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Նե րա ծ�  թյ� ն

 Մա սաա կի Օ հա շի - Ֆու կու սի մայի մա սին գր քույ կի 
հրա տա րակ չա կան կոմի տեի նա խա գահ

Այս գր քույ կը Ճա պո նի այի ժո ղովր դի ու ղերձն է ամ բողջ աշ խար հին, ժո ղո վուրդ, 
ո րն իր վրա այժմ էլ կրում է Ար ևե լյան Ճա պո նի այի մե ծ ե րկ րա շար ժի և 2011թ. մար-
տի 11-ի ցու նա մի  ի ժա մա նակ Տո կի ոյի է լեկտ րա կան ըն կե րու թյան (TEPCO) կող մի ց 
շահագործվող Ֆու կու սի մա Դաի չի (հա մար մե կ) ա տո մա կա յա նում տե ղի ու նե ցած 
խո շոր վթա րի ա ղե տա լի հետ ևանք նե րը: Են թադր վում է, որ գր քույ կը կհե տաքրք րի 
բո լոր նրանց, ով քեր մտա հոգ են Ֆու կու սի մայի բնույ թի ա ղե տի հնա րա վոր կրկ-
նու թյամբ և, հատ կա պես նրանց, ով քեր ապ րում են ե րկր նե րում, որ տեղ գոր ծում 
են ա տո մա կա յան ներ կամ ծրագր վում է դրանց կա ռու ցու մը: Մենք հու սով ե նք, որ 
գր քույ կը լայն տա րա ծում կգտ նի նաև վե րը նշ ված տա րա ծաշր ջան նե րի բնա կիչ նե-
րի հետ հա մա գործակ ցող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի (ՀԿ), քա ղա-
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու թյուն նե րի (ՔՀԿ), ի նչ պես նաև տե ղա-
կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ղե կա վար նե րի և աշ խա տա կազ մի  շր ջա-
նում, որոնք աշ խա տում են կան խել մի  ջու կային ա ղետ նե րը կամ մե ղ մե լ ար դեն ի սկ 
հասց րած վն աս նե րը: 
Ֆու կու սի մայի ա տո մա կա յա նում տե ղի ու նե ցած ա ղե տից հե տո մե նք այս տա րա-
ծաշր ջա նի փոր ձն ակ տի վո րեն կի սում ե նք աշ խար հի տար բեր կող մե  րից Ֆու կու սի-
մա այ ցե լող մարդ կանց հետ, ի նչ պես նաև օգ տա գոր ծում ե նք ցան կա ցած հնա րա-
վո րու թյուն տա րա ծե լու այն ի նչ պե՛ս Ճա պո նի ա յում, այն պե՛ս էլ ամ բողջ աշ խար հում: 
Համոզված լինելով, որ ան գամ սա էլ բա վա րար չէ՝ մե նք կա րո ղա ցել ե նք շա տե րին 
հա ղոր դել այս ա ղե տի հետ կապ ված փաս տե րը, վեր ջի նիս լր ջու թյունն ու դրա նից 
ա ռաջ ե կած խն դիր նե րը: Այդ մարդ կան ցից շա տե րը հայտ նել են ի րենց խո րը մտա-
հո գու թյու նը և կա րեկ ցան քը ցա վա լի վի ճա կում գտն վող տու ժած նե րի նկատ մամբ:
Ա ղետ նե րի վտան գով մտա հոգ մարդ կանց օ րըս տօ րե բարձ րա ցող ձայ նը պա հան-
ջում է ստա նալ տե ղե կատ վու թյուն այն մա սին, թե ի նչ պես կա րե լի է կան խել նման 
ի րա վի ճակ նե րի ա ռա ջա ցու մը ի րենց ե րկր նե րում: Սա օգ նեց մե զ հաս կա նալ, որ 
չա փա զանց կար ևոր է կիս վել ա ղե տի վե րա բե րյալ մե ր ու նե ցած փոր ձով, քա նի որ 
մար դիկ չեն կա րող ձեռ նար կել հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն ներ, քա նի դեռ 
չգի տեն, ի նչ պես ար մա տա խիլ ա նել նման փոր ձու թյան հնա րա վո րու թյու նը, կան-
խա տե սել և կան խար գե լել ի րա կան ա ղե տը, և ի նչ մի  ջոց ներ են ան հրա ժեշտ ձեռ-
նար կել մե ղ մե  լու մի  ջու կային վթար նե րից կամ ա ղետ նե րից հասց ված վն ա սը, ե թե 
դրանք, այ նո ւա մե  նայ նիվ, պա տա հեն:
2015թ. մար տին Մի յա գի տա րա ծաշր ջա նի Սեն դայ քա ղա քում` Ֆու կու սի մայի ա տո-
մա կա յա նից 90 կմ դե պի հյու սիս, Ճա պո նի այի կա ռա վա րու թյան կող մի ց կգու մար-
վի Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման 3-րդ հա մաշ խար հային հա մա ժո ղո վը, ո րի ժա մա-
նակ կըն դուն վի « Հյո գոյի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ-2015թ. շր ջա նա կային ծրա գի րը» 
(ՀԳԾ2): Ծրագ րով նա խա տես ված է մշա կել ա ռա ջի կա տաս նա մյա կում աշ խար հում 
ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ու ղե ցույ ցը: Հյոգոյի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը 
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(ՀԳԾ), ո րն իր մե ջ նե րա ռում է նաև ա ղետ նե րի կան խար գել ման առ կա մի  ջազ-
գային գոր ծո ղու թյուն նե րի ու ղե ցույց նե րը, վե րա բե րում է մի  այն տեխ նո լո գի ա կան 
ա ղետ նե րին, այդ թվում նաև մի  ջու կային ա ղետ նե րին, սա կայն մի  այն այն դեպ-
քե րում, ե րբ դրանք տե ղի են ու նե նում բնա կան ա ղետ նե րի հետ մե կ տեղ: Ի րա կա-
նում այ սօր գոր ծող և ոչ մի  մի  ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն չի մաս նա գի տա նում 
այն պի սի լայ նա ծա վալ տեխ նո լո գի ա կան ա ղետ նե րի կան խար գել մա նը կամ ար ձա-
գանք մանն ո ւղղ ված հա մա պա տաս խան մի  ջո ցա ռումն  ե րի ձեռ նարկ ման ո լոր տում, 
ի նչ պի սին մի  ջու կային ա ղետն է: Մաս նա վո րա պես, նրանք մի նչ այժմ էլ բա վա րար 
փոր ձա գի տա կան և հա մա կարգ ված աշ խա տանք չեն տա նում նմա նա տիպ ա ղետ-
նե րի հետ կապ ված ռիս կե րի պար զա բան ման, ի նչ պես նաև ան հրա ժեշտ տար հան-
ման պլան նե րի, փր կա րա րա կան, վե րա կանգն ման, փոխ հա տուց ման և այլ աշ խա-
տանք նե րի ո ւղ ղու թյամբ: Այս ա ռու մով մե նք խրա խու սում ե նք բա րե փո խել մի  ջազ-
գային ծրագ րե րի ներ կայիս վի ճակն ու ան բա վա րար փոր ձը: Ու րախ ե նք հայտ նել, 
որ այս պա հին ՀԳԾ2 նա խագ ծում նե րառ ված են նաև մարդ կային գոր ծունեության 
արդյունքում ա ռա ջա ցած ա ղետ նե րը:
Ի նչ ևէ, ելնելով տնտեսության ավելի ու ավելի գլոբալիզացվող բնույթից՝ ար տադ-
րա կան կա րո ղու թյուն ներն ա ռա վե լա պես կենտ րո նաց ված են այս պես կոչ ված 
« զար գա ցող ե րկր նե րում»: Պարզ է, որ զար գա ցող ե րկր նե րում նման ար տադ րու-
թյուն նե րն է ներ գի այով ա պա հո վե լու հա մար մի  տում է նկատ վում ա տո մային է լեկտ-
րա կա յան նե րը զար գա ցած ե րկր նե րից տե ղա փո խել զար գա ցող ե րկր ներ, չնա յած 
այն հան գա ման քին, որ նոր ա տո մա կա յան նե րի կա ռու ցու մը նույ նիսկ « զար գա ցած 
ե րկր նե րում» լի է բար դու թյուն նե րով: Սա հիմք է տա լիս պն դե լու, որ եթե հնա րա-
վոր հա ջորդ ան խու սա փե լի մի  ջու կային ա ղե տը տե ղի ու նե նա հենց այս նո րա կա-
ռույց ա տո մա կա յան նե րից որ ևէ մե  կում, ապա նրա կոր ծա նիչ հետ ևանք նե րը կտա-
րած վեն ի նչ պես հա րա կից տա րածք նե րի, այն պես էլ հար ևան ե րկր նե րի վրա: 
Ֆու կու սի մայի մի  ջու կային ա ղե տի ժա մա նակ մե նք ոչ մի  այն լի ար ժեք չէ ինք տի-
րա պե տում մի  ջու կային է ներ գի այի և ռա դի ոակ տի վու թյան մա սին գի տե լիք նե րին, 
այլև մե զ հա մար դա սեր չէ ինք քա ղել նույ նիսկ Չեռ նո բի լի և Ե րեք-Մայլ-Այ լան դի 
ԱԷԿ-նե րի օ րի նակ նե րից: Ի վի ճա կի չլի նե լով ձեռ նար կել ար դյու նա վետ կան խար-
գե լիչ մի  ջոց ներ՝ մատն վե ցինք խու ճա պի, բախ վե լով բազ մա թիվ խն դիր նե րի հետ: 
Մենք հրա պա րա կում ե նք այս գր քույ կը՝ հու սա լով, որ այլևս ոչ ոք չի հայտն վի նման 
ծանր ու դժ վար կա ցու թյան մե ջ, ի նչ պես նաև պատասխանում ենք բո լոր նրանց, 
ով քեր ծա նո թա նա լով Ֆու կու սի մայի դեպ քին, հարց նում են. «ի՞նչ է ան հրա ժեշտ 
ա նել»:
Նա խա տես ված ոչ մաս նա գետ նե րի հա մար և հիմն  ված Ֆու կու սի մայի փոր ձի 
ու Ֆու կու սի մայի բնակ չու թյան տե սա կետ նե րի վրա` այս գր քույկն այն մա սին է, թե 
ի նչ պես շա հա գոր ծել ա տո մա կա յան նե րը և ի նչ գոր ծո ղու թյուն ներ ձեռ նար կել մի -
ջու կային ա ղետ նե րի ժա մա նակ: Գր քույկն ամ բող ջու թյամբ կթարգմանվի ու կհրա-
տարակվի տար բեր լե զու նե րով: Հու սով ե նք, որ շա տե րը կըն թեր ցեն այս գր քույ կը` 
դարձ նե լով այն մի  ջու կային է ներ գի այի հետ կապ ված գոր ծըն թաց նե րի ու ղե ցույց: 



Գ լ� խ 1 
Ի ՞նչ է մի  ջ�  կային է ներ գի ան 

և ի ՞նչ է նշա նա կ� մ ռա դի ոակ տի վ�  թյ� ն 
Հի սա կո Սա կի յա մա (Տա կա գի ի դպ րոց, 

Ճա պո նի այի ազ գային խորհր դա րա նի Ֆու կու սի մայի մի  ջու կային վթա րի 
ան կախ փոր ձաքն նու թյան հանձ նա ժո ղո վի նախ կին ան դամ)



6 Գլուխ 1

  Է լեկտ րաէ ներ գի այի ար տադ ր�  թյան հի մ� նք նե րը 

 Է լեկտ րաէ ներ գի ան կա րող է ար-
տադր վել մագ նի սի և կո ճի մի  ջո-
ցով: Բռ նակ նե րի մի  ջո ցով մագ նի սը 
պտ տե լիս գե նե րաց վում է է լեկտ րա-
է ներ գի ա (նկար 1): Պտտ ման ար դյու-
նա վե տու թյան բարձ րաց ման նպա-
տա կով պտտ ման ա ռանց քին թի ակ-
ներ ա վե լաց նե լու դեպ քում ստաց վում 
է տուր բին: Է լեկտ րաէ ներ գի այի գե-
նե րաց ման բազ մա թիվ ե ղա նակ նե րի 
մի ջև ե ղած մի  ակ տար բե րու թյու նը, 
թերևս, տուր բի նի գոր ծարկ ման հա մար կիրառվող ու ժի տե սակն է: Հիդ րոէ լեկտ-
րաէ ներ գի այի ար տադ րու թյան դեպ քում տուր բի նի գոր ծարկ ման հա մար օգ տա-
գործ վում է ջրի հիդ րոս տա տիկ ճն շու մը, քա մու է ներ գի այի գե նե րաց ման դեպ քում՝ 
քա մու ու ժը, ե րկ րա ջեր մային (ջեր մային) է ներ գի այի դեպ քում՝ ջեր մու թյան հետ-
ևան քով ան ջատ վող գո լոր շին և, վեր ջա պես, մի  ջու կային է ներ գի այի ար տադ րու-
թյան դեպքում՝ ատոմի  մի ջուկի տրոհման էներգիան: 

   Մի ջ�  կային է ներ գի այի ար տադ ր�  թյ� ն և ա տո մային ռ� մ բեր

 Մի ջու կային է ներ գի այի ար տադ րու թյան ըն թաց քում օգ տա գործ վում է ատոմի  
մի  ջու կի տրոհ ման ժա մա նակ ան ջատ վող ջեր մու թյան հս կա յա կան քանակը, ո րի 
մի  ջո ցով ջու րը հաս նում է եռ ման ջեր մաս տի ճա նի: Եռ ման ժա մա նակ ան ջատ վող 
գո լոր շին էլ, իր հեր թին, պտ տեց նում է տուր բի նը: Եվ չնա յած, որ մի  ջու կային ռե ակ-
տո րի ա ռանց քի կենտ րո նա կան մա սում ջեր մաս տի ճա նը հաս նում է մոտ 2800օC, 
այ նո ւա մե  նայ նիվ, տուր բի նի պտ տեց ման հա մար օգ տա գործ վող գո լոր շու ջեր մաս-
տի ճա նը 400օC է, քա նի որ ջեր մու թյան մոտ եր կու եր րորդն ար տա նետ վում է օվ-
կի ա նոս, գե տեր և լճեր՝ էլ ա վե լի սրե լով գլո բալ տա քաց ման հետ կապ ված ի րա-
վի ճա կը: Մի ջու կային ռե ակ տոր նե րում որ պես վա ռե լա նյութ օգ տա գործ վում է U235 
ա տո մը, ո րը հան դի պում է նաև ա տո մային ռում բե րում: Մի ջու կային ռե ակ տոր նե-
րի և ա տո մային ռում բե րի հիմ քը նույնն է այն ա ռու մով, որ եր կու սի դեպ քում էլ 
նեյտ րոն նե րը հար վա ծում են վե րոն շյալ ա տոմն  ե րին և տե ղի է ու նե նում մի  ջու կային 
տրո հում: 
Ա տո մային ռում բե րում առ կա վա ռե լա նյու թը պա րու նա կում է ա վե լի քան 95% U235, 
ո րը հան գեց նում է մի  ջու կային տրոհ ման: Մի ջու կային տրոհ ման ժա մա նակ ան-
ջատ վող 2-3 նեյտ րոն նե րը հեր թով հար վա ծում են U235-ին, ո րից հե տո տե ղի է ու նե-
նում բո լոր մն ա ցած մի  ջուկ նե րի մի  ա ժա մա նա կյա տրո հու մը (ն կար 2): Տե ղի է ու նե-
նում ճա ռա գայթ ման և ջեր մու թյան մե ծ քա նա կի ար տա նե տում, ի նչն ու ղեկց վում է 
ռում բի հս կա յա կան պայ թյու նով, ո րը վայր կե նա պես ո չն չաց նում է բո լոր կեն դա նի 
օր գա նիզմն  ե րը: Մի ջու կային տրոհ ման ար դյուն քը ան վա նում են նաև « մա հա ցու 
մո խիր», ո րը պայ մա նա վոր ված է ան ջատ վող ճա ռա գայթ ման և ջեր մու թյան մե ծ 
քա նա կով, ին չը եր կար ազ դե ցու թյան դեպ քում կա րող է հան գեց նել մահ վան: 

Նկար 1.　Հեծանվային գեներատոր 

Պտտման առանցք
Էլեկտրական 
լար

Կոճ Մագնիս



7Ի ՞նչ է մի  ջու կային է ներ գի ան և ի ՞նչ է նշա նա կում ռա դի ոակ տի վու թյուն 

Ա տո մա կա յան նե րում օգ տա գործ վող վա ռե լա նյու թը բաղ կա ցած է մոտ 5% U235, ի սկ 
մն ա ցած մա սը կազ մում է Ուրան 238 (U238), ո րը չի հան գեց նում մի  ջու կային տրոհ-
ման: Ա տո մա կա յան նե րի պա րա գա յում կա ռա վար ման բա ղադ րի չը կլա նում է մի -
ջու կային տրոհ ման ժա մա նակ ան ջատ ված նեյտ րոն նե րի ո րոշ մա սը՝ այդ կերպ կա-
ռա վա րե լով ա րագ շղ թա յա կան ռե ակ ցի այի ի հայտ գա լու կան խար գե լու մը (ն կար 
3), մի նչ դեռ գե նե րաց ված ջեր մու թյունն օգ տա գործ վում է ջուր ե ռաց նե լու և դրա 
ար դյուն քում ան ջատ ված գո լոր շու մի  ջո ցով է լեկտ րաէ ներ գի ա ար տադ րե լու նպա-
տա կով: Եվ չնա յած ա տո մա կա յան նե րի մե ծ չափ սե րին ու բարդ կա ռուց ված քին, 
ի նչ պես նաև շի նա րա րու թյան հա մար պա հանջ վող հս կա յա կան գու մար նե րին, 
ը նդ հա նուր առ մամբ, ա տո մա կա յա նը սո վո րա կան ջրա տա քա ցու ցիչ սարք է:

Նկար 2. Միջ�կային տրոհ�մը ատոմային ռ�մբի մեջ  

Ատոմային ռ�մբ. 

