջան ծաղիկ, ջան, ջան«.
Մեներգ - Ւմ ծադէգյըս քաղած ա,
սարէն կ՚ը ՚ղ ա ծ ա,
Զան գ)ովում, ջան, ջան,
ծաղէգյ, ջան, ջան:

Պէցուր
Զան

Այս ձևով երգելը շարունակվում է, մինչև
հանում են կճուճի միջի վերջին իրը: Ամեն
ջանգյուլումից հետո ճերմակազգեստ շորով աղջիկը,
որի երեսը ծածկված է ճերմակ շղարշով, ձեռքը
տանում է կճուճի մեջ ու մի որևէ իր հանում: Հանած
իրն ում պատկանում է, ասված ջանգյուլումի
բովանդակությունն ու էությունը նրան է վերաբերում,
լավ, թե վատ, ուրախ, թե տխուր, ահա թե ինչու
աղջիկները
սովորաբար
երգում
են
ուրախ
բովանդակությամբ
երգեր:
Զանգյուլումները
հիմնականում հորինում են հանպատրաստից, հենց
տեղն
ու
տեղը,
որոնք
անմիջապես
մասսայականանում են:
Խմբի
շնորհքով աղջիկներից
կամ
հարսներից
ոմանք
հորինում
են
իրենց
ընկերուհիների կյանքից, իղձերից, մարագներից,
կարոտից, զբաղմունքից, տնտեսական վիճակից,
սիրո պատմությունից ելնելով' դրանք կապելով
ժամանակաշրջանի, տիրող կարգերի, ծեսերի,
ադաթների, մայրական սիրո, պանդխտության,
բռնության, աշխատանքի, բնության, հայրենի
օրրանի և այլ հասկացողությունների հետ:
Այնուհետև, երբ սպառվում են կճուճի մեջ
եղած իրերը, սկսում են խոսել, ծիծաղել, սիրտ տալ և
ուրախացնել այն աղջիկներին, որոնց վիճակը վատ է
դուրս եկել: Նրանք այդ ընդհանուր ուրախության
մեջ
շուտով
մոռանում են
իրեն
վիշտը:
Վիճակախաղից հետո սկսում է ճաշկերույթը, որին
հետևում էին երաժշտությանն ու պարերը' տղաների
մասնակցությամբ:
Սակայն նոր երգերի հետ երգում էին նաև
հները,նախօրոք սովորածները: Նույն ՄԳրիգորյսւնի

վկայությամբ իրենց թաղի աղջիկներին ջանգյուլումներ
էր սովորեցնում շուշեցի բանասաց Ղումաշ Ավագյսւնը,
որը դրանբ հորինում էր' համապատասխան այդ
աղջիկների ու հարսների սրտի գաղտնիքներին,
սոցիալական դրությանը, արտաքին գեղեցկությանը,
հոգու ու սրտի ապրումներին ու ձգտումներին:
Բազմաթիվ հին և իրենց կողմից հորինված
վիճակի երգեր գիտեին Խանում Արզանգյուլյանը
(Թաղավարդ), Թամար Բաղդասարյանը (Զրակուս),
Եղսսւն Բաջին (Շեխեր), Զառղալամ Բաջին (Շուշի),
Զումբրուտ
բաջին
(Շեխեր),
Օսաննա
բաջին
(Շուշիքենդ), Ծ՜ովինար բաջին (Հաջի), ՀԾբիքյնազ
բաջին (Հադրութի վա նք), Մանիշակ բաջին (Հերհեր),
Մաշինկա բաջին (Շուշի), Մարգարիտ բաջին (Ներքին
Սզնեբ), Մարյան բաջին (Շուշի), Մինա բաջին
(Չանախչի), Արշալույս Մնացականյանը (Շուշի),
Նանըմ բաջին (Շուշի), Զառվարդ Չիփնգարյսւնը
(Շուշի), Սաթենիկ բաջին (Շուշի),
Սալբի բաջին
(Շուշի), վարսենիկ Սարգսյսւնը (Շուշի), Սոնա բիբին
(Ասկերան), Սոնա հասին (Հադրութ), Սոնիշկա բաջին
(Շուշի),
Հերսելյա Ստեփսւնյանը (Շուշի), Հեդինե
Սիմոնյանը (Շուշի), Փեդրոն բաջին (Շաշի):
Ինչպես
երևում
է
բանահավաքների
ծանոթագրություններից, ջանգյռււումներ հօրինել են
միայն կանայք, քանի որ տղաներին արգելվում էր
մասնակցելու վիճակախաղին:
Բազմազան են արցախյան խաղիկներում
արծարծված
թեմաները'
սեր,
հայրենիք,
պանդխտության, բնություն, սոցիալական խնդիրներ,
աշխատանք ե այլն:
Արցախյան
ժողովրդական
խաղիկները
գերազանցապես սիրո երգեր են, որոնք արտահայտում
են երիտասարդ աղջիկների ու տղաների, հարս ու
փեսաների, երբեմն էլ ամուսինների սիրո զգացմունքն
իր տարթեր նրբերանգներով: Դրանցռւմ գտնում ենք
սիրային բազմազան մոտիվներ: Մի շարք երգեր
նվիրված են յարի գովքին, որ ասվում են աղջկա կամ
տղայի կողմից: Գովվում են աղջկա չինար բոյը,
ալագյոզ աչքերը, քաղցր լեզուն, շեկ ու թուխ մազերը,
ծա մերը, շամամ ծծերը, հագուստը, քայլվածքը, տղայի
բօյն ու բուսաթը, ուժը, բեղերը, բհսբյուլը.
էտ վարար վըէսկի մազըտ,
սւշկէրիտ, վարթ պըռըշնիտ,
Անիմ իմ սըրտիս սազը,
մուխամմազը:

Ծօվ
Տամ սըբտիս

Բօյավ-թուսավ Թամար ա,
հէտան յէշի,
Ունբէրը կը ռ կամար ա,
յարին համար ա:

Աշխարհըս

Յարըս մին դուք)անդար ա,
բուսաթավ ջիվան,
Օզածս մինուճար ա,
սիրահար ա:

Բօյավ
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Ուրան

Ինձ

սիրող

Մի շարք խաղիկներում արտահատւյում է
աղջկա բողոքը ժամանակի սովորությունների ն
թարբերի հանդեպ:
Աղջիկներին հաճախ ամուսնացնում էին
փոքր հասակում' արդեն տարիքն առած տղամարդու
հետ' հաճախ հիմք ընդունելով տղայի հարուստ
լինելը ե անտեսելով նրա թերությունները.
Ցարըս մին քըէրծ ա տըէոալ,
սիրէցի, յադը տարավ
Ցը^ս հալա մին կուճի խօխա:
տըէղտ դարիբ ա

միաժամանակ

Ք՚ը ցսւծ

սերը տարիք

Սիրելին մըէծ, պուճուր չի կա,
սըրտը պէց ա:

չի

էսէլունք ա,

՛Ծնողների որոշումը օրենբ է աղջիկների
համար,
սակայն
պատահում
են
նաև
համարձակները, որոնբ ընդդիմանում են այդ
որոշման դեմ' գերադասելով աղքատ, բայց սիրած
տղային.
Հսւսիբ տ, հա, հասիր ա,
ասիր*, կօղի վուչ,
Տօն-տը՚ղ չօնէ, քյասիբ ա,
ինձ նասիբ ա:

էն տըղան

Մըլվըւըմ

ինձ 1

Միշտ չէ, որ ամուսինները ապրում են հաշտ
ու համերաշխ, երբեմն լինում են հիասթաւիություննհլւ, |
և երիտասարդ կինը իրեն համարում է հուր-հափւոյան J
կորած.
Սըրտէս դարդերը խօր ա,
Զսավարթ ա,
Տօնըս ք՚օ հնա չի, նօր ա,
էրկու վարթ ա,
Բիդասըլ մարթին ծէրբէն,
վէր սիրածըտ
Հուր-հավիղյսւն յը ՚ս կօրա:
կօպիտ մարթ ա:

Քու անըմըտ |
Թըշէրխո 9
Հի՞նչ կւսնիս.
Աշկը

շօր, 1

Սիրո խաղիկներում սիրված մոտիվներից է նան յարին 1
տեսնելու,
նրա
մոտ
լինելու,
շուտափույթ 1
ամուսնանալու, նրան ծաղիկ կամ խնձոր ուղարկելու, ]
նրա կրծքին հանգչելու, նրա վրայի զարդը դառնալու, |
հանուն նրա
կյանքը նվիրաբերելու ցանկություն 1
արտահայտությունը:
Հաճախակի են ներկայացվում սիրո վիշտն ու 1
թախիծը,
սալդաթ
գրված
յարի
կարոտը, 1
ամուսնության խոչնդոտները:Մի քանի խաղիկներում
ներկայացվում Է առաջին սերը.
Հանդը ք՚Է ցին հարսերը,
մըտա հունց ընգընի,
Թամուզ-թաք՚ո ւզ վարսերը,
առաչի սէրը:

Մարթի
Ուրան

Առանձնակի ճոխությամբ են հանդես գափս I
մայրական և որդիական սերն արտահայտող երգերը, 1
որտեղ անւիոխարինեփ են որդին մոր, իսկ մայրը՛ որդու 1
համար.

Զառ

Ղարաբաղում ախ չի կա,

Մօրը ջահիլը

Անմանիշակ թաղ չի կա,

Մօրը սւհխը

վէրըն ա"
Այ տըղա,
վէրըն ա ՞
Լավ

ա

Նմա ն դեպքերում տղան մնում է շվարած
և ստիպված հաշտվում է իրավիճակի հետ' ողբալով
իր վիճակը.
Յըէս սիրէցի, ատէցիր, կամ
արտին վըէսկի խօփ ա,
Ք՚ը^ցած տըէղըտ ղարիբ ա
մըթէն խուրխուփ ա,

Սէրըն

կօղի

Սովորական մոտիվներից է նաև աղջկա
արհամարհանքը առաջարկությունանող
տղայի
հանդեպ.
ՏավարըյըԿլավ շէնը,
ա ղուշ ծէտը,
Հարսները ընգին պէնը
բուլբուլին նըհէտը,
Գ՚ո ւդում ըս վէր սիրըմ չըմ,
տա ինձ բսւբ չըս,
Անց կաց մին պատառ տենը:
ընգընիմ մէր կյը տը:

վը՚ննխո

Յը4ւ

Հավաս ըրեն մալին,
Ախճիգյը տըվէն լալին:
Բայց
հարցնում.

Հիշբն ք ՚ը ՚զ ղաչանք ըրի,
տակը մի բըցիլ,
Ըսէցիր, թա օլմագ ա:
հէտի սօրփ ա:

Մէր
Սըէրտըս

Ըշտը՚՜ղ շօռ կյաս, հինչ տեսնաս, Մօրան
ազիզ մարթ չի կա,
Բալից քաղցր պէն չի կա:
Մօրը ահիլը
վէրըն ա:
Բազմազան ձևերով արտահայտված սիրո
հետ
հաճախ
ներկայացվում
է
գյուղական
աշխատանքը' իր տարբեր տեսակներով, ն դա
հասկանալի է. այդ խաղիկները հիմնականում ասել են
գեղջկուհիները, իսկ նրանց սիրածները գյուղական
աշխատանքին,
հատկապես
երկրագործությանը
նվիրված գեղջուկ երիտասարդներ են, որոնց գովքը
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I հաճախ գովվում է աշխատանքի գործընթսւցումհողը
I վարԾլիս, հունձ անելիս, թութ թափելիս.
Բըդէրըմը թ օթ ըս թափըմ,
i թսւփչի ջանէտ մատաղ,
Ըրէվէն տսւկէն հօնձ ըս անըմ,
հինձած արտին մատաղ:

Ցըէս բու
Յը ս բու

Բայց կան նաև երգեր, որոնբ աշխատանքի խաղեր
են միայն.
կօլխօզնիկ ա Ղարաթսպը,
բօստանըմը
Պէնը հունց վէր օրախ խաղը,
խիյար, կանանչ թաղը:

կօլխօզին
կա նա նչ

Եվ այսպես, ներկայացվում է գութանը,
մաճը, հոդը, տրակտորը, եգը, գոմեշը, ձին, ցորենը,
գարին, վտւշը, մացաոը, անտառը, թութը, ծաղիկը,
կարկուտը, ձյունը, ջուրը, առուն, բահը, մանգաղը,
խուրձը, խոտի դեղը, ջրաղացը, այգին, կարասը,
շամամը, յեմիշը, թոնիրը, իլիկը, մածունը, թանը,
կաթը, ձուն, ոսկերիչը, հյուսնը, պատշարը ե այլն:
Բագմաթիվ խաղիկներում արծարծվում է
հայրենիքի թեման: Արցախցին սիրում է իր
հայրենիքը, սիրում է նրա բարն ու ծառը, ջուրն ու
հողը, իր մանկության վայրերը, անտառները,
սարերը, աղբյուրները, այն վեր է դասում ամեն մի
երկրից, և ուր էլ լինի' հիշում է իր ծննդավայրը.
Տիգափադ պէցուր սար ա,
Յ ը ՚ս
սւշըղ, վարթին թաղը,
Սյուն նան կյէրանը բար ա,
Շսւբփ,
Շիրվան նան շարմաղը,
Ցը4ւ մըէռնիմ Տիգըփադսւ սարէն, Թէհրանը
ջէնյաթ էլ ւոըէռնա,
Չըրբըպուլլուբը անտառ ա:
Մօոանալ չըմ Ղարաբաղը:
Մ ի ստվար շարք են կազմում Շուշի
բադաբին նվիրված երգերը, որը հեղինակի համար
աշխարհի լավագույն քաղաքն է, ահա թե ինչու
այնքան կսկիծով է ողբում նրա վիճակը.
է ն պէցուրը Ղա լա ն ա,
գյանբըտ հօր ա՞,
Զարղա ցօրէն կալան ա,
դարդըտ խօր ա,
Հինչ քաղաք էլ վէր շօռ կյաս,
տիրտակված Շուշին,
Լօխճան լավը Ղա լա ն ա:
սըէրտըս խըրած թօր ա:

ճըռաք’ած
1սօսըմ չըս,
էրված,
Ւմ

Առանձին խաղիկներում հիշատակվում են
Հսւդրութը, Մարտակերտը, Քերթը, Թադավսւրթը,
Քիրսը,
Մռավը,
Թարթառը,
Խաչենագետը,

Ասկերանը, Թթու ջուրը, Շըոշըռանը, Շոշի լալէգյ
ախպուրը
և
բագմաթիվ
ա յլ
վայրեր,
որոնբ
ներկայացվում են իրենց բնությամբ, գեղեցկությամբ,
տարբեր բարեմասնություններով:
Անհնար է խոսել արցախյան քնարական
բանահյուսության
մասին'
առանց
դիտարկելու
պանդխտության երգերը:
Դարեր
շարունակ
արցախահայությունը
բռնել է գաղթի և պանդխտության ճանապարհը, և եթե
գաղթի հիմնական
պատճառը օտար զավթիչների
կողմից Արցախի նվաճումն էր, ապա պանդխտությունը
հիմնականում արդյունք է սոցիալական կարգերի
հետևանքով
ստեղծված
կենսական
դժվար
պայմանների:
Ոգևորված
օտար
ափերում
հարստանալու գաղափարով' Արցախցի երիտասարդը
թողնում
է
հարազատ
վայրերը
և
դիմում
պանդխտության: Սակայն երկար չի տևում այդ
ոգևորությունը, և վրա է հասնում հիասթավտւթյունը.
կործանված համարելով իր երիտասարդ կյանքը նա
փափագում է գոնէ թաղվել հայրենի հողում' իր
հարազատների կողքին.
Վէր մը՚՜ռնիմ, տարէք1 Շուշում թըդըէցէք),
ջիհաննամը թա կըկյուղանան բարըս,
Ընդը՚՜ղ ա ազիզ վաթսւնըս, յարըս,
Ընդը ղ
թաղված հըրաբուրըս, բուրըս:

Դէ
ա

Ա յլ
խաղիկներում
հանդես
է
գալիս
պանդուխտի սիրածն, որը մնացել է անտեր, շատացել
են յարի թշնամիները, սակայն նա չի կորցնում հույսը,
մերժում է բոլոր առաջարկոդներին' երագելով այն
պահը, երբ սիրածը կվերադառնա և իր դուռը կթակի.
Քինի, կյալ չըմ, կարէլ չըմ,
Վարանք
ա կ՛ամ պըպակի,
Ղահրած ըմ, կյալ չըմ, կարել չըմ, Պուն
կըտինի թըռչնակի,
Հը ռէ տընլ մին յա ր օնիմ,
Հիթ կինի
յարըս կըկյա,
Ուրուշու կյալ չըմ, կարէլ չըմ:
Ւմ փակ
տօռնը կըթակի:
Առավել ողբերգական է պանդուխտ որդուն
տարիներ շարունակ սպասող մոր վիճակը, որը դեղնել
ու հալումաշ է եղել, վառվել ու խանձվել, ինչպես
հայրենի Շուշի քաղաքը, սակայն, երբ ստանում է որդու
վերադարձի լուրը, աշխարհը անմիջապես վտխվում է
նրա աչքերի առաջ, և սև օրերը դառնում են կարմիր'
լցված երգ ու խաղով.
Հ է յ ասլան բալա, տօն յըէք,
Բաղ
ըմ
քըցալ Ղարաբաղ,
ճիրա բ’ըտ վառ ա, տօն յը բ,
Նախշուն
աշկէր, վըէսկէ դաղ,
Ի մ սըէրտըս էրված, խանձված, Ղարիբ
դուշըս տօն ա կյամ,
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Տը՚ոսւլ ա Ղալա, աօն յըէբ:

կ՚ս ւրմուր

օրէր,

JD PP նան հաղ:

Եվ
այսպես,
պանդխտության
բոլոր
երգերում այդ երևույթն որակվում է որպես մեծ
չարիր, որը դարեր շարունակ ուղեկցել է ողջ
հայությանը, ահա թե ինչու օտար ափերում դեգերող
արցախցին, գդալով իր մոտալուտ վախճանը, իր
խորհուրդն է հղում այդ դաժան ճանապարհը դեոևս
չբռնած հայրենակիցներին.
վախըմ ըմ, թա շուտ մը1ոնիմ,
Ղսւրիբօթուն միք՛ րփնիլ,
1սոսկէրրըս պըոատ մընա,
ծը՚՜գ խըրատ մընա:

Ւնձանա

Մի բանի խաղիկում արծարծվել է պատերազմի
թեման.
Ախ սըՏյ ա սըրտիս մէչը,
խաղըմ ա,
էս ա տըՒռալ մէր վէրչը,
Փըրիցնէրէն դաղըմ՚ա ,
Զահիլ տըղօրցը կյըրէգմանը,
Դինջացած ժուղօվուրթը
Տը^ռսւվ սըվըթօխ կ՚է րչը:
Հիւոլէրէն թաղըմ ա:

Պիլիմօդը

կ ՚օ ղ

Մանր են պատերազմի թողած վերքերը,
անտեր են մնացել արտն ու տունը, աղջիկներն ու
կանայք, ն հերոսուհին երագում է միմիայն
խաղաղություն.
Ախճիգյ, կընէգյ, լօխ անմարթ, Մէխկ ըն,
խըէղճ ըն բալէր՚ը,
Մընաց անդար տօն նան արտ, կուկու մ,
նախշուն լալէք՚ը,
Օր նան րըշէր հօրսին մաչին, Աշխարըս
խաղաղ ինի
կընանէբ՚ը տըղամարթ:
Պակաս
չինի հաց նան յըՒրրը:
կան
նաե _а խրատական
ե
խոհափիլիսոփայական
խաղիկներ,
որտեղ
ներկայացվում է աշխարհի անցողիկությունը,
մարդկանց
ագահությունը,
կարճամտությունը,
պախարակվում անբարոյականությունը, չգրված
սուրբ օրենքների ոտնահարումը.
Մարթ միշտ աշկը ծակ ա,
քըցիմ քըթօցը,
Ամէն օր տուրըթսւկ ա,
Գընգգընգոցը,
Մըռնելիս պէն չի տանել,
տը՚ս ալ չըմ, թա նի մըննէ

Նալը
Յէր
Ցը4ւ

կինի

Մարթը խըէլքավ հալա իւակ ա: Մարթ
ըխպըրկընգանը ծօցը:
Խոսելով ժողովրդական խաղիկների մասին՜ տ
Աբեղյանը գրում է.
- Ի՞նչ հորինվածք կամ արվեստ կարելի է 1
սպասել մի երգից, որ ընդամենը երկու, երեք կամ չորս- я
տող է, և որի հեղինակը չի էլ մտածել, թե ինքը բան է ]
հորինում, այլ իբրև մի թռչուն' երգել է շրջապատի կամ 1
դեպքի
ազդեցության
տակ:
Այս
պատճառով 1
խաղիկների մեծ մասը պարզ ե անպաճույճ խոսք ու |
խնդիր է:
Մակայն պետք է նշել, որ արցախյան Я
խաղիկները ունեն գեղարվեստական բազմաթիվ 1
արժանիքներ: Դրանք բաղկացած են երկու մասից' Я
բնության
պատկերի ե քնարական պատկերի I
զուգադրումից, որոնցից առաջինը դառնում է երկրորդի I
փոխաբերական արտահայտության միջոցը, ինչպես. I
Մէր տըոսւնը խընգի ծառ,
էս գյիրագ՚ի |
բ ՚ը ՚գ մօհլսւթ,
Նախշուն բուլբուլ յըրան թառ, էն գ՚իրսպ՚ի .
յըէքյ ինձ տար:
Խաղիկներին առանձին փայւ են հաղորդում ]
գործածված
մակդիրները,
որոնք
մի կոդմից |
նկարագրում են հերոսի արտաքինը, մյուս կողմից' նրա
հոգեկան ապրումները, ցավն ու վիշտը: Հաճախակի
հանդիպող մակդիրներից են' քախծըր յար, վը սկի թէվ,
շօղ կյարունք, սը4[ սը՚՜րտ, փիյալա աշկէր, թառլան դուշ, 1
ըրծսւթէ բսւնդէր, կյարմուր օրէր, կամար օնքէր,
շամամ, կուկում ծըծէր, արըպ ոանգյ, սը վ-սը վ օրէր,
մըթէն սը՚ր տ, բուլբուլ լուգու, չինար բօյ:
Հաճախակի
են
հանդիպում
նաև
համեմատություններ. Լուգուտ օտիմ, հանց ա դանդ,
Ցը4ւ մին կանանչ խըյար ըմ, Ցարըս սափարի յա,
Խօսկէրքը շաք՛արի յա , կ՚օ տկատէղը շիմշատ ա, յարըս
մին քըէրծ ա, Հանց ա պէցված վարթ:
Իրենց խոսքը արտահայտիչ դարձնելու
համար հերոսները հաճախակի են դիմել
ժողովրդական դարձվածներին, աշկը շօր, սը րտըն ու
թօքը էրիլ, սը^տը դարդըմ խըրվէլ, տէփը ճըդած դավսդ,
ղուշը ծէռքան թըռչիլ, քը՚յւծ տըէռնալ, օրը տստէ ընցընէլ,
սըրէն սառնը կօտրէլ, ղափագա ընգած ղուշ, ղուշը
կըլխէն թառ անէլ, գ՛ուլը աչըլմիշ ինիլ, քըթէն ծօխըյէր
ինիլ, փընթի մէյմուն, սըրտըմը արը^վ տուս կ՚ալպը՚՜րտը
սըրտէն մաչին քամէլ:
Մի շարք երգերում հանդիպում ենք
անեծքների, որոնք ասվում են և' սիրածի, և' նրա
ծնողների, և' դուշմանի' սերը խսւփանողի հասցեին,
ինչպես, խաղըտ տըէռնա բայաթի, ագիզըտ մըէռնէ այ
ախճիգ՛, մէշկը կօտրի քու մօր, փիս հանօրը աշկը տուս
կ՛ա, դուշմանին աշկը տուս կ՛ա, Աստուծ պէնըտ վէչ
հաճօղա, հու ինձ պըմբասէ, նա վէչ խօխա խըտըտէ, հու
իմ սիրածըս տա վէչ, կարօտ մընա սըէվ հացի, բօյըտ
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I
_ f ա ւռէրտէր, տօն բսւնդօղ, տօնըտ բանդվի, վէչ
■

ընգընէ օխնած վըէդը:

Անեծքներին զուգընթաց գործածվում Ան
օրհնանքներ ն բարեմաղթանքներ, որոնց հեղինակը
^ հիմնականում երիտասարդ աղջիկներն ու հստսներն
■ Mi. մէր աօնը կյալիա մատաղ, մըլլօրած ճընապին
В մատաղ, բու կարբիտ մատաղ տերտեր, Մարասը
I բյ՚՚գ բ'օմագյ ինի, թօբըս թօբատ տամ, շօխկըա
Տպիմբակավ վըհաբիմ և այլն:
Արցախցու խոսբը դժվար Է պատկերացնել
■ աուսնց առած ասացվածքների, որոնբ տեղ Ան գսւել
■ նան խաղիկներում. սիրէլին մըէծ ու պուճուր չի կա,
■ց՚ա նրը մին րախտի խաղ ա, ըստուծէն բարակ չըն
I տալ, կ՚արմուր խընձօրէն բարավ տըվօղ շատ կինի,
Յ խը4լճ ք՛ափուրը անղսւր չինի, աոանց կընէգյ տօնը
■վէրան ա:
Արցախահայ
բարբառը
հարուստ
է
В փոխառյալ թառերով, որոնբ շռայլորեն գործսւրծվել
I 6ն նան խաղիկներում: Սակայն այստեղ
I հիմնականում հանդես են գալիս արևելյան
В լյաներից փոխառյալ բառերը, մինչդեռ բարբառում
■ այնքան առատ ռուսերեն բառերը հանդիպում են
в հազվադեպ: Թերևս այն է պատճառը, որ խաղիկների
В մեծ մասը հորինվել են նախբան ռուսերենի հետ
■ շփումը, մյուս կողմից՝ խաղիկների, ինչպես և
К ժողովրդական մյուս երգերի լեզուն արևելյանն է, և
I ռուսերեն բառերը հարիր չեն այդ լեզվին:
Այնուամենայնիվ, արևելյան լեզուներից
I փոխառյալ բազմաթիվ բառերի հետ գործածվել են
I ռուսերենից անցած որոշ բառեր, ինչպես կըլուբնի,
I ցըվէտնիկ, սալդաթ, սըմավար, կանփէտ, շագալաթ,
I տըրակտըր:
ժողովրդական խաղիկների հիմնական
\ ձևը բառատողն է: Հայ բանահյուսությանը հատուկ
երկտող և եռատող խաղիկներ այստեղ չկան: Ըստ
վանկերի թվի և հանգերի դասավորության'
խաղիկներն ունեն բազմազանություն: Չորս վանկից
բիչ վանկեր ունեցող տողեր հազվադեպ են
հանդիպում: Քիչ գործածական են նան չորս ն հինգ
վանկանի տողերը, որոնբ հանդես են գալիս այլ'
հատկապես վեց ն յոթ վանկանի տողերի հետ.
9

Հավաս ըրէն մալին (6)
ընգալ ա, (6)
Ախճիգյը տըվէն լալին (7)
թընգ՚սդ ա, (5)
Մալը ptfgim j, (4)
մէչին (5)
Ախճիգյը մընաց լափն (7)
կախաղանը տընգալ ա (7):

կըռըէվը

Հափը կյաս, հափը կյաս, (6)
Նըստըմ
ըմ, բար չի կա, (6)
Մըէծ ղըզղանէն բափը կյաս, (7)
էրվըմ ըմ,
ճար չի կա, (6)
Ա' ինձ ասօղ, յըուո ւոը՚ռնօղ (7)
Հուր ը“մ
յըէս հինչ ըրալ, (6)
Բօզ ծիյանը տուս տափը կյաս (8)
Բադ
օնիմ, բար չի կա: (6)
Առավել տարածված են յոթ և ութ վանկանի
տողերով երգերը: Նմա ն տողերը բառատոդեր են
կազմում աոանձին, համատեղ և այլ վանկանի տողերի
հետ.
Տանձի ծառը ծըռվալ ա, (7)
մըդըկալալ ա (8),
Յարըս սալդաթ կփրվալ ա, (7)
շըղըկալալ ա (8),
Յար ջան, սալդաթ մի բ*ինիլ (7)
կըտանէ, հու կըպիրի (8),
Սըփտըս դարղըմ խըրվալ ա (7)
վը՚՜խճարը շըղըկալալ ա (8):
Մարալ ա, հա մարալ ա, (7)
Մարալօթունը հիշ կանին, (8)
է ս ախճիգյը մարալ ա, (7)
բախտը տարսդ ա (8):

կ՚ս ւրունքը

ՏԷրմսւնը
Հու

Դուշմանը

Պատահում են նաև 9, 10, 11, 12 և նույնիսկ
15 վանկանի տողեր, որոնբ, սակայն, հազվադեպ են:
Սովորաբար հանգավորվում են աոաջին,
երկրորդ, չորրորդ տողերը, իսկ երրորդ տողը մնում է
անհանգ: Որոշ խաղիկներում իրար հետ
հանգավորվում են առաջին և երկրորդ, երրորդ և
չորրորդ տողերը.
Մէր արտըմը հօնձ կանիմ,
հուրհուրատըմ ա,
Չինըս կօտրէ, հո՞ւնց կանիմ,
շէնըմը սըրսըպսւտըմ ա,
վէր իմ յարըս կօշտըս կյա,
տիր ծիյին դալին,
Պա էն վախտը հո՞ւնց կանիմ:
ղըզըլբաշին:

Իրիթ՚նակը

Հա'րէ, հա'րէ, այ խընը-ցէ,
յըէկալ, տըէղ չի կա,
Մաչըտ պարի, այ խընըէցէ,
Իփաւ, յըէդ չԻ կա:

Ղօնադ

ա

Խաշիլ

ըմ

Լագգյին
վըէններըտ
Օշըտ

տիր

Հացը
Բըզաբին

վեց վանկանի տողերը բառյակներ են
կազմում այլ' հիմնականում յոթ և ութ վանկանի
տողերի հետ, ինչպես նան առանձին.

Մի բանի բառսոոողեր էլ ունեն անհանգ
տողեր, որոնբ հավանաբար աղճատումներ են, այդտեղ
հանգավորվում են միայն առաջին ե երկրորդ կամ
երկրորդ և չորրորդ տողերը.
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Մսւգերըտ գառ նան խսա ա,
վարթի թէր ա,
Ման կյալըտ էխշընսւգ ա,

սսվէրո,

Պըոօշնխո
Սէրը կօտի

Շուա ըրա, յէբ իմ կօշտըս,
Հիշբան
ճօկիս, ճըկճօկիս,
Սըրտիս նըհէսւ բսւխծըր խօսի: Ցըէս
ըմ
pm նսւգիտ տէրը:

Резюме
В данной статье автор представив
арцахские народные песни, анализируя содержащиеся
них различные мотивы.
Одновременно
исследуюИ
художественновыразительные средства и о собсиносш
стихосложения этих песен.

Արցախյան խաղիկներում հանգերը բաց
են ու թողարկված, ինչպես.
Բաց վանկեր-վանի֊խանի-հանի, մաղըմաղըմ-թաղըմ, մօշի-յէշի-օրիշի, մըաանի֊ծ իրանի֊
կըհանի,
Քողարկված վանկեր-պէն անի-ւոէն անիսէր անի, վար անի-տար սւնի-սար անի, թէղ ա
բ՚ինըմ-տէս ա բփնըմ-կէս ա բփնըմ:
Պետք է ասել նան, որ որոշ խաղիկներում
կան աղավաղումնեբ:Հանպատրասաից ստեղծելով
բաոատողեր' հերոսները երբեմն հանգավորման
նպատակով գործածել են բարբառային ոչ հստակ,
աղավաղված ձևեր, անգործածական գրական ու
վտխստյալ բառեր.
Չօլնը՚է ր հանգէր ա,
Քարին
տակը խօր ծօր ա,
Լօխ ըրծաթէ բանդեր ա,
Քըրբարօա
հըղէ յա , ծօր ա,
Յար շուտ ըրա, յըէւո տըէռ, յըէբ, Յարիս
ըսը ցէբյ միշտ հիշի
Նըշանածըտ անդը՚՚ր ա:
կըռըվնէրըմ յէս կօրա:
Այստեղ
գործածված
անդըէր
թառի
վտխարեն պեւոբ է լիներ անդար, իսկ կօրա բառի
ւիոխարեն՜ կօբէ, որոնք սակայն հանգեր չէին
ստեղծի:
Այսպիսով, Արցախյան ժողովրդական
խաղիկները կատարյալ են ոչ միայն իրենց
բովանդակությամբ, այլև լեգվակսւն արվեստով, այլ
կերպ սւսած' կազմում են ձևի և բովանդակության
միասնության:
Ազգագրության և բանահյուսություն
Արցախյան ժողովրդական խաղիկները ն նրանց
լեզվական արվեստը
Ամփոփում
Սույն հոդվածում հեղինակը ներկայացնում է
արցախյան ժաղավրդակսւն խաղիկները, վերլուծում
նրանց
գաղափարական
մոտիվները:
Միաժամանակ ներկայացվում են խաղիկների
լեգվաարտսւհայտչական
միջոցները
և
տաղաչափական առանձնահատկությունները:
Арцахские народные песни н культура их языка.
А.Ю.Саркисян
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Թ ՄՐԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆՆ ՒԲՐե ԲԱՐՁՐԱկԱՐԳ
6 ԶԳԱՑՄՈՒՆՔՆԵՐԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ԱԽՏ
Ա. Մ. Մխիթսւրյսւն
Հոդվածում գիտական
գրականության,
■ինչպես նաև սեփական դիտարկումների ու
■հետազոտությունների հիման վրա ներկայացվում Է
■անհիշելի ժամանակներից մարդկությանը հայտնի
■սոցիալական ահավոր մի չարիքի' թմրամոլության
Տտվերիչ բնույթի U նրա հնարավոր կանխարգելման
■սասին:
4
Անհիշելի ժամանակներից մարդկությանը
1‘հայանի են թմրեցուցիչ ու քնաբեր նյութերը, որոնք
յբարի ու հոգատար
ձեոքում դաոնում են
անփոխարինելի
բուժական
միջոցներ:Նրսւնց
օգնությամբ բուժում են հիվանդներին, փրկում
հոգեցունց ցավերից ու տառապանքից:Մինչ այսօր Էլ
Ոյհստւկ հաշվաոմամբ ու վերահսկողությամբ այդ
[թմրանյութերը
օգտագործում
են
հիվանդանոցներում և բուժհիմնարկներում4 այն
ծսասւյացնելով իր հիմնական կոչմանը: Սակայն,
հավանաբար, նորից անհիշելի ժամանակներից,
մարդը հայտնագործել Է մի չարաբաստիկ գյուտ ևս'
թմրադեդերի
օգտագործում
ոչ
թե
ծանր
հիվանդությունների դեպքում, այլ այն դեպքում, երբ
ժամանակավորապես
փորձում
են
խախտել
հոգեկան գործունեության բնականոն ընթացքը:
Այսպես մարդը սւրհեստականորեն կարոդ Է
»թարձրացնեւ«
ընկճված
տրամադրությունը,
»խեղդել« վշտերը, «մոռացության տալ« առկա
սոցիալական տհաճությունները:
Ցանկացած
գիտակից
անհատ
քամահրանքով ու օրգանական նողկանքով Է
վճրսւբերվում
այն
մարդկանց,
որոնք
այս
ճանապարհով են լուծում իրենց «հոգու վերելքը«:
Ակնհայտ Է, որ “թմրամոլությունը ծագում Է
որոշակի
սոցիալական
պայմաններում,այն
դետերմինավորված /պատճառաբանված/ Է անձի թե
ապրելակերպով,
ն
թե
կենսաբանական
նախադրյալներով ու դաստիարակությամբ” :
Գիտական
ուսումնասիրության
ենթարկելով այս չարիքը, որը կանաչ աչքերով հրեշի
պես հոշոտում Է մոլորակի բնակչության մի զգալի
մասը, պսւրգել ենք, որ ԼՂ Հ տարածքը ևս
վտանգված Է:
Առանձին կարևորություն չտալով այն
հանգամանքին,
թե
ներքին
գործերի
համակարգում, կամ համապատասխան բուժ
հիմնարկներում
պաշտոնապես քանի թմրամոլ Է գրանցված (այն
իբրև հասնում Է մոտ 4 տասնյակի), համարձակ
կարոդ ենք ասել, որ հետպատերագմական մեր
Երկիրը մտել Է փակուղի' թմրամոլությունը մեր
1 Фрейд, Интерес к психоанализу, Ростов - на-Дону, “ Феникс” ,
1998, ст.

հանրապետությունում ևս անում Է իր ավերիչ գործը:
Սպառնացող վտանգի մասին դատեք ինքներդ: Եթե
մարդը գինեմոլ Է դառնում տարիների ընթացքում,
ապա թմրամոլ դառնում Է օրերի, շաբաթների
ընթացքում: Իրոք ճիշտ են նկատել հոգեբանեբն ու
սոցիուոգները, որ համարյա չկան տարեց թմրսւմպներ:
Որտեղից՞, երբ երիտասարդ թմրամոլը շատ արագ
ծերանում Է, դեգրադացվում հոգեկանը, ֆիզիկականը և
մահանում:
Թմրամոլները
տառապանք
են
պատճառում
ոչ
միայն
իրենց,
այլև
այն
ընտանիքներին, որոնց հետ առնչվում են: Ընտանիքի
հասուն ու գիտակից անդամները, պարզ Է, վարձում են
նրանց հետ պահել ահռելի անդունդը գլորվելուց,
սակայն թմրամոլի ուղեղն այնքան բթացած Է,
մտածողությունը խաթարված ու մշուշված, որ նա
արդեն ի վիճակի չէ ընդունելու այս կամ այն
դիտողությունը: “Նրանք
դառնում
են
անհավասարակշիռ, պոռթկուն, կոպիտ, անմշակ ու
չկորդինացված
շարժումներով:
Խախտվում
է
վեստիբյալյար ապարատի
գործնեությունը, որի
՛պատճառով
նրանք
կորցնում
են
հավասարակշռությունը, նույնիսկ ուղիդ քայլելու
ընդունակությունը” - գրում է Ս. Ցվեյգը:12
Հանուն օրվա թմրադեղի չափաբաժինը ձեռք
բերելու նրանք պատրաստ են հակադրվել ընտանիքի
անդամներին, տնից տանել ապրուստի վերջին միջոցը,
իսկ երբեմն էլ օտարվելով հարազատներից նրանք
դիմում
են
խաբեյությունների,
գողության,
ոչ
արհեստավարժ միջոցներով թմրադեղ պատրաստելուն
և ընդունելուն, որը հաճախ կարող է ավարտվել ոչ
միայն իրավապահ մարմինների միջամտությամբ,
այլև' մահվսւմբ:
Այն
ընտանիքներում, որտեղ ծնողների,
հարազատների զգոնությունը բարձր է, գիտակցում են
երիտասարդի արատավոր հակումը և ժամանակին
կարողանում
են
հետ
պահել
նրան
նման
գործողություններից, հիմնականում այս կարգի
երիտասարդները
հետագայում
դառնում
են
թմրամոլության դեմ քարոզիչներ, բանի որ նրանք
արդեն իսկ ճաշակել են թմրամոլի »ապրած« թվացյալ
»հսւճույքը« ինչպես նաև վերականգնել առողջ
ապրելակերպի ողջ հմայքը: Նրանք արդեն զգաստ
տրամաբանությամբ
են
գնահատում
իրադրությունները և անհրաժեշտ դեպքում տալիս են
ճիշտ խորհուրդներ:
Սակայն թմրամոլների 60 % ֊ի ց ավելինը
պատկանում են ոչ լրիվ ընտանիքներին (պակասում են
հայրը, կամ մայրը, երբեմն նաև' երկուսը) և նրանց հետ
պահելու գործընթացը հաճախ լինում է անհնարին, որը
և բնականաբար տանում է դեպի փակուղի:
Թմրամոլների մեծ մասը օժտված են զարմանալի ու
վարկաբեկիչ մի հատկությամբ' նրանք անպայման
ձգտում են իրենց արատավոր զբաղմունքի մեջ