միջ�կային տրոհ�մ կամ �րանի 

ատոմների շղթայական ռեակցիա 

Ատոմային տրոհմանը 
զ�գահեռ տեղի է �նեն�մ 
ճառագայթման 
և ջերմ�թյան 
մեծ քանակի 
անջատ�մ

Նեյտրոն
Ուրան 235

Ուրան 235

Ուրան 235

Նեյտրոն

Նեյտրոն

Նեյտրոն

Միջ�կային տրոհման
արդյ�նք (մահաց� մոխիր)

Միջ�կային տրոհման
արդյ�նք (մահաց� մոխիր)

Միջ�կային տրոհման
արդյ�նք (մահաց� մոխիր)

Միջ�կային տրոհման
արդյ�նք (մահաց� մոխիր)

Միջ�կային տրոհման
արդյ�նք (մահաց� մոխիր)

Գամմա ճառագայթներ

Գամմա ճառագայթներ

Ուրան 235-ի միջ�կը 
բաղկացած է 92 պրոտոնից 
(վարդագ�յն) և 
143 նեյտրոնից (կապ�յտ) 

Վերանայված սխեման վերցված է 

«Միջ�կային էներգիայի 

հանրագիտարանից»

Միջ�կային տրոհման արդյ�նք
(մահաց� մոխիր)

Control
Նեյտրոն

Նեյտրոն
Ուրան 235

Ուրան 235

Ուրան 235

Ուրան 235

Ուրան 235

    Պլ�տոնի�մ 239
Ատոմային ռ�մբերի

արտադր�թյան հ�մք

Նկար 3. Միջ�կային էներգիայի արտադր�թյան հիմ�նքները

Էներգիայի գեներաց�մ

Կառավար�մ 

Միջ�կային
տրոհ�մ

Միջ�կային
տրոհ�մ

Միջ�կային
տրոհ�մ

Միջ�կային
տրոհ�մ

Կառավար�մ 

Ճառագայթման կամ ջերմային 

էներգիայի անջատ�մ
Ջրատաքաց�ցիչ սարք

Կառավարման
ձող



8 Գլուխ 1

U238 կլա նում է մի  ջու կային տրոհ ման ժա մա նակ ան ջատ ված նեյտ րոն նե րի մի  մա սը՝ 
ստեղ ծե լով Պլուտոնիում 239՝ ա տո մային ռում բի ար տադ րու թյան հա մար օգ տա-
գործ վող հում քը: Ա տո մա կա յա նի շա հա գոր ծումն  ան խու սա փե լի ո րեն հան գեց նում 
է պլու տո նի ու մի  ստեղծ մանը: Ա հա թե ին չու, այն ե րկր նե րը, ո րոնք ու զում են ու նե-
նալ մի  ջու կային զենք, հակ ված են ա տո մա կա յան նե րի կա ռուց ման: 
Ատոմակայաններում արտադրվում է նաև մե ծ քանակությամբ «մահացու մոխիր»: 
Է ներ գի այի ար տադ րու թյան ժա մա նակ մշ տա պես գո յա ցող մա հա ցու մո խի րից ճա-
ռա գայթ ման և ջեր մու թյան ան ջատ ման պրո ցե սը չի դա դա րի դեռևս հա զա րա մյակ-
ներ շա րու նակ: Ֆին լան դի այից բա ցի աշ խար հի և ոչ մի  եր կիր դեռևս չի սահ մա նել 
օգ տա գործ ված ջեր մաան ջատ ման բա ղադ րիչ նե րի (մա հա ցու մո խիր) ի րաց ման հս-
տակ մե  խա նիզմ: Ա հա, թե ին չու ա տո մա կա յան նե րը հայտ նի են նաև « զու գա րան 
չու նե ցող տուն» ան վան մամբ:

   Ֆ�  կ�  սի մա Դաի չի ա տո մա կա յա ն� մ տե ղի �  նե ցած վթա րը 

դեռևս շա ր�  նակ վ� մ է 

 Ֆու կու սի մայի ա տո մա կա յա նը շա հա գոր ծող կազ մա կեր պու թյու նը սա ռեց նող ջրի 
մի  ջո ցով հո վաց նում է վե րո հի շյալ վթա րի ար դյուն քում մի  ջու կային ռե ակ տոր նե-
րում հալ ված մի  ջու կային վա ռե լի քը: Հա կա ռակ դեպ քում, վա ռե լի քը կհալ վի մա-
հա ցու մո խի րի կող մի ց ար տա զատ վող ջեր մու թյան ազ դե ցու թյան ներ քո՝ դրա նով 
ի սկ մե  ծաց նե լով ռա դի ոակ տիվ նյու թե րի հե տա գա ար տա հոս քի ռիս կը: Վա ռե լի քի 
հո վաց ման ըն թաց քում մա հա ցու մո խի րը ռե ակ տո րից հե ռաց նե լու հա մար օգ տա-
գործ վող ջուրն աղ տոտ վում և, այ նու հետև, լց վում է հո ղի մե ջ, ո րի վրա գտն վում 
է այն շի նու թյու նը, որ տեղ տե ղա կայ ված է ռե ակ տո րը: Հաշ վի առ նե լով, որ ստոր-
գետ նյա ջրե րի ա մե  նօ րյա ներ հոս քը կազ մու մ է 400 տոն նա՝ Ֆու կու սի մա Դաի չի ի 
ո ղջ տա րած քով մե կ տե ղա կայ ված են 1000 տոն նա տա րո ղու նա կու թյամբ ար հես-
տա կան ջրա վա զան ներ՝ նա խա տես ված աղ տոտ ված ջրե րի հա վաք ման հա մար: 
Սա կայն դրանք տե ղա կայ ված են ոչ այն քան ամուր հո ղի վրա և կա րող են ցան կա-
ցած պա հի շրջ վել: Վթա րից հե տո այս կեղ տաջ րե րը շա րու նա կա բար ար տա նետ-
վում են օվ կի ա նոս: Հետ ևա բար դժ վար է ասել, որ վթարը վերահսկվում է: 
 Ներ կա յում, ստոր գետ նյա ջրե րի ներ հոս քը կան խե լու հա մար ա տո մա կա յա նը գոր-
ծար կող կազ մա կեր պու թյան մաս նա գետ նե րը փոր ձում են սա ռեց նել ռե ակ տո րի 
տե ղա կայ ման վայ րի հա րա կից հո ղա տա րածք նե րը, չնա յած որ հա ջո ղու թյան հաս-
նե լու հա վա նա կա նու թյունն այն քան էլ մե ծ չէ: Մի ջու կային ռե ակ տոր նե րում առ կա 
մի  ջու կային վա ռե լի քը հալ վում և ար տա նետ վում է շր ջա կա մի  ջա վայր: Ա վե լին, 
աղ տոտ ված ջրե րի ար տա հոս քը տվյալ տե ղան քում կա նո նա վոր բնույթ է կրում: 
Վթա րի հետ ևանք նե րը վե րաց նող աշ խա տող նե րի թի վը, ո րոնք են թարկ վել են ճա-
ռա գայթ ման, շատ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում հա սել է ա ռա վե լա գույն սահ մա-
նա չա փի, ին չի ար դյուն քում նվա զել է փոր ձա ռու աշ խա տող նե րի թի վը՝ էլ ա վե լի 
բար դաց նե լով ա ղե տի հետ ևանք նե րի վե րաց ման գոր ծըն թա ցը: 



9Ի ՞նչ է մի  ջու կային է ներ գի ան և ի ՞նչ է նշա նա կում ռա դի ոակ տի վու թյուն 

   Ճա ռա գայ թ� մ և ռա դի ոակ տիվ նյ�  թեր 

 Ճա ռա գայ թու մը սկիզբ է առ նում ռա դի ոակ տիվ նյու-
թե րից: Սա նման է լույ սի (ճա ռա գայ թում) և լամ պի 
(ռա դի ոակ տիվ նյութ) օ րի նա կին: Այ նո ւա մե  նայ նիվ, 
ճա ռա գայ թու մը տար բեր վում է լույ սից, քա նի որ օ ժտ-
ված է հս կա յա կան է ներ գի այով և կա րող է թա փան-
ցել մար դու մարմն  ի մե ջ: Ռենտ գենն ա ռա ջին մարդն 
էր, ով հայտ նա գոր ծեց ար հես տա կան ճա ռա գայ թու-
մը, հայտ նի ռենտ գե նյան ճա ռա գայ թում ան վան մամբ 
(ի քս ճա ռա գայթ ներ): Նրա կող մի ց ար ված ռենտ գե-
նյան լու սան կա րը բեր ված է ստորև (նկար 4): 
 Մար դու մար մի ն թա փան ցե լու հատ կու թյան հա մար 
ռենտ գե նյան ճա ռա գայթ նե րը ակ տի վո րեն կի րառ-
վում է ին բժշ կու թյան մե ջ: Սա կայն այդ ժա մա նակ 
դեռևս հայտ նի չէր, որ մար դու մար մի ն ներ թա փան-
ցե լիս ռենտ գե նյան ճա ռա գայթ նե րը վն ա սում են վեր-

ջի նիս բջիջ նե րը: Ար դյուն քում մար դիկ ան գի տակ ցա բար չա րա շա հում է ին ռենտ գե-
նյան ճա ռա գայ թու մը, ո րն էլ բե րեց շա տե րի մահ վան քաղց կե ղից և լեյ կո զից: Այս 
փորձն էր, որ մարդ կանց ստի պեց հաս կա նալ մար դու օր գա նիզ մի  վրա ռենտ գե-
նյան ճա ռա գայթ ման վն ա սա կար կողմն  ա կի ազ դե ցու թյու նը:

   Ճա ռա գայթ ման տե սակ ներն �  ազ դե լ�  մե  թոդ նե րը 

(ար տա քին և ներ քին ազ դե ց�  թյ� ն) 

 Ռենտ գե նյան ճա ռա գայթ նե րից բա ցի գո յու թյուն ու նեն նաև ճա ռա գայթ ման բա զում 
այլ տե սակ ներ: Ի նչ պես բեր ված է նկար 2-ո ւմ, մի  ջու կային տրոհ ման ժա մա նակ 
ար ձակ վում են գամ մա և նեյտ րո նային ճա ռա գայթ ներ: Գամ մա ճա ռա գայթ նե րը, 
ռենտ գե նյան ճա ռա գայթ նե րի նման է լեկտ րա մագ նի սա կան ա լիք ներ են, մի նչ դեռ 
նեյտ րո նային, բե տա և ալ ֆա ճա ռա գայթ նե րը հա մա պա տաս խա նա բար հան դի սա-
նում են նեյտ րո նային, է լեկտ րո նային և հե լի ու մի  մի  ջուկ նե րի խմ բի մաս նիկ ներ: 
Ար տա քին ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյա նը են թարկ վե լու դեպ քում տե ղի է ու նե նում 
ար տա քին ճա ռա գայ թում, մի նչ դեռ շն չա ռա կան ու ղի նե րի կամ սնն դի մի  ջո ցով 
մար դու օր գա նիզմ ներ թա փան ցած ռա դի ոակ տիվ մաս նիկ ներն ա ռա ջաց նում են 
ներ քին ճա ռա գայ թում: Ար տա քին ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյու նից հնա րա վոր է 
խու սա փել կա պա րե կամ բե տո նե վա հա նով պաշտ պան վե լու մի  ջո ցով կամ վեր ջի-
նից զգա լի հե ռա վո րու թյան վրա գտն վե լու պա րա գա յում: Բա ցի այդ, ըն դա մե  նը 1մմ 
թռիչք ու նե ցող ճա ռա գայթ նե րը, ի նչ պես օ րի նակ` ալ ֆա ճա ռա գայթ նե րը, ան վն աս 
են: Ի նչ ևի ցե, օր գա նիզ մում հայտն վե լուն պես նման ճա ռա գայթ նե րը (թ ռիչ քի շատ 
կարճ եր կա րու թյան դեպ քում ան գամ) շր ջա պատ վում են բջիջ նե րով, ին չը նշա նա-
կում է, որ վն ա սա կա րու թյան աս տի ճանն ի րա կա նում ա ճում է: Նույ նիսկ մի և նույն 
չա փա բաժ նի դեպ քում ալ ֆա ճա ռա գայթ նե րի վն ա սա կա րու թյան աս տի ճա նը 20 
ան գամ ա վե լի բարձր է, քան գամ մա և ի քս ճա ռա գայթ նե րի նը: Պլու տո նի ումն  ար-
տա զա տում է ալ ֆա ճա ռա գայթ ներ, և հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ այս-

Նկար 4.  Ռենտգենի կողմի ց 
արված ձեռքի ռենտգենյան նկար



10 Գլուխ 1

պես կոչ ված « կի սա քայ քայ ման շր ջա նին» հաս նե լու հա մար վեր ջի նից պա հանջ-
վում է 24000 տա րի, պարզ է դառ նում, որ դրա նից շատ դժ վար է ա զատ վել, և մար-
դու օր գա նիզմ ներ թա փան ցե լուն պես մար դը մի նչև կյան քի վեր ջը շա րու նա կա բար 
են թարկ վում է ներ քին ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյա նը: 

 Բե տա ճա ռա գայթ ներ ար ձա կող ռա դի ոակ տիվ յո դի և ստ րոն ցի ումի  կու տա կու-
մը վա հա նաձև գեղ ձում և ոս կոր նե րում հա մա պա տաս խա նա բար հան գեց նում է 
քաղց կե ղի զար գաց մա նը: Տրի տի ու մը, ո րը խնդ րա հա րույց է այն քա նով, որ վեր-
ջինս հնա րա վոր չէ հե ռաց նել վա րակ ված ջրից, ար ձա կում է բե տա ճա ռա գայթ ներ 
և փաս տա ցի ո րեն ներ թա փան ցում մար դու գե նե րի մե ջ: Հետ ևա բար, այն շատ ա վե-
լի վն ա սա կար է, քան այլ բե տա ճա ռա գայթ ներ ար ձա կող նուկ լիդ նե րը: Ցե զի ում 
137-ը ար ձա կում է բե տա և գամ մա ճա ռա գայթ ներ և իր հատ կա նիշ նե րով նման է 
կա լի ու մի ն, ին չի շնոր հիվ էլ տա րած վում է ո ղջ օր գա նիզ մով մե կ և ներ թա փան ցում 
 ան նե րի մե ջ՝ վն ա սե լով դրանք: Այս պի սով, ներ քին ճա ռա գայթ ման դեպ քում ճա-
ռա գայթ ման կու տակ ման օր գա նի ը նտ րու թյունն ու պատ ճառ ված վն ա սի ծան րու-
թյան աս տի ճա նը մե  ծա պես կախ ված է նուկ լի դի տե սա կից: 

   Ճա ռա գայթ ման չա փա բաժ նի և ա ռող ջ�  թյա նը պատ ճառ ված 

վն ա սի հա րա բե րակ ց�  թյ�  նը 

 Մար դու օր գա նիզ մի ն պատ ճառ ված վն ա սի աս տի ճա նը կախ ված է ճա ռա գայթ ման 
չա փա բաժ նից: Որ պես ճա ռա գայթ ման չափ ման մի  ա վոր օգ տա գործ վում է Գրեյը 
(Գր), ո րը չա փում է մաս նիկ նե րի կող մի ց կլան ված է ներ գի ան, ի նչ պես նաև Զի վեր-
տը (Զվ), ո րը հաշ վի է առ նում ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյու նը կեն դա նի օր գա նիզմ-
նե րի վրա: Ի քս, գամ մա և բե տա ճա ռա գայթ նե րի չա փա բա ժի նը հա մար ժեք է 1Զվ: 
Ռա դի ա ցի ոն պաշտ պա նու թյան մի  ջազ գային հանձ նա ժո ղո վը (ICRP) որ պես հա-
սա րա կու թյան հա մար ճա ռա գայթ ման թույ լատ րե լի տա րե կան չա փա բա ժին սահ-

Նկար 5.  Ներքին և արտաքին ճառագայթ�մ 

Արտաքին ճառագայթ�մ

Գամմա ճառագայթներ Ռադիոակտիվ յոդ 
Բետա ճառագայթներ 

Ռենտգենյան ճառագայթներ

Նեյտրոնային ճառագայթներ

Բետա ճառագայթներ
(էլեկտրոններ)

Ալֆա ճառագայթներ
(հելի�մի ն�կլիդ)

Վահանաձև գեղձ 

Ներքին ճառագայթ�մ 

Ճառագայթման տեսակներ 



11Ի ՞նչ է մի  ջու կային է ներ գի ան և ի ՞նչ է նշա նա կում ռա դի ոակ տի վու թյուն 

մա նել է 1 մի  լի զի վեր տը (մԶվ), ո րն ըն դու նել է աշ խար հի ե րկր նե րի գե րակշ ռող մա-
սը: Ի սկ ի ՞նչ է տե ղի ու նե նում 1 մԶվ ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյա նը են թարկ վե լու 
դեպ քում: Նկար 6-ո ւմ պատ կեր ված է, թե ի նչ պես է մի  ջի նում մե կ ճա ռա գայ թը թա-
փան ցում բջ ջի մի  ջու կի մե ջ: Չա փա հաս մար դու մար մի  նը կազմ ված է մոտ 60 տրի-
լի ոն բջ ջից, հետ ևա բար տա րե կան 1 մԶվ ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյու նը նշա նա-
կում է, որ մե կ տար վա ըն թաց քում մի  ջի նում մե կ ճա ռա գայթ ան ցնում է մարմն  ի 
յու րա քան չյուր բջ ջի մի  ջու կով: 