1С. Цвейг. Врачевание и психика. J 1 .1982, ст 97-98.
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ներգրավել նորանոր երիտասարդների, հաճույք
ստանալով նրանց գայթսւկդելուց:
Այս
իհարկե
թմրամոլի
հոգեկան
բավարարավածությունն
է,
մինչդեռ
նրանք
հրապուրեւով ավելի ու ավելի նոր մարդկանց
լուծում են նաև թմրաբիզնեսի մութ գործը' սպառում
են “ ապրանքը” :
“Թմրամոլի մեջ միաժամանակ գործում են
և հոգեկան դեֆորմացիա ունեցող հիվանդը և
քրեական հանցագործը: Եթե իբրև հիվանդ նա
ավերում է իր առոդջությանը դյուզն անգամ
չափսոսալով
բնությամբ ու նախախանությամբ
իրեն պարգևած կենսաբանական կապիտալը, ապա
որպես քրեածին հանցագործ նա ավերում է
հասարակությունը,
չարագործ
դաժանությամբ
արատավորում հասարակական այն խումբը,
որի
անդամն է” :
Աստծո կոդմից հավանաբար նզովյալ է
թմրամոլը, սակայն իբրև բնության և նույն Աստծո
արարչագործություն' ենթակա ոսլդման:
Թմրամոլի
վիճակը
ինչքանով
էլ
փակ ոպային է, միևնույն է պետք է ճանապարհ ու
միջոցներ որոնել փրկելու այդ ախտից:
Թմրամոլության դեմ պայքարը պետք է
ունենա 2 ուղղություն'
1. կանխսւրգելիչ պայքար
2. Պայքար արդեն իսկ դրսևորված թմրամոլության
դեմ:
Մեր կարծիքով
երկրորդ դեպքում
հասարակական կազմակերպությունները համարյա
անելիք չունեն, ընդամենը կարելի է նպաստել այդ
ախտով տառապող մարդկանց բացահայտմանը:
Պետական,
հասարակական
կազմակերպությունների
ոդջ
գործունեությունը պետք է ուղղել թմրամոլության
կանխարգելմանը: Եվ ինչպես ամեն մի բուժական
միջամտություն
ելնում
է
հիվանդության
ախտորոշումից, այնպես էլ պետք է նախանշել այն
պատճառները, որոնցից ծնվում են ոչ միայն ծուռ ու
մուռ հոգեկանով , այլև ծուռ ու մուռ ֆիզիկականով
այն մարդուկները, որոնք բեռ են ոչ միայն իրենց
ընտանիքներին,
այլև
հասարակությանն
ու
պետությանը:
- Թմրամոլ դառնում են կարորեն, հաճախ
ստանալով ոչ ճշմարիտ ինֆորմացիա հնագույն այդ
»հաճելի«
զբաղմունքի
»աներևակայելի«
հետևանքների մասին:
- Թմրամոլ դառնում են ընդօրինակելով
շրջապատում եղող նմանատիպ մարդուն:
- Թմրամոլ դառնամ են արդեն իսկ այդ
գործի մեջ »վարպետ« մարդու »գայթակղությամբ«:

5 М.

Ршис. Клинический очерк
истсроэиилсисии. Киев, 1986, ст. 299.

кольшоЛ

истерии,

- Սոցիալական ծանր ու դժվարին վիճակյ^Տ
ընտանեկան
տհաճությունները,
ոչ
կամֆո[Ա^Տ
մթնոլորտը կարոդ են նպաստել թմրամոլությանը:
- Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում այդ 1
ախտը
հիմնականում
տարածվել է կապված I
ռազմական գործողություններին, երբ անվարձ զինվորը I
վախը, սարսափը վանելու նպատակով սկսել է 1
օգտագործել թմրադեղեր:
Թմրամոլ կարոդ է դառնալ ծանր 1
հիվանդություն կրած մարդը, որին ստիպված են եղել I
հաճախակի ներարկել թմրադեղեր և հետագայում այն Щ
դարձել է սովորություն:
֊Ա ռանձնահատուկ պետք է նշե{ սովորության 1
դերը, որը հաճախ է այցելում կամազուրկ մարդկանց:!®
֊ Թմրամոլ դառնում են ամենագլխակորը՜ 1
անգործությունից:
- Արտակարգ վիճակներում հայտնված 11 տ
սթրեսներ ապրող մարդը անմտորեն դիմում է այս |
քայլին »խուսափելու« տհաճ զգացումներից:
- Դեռահասության ն պատանեկան տարիբոա®
տղաների մեծ մասին հրապուրում է մեծ երևալու, տ
հասուն տղամարդ զգալու ցանկությունը և այս տ
ինքնահաստատումը ևս կարող է ուղեկցվել այդ ■
ախտով:
Այսպես կարոդ ենք թվարկել բազմաթիվ ուտ
բազմաբնույթ պատճառների այն ողջ շղթան, որը I
թվում է անվերջսւնալի, սակայն կարծում ենբ 1
կանխսւրգելիչ գործունեության ընթացքում պետք է 1
հաշվի
առնել
տվյալ
անհատի
ու երևույթի տ
անհատական առանձնահատկությունների այն ողը 1
սպեկտորը, որի հետ պատրաստվում ենք գործ ունենար 1
Ելնելով թվարկածից կարող ենք երաշխսւվորե( I
նաև միջոցառումների շարք, որոնք կարող են նպաստել 1
թմրամոլությունը կանխարգելոդ գործունեությանը:
- Օգտագործել հեռուստահաղորդումների և
կինոժապավենների
ոդջ
հնարավորությունները,
մամուլը, լրատվությունը և մարդու միտքը նրբորեն
ուղղել ավելի առողջ ապրելակերպն ու կենսակերպը,
բնականաբար
ենթագիտակցորեն
հակազդելով
կյանքի անընդունելի երևույթներին:
- Լցնել երիտասարդի ագատ ժամանակը, թույլ
չտալ պարապություն ապրի, որը բոլոր չարիքների
մայրն է: Այս իհարկե ենթադրում է պետական
հոգածություն' աշխատատեղերի ու ժամանակի
կազմակերպում:
- Սպորտային միջոցառումների համալիր
ծրագրի իրականացում:
- Բժշկական թեմաներով զրույցներ:
Հոգեբանական
և
սոցիոլոգիական
հետազոտություններ և զրույցներ:
֊Ա րվեստի
բնագավառի
գործունեության
աշխուժացում (հանդիպումներ, կլոր սեղաններ,
հոբելյաններ,
համերգներ,
ներկայացումներ,
ցուցահանդեսներ):

или
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Արցախյան գոյամարտի հերոսների
կյանքի ու գործնեությսւն ակտիվ բարոցչություն
(հանդիպումներ, զրույցներ, հուշ երեկոներ և այլն):
- Դեռահասների ու պատանիների կապը
զորսւմասնեբի հետ (հանդիպումներ, վտխադարձ
օգնություններ,
աշխատանք
զորամասերում
աշակերտների կողմից):
- Թմրամոլության մասին հաջողված գործի
բեմականացոէմ:
- Ակտիվ քարոզչության ծնողների հետ
(զեկուցումներ, զրույցներ թմրամոլության մասին
ծնողական
ժողովնեբում,
այլ
հնարավոր
լսարաններում):
- Ազգային ֊ ազատագրական, ֆիդայական
երգերի ուսուցանում դպրոցականների շրջանում,
ազգային դասական երաժշտության հետ մերձեցում:
- «Պատանի բնախույգների« արշավների
կազմակերպում:
- «Պատանի երկրապահների« ջոկատների
ստեղծում ԼՂՀ դպրոցներում:
- Հայ առաքելական եկեղեցու արցախյան
թեմի հոգևոր դասի ակտիվ գործունեության'
ուղղված թմրամոլությանն ու'թմրաբիզնեսին:
Այս այն ոչ ավարտուն ցանկն Է, որ կարող
ենբ աոաջին Էտապում իբրև օգնություն տրամադրել
թմրամոլության
դեմ
պայքար
ծավալելու
նախաձեռնություն
ստսւնձնող
ցանկացած
պետական
կամ
հասարակական
կազմակերպությանը,
ակնկալելով,
ոբ
դրան
զուգահեռ մեծ
անելիքներ
կիրագործի նաև
կառավարությունը'
- կբարձրացվի ներքին գործերի և ազգային
անվտանգության համակարգերի կողմից այս
չարիքի դեմ կազմակերպվող ամենօրյա պայքարը:
Պետական
հոգածության խնդիր
կդարձնեն
հանրապետական
նարկոլոգիական
դիսպանսերի
աշխատանքը,
որը
միակ
արհեստավարժ հիմնարկն Է քիչ թե շատ բուժական
օգնություն ցուցաբերելու այդ ախտով տառապող
մարդկանց:
֊ Պետական
հովանավորության տակ
կառնվեն սպոբտային-մշակույթային այն բոլոր
միջոցառումները, որոնբ
նախատեսվում
են
կազմակերպել դպրոցներում, իբրև թմրամոլության
դեմ
կանխարգեփչ
լայնամասշտաբ
միջոցառումների համակարգված ծրագիր:

զգացմունքներն ավերոդ այդ ախտի կանխարգելման
ուղիները:

Наркомания как разрушитель высоких чувств
Арзик Мхитар яп
Резюме
В статье раскрываются основные причины
распространения наркомании в годы Арцахской войны
и в послевоенный период. Автор также предлагает
профилактику
преодоления
наркомании
как
разрушителя высоких чувств.

Թմրամպությունն իբրև բարձրակարգ
զգացմունքները քայքայող ախտ
ԱրգԻԿ ԱխԻթաՐյան
Ամփոփում
Հոդվածում ւուսաբանվում են արցախյան
գոյամարտի և հետպատերազմական ժամանակա
հատվածներում
թմրամոլության
տարածման
հիմնական
պատճառները
և
բարձրակարգ
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Դարաբաղյան շարժումը
և հայրենական կերպարվեստը
Լ. Բ. Ղաչայան, Ս. Լ. Ղայայանց
'տողվածում
լուսաբանվում
է
հայ
կերպարվեստի արցախյան հատվածի վիճակը
խորհրդային տարիներին և նշվում սպգսւյին
զարթոնքի դերը արցախյան մշակույթում:
Ազգի
պատմական
անցյալի
վկայությունները նրա ստեղծած մշակութային
արժեքներն են, որոնցով էլ հենց ագգը ներկայանում
է
համաշխարհային
քաղաքակրթությանը:
Հայկական մշակույթը բացառություն չի կազմել և
նրա ստեղծագործական բարձրարժեք կոթողներն
իրենց հայաշունչ վկայությամբ փաստում են մեր
բազմադարյան ազգային լինելիությունը:
Մինչդեռ
Լեռնային
Ղարաբաղը
Ադրբեջսւնին բռնակցվելով անհնարին դարձավ այս
տարածքում ազգային մշակութային արժեքների
ստեղծումն ու զարգացումը: Հենց միայն այն. որ
Ղարաբաղում բնակվում ու ստեղծագործում էին
տասնյակ գունանկարիչներ, քանդակագործներ,
թատերական նկարիչներ ու արվեստագետներ,
սակայն ինքնավար մարզը չուներ նույնիսկ իբրև
հասարակական կառույց նկարիչների միություն,
այդ վկայություն է Ադրբեջանի հայահալած այն
քաղաքականության, որով ձգտում էին սպանել այն
ամեն ազգայինը, ինչով մենբ կարոդ էինք աշխարհին
հայ երևալ: Երկրամասում անհնար էր հայկական
ազգային ճարտարապետական որևէ կառույցի կամ
արվեստի բարձրարժեք գործի ստեղծումը:
Տարածաշրջանի հանրահայտ գործիչների
հուշարձաններն անգամ պատվիրվում էին Բաբվում,
իրականացվում ադրբեջանցի արվեստագետների
կողմից, ա յդ միանգամից լուծելով երկու հիմնարար
խնդիր:
Լեռնային Ղարաբաղը գրկվում էր
ազգային կոլորիտից
- Վճարը ստանում էր ադրբեջանցին,
բարեւավելով իր սոցիալական վիճակը:
Միակ աշխատանքը, որը մինչ 1988 թ.
կանգնեց դա Մ. Բաղդասարյանի »Մ ենբ ենք մեր
սսւրերը« երկֆիգուր քանդակն է, որն էլ ժամանակին
երկրամասում
ստեղծել
էր
քաղաքական
շիկակացած մթնոլորտ:
Արցախյան շարժումը մեր ժողովրդին բերեց
ոչ միայն քաղաքական ու էթնիկական պայքարի
հաղթանակ, այլև նոր շունչ պարգևեց մեր
ստեղծագործ
ժողովրդի
տաղանդավոր
զավակներին:
Չնայած օտարաշունչ »սւրվեստի« թմբիրից
արթնանալը մինչ այսօր էլ դժվար է ա յն սերնդի
համար, ովքեր միանգամից կրում էին թե 1սՄՀՄ
տոտալիտար տերության քմահաճույքները և թե
առավել
ևս
Ադրբեջանի
հայահալած