 Ճա ռա գայ թումն  օ ժտ ված է հս կա յա կան է ներ գի այով, այդ ի սկ պատ ճա ռով նույ նիսկ 
մե կ ճա ռա գայ թը կա րող է վն աս պատ ճա ռել բազ մա թիվ մո լե կուլ նե րի: Ա մե  նա մե ծ 
վն ա սը կրում է ԴՆԹ-ն: Եվ չնա յած որ բջիջ նե րը կա րող են վե րա կանգն վել ԴՆԹ-ին 
պատ ճառ ված վն ա սից, այ նո ւա մե  նայ նիվ, ճա ռա գայթ ման ար դյուն քում հասց ված 
վն ա սը շատ մե ծ է և կա րող է հեշ տո րեն հան գեց նել խան գա րումն  ե րի, ո րոնք էլ, 
ի րենց հեր թին, կա րող են դառ նալ քաղց կե ղի զար գաց ման պատ ճառ: 

Բջիջներ

Միջ�կներ

1 մԶվ
5 մԶվ

Նկար 6. 1 մԶվ ճառագայթման ազդեց�թյան օրինակը 

CT Scan

 Մամոգրաֆիա

Կրծքավանդակի ռենտգեն (մասսայական զնն�մ)
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 ճառագայթ�մ

2 մարդ մահացել է 1999 թվականին տեղի 
�նեցած JCO վթարի ժամանակ

Մահաց�թյան մակարդակը՝ 99.9%-ից բարձր

50% մահաց�թյ�ն

Բնական ճառագայթ�մ - համաշխարհային տարեկան միջին չափաբաժինը՝ 2.4 մԶվ

100 մԶվ՝ ս�ր խանգար�մների 
սահմանային շեմը

Տարեկան ճառագայթման առավելագ�յն 
սահմանաչափը հանր�թյան համար
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Ներքին արյ�նահոս�թյ�ն, 
մազաթափ�թյ�ն, սև հիվանդ�թյ�ն, 
փսխ�մ, փորլ�ծ�թյ�ն, սրտխառնոց, 
տենդ և այլն:

Որքան բարձր է չափաբաժինը, այնքան 
ավելի շատ նախանշաններ են ի հայտ 
գալիս, որոնք գնալով սրվ�մ են

Լիմֆոցիտների և սպերմատազոիդների 
քանակի ժամանակավոր նվազ�մ

Նկար 7.　Ճառագայթման չափաբաժնի և առողջ�թյան վատթարացման հարաբերակց�թյ�նը  
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12 Գլուխ 1

 Մոտ 7000 մԶվ ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյա նը մի  ան գա մի ց են թարկ վե լու դեպ քում, 
մար դու ԴՆԹ-ն կքայ քայ վի և նա ան շուշտ կմա հա նա: Նման դեպ քե րում հնա րա-
վոր չէ փր կել մար դու կյան քը: Մարդ կանց 50%-ը կմա հա նա նույ նիսկ 4000 մԶՎ 
ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյա նը են թարկ վե լու պա րա գա յում: Ճա ռա գայթ ման նման 
հս կա յա կան չա փա բաժ նի ազ դե ցու թյա նը են թարկ վե լու դեպ քում ի հայտ է գա-
լիս սրտ խառ նոց, փս խում, փոր լու ծու թյուն, ջեր մու թյուն, ի սկ սուր դեպ քե րում նաև 
նկատ վում են ա րյան հետ քեր կղան քում, մա զա թա փու թյուն և մա նու շա կա գույն 
բծեր մաշ կի վրա, ո րից հե տո վրա է հաս նում մա հը: Ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյա-
նը են թարկ վե լուց հե տո շատ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում ի հայտ գա լու հատ կա-
նի շի պատ ճա ռով տվյալ նա խան շան ներն ան վա նում են սուր խան գա րումն  եր: 100 
մԶվ ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյու նը հան գեց նում է լիմ ֆո ցիտ նե րի և սպեր մա տա-
զոիդ նե րի քա նա կի ժա մա նա կա վոր նվազ ման. 100 մԶվ-ից պա կաս չա փա բա ժին-
նե րը սուր խան գա րումն  ե րի չեն հան գեց նում: Այս չա փա բա ժի նը հայտ նի է որ պես 
սուր խան գար ման « սահ մա նային շեմ», և դրա նից պա կաս ցան կա ցած ճա ռա գայթ-
ման չա փա բա ժին դի տարկ վում է որ պես ցածր: 
 Սուր խան գա րու մի ց ա պա քին ված մարդ կանց մոտ, նույ նիսկ պա տա հա րից եր կար 
ժա մա նակ ան ց, հա ճախ զար գա նում է քաղց կեղ կամ այլ հի վան դու թյուն՝ կախ ված 
ճա ռա գայթ ման չա փա բաժ նից: Ճա ռա գայթ ման ցածր չա փա բաժ նի դեպ քում, սա-
կայն, քաղց կե ղի զար գաց ման հա վա նա կա նու թյու նը նույն պես բարձր է: Չկա այն-
պի սի մի  սահ մա նային շեմ, ո րից ցածր ճա ռա գայթ ման չա փա բաժ նի դեպ քում 
քաղց կե ղի զար գաց ման վտանգն իս պառ բա ցա կայի: Այլ կերպ ա սած՝ քա նի որ գո-
յու թյուն չու նի ճա ռա գայթ ման ան վտանգ չա փա բա ժին, Ռա դի ա ցի ոն պաշտ պա նու-
թյան մի  ջազ գային հանձ նա ժո ղո վը ըն դու նել է ան շեմ գծային մո դե լը (LNT) (նկար 
8), ը ստ ո րի 1 մԶվ ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյա նը են թարկ ված 10000 մարդ կան ցից 
մե  կի մոտ կզար գա նա քաղց կեղ: Ը նդ ո րում, 10 մԶվ ճա ռա գայթ ման դեպ քում այդ 
թի վը կա ճի՝ հաս նե լով 10-ի: Այս հաշ վար կը, մա սամբ, հիմն  ված է Հի րո սի մայի և 
Նա գա սա կի ի մի  ջու կային ռմ բա կո ծու մը վե րապ րած մարդ կանց զնն ման ար դյունք-
նե րի վրա, և այդ ի սկ պատ ճա ռով հա ճախ քն նա դատ վում է ռիս կի աս տի ճա նը թե-
րագ նա հա տե լու պատ ճա ռով: 
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Ճառագայթման չափաբաժին (մԶվ)

Նկար 8.　Ճառագայթման չափաբաժնի և քաղցկեղի առաջացման
հաճախական�թյան հարաբերակց�թյ�նը
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13Ի ՞նչ է մի  ջու կային է ներ գի ան և ի ՞նչ է նշա նա կում ռա դի ոակ տի վու թյուն 

Ա մե  նա բարձր զգա յու նու թյու նը ճա ռա գայթ ման հանդեպ նկատ վում է է մբ րի ոն նե րի 
(քա նի որ նրանց օր գա նիզ մը գտն վում է ակ տիվ ա ճի փու լում) և նո րա ծին նե րի մոտ, 
ո րը՝ նրանց մե  ծա նա լուն զու գըն թաց, աս տի ճա նա բար նվա զում է: Հարկ է նշել 
նաև, որ պետք է հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել ե րե խա նե րին, քա նի որ նրանց 
կյան քը դեռ ա ռջ ևում է, և հե տա գա յում նրանք կա րող են բա զում ան գամ են թարկ-
վել ճա ռա գայթ ման կամ այլ քի մի  ա կան նյու թե րի ազ դե ցու թյա նը: Զգա յու նու թյու նը 
ճա ռա գայթ ման նկատ մամբ տար բեր վում է ը ստ սե ռի, ը նդ ո րում, կա նայք շատ 
ա վե լի զգա յուն են ճա ռա գայթ ման նկատ մամբ, քան տղա մար դիկ (ն կար 9):

Եվ չնա յած որ ճա ռա գայթ ման տա րե կան թույ լատ րե լի շե մային չա փա բա ժի նը ը նդ-
հա նուր հան րու թյան հա մար հա վա սար է 1 մԶվ, վեր ջինս, այ նո ւա մե  նայ նիվ, ան-
վտանգ չա փա բա ժին չէ և ոչ այ լ ինչ է, քան փոխ հա մա ձայ նու թյան ար դյունք: Ա տո-
մա կա յան նե րի աշ խա տող նե րի հա մար գոր ծում է հա տուկ սահ մա նա չափ, ը ստ ո րի 
5 և ա վե լի տա րի նե րի ըն թաց քում ստա ցած ճա ռա գայթ ման չա փա բա ժի նը չպետք է 
գե րա զան ցի 100 մԶվ, ը նդ ո րում, մե կ տար վա ըն թաց քում ստա ցած ճա ռա գայ թու մը 
չպետք է գե րա զան ցի 50 մԶվ: Ճա ռա գայթ ման վե րահսկ վող գո տում, որ տեղ ի րա-
կա նաց վում են աշ խա տանք ներ ճա ռա գայթ ման աղ բյուր նե րի հետ, ճա ռա գայթ ման 
տա րե կան չա փա բա ժի նը կազ մում է ա վե լի քան 5,2 մԶվ, ո րը թույ լատ րե լի չէ 18-ից 
ցածր տա րիք ու նե ցող ան ձանց հա մար: Ծխե լը և սն վե լը (հե ղուկ օգ տա գոր ծե լը) 
տվյալ գո տում ար գել ված է: 
 Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը՝ Ֆու կու սի մա յում ներ կա յում ի րա կա նաց վող հայ րե նա-
դարձ ման քա ղա քա կա նու թյու նը, ո րի շր ջա նակ նե րում փորձ է ար վում մարդ կանց 
հա մո զել, որ տա րե կան մի նչև 20 մԶվ ճա ռա գայ թումն  ան վն աս է և, որ ճա ռա գայթ-

Կանայք ավելի զգայ�ն են ճառագայթման նկատմամբ:

Տղամարդ

Որքան ցածր է մարդ� տարիքը, այնքան նա ավելի զգայ�ն է ճառագայթման նկատմամբ:

Դեպքերի թիվը 10000 
բնակչ�թյան շրջան�մ Կին

Նկար 9.  Զգայ�ն�թյ�նը ճառագայթման նկատմամբ ըստ տարիքի, սեռի 
(քաղցկեղի առաջացման դեպքերի թիվը 100000 բնակչ�թյան շրջան�մ) (NAIIC զեկ�յց)

    Կանայք ավելի զգայ�ն են 
ճառագայթման նկատմամբ, քան 
տղամարդիկ. որքան փոքր է 
մարդ� տարիքը, այնքան մեծ է 
ճառագայթման ազդեց�թյ�նը      Նորածին երեխայի մոտ 

զգայ�ն�թյ�նը ճառագայթման 
նկատմամբ 4 անգամ ավելի բարձր 
է, քան 40 տարեկան մարդ� մոտ:
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ման նկատ մամբ բարձր զգա յու նու թյուն ու նե ցող սո վո րա կան մարդկանց (այդ 
թվում՝ հղի կա նանց և նո րա ծին ե րե խա նե րի) հետ կա րե լի է վար վել նույն կերպ, ի նչ 
ճա ռա գայթ ման աղ բյուր նե րի հետ աշ խա տող մաս նա գետ նե րի՝ չա փա զանց ան խո-
հեմ քա ղա քա կա նու թյու ն է, ո րով փորձ է ար վում հա մո զել մարդ կանց վե րա դառ նալ 
և շա րու նա կել ի րենց կյան քը ճա ռա գայ թու մի ց « պաշտ պան ված» գո տում: 

  Ազ գային հա մալ սա րա նի պրո ֆե սո րի եր կընտ րան քը 

Մի ջու կային վթա րից ա ռաջ բնակ չու թյան հա մար թույ լատ րե լի ճա ռա գայթ ման 
տա րե կան ա ռա վե լա գույն չա փա բա ժի նը հա վա սար էր 1 մԶվ-ի: Վթա րից հե տո, սա-
կայն, ճա ռա գայթ ման ա ռա վե լա գույն թույլատրելի շե մը 20 ան գամ բարձ րա ցվեց: 
Մարդ կան ցից շա տե րը չէ ին ըն դու նում թույ լատ րե լի ճա ռա գայթ ման նման բարձր չա-
փա բա ժի նը և նա խընտ րում է ին հե ռա նալ: 43-ա մյա Ջուն կո Գոն դան (կեղ ծա նուն) և 
նրա 16 և 13-ա մյա ե րե խա ներն ապ րում է ին Ֆու կու սի մայի հա մալ սա րա նի հար ևա նու-
թյամբ գտն վող տա նը, սա կայն ստիպ ված է ին հե ռա նալ և այժմ ապ րում են Տո կի ո յում: 
Նրա 46-ա մյա ա մու սի նը՝ Ջի րոն (նույն պես կեղ ծա նուն), սա կայն, ա վագ դա սա խոս 
է Ֆու կու սի մայի հա մալ սա րա նում: Եվ քա նի որ դա ազ գային հա մալ սա րան է, նա 
ստիպ ված է են թարկ վել կա ռա վա րու թյան կող մի ց ըն դուն ված ան վտան գու թյան չա-
փա նիշ նե րին: Այս պի սով, Ջի րոն շա րու նա կում է, հա կա ռակ իր կամ քին, մե  նակ ապ-
րել հա մալ սա րա նի հար ևա նու թյամբ՝ կտր ված լի նե լով ըն տա նի քից: Հա սա րա կայ նու-
թյան հետ կա պե րի բաժ նի ան դամ լի նե լու պատ ճա ռով, նա ստիպ ված է գո վազ դել 
Ֆու կու սի մայի հա մալ սա րա նը ե րի տա սար դու թյան շր ջա նում, ին չի ար դյուն քում էլ 
ի րեն ա վե լի վատ է զգում: Թեև նա տար հա նել է իր ե րե խա նե րին, ի րեն խո րա պես 
ը նկճ ված և մե  ղա վոր է զգում պա տա նի նե րի շր ջա նում Ֆու կու սի մայի հա մալ սա րա նը 
գո վազ դե լու և նրանց այն տեղ ներգ րա վե լու փոր ձեր ա նե լու հա մար: 
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 1 Մի՛ հա վա տա ցեք այն հա մոզ մա նը, 

որ « Մի ջ�  կային է ներ գի ան ան վտանգ է» 

   Մի ջ�  կային է ներ գի ան մտավ Ճա պո նի ա՝ եր կիր, ո րն ար դեն Մի ա-

ցյալ Նա հանգ նե րի կող մի ց են թարկ վել էր մի  ջ�  կային ռմ բա կոծ ման

1950-ա կան թվա կան նե րին Ա մե  րի-
կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րը հան-
դես ե կան Ճա պո նի ա յում ա տո մա կա-
յան ներ կա ռու ցե լու ա ռա ջար կով այն 
դեպ քում, ե րբ Հի րո սի ման և Նա գա-
սա կին դեռևս չէ ին հասց րել ո ւշ քի գալ 
մի  ջու կային ռմ բա կո ծու մի ց: Աշ խար-
հի բո լոր ե րկր նե րում « Մի ջու կային 
է նե ր գի այի խա ղաղ նպա տակ նե րով 
օգ տա գործ ման» գա ղա փա րը ակ տի-
վո րեն խրա խուս վում էր Ա մե  րի կայի 
Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի կող մի ց` սա ռը 
պա տե րազ մի  ժա մա նա կաշր ջա նում 
մի  ջու կային զեն քի զար գաց ման գոր-
ծըն թացն իր վե րահս կո ղու թյան տակ 
պա հե լու նպա տա կով: Սա բա ցատր-
վում է նրա նով, որ ա տո մա կա յան նե րում ար տադր վող մի  ջու կային նյու թե րը կա րող 
են օգ տա գործ վել նաև մի  ջու կային զեն քի ստեղծ ման հա մար: Ճա պո նի ա յում նույն-
պես քա ղա քա կան գոր ծիչ ներն ու զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի  ջոց նե րը փոր-
ձում է ին Ճա պո նի այի հա սա րա կու թյան շր ջա նում ար մա տաց նել այն հա մոզ մուն քը, 
որ մի  ջու կային զեն քը, այդ թվում ա տո մային և ջրած նային ռում բե րը, բո լո րո վին 
կապ չու նեն մի  ջու կային է ներ գի այի խա ղաղ նպա տակ նե րով օգ տա գործ ման հետ: 
1960-ա կան թվա կան նե րի կե սե րին մի  ջու կային է ներ գի այի ար տադ րու թյան գո-
վազ դու մը հա սավ իր գա գաթ նա կե տին, ե րբ տն տե սա պես ա նա պա հով, ա մա յա-
ցած ծո վափ նյա բնա կա վայ րե րում ա փի եր կայն քով կա ռուց վե ցին ա տո մա կա յան-
ներ՝ Տո կի ոյի կամ Օ սա կայի պես քա ղաք նե րի է լեկտ րաէ ներ գի այի ա ճող պա հան-
ջար կը բա վա րա րե լու նպա տա կով: 

  Ին չո՞ւ են ա տո մա կա յան նե րը կա ռ� ց վել Ֆ�  կ�  սի մա յ� մ 

Ինչ պես շատ այլ վայ րե րում, որ տեղ կան ա տո մա կա յան ներ, Ֆու կու սի մայի պրե-
ֆեկ տու րայի ա փին գտն վող Ֆու տա բա Կաուն տի նում չկային աչ քի ը նկ նող ար տադ-
րու թյուն ներ. տնային տն տե սու թյուն նե րի գե րակ շիռ մա սում ըն տա նի քի ան դամ-
նե րից մե  կը ստիպ ված էր գու մար վաս տա կել քա ղա քում՝ իր ըն տա նի քին օգ նե լու 
հա մար: Բա ցի այդ եր կար տա րի նե րի ըն թաց քում Ֆու կու սի մայի պրե ֆեկ տու րան 
Տո կի ոյին մա տա կա րա րում էր է ներ գի ա, այդ թվում նաև հիդ րոէ լեկտ րա կա յան նե-
րում արտադրված ածուխ և հիդրոէլեկտրաէներգիա: 
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 Ֆու կու սի մա յում ար տադր վող է լեկտ րաէ ներ գի ան սա կայն չէր սպառ վում տե ղում, 
այն ա ռաք վում էր Տո կի ո: Է լեկտ րաէ ներ գի այի գե րակ շիռ մա սի սպա ռո ղը հան դի-
սա ցող քա ղա քային հս կա յա կան տա րած քի և այդ է լեկտ րաէ ներ գի ան ար տադ րող 
է լեկտ րա կա յան նե րից հար կադ րո րեն կախ ված տա րա ծաշր ջա նի մի ջև փոխ հա րա-
բե րու թյուն նե րն, ան շուշտ, ար դյունք էին Ճա պո նի այի տա րա ծաշր ջան նե րի մի ջև 
առ կա տն տե սա կան ան հա վա սա րու թյան: 

   Իրավիճակը շահառ�  մ� նիցիպալիտետներ� մ և բա նակ ց�  թյ� ն-

ներ հնա րա վոր շինհ րա պա րակ նե րի ը նտ ր�  թյան հա մար 

 Մունիցիպալիտետներն ու րա խու թյամբ ըն դու նե ցին 1960թ. ներ կա յաց ված Ֆու կու-
սի մա Դաի չի ա տո մա կա յա նի կա ռուց ման հրա պու րիչ ա ռա ջար կը՝ հու սա լով, որ 
ա տո մա կա յան նե րի կա ռու ցու մը կգ րա վի նաև այլ գոր ծա րար նե րի ու շադ րու թյու նը 
և կն պաս տի տե ղա կան տն տե սու թյան զար գաց մա նը: TEPCO-ն բա նակ ցու թյան սե-
ղա նի շուրջ հա վա քեց տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ղե կա վար նե-
րին և աշ խա տա կից նե րին՝ քն նար կե լու հո ղե րի օգ տա գործ ման ի րա վուն քի ձեռք-
բեր ման, ի նչ պես նաև ձկ նոր սու թյան ի րա վուն քի փոխ հա տուց ման մա սին հար ցե-
րը: Ի պա տաս խան բո լոր մտա հո գու թյուն նե րի և հա կա դիր կար ծիք նե րի՝ ա ռաջ 
էր քաշ վում այն հա մո զումն , որ « ճա ռա գայթ ման դեպ քում չկա որ ևէ վտանգ կամ 
վն աս»: 
1960-ա կան թվա կան նե րի ե րկ րորդ կե սին Ֆու կու սի մա յում ձևա վոր վեց մի  շար ժում, 
ո րը կտ րա կա նա պես դեմ էր ա տո մային է լեկտ րա կա յան նե րի հե տա գա կա ռուց մա-
նը: Տվյալ շարժ ման ձևա վոր ման հա մար հիմք է ին հան դի սա ցել շա րու նա կա բար 
ա ճող հա մազ գային աղ տոտ ման, ի նչ պես նաև շա հա գործ ման հանձ նած Ֆու կու սի-
մա Դաի չի ա տո մային է լեկտ րա կա յա նում մշ տա պես առ կա խն դիր նե րը: Տե ղա կան 
բնակ չու թյան բո ղոք նե րը վե րահս կո ղու թյան տակ վերց նե լով՝ կա ռուց վեց Ֆու կու-
սի մա Դաիչի (հա մար եր կու) ա տո մային է լեկտ րա կա յա նը: Մեկ այլ` Նա մի  Օ դա կա 
ա տո մային է լեկտ րա կա յա նի կա ռու ցու մը չե ղյալ հայ տա րար վեց 2011թ. Ֆու կու սի-
մա յում տե ղի ու նե ցած ա ղե տի հետ ևան քով սկիզբ ա ռած խո շոր հո ղա տե րե րի և 
գյու ղա ցի նե րի ը նդ դի մա դիր շարժ ման պատ ճա ռով: 

  Է լեկտ րաէ ներ գի այի ս� բ սի դա վոր ման հա մա կար գի ստեղ ծ�  մը 

1974 թվա կա նին ըն դուն վե ցին մի  շարք օ րենք ներ, ո րոնց ար դյուն քում տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նե ցան վտան գա վոր ա տո-
մա կա յան ներ տե ղա կայե լու դի մաց շա հույթ ստա նալու սուբ սի դի ա նե րից և հիմ-
նա կան մի  ջոց նե րի գծով հար կե րից: Սուբ սի դի ա ներն օգ տա գործ վե ցին հան րային 
օգ տա գործ ման բարձ րա կարգ շի նու թյուն ներ կա ռու ցե լու հա մար, և տվյալ տա րա-
ծաշր ջա նը սկ սեց վայե լել նո րաս տեղծ տն տե սա կան բա րիք նե րի ա ռա տու թյու նը: 
Սա կայն է լեկտ րա կա յան նե րի կա ռու ցու մի ց 20 տա րի ան ց հար կային ե կա մուտ ներն 
ու սուբ սի դի ա նե րը կտ րուկ կր ճատ վե ցին՝ դրա նով ի սկ կախ վա ծու թյան մե ջ գցե լով 
տվյալ տա րա ծաշր ջա նը: Կա ռուց ված շի նու թյուն նե րի սպա սարկ ման և պահ պան-
ման վճար ներն ա պա հո վե լու հա մար հար կա վոր էր կա ռու ցել նոր է լեկտ րա կա յան: 
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  Անվ տան գ�  թյան ա ռաս պե լը ջա տա գո վող մի  ջ�  կային հա մայն քի 

ձևա վո ր�  մը 

 Կո մու նալ ըն կե րու-
թյուն նե րը, ար դյու-
նա բե րա կան գոր-
ծա րան ներն ու տն-
տե սու թյան, ա ռևտ-
րի, գի տու թյան և 
տեխ նո լո գի ա նե րի 
հա մար պա տաս խա-
նա տու նա խա րա-
րու թյուն նե րը, ԶԼՄ-
նե րը, գի տու թյան 
բնա գա վա ռի աշ-
խա տա կից նե րը, այ-
սինքն՝ մի  ջու կային 
է ներ գի այի ջա տա-
գո վու թյան շնոր հիվ 
հարս տա ցած մար-
դիկ, զգա լի ազ դե ցու թյուն ձեռք բե րե ցին քա ղա քա կան և ֆի նան սա կան ո լոր տում, 
ի նչ պես նաև գի տա կան հա մայն քի ու լրատ վա մի  ջոց նե րի նկատ մամբ: Ը նտ րյալ նե-
րի այս խում բը ստա ցավ « Մի ջու կային հա մայնք» մա կա նու նը: 
1960-ա կան թվա կան նե րի ըն թաց քում, ե րբ կա ռուց վում էր Ֆու կու սի մա Դաի չի ա տո-
մային է լեկտ րա կա յա նը, կա ռա վա րու թյու նը, TEPCO-ն և զանգ վա ծային լրատ վա մի -
ջոց նե րը մի  աս նա բար գո վեր գում է ին այն պն դու մը, որ « Մի ջու կային է ներ գի ան ան-
վն աս և մա քուր ե րա զան քի է ներ գի ա է»: Կո մու նալ ըն կե րու թյուն նե րը հս կա յա կան 
գու մար ներ ծախ սե ցին գո վազ դի հա մար, ո րի ար դյուն քում ի րենց՝ « Մի ջու կային 
է ներ գի ան մի  ան գա մայն ան վն աս է» խո րա գի րը կրող մար քե թին գային ար շա վը 
գո վազդ վում էր հե ռու սա տե սու թյամբ, ռա դի ոյով, թեր թե րում, ամ սագ րե րում և դպ-
րոց նե րում: Տաս նա մյակ ներ շա րու նակ դա սա խո սու թյուն նե րի և նե րա ծա կան դա-
սըն թաց նե րի, թռու ցիկ նե րի և ա տո մա կա յան նե րի օբյեկտ նե րի այ ցե լու թյան մի  ջո-
ցով բնա կիչ նե րին ստի պում է ին հա վա տալ, որ մի  ջու կային է ներ գի ան ան վտանգ է: 

  Չկան խա տես ված ծանր ա ղետ

2011 թվա կա նին Ար ևե լյան Ճա պո նի ա յում տե ղի ու նե ցած մե ծ ե րկ րա շար ժից հե տո, 
Ֆու կու սի մա Դաի չի ա տո մային է լեկտ րա կա յա նը ոչ մի  այն զրկ վեց իր սա ռեց նող 
հե ղու կից և ար տա քին է լեկտ րաս նուց ման աղ բյու րից, այլև ան մի  ջա կա նո րեն իր 
վրա կրեց 14-15 մ բարձ րու թյան ցու նա մի  ի ազ դե ցու թյու նը, ո րի հետ ևան քով շար քից 
դուրս ե կավ ա տո մա կա յա նի վթա րային է լեկտ րաս նուց ման հա մա կար գը, ի սկ դա 
նշա նա կում էր, որ հա մա պա տաս խան ցածր ջեր մաս տի ճա նի ա պա հո վումն  այլևս 
հնա րա վոր չէր, ի նչն էլ հան գեց րեց մի  ջու կային վա ռե լի քի հալ մանը: Դրան հա ջոր-
դեց հիմն  ա կան վթա րը՝ ջրած նի պայ թյու նը,  որի ար դյուն քում լուրջ վն աս հասց վեց 

 Կա մար՝ ա մա յա ցած Ֆու տա բա քա ղա քում, ո րի վրա գր ված է 
“Մի ջու կային է ներ գի ա՝ է ներ գի ա ա վե լի պայ ծառ ա պա գայի հա մար” 
Մարտ 2014թ., լու սան կա րը տրա մադ րել են բնա կիչ նե րը  
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ռե ակ տո րի շի նու թյա նը և տե ղի ու նե ցավ ռա դի ոակ տիվ նյու թի զգա լի քա նա կու-
թյան ար տա հոսք: Կա ռա վա րու թյու նը բո լո րո վին պատ րաստ չէր ե րկ րա շար ժի հետ 
հա մըն կած ա տո մային է լեկտ րա կա յա նի մի  ջու կային վթա րին, ո րը տե ղի էր ու նե-
ցել ե րկ րա շար ժի և ցու նա մի  ի պատ ճա ռով: Հնա րա վո րու թյուն չու նե նա լով ան գամ 
ձեռք բե րել վթա րին վե րա բե րող տվյալ ներ, կա ռա վա րու թյունն ի վի ճա կի չէր տալ 
հս տակ հրա հանգ ներ ստեղծ ված խառ նաշ փո թի և տե ղի ու նե ցած վթարի մա սին: 
Բո լո րին հայտ նի էր, որ Տո հո կո ւի մե ր ձափ նյա շր ջա նում (Խա ղաղ օվ կի ա նոս) պար-
բե րա բար տե ղի են ու նե նում ու ժեղ եր կա րա շար ժեր: Գաղտ նիք չէր նաև այն փաս-
տը, որ նախ կի նում այս շր ջանն ար դեն հասց րել էր են թարկ վել ա ղե տա լի ցու նա մի  ի 
ազ դե ցու թյա նը: Եվ չնա յած դրան, տվյալ շր ջա նում կա ռուց վե ցին ա տո մա կա յան-
ներ՝ ան տե սե լով ե րկ րա շար ժի և ցու նա մի  ի վտանգ նե րը: Բա ցի այդ, շատ մար դիկ 
ապ րում է ին հենց ա տո մա կա յան նե րի հար ևա նու թյամբ: Ի նչ վե րա բե րում է ցու նա-
մի  ին, իր հաշ վարկ նե րում TEPCO-ն հաշ վի չէր ա ռել 5,7 մ բարձ րու թյու նը գե րա զան-
ցող ցու նա մի  ի հա վա նա կա նու թյու նը: Տո կի ոյի և Ֆու կու սի մայի մի ջև ե ղած հե ռա-
վո րու թյունն ըն դա մե  նը 200 կմ է: Տե ղի ու նե ցած վթա րին այլ բնույ թի ար ձա գանք 
տա լու կամ քա մու մի  փոքր այլ ո ւղ ղու թյան դեպ քում, Տո կի ոն և ամ բողջ Ար ևե լյան 
Ճա պո նի ան կա րող է ին հեշ տո րեն հայտն վել ա ղե տա լի վթա րի ազ դե ցու թյան գո-
տում: 

 Դաս 1  Դաս 1 Մի՛ խաբ վեք «անվ տան գ�  թյան ա ռաս պե լին»

 
Ա տո մային է լետ րա կա յան նե րի կա ռու ցու մը և շա հա գոր ծու մը հիմն  ա վոր վում է այն 
կար գա խո սով, որ ի բր այն ար վում է «ի շահ տե ղա կան տն տե սու թյան բա րո րու-
թյան», մի  ա ժա մա նակ փոր ձե լով հա մո զել մարդ կանց, որ «եր բեք ոչ մի  վթար չի 
կա րող պա տա հել»: Այ նո ւա մե  նայ նիվ, շատ դեպ քե րում այս «անվ տա գու թյու նը» 
բա ցատր վում է հիմն  վե լով ո րո շա կի ը նտր ված տվյալ նե րի վրա՝ տրա մադր ված կա-
ռա վա րու թյան, ար դյու նա բե րա կան և կո մու նալ ծա ռա յու թյուն նե րի փոր ձա գետ նե րի 
կող մի ց, ո րոնք հս տակ շահ ու նե ին ա տո մա կա յան նե րի կա ռուց ման գոր ծըն թա ցից: 
Այս լուրջ մի  ջա դե պը ծանր հար ված է հասց նում տե ղա ցի բնա կիչ նե րին, նրանց 
նիստ ու կա ցին, կյան քի պայ ման նե րին, ար տադ րու թյան ո լոր տին և շր ջա կա մի -
ջա վայ րին, ո րից, հնա րա վոր է, շատ դժ վար լի նի ա պա քին վել: Ներ կայիս փու լում, 
ար դեն ի սկ, շատ ո ւշ է ի նչ-որ բան ա նե լու հա մար:
 Մար դիկ, որոնք պաշտ պա նում է ին և տա րա ծում ան վտան գու թյան մա սին ի րենց 
ա ռաս պե լը, աղետը ի րա կա նում պա տա հե լուց հե տո, հա մա ռո րեն պն դում է ին, որ 
այն կան խա տես ված չէր և հրա ժար վում էին կրել որ ևէ պա տաս խա նատ վու թյուն 
պա տա հա րի  հա մար: Այդ տա րածք նե րում ապ րող բնա կիչ նե րը պետք է հա մա-
գոր ծակ ցեն ան կախ փոր ձա գետ նե րի հետ՝ սե փա կան հե տաքն նու թյան մի  ջո ցով 
կա ռա վա րու թյան և կազ մա կեր պու թյուն նե րի ծրագ րե րին ծա նո թա նա լու նպա տա-
կով: Լուրջ պա տա հա րի դեպ քում հար կա վոր է ի րա կա նաց նել հա մա պա տաս խան 
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տար հան ման և շր ջա կա մի  ջա վայ րի պաշտ պա նու թյան մի  ջո ցա ռումն  եր, ի սկ տվյալ 
դեպ քում պատ րաստ վա ծու թյան աշ խա տանք նե րը չափազանց կար ևոր դեր են 
խա ղում: Բա ցի այդ, մի  ջու կային է ներ գի այի հետ կապ ու նե ցող ըն կե րու թյուն նե րի 
և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի շր ջա նում կա շա ռա կե րու թյան և 
նրանց մի ջև գաղտ նի հա մա ձայ նու թյուն նե րի կանխ ման նպա տա կով, բնա կիչ նե րը 
պետք է պա հան ջեն, որ պես զի կա ռա վա րու թյու նը հրա պա րա կի մի  ջու կային է ներ-
գի այի հետ կապ ված բո լոր ծրագ րե րի և նա խագ ծե րի վե րա բե րյալ ամ բող ջա կան 
տե ղե կատ վու թյու ն և դարձ նի այն հա սա նե լի բո լո րի հա մար: 

 

  Պ րե ֆեկ տ�  րայի տա րած քից իր ա ղջ կա հետ հե ռա ցած մայ րը 

Ա ղե տից ան մի  ջա պես հե տո 29-ա մյա Տո մո կո Սու զու կին (կեղ ծա նուն) Ֆու կու սի-
մայից տե ղա փոխ վեց հար ևան Յա մա գա տա պրե ֆեկ տու րա՝ իր հետ վերց նե լով իր 
4-ա մյա դս տե րը: Նա որ ևէ պատ կե րա ցում չու ներ ճա ռա գայթ ման մա սին և ե րբ ևէ չէր 
լսել, որ ճա ռա գայթ ման չափ ման մի  ա վո րը կոչ վում է “զի վերտ”: Ի նչ ևէ, նա ո րո շում 
է հե ռա նալ, քա նի որ նրա մոտ ըն կեր նե րից մե  կը խոր հուրդ է տա լիս նրան լքել այդ 
վտան գա վոր վայ րե րը: Բայց, քա նի որ իր ա մու սի նը չէր գի տակ ցում ի րա վի ճա կի ո ղջ 
լր ջու թյու նը, նա ստիպ ված էր իր կամ քին հա կա ռակ ըն դու նել ո րո շում և հե ռա նալ: 
Դրա նից հե տո նա սկ սում է կար դալ իր մոտ ըն կե րոջ կող մի ց խոր հուրդ տված գր քե-
րը ճա ռա գայթ ման մա սին և հաս կա նում, որ ճիշտ ո րո շում էր կա յաց րել: Նրա ա մու-
սի նը, սա կայն, չի պատ րաստ վում թող նել աշ խա տան քը և տու նը: Այժմ նրանք ապ-
րում են մի  մյան ցից հե ռու և ա մու սի նը մի  այն հանգս տյան օ րե րին է այ ցե լում կնոջն ու 
դս տե րը: Եր բեմն  Տո մո կոն չի կա րո ղա նում քնել գի շե րը՝ մտա ծե լով, թե որ քան եր կար 
դեռ պետք է շա րու նակ վի այդ ի րա վի ճա կը: 