քաղաքականությունը,
այնուամենայնիվ նույնիւ^Տ
ռմբակոծությունների ու արկակոծությունների,|ցրսՓ, И
զրկանքի ու քաղցի պայմաններում շատերը զենրը տ
ձեռին,
շարունակեցին
ստեղծագործել և տյգա
տարիներին է, որ ծնվեցին Լեռնային ՂարաթայյՏ
Հանրապետության Զինանշանը, բազմաթիվ կտավներ»
որոնցում արտացոլված են մեր Գոյապայքարի
հերոսական մարտիկներն ու նրանց պայքար}»
առանձին դրվագները: Ա յդ ընթացքում բացվեցիք
ցուցահանդեսներ, մեր նկարիչները դուրս ՚ եկան ]
երկաթե վարագույրի հետևից և ներկայացան ոչ միայն»
աշխարհին , այլև մայր Հայաստանին, որը ևս ղրկված®
էր հաղորդակից լինելու իր մյուս հատված»
մշակութային արժեքներին:
Այսօր
մենք
ունենք ԼՂՀ նկարիչներ»
միություն, երեք տասնյակից ավելի արհեստավար»
նկարիչներով,
որոնք
մեծ
եռանդով
nu!
պատրաստակամությամբ ստեղծագործում են ե |
ծառայում իրենց երկրին:
կազմակերպվել են սիմպոնզիումներ, որոնց!!
ընթացքում կերտված աշխատանքները տեղադրված Ш9
մեր
երկրամասի
ու
մայրաքաղաքի տարթեքՈ
բնակավայրերում:
կանգնեցվում
են
հուշակոթողնեբ
երկրաշսւրժի,
սումգայիթյան
ու
արցախյա®
գոյապայքարի զոհերի հիշատակին: կազմակերպվում!
են ցուցահանդես
վաճառքներ և մեր նկարիչներ®
այսօր աշխատանքներ անեն աշխարհի տարրեր!
երկբներում:
Այսօր մեր նկարիչները պատրաստ են իրենց
բազմաժանր աշխատանքներով ցուցադրվել ոչ միայն!
հայրենիքում, այլև արտերկրում:
Ղարաթաղյան արվեստն այսօր հայաշունչ Ц,
ազգային ու ծառայում է մեր ժողովրդի գեղագիտական!
ճաշակի բարձրացմանը:
Ղարաթաղյ ան շարժումը
ն հայրենական կերպարվեստը
Լավրենտ Ղա լա յա ն, Սասուն Ղալայանց
Ամփոփում
Հոդվածում լուսաբանվում է դարաբաղյան
շարժման կատարած դերը խորհրդային տոտալիտար
ռեժիմի
և
Ադրբեջանի
հայահալած
քաղաքականության
ճնշման
տակ
արցախյան
օտարաշունչ
դարձած
արվեստի
վերածնունդի
գործում:
Карабахское движение
и отечественное искусство
Лаврент Галаян, Сасун Галаянц
Резюме
В статье освещается роль карабахского
движения в возраждении национальной самобытности
арцахского искусства, ставшего чужеродным за годы
советского тоталитарного режима и азербайджанского
национализма.
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Դիագնռստիկ մտտծեէակերպի
զարգացումը դասարանում
(Օգնություն սկսնակուսուցիչներին)
Ռ.Զ. ԱղաբԾկյան
Մինչև այժմ մենք ուսումնասիրել ենք Ա.
Նսւլչաջյսւնի
վեճերից
մի
քանիսը'
խմբի
կաոուցվածքը և գործնեությունը, խմբի դինամիկան և
թն ինչպես են* ներգործում (ազդում) դասարանի
վարքագծի վրա, թև ինչպևս ևն դասարանային
միջոցառումներն ազդում անհատների վրա ե, այն
բազմապիսի դերերը, որ սովորողները վերագրում են
ուսուցչին: Այո’, գիտելիքներ ունենալով ե խմբի
վարքագիծը հասկանալով, ինչպես պետք Է
ուսուցիչները ներգործեն սովորողների վրա ազդելու
համար:
Այս վիճարկելի հարցերի համար, մենք, որպես
ընդհանուր

մոտեցում,

առաջարկում

ենք

դիագնոստիկ մտածելակերպը:
Դուք հիմա կտեսնեք, որ այն բոլորովին

Էլ

կախարդական ֆորմուլա չէ: Այն պահանջում է
ջանասիրություն ե հաստատակամություն: Փորձի
հետ, հետզհետե,

դիագնոստիկ

մտածելակերպը

դաոնում է երկրորդ բնավորություն, որը թույլ է
տափս

ուսուցիչին

ավելացնելու

այն

ներքին

մանկավարժահոգեբսւնական ոճերը, որոնք օգնում
են ազդելու

դասարանի

կարգապահության

հետագայում

նաև

խմբի

դեկավարման

վրա:

Նրանց

մտածելակերպով
նախազգացում,

մոտեցումն

և

արդյունավետ
դիագնոստիկ
ընդգրկում

փաստերի հավաքում,

է

գաղտնի

գործոններ, միջոցի ձեռք առնում և ճկնություն: Մենք
այս մոտեցումը առաջարկում ենք հետևյալ կերպ.
Երբ աոաջին անգամ նկատվում է կոնֆլիկտը,
բնականաբար առաջանում է նախազգացում դրա
պատճառի մասին:
Այս նախազգացումը հիմնված չէ որևէ կոնկրետ
ժամանակի վրա: Այն պարզապես ընդհանուր
գգացում է երևույթի վերաբերյալ:
Հաջորդը' ուսուցիչը պետք է հավաքի ակնհայտ
Փաստերը: Այս ակնհայտ փաստերին ուսուցիչը
պետք է ավելացնի գաղտնի գործոնները, որոնց
մասին սովորողը կարող է չիմանալ: Գաղտնի
գործոններից կարող են լինել սովորողների մասին

ունեցած ընդհանուր տեղեկությունը, ինչպես նաև
նրանց մակավարժահոգեբանական, գաղափարական
կամ բարոյական զարգացվածությունը:
Երթ ուսուցիչը գիտի, որ նա ծանոթ է փաստերին,
շարժառիթներին ն այլ գաղտնի գործոնների, նա պետք
է գործի տվյալ իրավիճակին համապատասխան: Այս
դեպքում ուսուցիչը ելք է փնտրում, որը պետք է
դրական արդյունք տա: Այս քայլը կարող է լուծել, կամ
չլուծել խնդիրը: Նրանց գործողությունների արդյունքը
ուսումնասիրելով'
ուսուցիչը կարող է ցանկանալ
վերանայել այգ խնդրի լուծումը: Սա անշուշտ ցույց
կտա
այն
հանգամանքը,
որ
դիագնոստիկ
գործեւակերպում ուսուցչից կպահանջվի
մեծ
ճկնություն: Ուսուցիչը կարող է իրավիճակը ճիշտ
չգնահատի, կամ իր գործողություններով կարող է
խախտել դինամիկան, որի պատճառով կառաջանա մի
նոր իրավիճակ, որն էլ իր հերթին կպահանջի նոր
քայլեր: Նշենք , որ մի քայլ բավական չէ :
Ուսուցիչը պետք է մի շարք քայլեր ձեռնարկի, որոնք
բորտը միասին կտանեն դեպի խնդրի լուծմանը: Մենք
մի խորհուրդ ենք տալիս խնդրի դիագնոստիկ լուծման
համար: Զգացմունքները շատ կարևոր են: Ուսուցիչը
չպետք է հենվի միայն իր զգացմունքների վրա, այլ
պետք է իրավիճակին նայի սովորողի դիրքից, որպեսզի
զգա թե ին՞չ է զգում սովորողը, և միշտ ուղղություն տա
նրանց գործողություններին:
Այս դրվագից ւիորձեք հասկանաւ ուսուցիչ Ա.
Հակոբյանի կողմից դիագնոստիկ մտածելակերպի
օգտագործումը:
Երեք աղջիկ գալիս են դասարան:
Հասմիկը ն Ռուզսւննան արդյունքներով ողողված են:
Սարիկը
բարձր բղավում է: Դասը չի կարող
շարունակվեր վերջին մի քանի շաբթում էլի են
նմանատիպ երևույթներ եղեր
Ուսուցիչ Ա. Հակոբյանը նախազգացում անի, որ
Սարիկն է մյուս երկուսի մեջ զայրույթ գրգռում: Նա
ճշտում է փաստերը: Հասմիկն և Ռուզսւննան
սովորաբար անտրամադիր են, Սարիկը սովորաբար
շատ ձայնեղ է: Այս խնդիրները առաջանում են
շաբաթվա վերջում: Փոխադարձ զրույցներից ուսուցիչ
Ա. Հակոբյանը գտնում է գաղտնի գործոնը: Սարիկը
թատրոն ցանկանում է գնալ Հասմիկի և ոչ թե
Ռուզաննայի հետ: Հիմա ուսուցիչ Ա. Հակոբյանը պետք
է մի շարք գործողություններ ընտրի:
Այս իրավիճակի հետ կապված որևէ օգնության ցույց
տամ: Այս դեպքում պետք է պատժի դիմեր Նա
վարձում է գտնել ազդման տեխնիկա (միջոց), որի
մասին ավելի մանրամասնորեն կխոսենք ներքևում:
Ազդման տեխնիկա (միջռցնԾր)
Մենք առաջարկում ենք ուշադրություն դարձնել այն
գործողությունների վրա, որոնք պետք է ձեռնարկել այդ
խնդրի
լուծման
համար:
Գործողությունները
դիագնոստիկ մտածելակերպի մի մասն է: Հոգեբանգիտնականներից շատերը այդ գործողություններն
անվանում են «ազդման միջոցներ»: Յուրաքանչյուր
ուսուցիչ պետք է դիմի տարբեր միջոցների դասարանի
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հսկողության պահպանման համար: Այս միջոցների
մի
մասը
հիմնված
է
դպրոցական
կարգապահության քաղաքականության հիման
վրա, միջոցներից մի մասն ընտրվում են, որովհետև
դրանք
արտահայտում
են
ուսուցչի
անհատականությանն
ա
աշխարհայացքի,
մյուսներն ընտրում են, որովհետև դրանք դրական
արդյուքներ են տվել անցյալում:
Դրանց մի մասը արդյունավետ են, մյուս մասը'
բոլորովին ոչ: Մեծ մասը ընդունելի են միայն
որոշակի իրավիճակի համար:
Իրավիճակներն իրենք պահանջում են ճիշտ
գործողություններ:
Այդ
ճշտումների
համար
ուսուցիչը պետք է դիմի տարբեր միջոցների:
Ուսուցիչներից ոմանք բղավում են, ոմանք
սովորողին դասարանից
դուրս են հրավիրում,
ոմանք վարվելու այլ տարբերակ են առաջարկում,
իսկ ոմանք էւ պարգապես անտեսում են սիտղ
վարքագիծը: Մենք ուսուցիչներին խորհուրդ ենք
տալիս, նախքան որևէ գործողություն ձեոնարկեւը,
իրենց մի քանի հարց տան:
Այդ հարցերն են'
1. Որ՜՞ն է սխալ վարքագծի ՛շարժառիթը:
2. Ինչպե՞ս է արձագանքում դասարանը:
3. Արդյոք , սխալ վարքագիծը կա՜՞պ ունի ուսուցչի
հետ:
4. Ինչպե՞ս կարձագանքի սովորողը, եթե նրան
ուղղեք:
5. Ինչպե՜՞ս
կանդրադառնա ուղղումը նրա
հետագա վարքագծի վրա:
Այս հարցերը նախ կպարզեն, որ ուսուցիչը
հասկանում է իրավիճակը, իսկ հետո, որ նա ի
վիճակի կլինի ճիշտ գործողություն ընտրերս, որը
դրական ազդեցություն կունենա սխալ վարքագիծ
ցուցաբերած սովորողի վրա:
Մենք ներկայացնում ենք ազդման միջոցի չորս
տեսակներ, որոնցից նորեկ ուսուցիչը կարոդ է
ընտրություն կատարեր
1. Ինքնահսկման կարողության
2. Իրավիճակային օգնություն
3. Իրականության գնահատում
4. Ցավահաճույք դրույթ:
Պետք է հիշել սակայն, որ քանի որ սովորողից
սպասվում է ճիշտ վարքագիծ, սւմբոդճ դասարանը
պետք է տեղյակ փնի ինչպես սպասելիքներին,
այնպես էլ' հետևանքներին:
Ինբնահսևման կարողություն
Շատ սովորողներ ավեփ շատ ցանկանում են ճիշտ
վարքագիծ ցուցաբերել և ստանալ ուսուցչի գովեստը:
Նրանք իրենց պահում են, որովհետև չեն ուզում
հաճելի լինել: Երբ նրանք սխալ վարքագիծ են
ցուցաբերում, ապա դա այլ պատճառ ունի: Հաճախ
այն ոչ այլ ինչ է, քան ինքնահսկման սայթաքում:
Այս դեպքում ամենաճիշտ քայլը, դա սովորողի