ëÛáõÝ³Ï
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2 Ար տա կարգ ի րա վի ճա կի հիմն  ա կան սկզ բ� ն քը 

դեպ քի վայ րից ժա մա նա կին հե ռա նալն է

  Աղ տոտ վա ծ�  թյ�  նը տա րած վ� մ է 30 կմ-ից ա վե լի

հե ռա վո ր�  թյան վրա 

Ճա պո նի ա յում մի  ջու կային 
վթար նե րի հա մար նա խա տես-
ված տար հան ման ծրա գի րը տա-
րած վում է մի  այն ա տո մա կա յա-
նից մի նչև 10 կմ հե ռա վո րու թյան 
վրա ապ րող բնա կիչ նե րի վրա: 
Սա կայն Ֆու կու սի մայի ա ղե տի 
ժա մա նակ պարզ է դառ նում, թե 
որ քան թե րի էր այդ ծրա գի րը: 
Հարկ է նշել նաև, որ այս վթա րի 
ժա մա նակ մի  այն տար հան ման 
վրա կենտ րո նա նա լու դեպ քում 
հե տաձգ վում էր ցու նա մի  ից տու-
ժած և փր կու թյան կա րիք ու նե-
ցող մարդ կանց ան հրա ժեշտ օգ-
նու թյուն ցու ցա բե րե լու խն դի րը: 
Եվ չնա յած նրան, որ ճա ռա գայթ-
ման աղ բյու րից հե ռա նա լուն հա-
մըն թաց վեր ջի նիս ո ւժգ նու թյու նը 
թու լա նում է, այ նո ւա մե  նայ նիվ, 
ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյա նը 
են թարկ ված փո շին և այլ ռա դի-
ոակ տիվ մասնիկներ տա րած-
վում են քա մու օգ նու թյամբ: Քա-
մու ո ւղ ղու թյունն ու հո ղի հատ-
կա նիշ նե րը մե  ծա պես ազ դում են 
ռա դի ոակ տիվ նյու թե րի տա րած ման և աղ տոտ վա ծու թյան վրա: Բա ցի այդ, ան ձր ևի 
կամ ձյան տես քով տե ղումն  ե րի ժա մա նակ տե ղա շարժ վե լով քա մու մի  ջո ցով, ռա դի-
ոակ տիվ մասնիկները մի  ա ձուլ վում են ան ձր ևի կամ ձյան հետ և ցած ը նկ նե լով՝ 
ստեղ ծում վտան գի օ ջախ ներ (ա ռա վել բարձր աղ տոտ վա ծու թյան աս տի ճան ու նե-
ցող վայ րեր): Ա նձր ևի կամ ձյան բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում այդ մաս նիկ ներն 
էլ ա վե լի հե ռու են տա րած վում: 2011 թվա կա նին Ֆու կու սի մա յում տե ղի ու նե ցած 
վթա րից հե տո ո րոշ ռա դի ոակ տիվ մասնիկներ հայտ նա բեր վե ցին ա տո մա կա յա նից 
ա վե լի քան 100 կմ հե ռա վո րու թյան վրա: Պա տա հա րից հե տո ծով ար տա նետ ված 
ա ռա վել ռա դի ոակ տիվ ջրի ազ դե ցու թյուն գրանց վել է ան գամ Ա մե  րի կայի Մի ա ցյալ 
Նա հանգ նե րի ա րևմ տյան ծո վափ նյա շր ջա նում: 

Պա տա հա րի ժա մա նակ ո չն չաց ված Ֆու կու սի մա Դաի չի 
ա տո մային է լեկտ րա կա յա նի 4-րդ ռե ակ տո րը 
Հու լիս, 2011թ., լու սան կա րը՝ JANIC
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   Ռա դի ոակ տիվ մաս նիկ նե րի տա րա ծ�  մը ա տո մա կա յա նից դե պի 

հյ�  սիս-ա րևմ տյան շր ջան ներ 

Չ նա յած Ար ևե լյան Ճա պո նի այի ո ղջ տա րած քի ռա դի ոակ տիվ աղ տոտ վա ծու թյան 
հաս տատ մա նը, վթա րի ժա մա նակ կա ռա վա րու թյու նը որ ևի ցե հրա ման չի ար ձա-
կում ա տո մա կա յա նից 30 կմ հե ռա վո րու թյան վրա ապ րող մարդ կանց տար հան-
ման հա մար: Ա տո մա կա յա նից դե պի հյու սիս-ա րև մուտք ա վե լի քան 30 կմ հե ռա վո-
րու թյան վրա գտն վող վայ րե րը ևս են թարկ վել է ին ռա դի ոակ տիվ լուրջ ազ դե ցու-
թյան (հիմն  ա կա նում քա մու ո ւղ ղու թյան պատ ճա ռով): Խառն վե լով այդ ժա մա նակ 
գրանց ված ա ռատ տե ղումն  ե րին (ձյան և ան ձր ևի տես քով) ռա դի ոակ տիվ մաս նիկ-
նե րը տա րած վել է ին ամ բողջ տա րած քով մե կ: Ռա դի ոակ տիվ ազ դե ցու թյան են-
թարկ ված գո տի նե րում տար հա նում ի րա կա նաց նե լու հրա հան գը տր վում է մի  այն 
պա տա հա րից հե տո: Ի սկզ բա նե հյու սիս-ա րևմ տյան ո ւղ ղու թյամբ շարժ վող օ դի 
հո սանքն այ նու հետև փո խում է ո ւղ ղու թյու նը, շարժ վե լով դե պի այն պի սի գլ խա վոր 
քա ղաք ներ, ի նչ պի սիք են Ֆու կու սի ման և Կո րի յա ման: 

  Ի րա վի ճա կը Ֆ�  կ�  սի մա քա ղա ք� մ՝ պրե ֆեկ տ�  րայի 

կա ռա վա ր�  թյան նս տա վայ ր� մ 

Իսկ ի նչ պե՞ս է ին զար գա նում ի րա դար ձու թյուն նե րը Ֆու կու սի մա ա տո մային է լեկտ-
րա կա յա նից ըն դա մե  նը 60 կմ հե ռա վո րու թյան վրա գտն վող Ֆու կու սի մա քա ղա-
քում: Պրե ֆեկ տու րայի կա ռա վա րու թյան տե ղա կայ ման վայ րում բնակ վող մարդ-
կանց թի վը հաս նում էր մոտ 300000: Մարդ կանց գե րակ շիռ մա սը հա վա տա ցած էր, 
որ որ ևէ վտանգ չկա: Սա կայն ի րա կա նում քա մի ն օդ էր բարձ րաց րել ռա դի ոակ տիվ 
մաս նիկ նե րի հս կա յա կան քա նա կու թյուն, ո րն ար դեն` մի  ա խառն ված տե ղումն  ե րի 
հետ թափ վում էր ներքև: Պա տա հա րից 4 օր ան ց՝ 2011թ. մար տի 15-ի գի շե րը, ճա ռա-
գայթ ման ցու ցա նի շը (հա մա ձայն Ֆու կու սի մայի պրե ֆեկ տու րայի կող մի ց մար տի 
16-ին ար ված հայ տա րա րու թյան) հաս նում է 23,88 մԶվ/ժ (ը նդ հա նուր թույ լատ րե լի 
չա փա բաժ նից մոտ 100 ան գամ ա վե լի): Մար տի 16-ին, խմե  լու ջրի մե ջ գրանց վում 
է ռա դի ոակ տիվ յո դի և ցե զի ու մի  առ կա յու թյու ն: Նման ի րա վի ճակ էր տի րում նաև 
Ֆու կու սի մայից 45 կմ դե պի հա րավ գտն վող Կո րի յա մա քա ղա քում: Մինչև վեր ջին 
պա հը այդ քա ղաք նե րի ի նք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րը կամ պաշ տո նա տար 
ան ձինք չէ ին ար ձա կում տար հան ման հրա ման: Աղ տոտ վա ծու թյու նը տա րած վում է 
պրե ֆեկ տու րայի ա փա մե րձ շր ջան նե րում, ի նչ պես նաև մի  շարք այլ քա ղաք նե րում 
և հար ևա նու թյամբ գտն վող բազ մա թիվ այլ պրե ֆեկ տու րա նե րում: 
Ե ղա նա կային պայ ման նե րից կախ ված՝ ռա դի ոակ տիվ մաս նիկ նե րը կա րող են ակ-
տի վո րեն տա րած վել՝ ան ցնե լով մի նչև ան գամ ան հա վա նա կան թվա ցող հե ռա վո-
րու թյուն ներ: Այդ մաս նիկ նե րի տա րա ծու մը հնա րա վոր է, որ տե ղի ու նե նա նաև ոչ 
կենտ րո նաց ված ձևով: 
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Կր թու թյան, մշա կույ թի, սպոր տի, գի տու թյան 
և տեխ նո լո գի ա նե րի նա խա րա րու թյան (MEXT) 
կող մի ց ի րա կա նաց ված 4-րդ օ դային դի տարկ-
ման ար դյունք նե րը 
(Գետ նի մա կեր ևույ թին հայտնաբերված Ցե զի ում 
134, 137 մաս նիկ նե րի ը նդ հա նուր քա նա կու թյու-
նը Ֆու կու սի մա Դաի չի է լեկտ րա կա յա նից 80 կմ 
հե ռա վո րու թյան սահ ման նե րում) 

Գետ նի մակերևույթին հայտնաբերված Ցե զի ում 
134, 137 մաս նիկ նե րի ը նդ հա նուր քա նա կու թյու-
նը Ար ևե լյան Ճա պո նի այի ո ղջ տա րած քում, 
ո րն ար տա ցո լում է 4-րդ օ դային դի տարկ ման 
արդյունքները

 Աղ բյու րը՝ MEXT շնոր հան դե սի նյու թե րից, Դեկ տեմ բե րի 16, 2011թ. (դի տարկ ման ժա մա նա կաշր ջա նը՝ 
2011 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 22-ից մի նչև նոյեմ բե րի 5-ը) 

 Դաս 2 Դաս 2 Ար տա կարգ ի րա վի ճա կ� մ հիմն  ա կան 
սկզ բ� ն քը դեպ քի վայ րից շ�  տա փ� յթ հե ռա նալն է 

 Կախ ված ե ղա նա կային պայ ման նե րից՝ ռա դի ոակ տիվ նյու թե րը կա րող են տա րած-
վել նա խա տես վա ծից շատ ա վե լի հե ռու: Նման տա րա ծու մը նույն պես կա րող է կրել 
ոչ կենտ րո նաց ված բնույթ: 
Ա տո մային է լեկտ րա կա յա նում ար տա կարգ ի րա վի ճա կի ա ռա ջաց ման դեպ քում, 
ան կախ նրա նից՝ տար հան ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման հրա հանգ տր վել 
է թե ոչ, նախ և ա ռաջ հար կա վոր է շու տա փույթ հե ռա նալ դեպ քի վայ րից: Այլ կերպ 
ա սած՝ ձեր կյան քը փր կե լու հա մար հնա րա վո րինս ա րագ լքեք ա տո մա կա յա նը և 
հե ռա ցեք դեպ քի վայ րից որ քան հնա րա վոր է ա վե լի հե ռու: 
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Ո րոշ դեպ քե րում մի  ջու կային վթար նե րը ի րա կա նում կա րող են վե րած վել խո շոր 
ա ղե տի, ե թե դրանց ա ռա ջաց ման պատ ճառ է հան դի սա ցել ե րկ րա շար ժը կամ ցու-
նա մի ն: Հաշ վի առ նե լով այս ա մե  նը, տրանս պոր տային խցա նումն  երն ու ո չն չաց-
ված են թա կա ռուց վածք նե րը կա րող են ֆի զի կա պես ան հնա րին դարձ նել տար հան-
ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցու մը: Բա ցի այդ, կան մար դիկ (հի վանդ ներ, տա-
րեց ներ, հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող և հոս պի տա լաց ված ան ձինք), ո րոնց տար-
հա նու մը կապ ված է դժ վա րու թյուն նե րի հետ: Նման դեպ քե րում հար կա վոր է մն ալ 
տա նը, պատս պա րվել և պաշտ պա նվել ար տա քին օ դում առ կա ռա դի ոակ տիվ մաս-
նիկ նե րի ներ թա փան ցու մի ց՝ մի  ա ժա մա նակ զբաղ վե լով տե ղե կատ վու թյան հա վա-
քագր մամբ: Ան գամ, ե թե դուք տար հան վեք, տար հան ման վայ րը նույն պես կա րող է 
են թարկ ված լի նել ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյա նը՝ կախ ված քա մու ո ւղ ղու թյու նից: 
Այդ ի սկ պատ ճա ռով նման պայ ման նե րում տե ղե կատ վու թյուն ձեռք բե րե լը կամ 
հա վա քե լը շատ կար ևոր է: Տե ղե կատ վու թյան հա ղոր դու մը հա մա ցան ցի մի  ջո ցով 
շատ հար մար ե ղա նակ է: Սա կայն, հաշ վի առ նե լով, որ հնա րա վոր են է լեկտ րաս-
նուց ման եր կա րատև խա փա նումն  եր և ան ջա տումն  եր, ա վե լի խե լա մի տ է օ գտ վել 
մարտ կո ցով աշ խա տող ռա դի ո նե րից: 

3  Տե ղե կատ վ�  թյան հա սա նե լի �  թյ� նն �  

ար ձա նագ ր�  մը չա փա զանց կար ևոր են 

   Տար հան ման աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վել են ա ռանց 

ման րա մասն տե ղե կատ վ�  թյան առ կա յ�  թյան

 Մի ջու կային վթա րից հե տո ա տո մա կա յա նի հար ևա նու թյամբ գտն վող մունիցիպալի-
տետներից շատ քչե րին կա ռա վա րու թյունը հանձ նա րա րեց ի րա կա նաց նել ան հա-
պաղ տար հա նում, ի սկ մյուս մունիցիպալիտետներում ղե կա վար ները տար հան-
ման վե րա բե րյալ ար ձակ ված հրա ման նե րի մա սին տե ղե կա նում է ին հե ռուս տա տե-
սությnւ նից կամ ըն դու նում է ին տար հան ման ի նք նու րույն ո րո շում: 
 Տե ղա ցի նե րից շա տե րի հա մար ման րա մասն տե ղե կատ վու թյու նը հա սա նե լի չէր, և 
տար հան ման ժա մա նակ ո րոշ մար դիկ նույ նիսկ չգի տե ին, որ տե ղի է ու նե ցել մի -
ջու կային վթար: Եվ քա նի որ Նա խա րար նե րի կա բի նե տի ղե կա վա րը հե ռուս տա-
տե սու թյամբ ե լույթ ու նե նա լու ժա մա նակ շա րու նա կա բար կրկ նում էր, որ «ա ռող-
ջու թյան վրա դա որ ևէ ան մի  ջա կան ազ դե ցու թյուն չի ու նե նա, ի սկ տար հան ման 
աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման հրա մանն ար ձակ վել է պար զա պես ան վտան գու-
թյան նկա տա ռումն  ե րից ել նե լով», բնա կիչ նե րից շա տե րը են թադ րում է ին, որ շատ 
շու տով հետ կվե րա դառ նան, և դրա նից ել նե լով՝ հե ռա նում է ին սոսկ մե կ հա գուս-
տով՝ թող նե լով տա նը ան ձնա կան ան հրա ժեշտ ի րերն ու փաս տաթղ թե րը, ի նչ պես 
նաև կեն դա նի նե րին: Ի րա կա նում, նրանք դեռ եր կար ժա մա նակ չկա րո ղա ցան վե-
րա դառ նալ տուն: 
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   Չա փա զանց խնդ րա հա ր� յց տար հա ն� մ 

 Տե ղի ու նե ցած վթա րից հե տո ո րոշ մարդ կանց տար հա նու մը հնա րա վոր չէր` բա-
վա րար բենզին չլինելու պատ ճա ռով: Շա տե րը ժա մե ր շա րու նակ կանգ նում է ին 
հեր թում՝ փոր ձե լով ձեռք բերել այն: Ար դյուն քում, Ֆու կու սի մայի ա փա մե րձ շր ջան-
նե րից մի նչև վեր ջի նիս խոր քը տա նող ճա նա պարհ նե րը գեր ծան րա բեռն ված է ին 
մար դկանց տե ղա փո խող ավ տո մե  քե նա նե րով: 
Վ նա սի լր ջու թյան աս տի ճանն ա կն հայտ դառ նա լուն պես կա ռա վա րու թյան կող մի ց 
տար հան ման գո տու սահ ման նե րը նախ 2 կմ-ից ըն դար ձակ վե ցին մի նչև 10 կմ, ի սկ 
այ նու հետև՝ մի նչև 20 կմ: Շատ մար դիկ ստիպ ված է ին տե ղա փոխ վել նո րից ու նո-
րից: Նման հոգ նե ցու ցիչ պայ ման նե րում շա տե րի մոտ զար գա նում է ին տա րա տե-
սակ հի վան դու թյուն ներ: Ի նչ վե րա բե րում է տար հան ման կենտ րոն նե րում տի րող 
մթ նո լոր տին, ա պա պայ ման ներն ա ռա վել ծանր է ին ե րե խա ու նե ցող մայ րե րի, տա-
րեց և հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց հա մար: Ի րա վի ճակն էլ ա վե լի ծանր 
էր հոս պի տա լաց ված կամ  տա րեց նե րի խնամ քի կենտ րոն նե րում գտն վող ան ձանց 
հա մար, ո րոն ցից ո մանք չէ ին դի մա նում եր կար ճա նա պարհ նե րին: Գրանցվում էին 
ան գամ մա հա ցու թյան դեպ քեր: 