ինքնահսկման վերականգնմանն ուղղված քայլն է: տ
Ւնքնահաստատման ներշնչումն այնքան էլ դժվար չէ: 1
Այդ միջոցը չպետք է փնի ուժային, ագրեսիվ: Ուսուցիչը 1
այդ միջոցներին պետք է դիմի միայն այն դեպքում, երբ ]
զգա, որ սովորողը ինքնահսկման կորցնելու եզրին է: 1
Այս դեպքում սովորողի վարքագիծը կհսկվի նախօրոք' I
մինչև սայթաքման հասնելը:
Մենք ներկայացնում ենք հինգ միջոց ինքնահսկման
կարգավորման համար:
Առաօհն մհջոօր* դա ազդանշաններ ուղարկելն է: Այս
միջոցի դեպքում ուսացիչն օգտագործում է նշաններ,
որոնցով ցույց է տափս, որ ինքը տեղյակ է, թե ինչ է
կատարվում, և որ ինքը հավանություն չի տափս: Այս
նշաններն են' աչքի շարժում, կնճռոտվելը, գլուխը թափ
տալը: Այս միջոցներն արդյունավետ են սիտղ
վարքագծի միայն վաղ շրջանում:
Եթե սովորողը չի արձագանքում ազդանշանին,
ուսուցիչը պետք է փորձի մոտեցման հսկողությունը:
Մեղավորին մոտենալով' ուսուցիչը պետք է ցույց տա,
որ նա տեղյակ է նրա արարքին և ցանկանում է օգնել
նրան: Այս մոտիկությունից ուժ է զգում սովորողը, որը
նրան
օգնում
է
վերականգնել
իր
վերահսկումը:Ուսուցիչը կարող է դիպչել նրա ուսին,
կամ շոյել գլուխը:
Երբեմն վատ վարքագիծ կարող է ցուցաբերել շատ
օրինակելի սովորողը: Դա նշանակում է, որ նա կորցրել
է իր հետաքրքրությունը տվյալ առարկայի նկատմամբ:
Օրինակ' Ուսուցիչը կարող է ոգևորել սովորողին
ասելով'
«Տեսնում
եմ
առաջին
հինգ
նախադասությունները ճիշտ ես վերլուծել»:
Այս միջոցն, իհարկե, կարող է արդյունավետ չլինեի
եթե սովորողը ւրիվ շփոթվել ն հուսալքվել է: Այս
դեպքում կօգնի հումորը' նուրբ և չվիրավորող, որը
պետք է ուղեկցվի ուսուցչի ժպիտով: Օր'.
«0~հ, ինչքան շատ խոսեցի: Ես մի պահ մոռացել էի, որ
դասարանում եմ»: Նմա ն դեպքում ուսուցչը պետք է
ուշադիր փնի, որ կատակի մեջ ծադր չլինի:
ժամանակ առ ժամանակ ուսուցիչը պետք է օգտվի
անտեսման միջոցի, հատկապես, երբ սովորողը սխալ
վարքագծով վարձում է ուշադրություն հրավիրեր
Ուսուցչի
արձագանքը
այգ
արարքին,
այդ
սովորողին,կարող են միանալ նան մյուսները, և այդ
իրավիճակը կդառնա ընդհանուր: Սակայն անտեսման
միջոցից նորեկ ուսուցիչները պետք է շատ զգույշ
օգտվեն, որովհետև այն սովորողների մոտ կարող է
ավելորդ ազատություն և ուշադրությունից դուրս
լինելու տպա վորություն ստեղծեր
Ազդման միջոցների ամվտվաւմը: Այն միջոցները, որ
ուղված են ինքնահսկման հաստատմանը, շատ
արդյունավետ են: Սակայն պետք է ասել, որ դրանք
արդյունավետ են միայն սկզբնական շրջանում, երբ
արարքն ընդամենը ուշադրություն հրսւվիրելուն է
ուգղված, այսինքն, շատ մեղմ, սխալ արարք է:
Այլ դեպքերում, իհարկե, կարող են այլ քայլեր
պահանջվել, ավեփ խիստ և ավեփ համարձակ:
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Ի րսւվիճակային օգնություն
Երբ սխալ վարքագիծը հասնում է այն աստիճանին,
որ սովորողը կորցնում է
ինքնահսկման
կարողությունը, ուսուցիչը պետք է քայլեր ձեռնարկի,
որպեսզի սովորողին վերադարձնի կանոնավոր
վարվելակերպին:
Մենք
առաջարկում
ենբ
իրավիճակային մի քանի տարբերակ: Արգելեբօգնությունը դրանցից մեկն է:
Ենթադրենք, թե հայոց ւեգվց նախադասության
վերլուծություն է կատարվում: Անահիտը սկսում է
իրեն պահել այնպես, որ կարելի է զգալ, որ նա չի
հասկանում: Ն ա կսկսի զրուցել կողքի նստած
սովորողի հետ: Այս դեպբում ուսուցիչը պետբ է նրան
բացատրի, ոչ թե նրան նախատի վատ վարքագծի
համար:
Իրավիճակային
օգնության
մյուս
միջոցը
արտածրագրային իրավիճակն է: Պետրոսյանի
աշակերտները հայոց լեզվի դասի են Ծկել հիանայի
վոլեյբոլի մրցույթից:
Պետրոսյանը գիտի, որ այդպիսի աշխույժ խաղերից
հետո, սովորողի համար դժվար կլինի ըմբռնել էեզվի
նյութը, ուստի նա վախում է բացատրման ձևը' և
|եզվի «Բառախաղ» թեման կապում խաղային
գոլերի հետ:
Ինչո՞ւ նա փոխեց թեման:
Երբ վարվեցողության հետ կապված խնդիրներ են
առաջանում, ուսուցիչնը պետք է գտնի պատճառը,
հնարավոր է, որ դա կապված լինի հոգնածության,
կամ ընդհակառակը, չափից դարս ոգևորության հետ:
Աշակերտը կարող է երկար ժամանակ նստած
լինելուց հոգնած լինել, կամ շատ զվարճալի
խաղերից հոգնած լինել: Նմա ն դեպքերքում
ուսուցիչը
կարող
է
վերակառուցել
դասը,
հնարավորություն տալ հանգստանալու, կամ
աստիճանաբար նվազեցնել ոգևորությունը:
Մյուս կողմից հաճախակի վտւիոխություններն էլ
կարող են վատ անդրադառնալ, բանի որ աշակերտը
չգիտի թե երբ և ինչ է անելու: Այդ պատճառով էլ
ուսուցիչները պետբ է ռեժիմ և պլան կազմեն, որը
դասին
կտա կայունություն ն որոշակիություն:
Հատկապես օգտակար կլինեն այն պլաները, որոնբ
ավելի շատ սովորողներ կընդգրկի
Եթե սովորողը ժամանակավորապես կորցրել է
ինքնահսկումը
(ինբնատիրապԵստւմը)
և
խանգարում է մյուսներին, ուսուցիչը պետբ է օգնի
իրավիճակը շտկելու համար:
Օրինակ' Սուրիկը հրաժարվում է նստել իր տեղը:
Ուսուցիչը պետք է բռնի նրա ձեռքից և տանի
դասարանի անկյուններից մեկը: Ուսուցիչը պետք է
ասի.
■Եթե որոշես նստել, կարող ես գալ և միանալ մեզ:
Սա պետբ է արվի ոչ որպես պատիժ:

Ուսուցիչը պետբ է ցույց տա, որ սովորողը հեռացվել է
ժամանակավորապես,
մինչև
նրա
ինքնատիրապետման վերականգնմանը:
Այնուհետև սովորողի հետ պետք է առանձնազրույց
ունենալ: Եվ ուսուցչի և սովորողի զգացմունքները
պետք է քննարկվեն: Սովորողների ուշադրությունը
կարող են շեղել այնպիսի գրավիչ առարկաներ,
ինչպիսիք են' լուսանկարները, խաղալիքները: Նման
դեպքերում ուսուցիչը պետբ է միայն հեռացնի գրավիչ
առարկան: Սա նույնպես ժամանակավոր միջոց է և դա
պետբ է այդպես էլ ներկայացվի սովորողին: Այնուհետև
առարկան պետբ է վերադարձվի սովորողին:
Երբեմն ինքնատիրապետման սայթաքումը կարող է
վնասել իրեն, կամ մյուս սովորողներին:
Իրավիճակային օգնության ամւիուիամը:
Բազմապիսի իրավիճակներ կարող են պատճառ
դառնալ
սովորողի
ինքնատիրապետման
ժամանակավոր կորստի համար: Այս դեպքում պետբ չէ
դիմել պատժի: Դրա ւիոխարեն ուսուցիչը պարզապես
պետք է սովորողին օգնի ինքնատիրապետումը
վեբագտնեւա
համար:
Այս
մոտեցումը
շատ
առավելություններ
ունի,
ինչպես
խառնաշվտթի
նվազեցումը, որը թույլ կտա սովորողին իր էներգիան և
ուշադրությունը
կենտրոնացնել
ուսման
վրա,
այսպիսով վերցներւվ այն կարծիքը, որ ուսուցիչը
անկարող է օգնեւ, կամ բարյացկամ չէ:
Թե ինչպես են իրենց պահում խմբերը կամ
անհատները դասարանում, մեծապես կախված է այն
բանից, թե իչբանով են նրանք ըմբռնում իրենց
ուսուցչին:
կամա թե ակամա, ուսուցիչներն իրենց մեջ կրում են
բազմապիսի դերեր, ներկայացնում
բազմազան
կերպարներ: Այդ դերերից և կերպարներից մենք
սկսնակ ուսուցիչներին երաշխավորում ենբ.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Հասարակության նԾրկաւաօոահքնԾո. Ուսուցիչը
պետք
է
արտացոլի
ն
զարգացնի
հասարակությանը բնորոշ արժեքներ , բարոյական
նորմեր և մտածելակերպ.
ԴատամռոնԵո. Ուսուցիչը պետբ է դատի սովորողի
վարքը, բնավորությունը,
աշխատանքը
ն
առաջխաղացումը.
ԳհտԾւԽհ աոռւոտնԾո.
Ուսուցիչը գիտելիքի
առաջին աղբյուրն է , որից նրանք ինֆորմացիա են
ստանում.
ՍովորԾքու օցնանան. Ուսուցիիչը սովորողին պետբ
է
օգնի ընկալել առաջադրանքը' ուղղություն
տալով, ձևավորելով ինֆորմացիան, աշխատանքը
կատարելու պահանջով, ըմբռման խոչընդոտները
վերացնելով և խնդիրների լուծումը հեշտացնելով.
Միջնորդ. Ուսուցիչը պետք է միջնորդի և որոշում
կայացնի, երբ բանավեճ է սկսվում.
Խոպաոկռւ.
Ուսուցիչը պետք է ապահովի
անվտանգությունը դասարանում, հայտնաբերի
սխալ արարքը և ձեռք առնի միջոցներ:
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ՄոդԾւնԾո.
Ուսուցիչը պետք Է հավատի ,
արժեքների, վարքագծի, սովորույթների կրուլն
լինի:
Кпашопл Ոսնամոո). Ո ւսուցիչը պետք Է հոգ
տանի ա յն մասին, որ պակասեցվի ավելորդ
աշխուժությունը'
պահպանելով
վարքագծի
ընդհանուր
նորմերը,
կայուն
միջավայրը,
կանոնավոր դասացուցակը.
Ի նբնուրոււնաթւան ցաոգացնոդ.
Ուսուցիչը
սովորողներին պետք Է օգնի նրանց մեջ
ինքնուրույնություն ձևավորելու և սեփական
կերպարներ բարեւավեւու. ?
Խմբի ստաօնորո. Ուսուցիչը պետք Է օգնի խմբին
ներդաշնակ և արդյունավետ գործունեություն
ծավալերս հա մ ա ր .
Երկրորդ
ծնող.
Ուսուցիչը
պետք
Է
պաշտպանության,
ինքնահաստատման,
հարգանքի ե խորհրդի աղբյուր հանդիսանա.
Թշնսւմանթհ Թհոսւէս. Եթե սովորողի զայրույթը
չի արտահայտվում այլ մեծահասակների մոտ,
ապա այն ուղղված Է ուսուցչին.
ԸնկԾո ն ցսւուոնակհո.
Սովորողը կարող Է
ընկերաբար գրուցեւ ուսուցչի հետ ն նրան
գաղտնիք վստ ա հել.
Ացոման օռւԾկտ . Ուսուցիչը հաճախ կարող Է
լինել ներգոծման և հարգանքի, ինչպես նան,
սիրո և պաշտամունքի առարկա.