  Բ նա պահ պա նա կան ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե ր� մ առ կա 

ճա ռա գայթ ման չա փա բաժ նի կան խա տես ման հա մա կար գի 

(SPEEDI) օգ տա գործ ման հնա րա վո ր�  թյան ան տե ս�  մը

Չ նա յած Ճա պո նի ա յում գոր ծում է Մի ջու կային վթա րի ժա մա նակ ռա դի ոակ տիվ 
մաս նիկ նե րի տա րած ման ե ղա նա կի կան խա գու շակ ման հա մար նա խա տես ված 
SPEEDI հա մա կար գը, կան խա գու շակ ման տվյալ նե րը հրա պա րակ վում են մի  այն 
մար տի 23-ի ն՝ դրա նով ի սկ նվա զեց նե լով SPEEDI հա մա կար գի, որ պես տար հան-
ման գոր ծի քի կար ևո րու թյու նը: Ար դյուն քում, բնա կիչ նե րից շա տե րը տե ղա փոխ-
վում էին ճա ռա գայթ ման էլ ա վե լի բարձր չա փա բա ժին ու նե ցող տա րածք ներ՝ են-
թարկ վե լով ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյան, ո րից կա րե լի էր հեշ տո րեն խու սա փել: 

  Եր կա րաձգ ված տար հա ն� մ շեն քի ներ ս� մ գտն վող ա պաս տա-

րան նե ր� մ: Ա տո մա կա յա նից 30 կմ-ից ա վե լի հե ռա վո ր�  թյան 

վրա գտն վող բարձր ճա ռա գայ թ� մ �  նե ցող վայ րեր, որ տեղ 

տար հան ման վե րա բե րյալ հրա հան գը տր վել էր շատ �  շ

 Մար տի 11-ի ե րե կո յան Ֆու կու սի մա յում տե ղի ու նե ցած ե րկ րա շար ժից և ցու նա մի  ի 
հար վա ծից հե տո, հրա հանգ է տրվում տար հա նել ա տո մա կա յա նից 3 կմ հե ռա վո-
րու թյան վրա բնակ վող մարդ կանց: Այդ հրա հանգն ա վե լի ո ւշ տա րած վում է նաև 
մի նչև 20 կմ հե ռա վո րու թյան վրա ապ րող բնակ չու թյան վրա: 20-30 կմ հե ռա վո-
րու թյան սահ ման նե րում բնակ վող մարդ կանց հրա հանգ վում է « պատս պար վել 
տա նը», ին չը նշա նա կում էր, որ նրանք պետք է դուրս չգային և հնա րա վո րինս 
եր կար մն ային տա նը՝ ռա դի ոակ տիվ մաս նիկ նե րի հետ շփու մի ց խու սա փե լու հա-
մար: Մարդ կանց խոր հուրդ էր տր վում պատս պար վել հեր մե  տիկ բե տո նե շեն քե-
րում: Սա կայն ի րա կա նում, բնա կիչ նե րից շա տե րը նա խընտ րում են մն ալ սե փա կան 
տա նը՝ ո ւղ ղա կի ան ջա տե լով օ դա փո խիչ ներն ու օ դո րա կիչ նե րը: Ճա պո նա ցի նե րի 



26 Գլուխ 2

տնե րի գե րակ շիռ մա սը, կա ռուց ված է փայ տից և, պար զա պես, նա խա տես ված չէ 
ար տա քին օ դի հոս քի մուտքն ար գե լա փա կե լու հա մար: 
Ա տո մա կա նից 20-30 կմ դե պի հյու սիս տե ղա կայ ված Մի նա մի  սո մա քա ղա քում շատ 
բնա կիչ ներ մն ա ցել է ին պատս պար ված շեն քե րում: Մի ա ժա մա նակ դա դա րեց ված 
էր քա ղա քի մա տա կա րա րու մը, ի սկ խա նութ նե րը, բան կե րը և վա ռե լի քի լցա կա յան-
նե րը փակ է ին: Ար դյուն քում բնա կիչ նե րը մն ա ցել է ին շր ջա փակ ման մե ջ, ի սկ կյան-
քը կանգ էր ա ռել: Այդ ժա մա նակ քա ղա քա պե տը ո րո շում է ան գլե րեն են թագ րե րով 
տե սա հո լո վակ տե ղադ րել հա մա ցան ցում, ո րում աս վում էր. « Մենք հայտն վել ե նք 
այն պի սի ծանր կա ց�  թյան մե ջ, որ ան գամ չենք կա րող մարդ կանց ա պա հո վել 
ա մե  նաանհ րա ժեշտ սպառ ման ի րե րով … կա ռա վա ր�  թյան կող մի ց տր ված « տա-
նից դ� րս չգա լ� » հրա հան գը սահ մա նա փա կել է մե ր նյ�  թա տեխ նի կա կան ա պա-
հով վա ծ�  թյ�  նը: Մենք խնդ ր� մ ե նք օգ նել մե զ, կա մա վոր նե՛ր, մե նք �  նենք ձեր 
օգ ն�  թյան կա րի քը կապ ված ան հրա ժեշտ ի րե րի մա տա կա րար ման կազ մա կերպ-
ման հետ, սա կայն մե նք մե ր հ� յ սը կա րող ե նք կա պել մի  այն ի րենց կյան քին 
սպառ նա ցող վտան գը գի տակ ցող կա մա վոր նե րի հետ, քա նի որ կա ռա վա ր�  թյան 
կող մի ց մե զ հրա հանգ ված է դ� րս չգալ…թ վ� մ է, թե դա մար տահ րա վեր է, ո րից 
մար դիկ բա ռա ցի ո րեն սո վա մահ են լի ն� մ:» 

 Կային նաև այն պի սի վայ րեր, ի նչ պես օ րի նակ Ի ի տա տե գյու ղը, ո րոնք թեև գտն-
վում է ին ա տո մա կա յա նից 30 կմ-ից ա վե լի հե ռա վո րու թյան վրա, բայց, այ նո ւա մե -
նայ նիվ, քա մու ո ւղ ղու թյան և հո ղի բա ղադ րու թյան պատ ճա ռով են թարկ վել է ին չա-
փից բարձր ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյան: Տե ղա ցի նե րից շա տերն ա վե լի քան մե կ 
ա մի ս ստիպ ված է ին ապ րել բարձր ռա դի ոակ տիվ ֆոն ու նե ցող տա րածք նե րում և 
են թարկ վել վեր ջի նիս ազ դե ցու թյա նը, մի նչև որ ապ րի լին այդ գյու ղը նե րառ վեց 

 Տե ղի ու նե ցած ա ղե տից հե տո Մի նա մի  սո մա քա ղա քի քա ղա քա պետ Կատ սու նո բու Սա կու րային օգ նու-
թյան կոչ է ա նում YouTube-ի մի  ջո ցով 
Մարտ, 2011թ. 
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տար հան ման են թա կա գո տի նե րի շար քում: Գյու ղի բնա կիչ նե րի գե րակ շիռ մա սի 
տար հա նու մը հա ջող վեց ա վար տել մի  այն հու նի սի կե սե րին: 

   Կա մա վոր տար հա ն� մ` պար տա դիր տար հան ման գո տ�  

սահ ման նե րից դ� րս մն ա ցած տա րածք նե րից

 Ֆու կու սի մայի և Կո րի յա մայի պես քա ղաք նե րում, ո րոնք նե րառ ված չէ ին տար-
հան ման են թա կա գո տի նե րի ցանկում, մարդ կան ցից շա տե րը՝ հատ կա պես փոքր 
ե րե խա ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե րը, հե ռա նում է ին ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյան 
ար դյուն քում ա ռող ջա կան խն դիր նե րից խու սա փե լու նպա տա կով: Կա մա վոր ձևով 
տար հան ված մար դիկ գրե թե ոչ մի  ա ջակ ցու թյուն կամ փոխ հա տու ցում չէ ին ստա-
նում TEPCO-ից կամ կա ռա վա րու թյու նից, և հա ճախ հայտն վում էին այն պի սի ի րա-
վի ճակ նե րում, ե րբ ստիպ ված է ին սե փա կան մի  ջոց նե րով փոխ հա տու ցել տար հան-
ման ար դյուն քում կրած վն աս ներն ու ծախ սե րը: Շատ էին դեպքերը, ե րբ հե ռա նում 
էր մի  այն մայ րը ե րե խա նե րի հետ, ի սկ հայ րը մն ում էր աշ խա տե լու և, փաս տո րեն, 
ա պա հո վե լու եր կու տնային տն տե սու թյան գո յու թյան ծախ սե րը: 

  Ա վե լի քան 120000 մարդ դեռևս ապ ր� մ է տար հան ման վայ րե ր� մ

2014 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի դրու թյամբ՝ վթարից ե րեք ու կես տա րի ան ց, մոտ 
126000 մարդ դեռևս ապ րում է տար հան ման վայ րե րում` չկա րո ղա նա լով վե րա դառ-
նալ տուն: Սա մի  այն Ֆու կու սի մայի պրե ֆեկ տու րայի վե րա բե րյալ կա ռա վա րու թյան 
ու նե ցած տվյալ ներն են, ի րա կա նում՝ շատ մար դիկ են տար հան վել նաև Ար ևե լյան 
Ճա պո նի այի մյուս շր ջան նե րից` խու սա փե լու ա տո մային է լեկտ րա կա յա նում տե ղի 
ու նե ցած վթա րի ազ դե ցու թյու նից: 
 Ֆու կու սի մայի պրե ֆեկ տու րա յում և հա րա կից տա րածք նե րում եր կու կամ նույ նիսկ 
ե րեք սերն դի ներկայացուցիչներից բաղկացած բազ մա թիվ ըն տա նիք ներ ապ րում 
է ին մի և նույն տանիքի տակ: Վթարից հե տո, սա կայն, տար հան ված տնային տն-
տե սու թյուն նե րի մոտ կե սը ար դյուն քում ստիպ ված էր ա ռան ձին ապ րել ըն տա նի քի 
մյուս ան դամն  ե րից, ո րոնց հետ նախ կի նում կի սում էր մի և նույն տնային տն տե սու-
թյու նը: Տա րեց մարդ կան ցից շա տե րը մե  կու սաց ված են ժա մա նա կա վոր կա ցա րան-
նե րում: Բա ցի այդ, նրան ցից շա տե րը տար հա նու մի ց ա ռաջ գտն վում է ին ա ռող-
ջա կան լավ վի ճա կում, մի նչ դեռ տար հա նու մի ց հե տո հի վան դու թյան և մահ վան 
դեպ քե րի թի վը կտ րուկ ա ճել է: 

Ֆ�կ�սիմա պրեֆեկտ�րայի 
սահմաններ�մ ներքին տեղահանված 
մարդկանց թիվը` 79682

Տարհանված մարդկանց ընդհան�ր թիվը՝ 126327

Ֆ�կ�սիմա պրեֆեկտ�րայից 
դ�րս տարհանված մարդկանց 
թիվը` 46645

Տարհանված մարդկանց թիվը 2014 թվականի սեպտեմբերի 30-ի դր�թյամբ (տվյալները 
տրամադրել է Ֆ�կ�սիմա պրեֆեկտ�րայի տարհանվածների աջակց�թյան բաժինը): 
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  Ա ղե տի հետ կապ ված մա հա ց�  թյան դեպ քե րի ա ճը

 Ավելացել էր մարդ կանց թի վը, ո րոնք մա հա ցել է ին ոչ թե ե րկ րա շար ժի կամ ցու նա-
մի  ի ան մի  ջա պես հասց ված վն ա սից, այլ այն պի սի կողմն  ա կի գոր ծոն նե րից, ի նչ պի-
սին է` ա ռող ջա կան վի ճա կի վատ թա րա ցու մը տար հան ման կենտ րոն նե րում: Ի վա-
տե ի ի պրե ֆեկ տու րա յում այդ թի վը կազ մե լ է 441, Մի յա գի յում՝ 889, ի սկ Ֆու կու սի-
մա յում՝ 1704 մարդ (2014 թվա կա նի մար տի վեր ջի դրու թյամբ): Ա կն հայտ է, որ 
«ա նուղ ղա կի մա հե րի» ցու ցա նիշն ա ռա վել բարձր է մի  ջու կային վթա րը վե րապ րած 
Ֆու կու սի մայի պրե ֆեկ տու րա յում: Այս թի վը նե րա ռում է ի նք նաս պան ե ղած մարդ-
կանց, ո րոնք ամ բող ջո վին կորց րել է ին ա պա գայի հույսն այն բա նից հե տո, ե րբ 
ստիպ ված է ին տար հան վել ռա դի ոակ տիվ ֆոն ու նե ցող ի րենց հայ րե նի տա նից: 

   Կա ռա վա ր�  թյ� նն �  մ� նիցիպալիտետները ստի պ� մ են քա ղա-

քա ցի նե րին տ� ն վե րա դառ նալ 

Ի տար բե րու թյուն Չեռ նո բի լի վթա րից հե տո ստեղծ ված ի րադ րու թյան՝ Ճա պո նի-
այի կա ռա վա րու թյու նը չի նա խընտ րել աղ տոտ ված շր ջան նե րից մարդ կանց բա-
վա կա նին մե ծ հե ռա վո րու թյան վրա տե ղա փո խե լու տար բե րա կը: Չնա յած որ կա-
ռա վա րու թյու նը որ դեգ րել էր « վե րա դար ձի ոչ են թա կա» (որ տեղ տա րե կան ճա ռա-
գայթ ման չա փա բա ժի նը կազ մում է 50 մԶվ) շր ջան նե րից տար հան ված մարդ կանց՝ 
այլ շր ջան նե րում վե րաբ նա կեց նե լու մի  ջո ցով կյան քի պայ ման նե րը բա րե լավ վե լու 
քա ղա քա կա նու թյու նը, այ նո ւա մե  նայ նիվ, վթարից 2,5 տա րի ան ց, այլ տար հան ված 
շր ջա ննե րի հա մար նրանց կող մի ց կի րառ վող քա ղա քա նու թյու նը հիմն  ված է մարդ-
կանց՝ տուն վե րա դառ նա լու սկզ բուն քի վրա: Տար հան ված մարդ կան ցից շա տե րը 
ստիպ ված են ապ րել ա նո րո շու թյան մե ջ՝ չի մա նա լով, թե ա րդյոք կկա րո ղա նան 
ե րբ ևի ցե վե րա դառ նալ տուն, թե ոչ: 

Ուղղակի և աղետի հետ կապված (ան�ղղակի) մահաց�թյան թվի համեմատ�թյ�նը 3 տ�ժած 
պրեֆեկտ�րաներ�մ (տվյալները` Տարհանման աջակց�թյան գրասենյակի 
27.05.2014թ. հաշվետվ�թյ�նից): 

Իվատե               Միյագի                Ֆ�կ�սիմա

Ուղղակի մահ 

Ան�ղղակի մահ  
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Այն շր ջան նե րում, որ տեղ ճա ռա գայթ ման տա րե կան չա փա բա ժի նը ցածր է 20 մԶվ-
ից, կա ռա վա րու թյու նը փոր ձում է ա րա գաց նել վա րա կա զերծ ման աշ խա տանք նե րի 
ըն թաց քը, հու սա լով ստեղ ծել հնա րա վո րու թյուն ի րար հետ ևից փո խե լու տվյալ շր-
ջան նե րի « տար հան ման և ար գել ված գո տու» կար գա վի ճա կը: Տա րե կան 20 մԶվ 
ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյու նը 20 ան գամ գե րա զան ցում է սո վո րա բար կի րառ վող 
տա րե կան թույ լատ րե լի ճա ռա գայթ ման չա փա բա ժի նը (1 մԶվ): Ե թե հաշ վի առ նենք, 
որ Չեռ նո բի լի դեպ քից հե տո տա րե կան 5 մԶվ ճա ռա գայ թային ֆո նը գե րա զան-
ցող շր ջան նե րը դի տարկ վում է ին որ պես հար կա դիր տե ղա փոխ ման գո տի ներ, ի սկ 
1 մԶվ գե րա զան ցող նե րը՝ տար հան ման ի րա վունք ու նե ցող գո տի ներ, ա պա Ֆու կու-
սի մա յում սահ ման ված շե մային նի շը չա փա զանց բարձր է: 

 Դաս 3 Դաս 3 Տե ղե կատ վ�  թյան հա սա նե լի �  թյ� նն �  
ար ձա նագ ր�  մը չա փա զանց կար ևոր են 