աշակերտ-աշակերտ

Развитие диагностического мышления в классе.
Агавекян Р.Дж.
Резю ме
Данная статья представляет с о б о й успешное
научное исследование, которое рекомендуется как
методическая помощь начинающим учителям средних
школ.
Зто
спецефическое
исследование,
направленное для раскрытия психолого-педагогнческих
ролей
учителя,
которое,
несомненно,
Будет
способствовать
формированию
ученического
коллектива, а такж е взаимоотношений учитель-ученик и
ученик-ученик.

Ուսուցչի հոգեբանական դերերի ամփուիում:
Ինչպես տեսանք, ուսուցիչը շատ դերեր Է
խաղում սովորողների համար: Երբեմն այս դերերի
մեջ նա չի կարող մեծ ընտրություն կատարել, բայց
սովորաբար ընդանում Է, կա մ որոշում Է ընդունել
այդ դերերը և այն թե երբ և ինչպես կիրառի դրանք:
Ն ա կարող Է որոշ դերեր ստանձնել ողջ սրտով, իսկ
մյուսներից պարզապես խուսափել եւնելով այդ խմբի
պահանջից: Բոլոր դեպքերում ուսուցիչը պետք Է
վստահ լինի որևէ դերի ստանձման հարցում:
Դիագնոստիկ մտածելակերպի զարգացումը
դասարանում
(Օգնություն սկսնակ ուսուցիչներին)
Ռ.Զ.Աղաբեկյան
«Դիագնոստիկ
Դիագնոստիկ
մտածելակերպի
զարգացումը
դասարանում»
հոդվածը գիտական հաջողված ուսումնասիրության
է, որը երաշխավորվում է որպես մեթոդական
օգնություն
հանրակրթական
միջնակարգ
դպրոցների սկսնակ ուսուցիչներին:
Այն յուրահատուկ մի ուսումնասիրություն է
ուղղված

ուսուցչի

ւիոխհարսւբերությունննրի

ձևավորմանը:

Սովորմ
մոտեցւյ
բարձրս
Մ .Բ .6մ
Սույն
սովորոյ
մոտեցւ
ընթաց]
որակի]

Սովորւ
մոտեց
Հասալ
հայաց
կերպ
niunigi
Ա յն չի
դասա
քանի]
Ամոս
անպս
աշակյ
առան
Պետք]
ուշաղ
միայւ
ապա
զբաղ
առաք
հարց
տվել]
մնաց
ետ մ
ւսնհս
եւ, [
չսոխ
լինու
հետւ
համա
Ուսո

Իր

յուրս
առա
հաս
Ւսկ|
չս վ

Հետ
ավե
էЩ
ընդ

մանկավարժա-հռգեբանական

դերերի բացահայտմանը, որն, անշուշտ, կնպաստի

ա/

աշակերտական կոլեկտիվի, ուսուցիչ-աշակերտ և

հեր]
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Սովորողների նկատմամբ անհատական
մոտեցումը որպես նրանց գիտեւիքների որակի
բարձրացման միջոց
Մ.Բ.Յարսւմիշյ ան
Սույն
աշխատանքում
քննարկվում
են
սովորողների
նկատմամբ
եղած
այն
մոտեցումները, որ եղել են ուսումնառության
ընթացքում եւ նպաստեւ են նրանց գիտեւիքների
որակի բարձրացմանը:
Սովորողների
նկատմամբ
անհատական
մոտեցման հարցը խոր արմատներ ունի:
Հասարակական
քաղաքական
տարթեր
հայացքներ ունեցող մանկավարժներ այն տարբեր
կերպ են լուսաբանել: Հայտնի է, որ անհատական
ուսուցման մեթոդը կիրառվել է հին Աթենքում:
Այն չի վերացել միջին դարերում եւ նույնիսկ դասգասարսւնային համակարգի ծագումից հետո,
բանի որ, ինչպես նշում է մեծ մանկավարժ Ցան
Ամոս
կոմենսկին,
ուսուցման
ընթացքում
անպայմանորեն
պետք ՝ է
հաշվի
առնեւ
աշակերտների
տարիքային
առանձնահատկությունները:
Պետք է նշել նաեւ, որ եթե հնում մանկավարժներն
ուշադրություն էին դարձնում աշակերտների
միայն տարիքային առանձնահատկություններին,
ապա ավելի ուշ մանկավարժությունն սկսեց
զբաղվել
նաեւ
նրանց
անհատական
առանձնահատկությունների
հետ
առնչվող
հարցերով: Ուսումնասիրություններն ցույց են
տվել, որ շատ ուսուցիչներ չգիտեն անգամ ետ
մնացող դպրոցականների մեծամասնության ոչ
ետ մնալու պատճառները, ոչ էլ հոգեբանական ու
անհատական առանձնահատկւթյուննեբը, ուստի
եւ, ինչպես ասում են, բոլոր աշակերտներին
չափում են «միեւնույն արշինով»: Հետեւանքը
լինում է այն, որ որոշ աշակերտներ կորցնում են
հետաքրքրությանը ուսման նկատմամբ, դպրոցի
համար դառնում են «բեռ»:
Ուսուցիչը պետք է հանգամանորեն ուսումնասիրի
իր
բոլոր
աշակերտներին,
ճանաչի
յուրաքանչյուրի ֆիզիկական, մտավոր, հոգեկան
առանձնահատկությունները,
ծանոթ
փնի
համապատասխան նորագույն գրականությանը:
Իսկ
աշակերտներին
դասակարգելիս
ի՞նչ
չափանիշներից պետք է ելնել:
Հետազոտոդների մի խումբ երկու հարյուրից
ավելի ուսուցչի հարցման ենթարկելուց հետո եկել
է այն եզրակացության, որ հիմնականում պետք է
ընդունել երեք չափանիշ.
ա/ վերաբերմունքն ուսման նկատմամբ (առաջին
հերթին ճանաչողական հետաքրքրություններ)

բ/ ընդունակությունները
գ/ առաջադիմությունը (գիտելիքների մակարդակը)
Այս չափանիշների հիման վրա էլ աշակերտներին
բաժանում են դարձյալ երեք խմբի,
ա/ բարձր (առանց օգնության լուծում են ցանկացած
խնդիր կամ առաջադրանք)
բ/ միջին (ուսումնական նյութը յուրացնում են արագ
եւ հաստատուն կերպով, բայց դժվարանոմ են ոչ
տիպային ճանաչողական իրավիճակում)
գ/ ցածր
(ճանաչողական
խնդիրը
լուծելիս
դրսեւորում
են
անկարողություն,
բայց
ետ
մնացողներից
տարբերվում
են
նրանով,
որ
արտաքին օգնությամբ լավ են ընկալում):
Այս խմբերն իրենց հերթին բաժանվում են
ենթախմբերի,
որոնց
քանակն
անցնում
է
տասնհինգից:
Իսկ ինչպե՞ս պետք է ուսումնասիրել եւ թացսւհայտել
սովորողների
անհատական
առանձնահատկությունները:
Ուսումնադաստիարակչական գործընթացում այս
ուղղությամբ
ուսուցչի
աշխատանքները
հեշսւացնելու նպատակով անհրաժեշտ է նրան տալ
աշակերտի
անհատականության
ճանաչման
ծրագիր
եւ
ըստ այդմ
էլ'
դասակարգեւու
կողմնորոշում: Դրա համար անհրաժեշտ է ունենալ
աշակերտի բնութագրի նկարագիրը'
սկսած
նախադպրոցական տարիքից, որը երեխան իր հետ
կարող է բերել մանկապարտեզից: Ապա այն
յուրաքանչյուր
տարի
պետք է
հարստացվի
ուսուցիչների եւ մասնավորապես դասղեկի կողմից,
ուսուցիչներն ու դասղեկները տվյալ դասարանում
դասավանդելու
կամ
ղեկավարելու
գործը
ստանձեւուց հետո սովորաբար աշակերտներին
տալիս են գրավոր աշխատանք' նրանց հուզական,
հոգեկան, սոցխպական վիճակը պարգելու, ինչպես
նաեւ գիտելիքների մակարդակը բացահայտելու
նպատակով: Ստացված արդյունքները ուղենիշ են
դաոնում հետագա աշխատանքների համար եւ
նույնպես պետք է մտցվեն կոնկրետ աշակերտի
բնութագիր-նկարագրի
մեջ:
Հատկապես այս
աշխատանքները կատարվում են տարեսկգբին' նոր
դասարանի հետ աշխատելու նախօրյակին:
Բավականին տվյալներ կարելի է ձեռք բերեւ նաեւ
դպրոցական փաստաթղթերի, հատկապես նախորդ
տարիներին
աշակերտի
ստացած
գնահատականների ուսումնասիրության միջոցով:
Դ ա հնարավորություն կտա իմանալու, թե երբ է
աշակերտը սկսել ետ մնալ, որ առարկաներից եւ
ինչու: Օրինակ, պրակտիկայում եղեւ են դեպքեր, երբ
նշվել է, որ այսինչ աշակերտը մինչեւ 6-րդ
դասարանն, ասենք, ուժեղ էր մայրենի լեզվից, բայց
գնալով'
թուլացեւ
է:
Ո՞րն
է
պատճառը:
Փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից պարզվում է,

167

որ ետ մնալը սկիզբ է տոնում այն պահից, երբ
աշակերտը սկսել է անհարգելի բացակայել, մեծ
մասամբ գրավոր աշխատանք գրելու օրերին եւ,
բանի որ քերականական կանոններին չէր
տիրապետում, վատ ու անփույթ է գրում, միշտ էլ
ստանում է անբավարար գնահատական: Նմա ն
դեպքերում ետ մնալու պատճառի բացահայտման
եւ
անհատական
սիստեմատիկ
պարապմունքների
գուգորդմամբ
հնարավոր
կլինի
աշակերտի
առաջադիմությունը
բարձրացնել: Ուսուցման անհատականացումը
ընդհանուր մանկավարժական բնույթ ունի եւ
որպես սւյդպիսին' պետք է տարածել բոլոր
աշակերտների վրա, հատկապես թույլ, ետ
մնացող
եւ
դժվար
դաստիարակվող
աշակերտների վրա' թե' նրանց ետ մնալու
կանխման եւ թե՜ այն վերացնելու նպատակով:
Այդ նպատակն էր հետապնդում նախորդ
տարիներին Ստեփսւնակերտի թիվ 5 միջնակարգ
դպրոցում հիմնականում նույն մակարդակի վրա
գտնվող
աշակերտների
բաժանումն
ըստ
դասարանների, որի արդյունքների մասին այսօր
արդեն կարելի է ամւիոփիչ խոսք ասել:
Պակաս կարեւոր
չէ
նաեւ
անհատական
մոտեցման սկզբունքը լավ սովորող աշակերտների
նկատմամբ կիրառելը: Դ ա
նշանակում է
ուսուցման գործընթացը համապատասխանեցնել
այդ աշակերտների մակարդակին, լայնորեն
օգտագործել
նրանց
ներզոր
հնարավորությունները:
Լավ սովորող երեխաների հետ անհատական
պարապմունքների հիմնական ձեւերը թելադրում
է ինքը' մեծագույն ժամանակը, այսօր նորից,
ինչպես նախկինում, լավ սովորողների հետ
անհատական պարապմունքները կրում են
մասնավոր բնույթ, որով շահագրգիռ են երկու
կողմերն էլ' ծնողն ու ուսուցիչը:
Եկեք նաեւ այն սխալ կարծիքին չհանգենք, թե
անհատական մոտեցման եւ անհատական
պարապմունքների անհրաժեշտությունը զգում են
միայն թույլ եւ ուժեղ г աշակերտմերը: Եթե
ցանկանում
ենք,
որ
դասարանի
բոլոր
աշակերտներն
աշխատեն
իրենց
ուժերի
առավելագույն լարումով, եւ ապահովվի բոլորի
համաքայլ առաջընթացը, ապա անհրաժեշտ է
զարգացնել բոլորին, ա յդ թվամ նաեւ' միջին
ունակություններ
ունեցողներին:
Նմա ն
անհատական մոտեցման դեպքում վերջիններս
խիստ ակտիվանամ են եւ վախում իրենց դիրքը
դասարանում4
միջինից
աստիճանաբար
անցնելով
լավերի
շարքը,
եթե,
իհարկե,
աշատանքը կրում է սիստեմատիկ բնույթ:
Ավանդական, ոչ հոսքային, խառը դասարանում,

երթ ուսուցիչը միաժամանակ աշխատում? է Щ
դասարանի 25-30 եւ ավելի աշակերտների հետ
միեւնույն
մեթոդներով
ու
ձեւերով, միջին»
ունակություն
ունեցող
աշակերտները
չե ն *
աշխատում
այնպես,
ինչպես
կաշխատես™
անհատական ուսուցման ժամանակ, էլ չենք խոսում*
թույլ սովորողների մասին, որոնք հուսահատված ե$ I
անընդհատ ետ մնալու հետեւանքով, իսկ ուժեղներ™
էլ չնն լարում իրենց ուժերը:
Դասարանի
բոլոր
աշակերտներ]*
առաջադիմության բարձրացմանը եւ աշակերտների*
ճանաչողական
ակտիվության
զարգացման»
մեծապես նպաստում է նյութի շերտավորումը ըստI
աշակերտների ունակությունների: Այդ դեպքում 1
ուսուցիչը նախապես պետք է կազմի քարտ-տ
առաջադրանքներ,
թեսթեր
եւ
տրամադրի*
աշակերտներին
ինքնուրույն
աշխատանքների*
ժամանակ, ինչպես դա արվում է բաց դասերի*
ժամանակ:
Սակայն չպետք է անհատական ուսուցումը!
սահմանափակել միայն դասի շրջանակներում:!
Դրա' ըստ ամենայնի կազմակերպման համար լայն |
հնարավորություններ կան նաեւ ուսումնական!
պարապմունքներից
դուրս:
Մեկ
հոդվածի 1
շրջանակներում հնարավոր չէ խոսել դրանց j
տարբեր ձեւերի մասին, միայն կուզեինք շեշտել այն1
հանգամանքը,
որ
նման
պարապմունքների!
առավելությունն է, որ ստեղծվում է հոգեբանական !
բարենպաստ մթնոլորտ ուսուցչի եւ աշակերտների !
միջեւ: Եվ եթե դասարանում կան աշակերտներ, որ
ճնշվում են դասընկերների ներկայությունից ա ■
ուսուցչի դիրքից' ա յդ պահին, դասարանում, դրա
հետեւանքով չեն կարողանում, ինչպես հարկն է, ?
դրսետրել իրենց գիտելիքները, իսկ ուսուցիչն էլ, ՛
ելնելով ժամանակի սղությունից եւ նոր թեմայի
հաղորդման անհրաժեշտությունից, երկար կանգ չի
առնում,
անհատական
լրացուցիչ
պարապմունքների դեպքում նրանք բավականին
ակտիվանում
են:
Տիշենք
տարիներ սաաջ
դպրոցներում
թույլատրվող
վսւրձու(ի
նախասիրական պարապմունքները: Նշանակում է՝
ուսուցման այս ձեւը միանգամայն հարմար է
կիրառել այն աշակերտների նկատմամբ, ովքեր ետ
են մնում հոգեբանական որոշ խոչընդոտներ
հաղթահարել չկարողանալու պատճառով: Բացի
այդ,
անհատական
պարապմունքները
յուրաքանչյուր աշակերտի համար ապահովում են
յուրացման առավել արագ տեմպ:
կարելի է այսպես երկար շարունակել, բերել բազում
օրինակներ,
թվարկել
աշակերտների
առաջադիմության
բարձրացմանը
եւ
ճանաչողական ակտիվության զարգացմանն ու
գիտելիքների որակի բարձրացմանը մեծապես
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նպաստող
ուսուցման
անհատականացման
գիտականորեն մշակված ձեռնարկներ:
Սակայն միայն ու միայն ուսուցիչն ինքը նախ եւ
առաջ պետք է աշխատի կաւոարելագործել վերը
նշված սկզբունքները, կիրառել անհատական
մոտեցման
նոր
ձեւեր
ու
մեթոդներ'
ստեղծագործորեն մոտենալով յուրաքանչյուր
անհատ աշակերտի' լինի նա ուժեղ, միջին
կարողությունների տեր, թե թույլ:
Ամփովաւմ
Քննարկելով խնդրո առարկա պրոբլեմը եկել ենք
հետեւյալ եզրահանգմանը.
1.Դեռեւս
սկսած
հին
Հունաստանի
ուսումնառության շրջանից, ուշադրության է
դարձվեւ դաս-դասարանային համակարգին ու
նկատի առնվեւ աշակերտների տարիքային
առանձնահատկությունը:
2. Դարերի ընթացքում մանկավարժությունը
ընդհանրացրել է, որ ուսումնառության ընթացքում
պետք
է
նկատի
ունենալ
սովորողների
հետաքրքրությունները,
գիտելիքների
մակարդակը:
3. Ուշի՜ուշով պետք է հետեւել եւ իմանսղ
սովորողների հետ մնալու պատճառները եւ օգնեյ
նրա առաջադիմությանը:
4.
կսւրետրվում
է
նաեւ
անհատական
պարապմունքների պահանջը:
5. Այսօրվա դպրոցում անհրաժեշտ է սովորողների
նկատմամբ անհատական մոտեցումը համարել
նրանց
գիտեփքների որակի բարձրացման
հիմնական միջոցներից մեկը:

Резюме
В
данной
статье
делается
попытка
индивидуального подхода к учащимся, выявление
основных путей и форм повышения качества
знаний, принимая за основу многолетний опыт
обучения и исследования.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФИЗИКОВ
/ЕРЕВАН-СТЕПАНАКЕРТ/
2 6 мая - 3 0 мая 2 0 0 3 года
Идея конференции зародилась в июле 2002 года в Ереванском Физическом институте,где проходилала защитам
докторской диссертации,на которой оппонентами были профессор Георгий Саввиди из Национального научного տ
исследовательского центра «Демокритос»(Афины)и профессор Боннского университета Райнальд Флюмме .Профессор I
Георгий Саввиди является одним из представителей Ереванского физического института,который закончил ЕГУ в 1974 I
году и до 1990 года работал в теоретическом отделе Ерфи.Во время защиты и последующих дисскуссий Г. Саввиди I
познакомил присутствовавшего там декана физико-математического факультета АрГУ К.Арамяна с профессором■
Р.Флюмме,который проявил живой интерес как к Карабаху,так и к Арцахскому университету.Он с удовлетворении 1
принял предложение посетить Карабах,и все трое вместе решили организовать небольшую поездку в АрцахскиЙ 1
университет."клея о небольшом визите с целью прочтения лекций для студентов и преподавателей Арцахского 1
государственного университета о современных достижениях в области элементарных частиц и теории твердого тела 1
воплотилась в конференцию с участием ведущих ученых из зарубежных стран, в том числе из Европы и Канады и i
стран региона.
После этой встречи и предварительных обсуждений научной программы был создан организационный комитет 1
в составе вышеуказанных
лиц .которые выработали организационный и научный план предстоящей \
конференции.Конференция преследовала несколько целей,главная из которых-это поддержка научной общественности ;
университетов,а также студентов в областях, пострадавших от военных конфликтов,независимо от этнического
происхождения и гражданства.
Конференция должна была стать одним из первых научных мероприятий международного масштаба,проводимых на
физико-математическом факультете Арцахского государственного университета. Планировались популярные лекции
для студентов й преподавателей факультета относительно новейших областей исследований, которые также должны
были помочь налаживанию новых контактов с активно работающими учеными из соседних стран Европы и
Америки.Одной из целей конференции было стимулирование совместных проектов. Предполагались
лекции,ознакамливающие преподавателей и студентов с современной системой образования в Европе,программами
обмена студентами между Европейскими университетами.
Поскольку ЕрФИ обладает огромным опытом проведения международных конференций высокого уровня-это
хорошо известные Нор-Амбердские конференции и школы,основанные академиком Артемом
Исааковичем
Алиханьяном с участием также лауреатов Нобелевской премии,в частности,крупных советско-американских
конференций в 1983 и 1988 годах,было решено,что конференция будет разделена на две части,первая из которых
пройдет в Ереванском физическом институте,куда будут приглашены аспиранты и преподаватели из Арцахского
государственного университетам вторая-на физико-математическом факультете Арцахского государственного
университета.
Научная программа конференции была посвящена вопросам,относящимся к неабелевым калибровочным
теориям ^поля,теории струн и приложениям теории поля в физике твердого тела.Тематика включала
дуальность,конформные теории поля,матричные теории.некоммутагивные теории .теорию низкоразмерных систем и
наноструктур.
Особое внимание было уделено дуальности между различными типами открытых и закрытых струн. Рассматривались
следствия этой дуальности в различных асимптотических режимах,когда натяжение струны стремится к нулю.
В торжественной обстановке международным организационным комитетом физико-математическому
факультету Арцахского государственного университета были переданы компьютер,принтер,сканер, копировальная
машина,проекционный аппарат, предназначенные для организации учебного процесса и научных исслдедований.
В свою очередь К.Арамян вручил членам международного организационного комитета Г. Саввиди и
Р. Флюмме прекрасно иллюстрированные книги «Архитектурные памятники Арцаха» и набор фотографий о Шуши.
На наш взгляд, наиболее важные аспекты и цели конференции были достигнуть|^^щ,готношении,что
аспиранты и студенты АрГУ непосредственно общались с активно работающими учеными,могли задавать вопросы и
приобрели опыт участия в международных конференция,так необходимый для работы в современных областях физики
Дружеские отношения,которые сложились между участниками, несомненно будут способствовать дальнейшим
контактам и преодолению изоляции,в которых оказываются научные центры и университеты в результате конфликтов.
декан физико-математического факультета АрГУ,канд. ф.-м. наук,доцент Арамян К. С .,
доктор ф.-м. наук,профессор,директор по науке института ядерных исследований
Греческого научно-исследовательского центра «Демокритос» I'. К. Саввиди.
6 июля 2003 г.

Ե Ա Ն Ո Ն Ն Ե Ր ՀԵՂԻ Ն Ա Ն Ն Ե Ր Ի 4Ա Մ Ա Ր
«ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր» պարբերականում հրատարակվում են Արցախի
)է!տական համալսարանում կատարված օրիգինալ հոդվածներ ու նամակներ տետ^լան եւ
քսպերիմենտալ բնույթի'
րկրաբանության,

մաթեմատիկայի,

կենսաբանության,

մեխանիկայի,

ռադիոֆիզիկայի,

աշխարհագրության,

քիմիայի,

տնտեսագիտության

եւ

ամանիտսւր գիտությունների բնագավսաներից:
Ընդունվում են

նաեւ

ԱրՊՀ-Ь

մասնակցությամբ

կայացած

կոնֆերանսների,

(ւտաժալովների եւ գիտական դպրոցների նյութեր:
Բնագրերը ներկայացվում են երկու օրինակով, մեքենագրված, երկու ինտերվալը մեկ,
այերեն,

ռուսերեն

կամ

անգլերեն

լեզուներով'

հայերեն,

ռուսերեն

եւ

անգլերեն

[մվւովւումներով: УЛК-ից (վերեփ ձախ անկյունում), հոդվածի վերնագրով եւ հեղինակի
ւնվանատառերից ու ազգանունից հետո բերվում Է կարճ անոտացիա: Հոդվածի ծավալը
դյուսակներով չպետք Է գերազանցի 10 Էջ, հաղորդմանը' 4, նամակինը' 2:
Հոդվածի հետ ներկայացվում Է արձանագրության քաղվածքը այն ամբիոնից, որտեղ
ւօտարվել եւ քննարկվել Է աշխատանքը:
Թույլատրվում Է 5-ից ոչ ավելի նկար (հստակ լուսանկար կամ գծագրեր' արված
աւնձին սպիտակ թղթի վրա): Յուրաքանչյուր նկարի հակառակ կողմի վրա գրվում Է
սրգային համարը: տեքստի ւոաանցքներում նշվում Է նկարների եւ աղյուսակների տեղերը*
Միեւնույն նյութը աղյուսակի եւ նկարի ձեւով ներկայացնել չի թույլատրվում:
Բերվող գրականության մասին հոդվածում նշվում Է միայն կարգային համարը,
ւաակուսի Փակագծերում [1,2 - 5] ըստ հանդիպման հերթականությամբ: Հոդվածի վերջում
ոյն հաջորդականությամբ բերվում են գրականության ցուցակը, կարգային համարը,
1ղինակների ազգանուններն ու անվանսաւառերը, գրքի կամ հոդվածի վերնադիրը:
ւսրբերական հրատարակությունների

համար

այնուհետեւ

հաջորդում

Է ամսագրի

ւդունված կրճատ անվանումը առանց չակերտների, թվականը' հասարի ու թողարկման
օմարները, հերթական համարը եւ Էջը: Գրքի դեպքում՜

հրատարակման վայրը,

(ւատարակչությունը, թվականը եւ Էջը: Չհրատարակված աշխատանքի վերաբերյալ (բացի
տենախոսությունից) գրականության մեջ նշել չի թույլատրվում: Արտասահմանյան
|ւականությունը տեքստում նշվում Է հոդվածի լեզվով, իսկ գրականության մեջ' օրիգինալով:
Հոդվածի տեքստի վերջում ձախ կողմում նշվում Է այն ամբիոնը կամ լաբորատորիան,
(ւտեղկատարվել Է աշխատանքը:
Հոդվածը ստորագրվում Է բոլոր հեղինակների կոդմից:
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