Ինչ պես եր ևում է Ֆու կու սի մայի օ րի նա կից, ար տա կարգ ի րա վի ճա կում հնա րա վոր 
է, որ կա ռա վա րու թյունն ու կո մու նալ ըն կե րու թյուն նե րը հա մա պա տաս խան տե ղե-
կատ վու թյուն չտ րա մադ րեն բնա կիչ նե րին: Այն վայ րե րում, որ տեղ կան ա տո մա կա-
յան ներ և դրանց հա րող շր ջան նե րում սո վո րա կան ի րա վի ճա կում (նախ քան ա ղե-
տի ի հայտ գա լը) բնա կիչ նե րը պետք է ճշ տեն, թե ի նչ մի  ջոց նե րով է տրա մադր վե լու 
ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյունն ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի դեպ քում: Տար հան-
ման պա հին նրանք պետք է կրեն դի մակ ներ, ան ձր ևազ գեստ ներ, եր կա րա ճիտ կո-
շիկ ներ և ձեռ քի տակ ու նե նան ան հրա ժեշտ դե ղո րայ ք: 
Ա տո մա կա յան նե րի հար ևա նու թյամբ գտնվող տնային տն տե սու թյուն նե րը պետք է 
ու նե նան յո դի ան հրա ժեշտ պա շար ներ, ի սկ դպ րոց ներն ու կազ մա կեր պու թյուն նե-
րը` ճա ռա գայթ ման ազ դա րար ման ի րենց սե փա կան սար քե րը: Տե ղա կան հի վան-
դա նոց ներն ու հա սա րա կա կան կա ռույց նե րը պետք է ու նե նան մար դու մարմն  ի 
ռա դի ոակ տի վու թյան մա կար դա կը չա փող սար քեր պետք է սահմանվեն ար տա-
կարգ ի րա վի ճա կում դրանք շա հա գործ ելու և սար քին վի ճա կում պա հե լու հս տակ 
կա նոն ներ, ի նչ պես նաև կազմակերպվեն դրանց վերաբերյալ հա մա պա տաս խան 
դա սըն թաց ներ: 
 Սո վո րա կան ի րա վի ճա կում բնա կիչ նե րը պետք է ստեղ ծեն ան կախ փոր ձա գետ նե-
րի ցանց, ո րից կա րող են օ գտ վել ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում՝ հա մա պա տաս-
խան խոր հուրդ ներ ստա նա լու, հան րային տե ղե կատ վու թյուն ձեռք բե րե լու, վեր ջի-
նիս հու սա լի ու թյու նը ստու գե լու կամ լրա ցու ցիչ կար ծիք ներ լսե լու հա մար: Հարկ է 
նշել նաև, որ ա տո մա կա յա նի հար ևա նու թյամբ կային շատ կա ռույց ներ, ո րոնք կա-
րող է ին հա մա պա տաս խան բու ժօգ նու թյուն տրա մադ րել տու ժած նե րին, սա կայն, 
հաշ վի առ նե լով մի  ջա դե պի ահ ռե լի ծա վալ նե րը, վեր ջին ներս ստիպ ված օգ տա-
գործ վում է ին տար հան ման հա մար, այլ ոչ թե ի րենց սկբ նա կան նշա նա կու թյամբ: 
Ֆու կու սի մա յում տե ղի ու նե ցած վթարի ար դյուն քում ա կն հայտ դար ձավ, որ ճա ռա-
գայ թային վթար նե րից տու ժած նե րի բուժ ման մո տե ցումն  ե րը պետք է հիմն  ո վին վե-
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րա նայ վեն: 
 Բա ցի այդ, ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում շատ կար ևոր է, որ մար դիկ գրան ցեն 
ի րենց գոր ծո ղու թյուն նե րը. գտն վում են տա նը, թե դր սում, ի նչ պես և ո ւր են գնա ցել, 
ի նչ պի սին է այն կա ռույ ցը, որ տեղ նրանք պատս պար վել են, ի նչ պի սին են ե ղա նա-
կային պայ ման նե րը, ին չով են սն վում և այլն: Բանն այն է, որ պա տա հա րին ան մի -
ջա պես հա ջոր դած ժա մա նա կա հատ վա ծում ձեռ նարկ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ 
վար քագ ծի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րի գրան ցու մը շատ մե ծ ազ դե ցու թյուն կա-
րող է ու նե նալ հե տա գա ա մի ս նե րի և տա րի նե րի ըն թաց քում ցու ցա բեր վող բուժ-
ման ը նտ րու թյան վրա: 

Զբո սաշր ջու թյան վայ րեր Ֆու կու սի մա քա ղա քում, որ տեղ ճա ռա գայթ ման չա փա բա ժի նը 
հա վա սար է 0,84 մԶվ/ժ
Ապ րիլ, 2013թ., լու սան կա րը՝ JANIC
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4 Վ թա րից տ�  ժած մար դիկ �  նեն հա մա պար փակ 

բժշ կա կան զնն ման և լի ար ժեք տե ղե կատ վ�  թյ� ն 

ստա նա լ�  ի րա վ� նք 

   Ա մե  նա մե ծ մտա հո գ�  թյ�  նը - Ճա ռա գայթ ման ազ դե ց�  թյ�  նը 

ե րե խա նե րի ա ռող ջ�  թյան վրա 

Երբ հայտ նի դար ձավ, որ մի  ջու կային վթա րի ար դյուն քում շր ջա կա մի  ջա վայր են 
ար տա նետ վել մե ծ քա նա կու թյամբ ռա դի ոակ տիվ նյու թեր, ոչ մի  այն Ֆու կու սի մայի, 
այլև ամ բողջ Ար ևե լյան Ճա պո նի այի գե րա կա մտա հո գու թյան ա ռար կան ճա ռա-
գայթ ման եր թարկ ված ե րե խա նե րի ա ռող ջու թյունն էր: Ի տար բե րու թյուն մե  ծա հա-
սակ նե րի, ե րե խա նե րը, այդ թվում նաև արհեստական պայ ման նե րում բեղմն  ա վոր-
ված ե րե խա ներն, ա վե լի զգա յուն են ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյան նկատ մամբ, 
քա նի որ նրանց օր գա նիզ մում դեռևս ըն թա նում է բջիջ նե րի բա ժան ման և ա ճի 
ակ տիվ գոր ծըն թա ցը: Չեռ նո բի լի վթարից հե տո ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյա նը 
են թարկ ված ե րե խա նե րից շա տե րի մոտ ժա մա նա կի ըն թաց քում զար գա ցել է վա-
հա նաձև գեղ ձի քաղց կեղ և մի  շարք այլ հի վան դու թյուն ներ:
 Մի ջու կային վթա րից հե տո են թադր վում էր, որ կա ռա վա րու թյունն ու պրե ֆեկ տու-
րա նե րի կա ռա վա րիչ նե րը պետք է խոր հուրդ տային բնա կիչ նե րին պատ րաստ լի-
նե լու ըն դու նել բա վա րար քա նա կու թյամբ յոդ՝ ճա ռա գայթ ման ար դյուն քում ա ռա-
ջա ցող վա հա նաձև գեղ ձի քաղց կե ղի և նմա նա տիպ հի վան դու թյուն նե րի զար գա-
ցու մը կան խե լու հա մար: Ֆու կու սի մա յում տե ղի ու նե ցած ա ղե տի դեպ քում, սա կայն, 
կա ռա վա րու թյան (Մի ջու կային վթար նե րի ար ձա գանք ման կենտ րո նա կան գրա սե-
նյակ) կող մի ց յո դի ըն դուն ման վե րա բե րյալ ո րո շու մը փաս տ ո րեն չհա սավ Ֆու կու-
սի մա յում տե ղա կայ ված Ա ղետ նե րի հա կազդ ման գրա սե նյակ և, հետ ևա բար, պրե-
ֆեկ տու րայի կա ռա վար չի կող մի ց յո դի ըն դուն ման վե րա բե րյալ հրա հանգ չտր վեց: 
Պրե ֆեկ տու րայի տա րած քում գտն վող ո րոշ քա ղաք նե րի և գյու ղե րի ղե կա վար ներ 
հետ ևում է ին, որ պես զի տե ղի բնակ չու թյունն ըն դու նի յոդ, ան գամ բա ժա նում է ին 
այն վեր ջին նե րիս, կային նաև այն պի սի ղե կա վար ներ, ո րոնք սպա սում է ին հա-
մա պա տաս խան հրա հան գի՝ բնա կիչ նե րին յոդ բա ժա նե լու հա մար: Ար դյուն քում 
ստաց վեց այն պես, որ չնա յած յո դի բա վա րար պա շար նե րի առ կա յու թյանը, յո դը 
բաշխ վեց մի  այն ո րոշ բնակավայրերի բնա կիչ նե րին: 

  Դպ րոց նե րի վե րա բաց ման հետ կապ ված խն դիր նե ր 

Ա ղե տից հե տո ո րո շա կի խն դիր ներ ա ռա ջա ցան նաև դպ րոց նե րի վե րա բաց ման 
հա մար ան հրա ժեշտ չա փա նիշ նե րի սահ ման ման հար ցում: 2011 թվա կա նի ապ-
րի լին Կր թու թյան, մշա կույ թի, սպոր տի, գի տու թյան և տեխ նո լո գի ա նե րի նա խա-
րա րու թյու նը (MEXT) սահ մա նեց ճա ռա գայթ ման չա փա բաժ նի շե մը (տա րե կան 
20 մԶվ), ը ստ ո րի պետք է ո րոշ վեր դպրոցի անվտանգությունը շահագործման 
համար: Տվյալ չա փա բա ժի նը փաս տո րեն 20 ան գամ գե րա զան ցում էր սո վո րա կան 
պայմաններում սահմանված թույ լատ րե լի ճա ռա գայթ ման սահ մա նա չա փը: Դա բո-
ղո քի մե ծ ա լիք բարձ րաց րեց հա սա րա կու թյան շր ջա նում, քա նի որ սահ ման ված 
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չա փա բա ժի նը շատ բարձր էր և չէր ե րաշ խա վորում ե րե խա նե րի ան վտան գու թյու-
նը: Ծնող նե րի կող մի ց գլ խա վո րած ը նդ դի մա դիր շարժ ման ճնշ ման տակ կա ռա վա-
րու թյու նը պար զա պես ստիպ ված էր հայ տա րա րել, որ դպ րո ցա կան նե րի հա մար 
ճա ռա գայթ ման թույ լատ րե լի չա փա բա ժի նը կն վա զեց վի մի նչև 1 մԶվ: 20 մԶվ սա-
հա մա նա չա փը, սա կայն, դեռևս գոր ծում է տար հա նու մի ց հե տո տուն վե րա դար ձող 
մարդ կանց հա մար: 

   Գի տե լիք ձեռք բե րե լ�  ցան կ�  թյ� ն �  նե ցող քա ղա քա ցի ներ

 Պար տա դիր տար հան ման ցու ցա կում չընդգրկ ված շր ջան նե րի բնա կիչ նե րից շա-
տե րին, ո րոնք ստիպ ված է ին մն ալ տա նը, լուրջ մտա հո գում էր ի րենց ա ռող ջու թյան 
վրա ճա ռա գայթ ման թողած ազ դե ցու թյան հար ցը: Նրանք՝ հատ կա պես ե րե խա ներ 
ու նե ցող ծնող նե րը, փոր ձում է ին խու սա փել լրացուցիչ ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու-
թյու նից՝ լվաց քը դր սում այլևս չկա խե լով, դուրս գնա լուց դի մակ ներ կրե լով և ձեռք 
բե րե լով մի  այն ոչ աղ տոտ ված սնունդ: Եվ քա նի որ նախ քան այդ մի  ջա դե պը նրան-
ցից շա տե րը պատ կե րա ցում չու նե ին ճա ռա գայ թային պաշտ պա նու թյան մի  ջոց նե-
րի մա սին, ա պա ի նք նու սուց ման հա մար նրանք ստիպ ված է ին դի մե լ հա մա ցան ցի 
կամ գր քե րի օգ նու թյա նը: 
Չ նա յած ո րոշ փոր ձա գետ ներ այ ցե լել է ին աղ տոտ ված շր ջան ներ և զրու ցել բնա-
կիչ նե րի հետ ճա ռա գայթ ման հետ ևանք նե րի մա սին, նրանց կար ծիք նե րը հա ճախ 
հա կա սում է ին մի մյանց: Ար դյուն քում՝ բնա կիչ նե րը չէ ին կողմն  ո րոշ վում, թե որ 
խոր հուրդ ներն է ան հրա ժեշտ հաշ վի առ նել: Վե րո հի շյալ փոր ձա գետ նե րից մե -
կը՝ ա ռող ջու թյան վրա ճա ռա գայ թային ազ դե ցու թյան հնա րա վոր ռիս կի կա ռա-
վար ման գծով Ֆու կու սի մայի պրե ֆեկ տու րայի խորհր դա կան նշա նակ ված բժիշ կը 
նշել է հետ ևյա լը. « քա նի դեռ տա րե կան ճա ռա գայ թու մը չի գե րա զան ցում 100 մԶվ, 
վեր ջինս չի ազ դում մար դու ա ռող ջու թյան վրա» և « մի ՛ վա խե ցեք և թույլ տվեք, որ 
երեխաները խաղան դրսում»: Հե տա գա յում նա քն նա դա տու թյան ար ժա նա ցավ մի  
խումբ քա ղա քա ցի նե րի կող մի ց՝ նրանց ան տե ղի ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյան են-
թար կե լու հա մար, ո րից կա րող է ին և խու սա փել:

   Քա ղա քա ցի նե րի �  ժե րով ստեղծ ված ճա ռա գայթ ման չափ ման 

կե տեր 

Հաշ վի առ նե լով աղետից հե տո կա ռա-
վա րու թյան և պաշ տո նա տար ան ձանց 
կող մի ց ձեռ նարկ ված մի  ջո ցա ռում-
նե րը՝ քա ղա քա ցի ներն ան վս տա հու-
թյամբ էին լց վել վեր ջին նե րիս նկատ-
մամբ և ո րո շել ի նք նու րույն չա փել օ դի 
մի  ջո ցով փո խանց վող ճա ռա գայթ ման 
դո զան: Սակայն սնն դի մե ջ (Բե կե րե լի 
սարք) և մար դու օր գա նիզ մում առ կա 
ռա դի ոակ տիվ նյու թե րի պա րո նա կու-
թյան (օր գա նիզ մի  ճա ռա գայ թա հար-

CSO ան դա մը մաս նակ ցում է սնն դում առ կա ռա դի-
ոակ տիվ պա րո ւնա կու թյան չափ ման գոր ծըն թա ցին 
Հու լիս, 2012թ., լու սան կա րը` JANIC
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ման դո զայի չափ ման սարք) չափման սարքերը բավականին թանկ են, և, այդ ի սկ 
պատ ճա ռով մի  շարք քա ղա քա ցի ա կան խմ բեր օգ նու թյուն է ին ստա նում դր սից, 
ի նչ պես նաև ըն դու նում նվի րատ վու թյուն ներ այդ սար քե րի գն ման հա մար: Այս 
ա մե  նը նրանց հա մար հնարավորություն տվեց տարբեր շր ջան նե րում բա ցել ռա-
դի ոակ տի վու թյան մա կար դա կի չափ ման կե տեր: Վթա րից մե կ տա րի ան ց նման 
կե տե րից շա տերն ան ցան մունիցիպալիտետների լի ա զո րու թյան տակ:

  Ա ռող ջ�  թյան վե րա կանգն ման ծրագ րեր ե րե խա նե րի հա մար 

Դպ րո ցի բա կում և բնու թյան գր կում զվար ճա նա լու հա ճույ քից զրկ ված լի նե լը խո-
չըն դո տում էր ե րե խա նե րի ա ռողջ զար գա ցումն  ու բնա կա նոն ա ճը: Մտա հոգ ության 
հիմն  ա կան ա ռար կան տվյալ պա րա գա յում ֆի զի կա կան և մտա վոր ռիս կերն է ին, 
ո րոնք սպառ նում է ին ակ տիվ ապ րե լաո ճից զրկ ված մա նուկ նե րին և ե րե խա նե րին: 
Հար կա վոր էր մի  ջոց ներ ձեռ նար կել նրանց « հոգ ևոր զար գաց ման» հա մար, ո րն 
ան մի  ջա պես կապ ված էր աղետից հե տո ի հայտ ե կած այն պի սի տե սա նե լի հետ-
ևանք նե րի հետ, ի նչ պի սիք են ֆի զի կա կան ակ տի վու թյան կա րո ղու թյան ան կումն  
ու գի րա նա լը: 
Աղ տոտ վա ծու թյան են թարկ ված շր ջան նե րում բնակ վող ե րե խա նե րի ա ռող ջու թյու-
նը պահ պա նե լու հա մար, քա ղա քա ցի նե րը հան դես ե կան «ա ռող ջու թյան վե րա-
կանգն ման ծրագ րեր» ի րա կա նաց նե լու նա խա ձեռ նու թյամբ, ո րոնց շր ջա նակ նե-
րում ի նչ-որ ժա մա նա կով ե րե խա նե րին տե ղա փո խում են ոչ աղ տոտ ված շր ջան ներ, 
որ տեղ նրանք կա րող են լի ար ժեք խա ղալ և վե րա կանգ նել ի րենց ու ժե րը: Մի շարք 
քա ղա քա ցի նե ր Ճա պո նի այի ո ղջ տա րած քից շա րու նա կում են հրա վի րել աղ տոտ-
ված շր ջան նե րում ապ րող ե րե խա նե րին` հատկացնելով հա տուկ ճամ բար ներ կամ 
կա ցա րան ներ, որ տեղ նրանք կա րող են ո րոշ ժա մա նակ ապրել ի րենց ծնողների 
հետ: 

 Հանգս տի այս ծրագ րե-
րը հիմն  ված է ին Չեռ նո-
բի լի պա տա հա րից հե տո 
Ո ւկ րաի նա յում և Բե լա-
ռու սում ի րա կա նաց վող 
ծրագ րե րի վրա: Ո ւկ րաի-
նա յում, Բե լա ռու սում և 
Ռու սաս տա նում այսօր 
էլ գոր ծում են մի նչև 3 
շա բաթ տևո ղու թյամբ 
ազ գային ֆի նան սա վոր-
մամբ ծրագ րեր, ո րոնց 
նպա տակն է ե րե խա նե-
րի մոտ մե ղ մաց նել ռա-
դի ոակ տիվ ճա ռա գայթ-
ման ազ դե ցու թյան հետ-
ևանք նե րը և պահ պա նել 

 Հանգս տի ծրագ րի շր ջա նակ նե րում ե րե խա նե րն ու րա խու թյամբ 
հետ ևում են կեն դա նի նե րին՝ գտն վե լով ռա դի ոակ տիվ աղ տո տու-
մի ց զերծ տա րած քում
Մայիս, 2014թ., լու սան կա րը` SHALOM
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ե րե խա նե րի ա ռող ջու թյու նը: Ճա պո նի ա յում, սա կայն, կա ռա վա րու թյունն ու իշ խա-
նու թյուն նե րը մո տա կա ժա մա նակ նե րում դեռևս չեն շտա պում պլա նա վո րել ու ժե րի 
վե րա կանգ նման նմա նա տիպ ծրագ րեր: 

   Կա ռա վա ր�  թյան կող մի ց երաշխավորված հա մա պար փակ 

բժշ կա կան հե տա զո տ�  թյան բա ցա կա յ�  թյ� ն 

 Ֆու կու սի մայի վթարից հե տո շատ կար ևոր էր, որ կա ռա վա րու թյու նն ան ց կաց-
ներ հա մա պար փակ բժշ կա կան հե տա զո տու թյուն` պահ պա նե լու այն բնա կիչ նե րի 
ա ռող ջու թյու նը, ո րոնք կա րող է ին են թարկ ված լի նել ճա ռա գայթ ման կամ ապ-
րում են աղ տոտ ված տա րածք նե րում, կան խար գե լե լու ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու-
թյան ար դյուն քում զար գա նա լու հա վա նա կա նու թյուն ու նե ցող հի վան դու թյուն նե րը` 
նախ քան դրանց նա խան շան նե րի ի հայտ գա լը և ցու ցա բե րե լու հա մա պա տաս խան 
բժշ կա կան օգ նու թյուն հի վան դու թյան նա խան շան նե րի ի հայտ գա լու դեպ քում: Եվ 
չնա յած նրան, որ ռա դի ոակ տիվ աղ տոտ վա ծու թյու նը ներ թա փան ցել էր նաև պրե-
ֆեկ տու րայի հա րա կից շր ջան ներ, ներ կա յում գոր ծող և կա ռա վա րու թյան կող մի ց 
ֆի նան սա վոր վող բժշ կա կան հե տա զո տու թյան մի  ակ հա մա կար գը «Ֆուկուսիմայի 
առողջապահության կառավարման հետազոտության» համակարգն է, ո րի ախ տո-
րոշ ման շր ջա նակն ու հե տա զո տու թյան ա ռար կա նե րն ա վե լի քան սահ մա նա փակ են: 
Սույն հե տա զո տու թյան ու սումն  ա սիր ման ա ռար կա նե րից մե  կը պրե ֆեկ տու րայի 
այն բնա կիչ նե րի վա հա նաձև գեղ ձի ո ւլտ րա ձայ նային զն նումն  էր, ո րոնք վթա րի 
ժա մա նակ 18 կամ ա վե լի փոքր տա րի քի է ին: 2014 թվա կա նի մար տին ան ցկաց ված 
նախ նա կան զնն ման ար դյունք նե րը ցույց տվե ցին, որ հե տա զոտ ված մարդ կանցից 
103-ի մոտ ախ տո րոշ վել է քաղց կեղ կամ կան կաս կած ներ քաղց կե ղի հնա րա վոր 
զար գաց ման վե րա բե րյալ: Մինչ փոր ձա գետ նե րի կար ծիք նե րը կիս վում են, Ֆու կու-
սի մայի պրե ֆեկ տու րայի կար ծի քով այս ցու ցա նիշն այդ քան էլ բարձր չէ և նրանք 
չեն ըն դու նում այս ախ տո րո շումն  ե րի և ա տո մային է լեկտ րա կա յա նում տե ղի ու նե-
ցած վթա րի մի ջև պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պը: Ա վե լին, պաշ տո նա տար ան-
ձինք շա րու նա կում են պն դել, որ ճա ռա գայ թու մը չի հան գեց նում որ ևէ հետ ևանք նե-
րի: Նման պայ ման նե րում էլ ա վե լի է դժ վա րա նում բարձ րա ձայ նել ճա ռա գայթ ման 
ար դյուն քում ա ռող ջու թյա նը հասց վող վն ա սի վե րա բե րյալ ան հանգս տու թյու նը, 
ո րն ա նա սե լի տան ջում է ի րենց ե րե խա նե րի ա պա գայով մտա հոգ ված ծնող նե րին: 
Ա վե լին, այս հե տա զո տու թյունն ար վել է կա մա վոր և, ի հար կե, շատ կար ևոր է, որ 
հնա րա վո րինս շատ ա վե լի մար դիկ ան ցնեն այն: 

 Դաս 4 Դաս 4 Վթա րից տ�  ժած մար դիկ �  նեն հա մա պար-
փակ բժշ կա կան զնն ման և լի ար ժեք տե ղե կատ վ� -
թյ� ն ստա նա լ�  ի րա վ� նք 

 Հաշ վի ա ռե լով Ֆու կու սի մայի և Չեռ նո բի լի ա ղետ նե րի նմա նու թյու նը՝ մի  ջու կային 
է ներ գի այի նկատ մամբ օ րեն քով ամ րագր ված սե փա կա նու թյուն ու նե ցող կա ռույց-
նե րը, ո րոն ցից են կա ռա վա րու թյունն ու կո մու նալ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող 
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ըն կե րու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև IAEA-ն (Ա տո մային է ներ գի այի մի  ջազ գային գոր-
ծա կա լու թյուն), փոր ձում են մե ղ մաց նել ճա ռա գայթ ման ար դյուն քում մարդ կանց 
ա ռող ջու թյա նը հասց ված վն ա սը: Շատ կար ևոր է, որ ա ղե տի ար դյուն քում տու ժած 
մար դիկ (ո րոնց թվում են նաև ե րե խա նե րը) պն դեն հա մա պար փակ բժշ կա կան հե-
տա զո տու թյուն ան ցնե լու ի րենց ի րա վուն քը և, որ պես զի վեր ջինս ան ցկաց վի քա-
ղա քա կան ազ դե ցու թյու նից ան կախ կազ մա կեր պու թյան կող մի ց: 
Բժշ կա կան զն նումն  ե րի ա ռաջ նային նպա տա կը ոչ թե տվյալ նե րի հա վա քագ րումն  
է, այլ հա մոզ վե լը, որ տու ժած նե րին տր վում է լի ար ժեք տե ղե կատ վու թյուն: Հար կա-
վոր է ա պա հո վել նաև ե րկ րորդ կար ծի քի ձեռք բեր ման ու կրկ նա կի հե տա զո տու-
թյուն նե րի ան ցկաց ման հնա րա վո րու թյունն այն տու ժած նե րի հա մար, ով քեր շատ 
են մտա հոգ ված ի րենց ա ռող ջա կան վի ճա կով: 
 Հիմք ըն դու նե լով ստեղծ ված ար տա կարգ ի րա վի ճա կը՝ ճա ռա գայթ ման տա րե կան 
թույ լատ րե լի սահ մա նա չա փը սո վո րա կան քա ղա քա ցի նե րի, այդ թվում հղի կա-
նանց և ե րե խա նե րի հա մար, Ֆու կու սի մա յում հա վա սա րեց վել է նույն մա կար դա կի, 
ի նչ ա տո մա կա յա նի մաս նա գի տա կան աշ խա տա կազ մի  հա մար: Այդ սահ մա նա չա-
փի ը նտ րու թյու նը կա ռա վա րու թյան և ձեռ նար կա տե րե րի կող մի ց պայ մա նա վոր-
ված էր փոխ հա տուց ման վճար նե րի գու մա րի կր ճատ ման ցան կու թյամբ կամ այլ 
ֆի նան սա կան կամ քա ղա քա կան շա հով: Սա խախ տում է տու ժած մարդ կանց հիմ-
նա րար ի րա վունք նե րը: Ար տա կարգ ի րա վի ճա կներում ձեռ նարկ վող ար տա կարգ 
գոր ծո ղու թյուն նե րը, ա ռա ջին ի սկ հնա րա վո րու թյան դեպ քում, պետք է դա դա րեց-
նել: 

5 Սնն դամ թեր քի ան վտան գ�  թյ� նն �  գյ�  ղատն տե-

սա կան, ան տա ռային և ձկ նային տն տե ս�  թյ� ն նե րի 

պաշտ պա ն�  թյ� նն ա պա հո վե լ�  հա մար քա ղա քա ցի-

նե րը պետք է մաս նակ ցեն ռա դի ո մե տ րիկ չա փ� մն  ե-

րին. տե ղե կատ վ�  թյան հա սա նե լի �  թյ�  նը ևս չա փա-

զանց կար ևոր է 

   Հո ղի և ար տադր վող ապ րանք նե րի աղ տոտ վա ծ�  թյ�  նը

 Ֆու կու սի մայի պրե ֆեկ տու րա յում վթա րի ար դյուն քում ռա դի ոակ տիվ նյու թե րի տա-
րա ծու մը մե ծ հար ված հասց րեց գյու ղատն տե սու թյա նը: Պարզ վեց, որ վթա րի ժա-
մա նակ ա ճեց ված վաղ գար նա նային բան ջա րե ղե նը ճա ռա գայթ ման ար դյուն քում 
ու ներ բարձր աս տի ճա նի աղ տոտ վա ծու թյուն, ին չի պատ ճա ռով վեր ջի նիս ա ռա-
քու մը ար գել վեց: Ֆու կու սի մա պրե ֆեկ տու րայի հար կա դիր տար հան ման են թա կա 
շր ջան նե րում ան կում ապ րեց նաև ա ռաջ նային ար դյու նա բե րու թյու նը: Աղ տոտ վա-
ծու թյու նը տար հան ման շր ջան նե րից թա փան ցեց նաև հա րա կից շր ջան ներ, և ար-
դյուն քում Ֆու կու սի մայի ֆեր մե ր նե րը ան ցան ծանր փոր ձու թյուն` պայ մա նա վոր-
ված հո ղի և ար տադ րան քի աղ տոտ վա ծու թյամբ: 
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 Մի ջու կային ա ղե տի պատ ճա ռով Ճա պո նի ան ստիպ ված էր սահ մա նել սնն դամ-
թեր քում ռա դի ոակ տիվ նյու թե րի պա րու նա կու թյան ժա մա նա կա վոր նոր չա փա բա-
ժին, այն է ՝ 500 բե քե րել (Բք) 1 կգ-ի հա մար (Մար տի 17, 2011)՝ ար գե լե լով տվյալ 
սահ մա նա չա փը գե րա զան ցող սնն դամ թեր քի ա ռա քու մը (Բք-ն ռա դի ոակ տիվ նյու-
թե րի քա նա կի չափ ման հա մար օգ տա գործ վող մի  ա վորն է, մի նչ դեռ Զվ-ն ար ձակ-
ված ճա ռա գայթ ման չափ ման մի  ա վո րը): Մինչ այդ Ճա պո նի ա յում կի րառ վում էր 
370 Բք/կգ սահ մա նա չա փը, ո րը գոր ծում էր ներկր վող սնն դամ թեր քի հա մար Չեռ-
նո բի լի ա ղե տից հե տո: Վե րո հի շյալ սահ մա նա չա փը մե ծ շփո թու թյուն ա ռա ջաց րեց 
այն ա ռու մով, որ մար դիկ չգի տե ին, ի նչ պես կի րա ռել տար բեր ստան դարտ ներ սնն-
դամ թեր քի նկատ մամբ՝ կախ ված նրա նից, թե դրանք ար տադր վել են տե ղում, թե 
ներկր վել դր սից (օ րի նակ՝ ա րդյոք 400 Բք/կգ-ն ըն դու նե լի է, քա նի որ այն ար տադր-
վել է Ճա պո նի ա յում, բայց ա նըն դու նե լի, քա նի որ այն ներկր ված է): Հետ ևա բար, 
2012 թվա կա նի ապ րի լի 1-ին սնն դամ թեր քում ռա դի ոակ տիվ նյու թե րի պա րու նա-
կու թյան հա մար Ճա պո նի ան սահ մա նեց նոր չա փա բա ժին (տե՛ս ա ղյու սա կը), ո րով 
վթա րից հե տո Ճա պո նի ա յում վե րահսկ վում է ամ բողջ սնն դամ թեր քը: Ներկր վող 
սնն դամ թեր քի հա մար նախ կի նում սահ ման ված 370 Բք/կգ սահ մա նա չա փը մն ա ցել 
է ան փո փոխ: 

Ա ղյու սակ. Ռա դի ոակ տիվ ցե զի ու մի  բա զային նոր մա տիվ մե  ծու թյու նը (հիմն  ված Ա ռող ջա պա հու թյան, 
աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան նա խա րա րու թյան տվյալ նե րի վրա) 

Սնն դամ թեր քի 
խ� մ բը

Ժա մա նա կա վոր սահ-
մա նա չա փը ներկր-
վող սնն դամ թեր քի 
հա մար (Բք/կգ)*1

Ժա մա նա կա վոր սահ-
մա նա չա փը վթա րից 
ան մի  ջա պես հե տո 

(Բք/կգ)*2

Ներ կայիս 
սահ մա նա-

չա փը
(Բք/կգ)

Կի րա ռե լի 
ժա մա նա կաշր ջա նը

1986 թվա կա նի 
նոյեմ բե րի 1-ից 

առ այ սօր 

2011 թվա կա նի մար տի 
17-ից մի նչև 2012 

թվա կա նի մար տի 31-ը

2012 թվա կա նի 
ապ րի լի 1-ից 

առ այ սօր 

Խ մե  լու ջուր

370*

200
10

Կաթ 50

Մանկական սնունդ 20* 50

Ընդհանուր սնունդ 500 100

*1  Կի րա ռե լի է մի  այն ներկր վող սնն դամ թեր քի նկատ մամբ
*2 Ը նտր ված 4 ռա դի ոակ տիվ նյու թե րը, ո րոնց սպա ռու մը պետք է սահ մա նա փակ ված լի նի՝ ռա դի-

ոակ տիվ յոդ, ռա դի ոակ տիվ ցե զի ում, ու րա նի ում, պլու տո նի ում: Ու րա նի մե  ծու թյու նը տր ված է 
մանկական սննդի հա մար: Ցան կա լի է, որ ռա դի ոակ տիվ յո դի քա նա կը չգե րա զան ցի 100 Բք/կգ 
ե րե խա նե րի հա մար նա խա տես ված փո շի աց ված կա թում: 



37Ֆու կու սի մայի վթա րը և դրա նից քաղ ած 10 դա սե րը

   Գյ�  ղա ցի նե րի և քա ղա քա ցի նե րի կող մի ց մշ տա դի տարկ ման 

ի րա կա նաց ման և տե ղե կատ վ�  թյան հրա պա րակ ման 

նա խա ձեռ ն�  թյ� ն ներ

Ռա դի ոակ տիվ նյու թե րը հայտ նա բեր վել են ան մի  ջա պես վթա րից հե տո հա վաք-
ված բան ջա րե ղե նի մե ծ մա սում: Իշ խա նու թյուն ներն ի րա կա նաց րել է ին գյու ղատն-
տե սա կան մթեր քում առ կա ճա ռա գայթ ման դո զայի չա փումն  եր ը ստ նմու շառ ման 
սկզ բուն քի, սա կայն նմուշ նե րի քա նա կը սահ մա նա փակ էր և հնա րա վոր չէր հս տակ 
սահ մա նել, թե որ շր ջա նից են դրանք բեր վա ծ: Գյու ղա ցի նե րը չգի տե ին, թե ա րդյոք 
կա րե լի է ու տել ի րենց ի սկ հո ղա մա սում ա ճեց ված գյուղմ թեր քը: Կա ռա վա րու թյունն 
ու իշ խա նու թյուն նե րը բա վա րար ու սումն  ա սի րու թյուն ներ չէ ին ան ցկաց նում: Չու նե-
նա լով հս տակ տվյալներ, այ նո ւա մե  նայ նիվ նրանք շեշ տում է ին որ ևէ վտան գի բա-
ցա կա յու թյու նը՝ այդ կերպ փոր ձե լով մե ղ մաց նել վթա րի ար դյուն քում պատ ճառ ված 
վն ա սը: Ար դյուն քում մարդ կան ցից շա տե րը կորց րե ցին վս տա հու թյու նը իշ խա նու-
թյուն նե րի և կա ռա վա րու թյան հան դեպ: Ստա նա լով մի  խումբ քա ղա քա ցի նե րի, 
մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րի և Ֆու կու սի մայից դուրս կամ այլ ե րկր նե րում գտն վող 
հա մալ սա րան նե րի օգ նու թյու նը՝ ճա ռա գայթ ման հետ նախ կի նում որ ևէ ա ռն չու-
թյուն չու նե ցած քա ղա քա ցի ներն ու գյու ղա ցի նե րը սկ սե ցին զբաղ վել ի նք նու սուց-
մամբ և ան ցկաց նել սե փա կան չա փումն  եր: Քա ղա քա ցի նե րին և գյու ղա ցի նե րին 
ան հրա ժեշտ էր պար զել, թե ա րդյոք պրե ֆեկ տու րայի տա րած քում ա ճեց ված ար-
տադ րանքն ան վտանգ է, թե ոչ: 
 Գյու ղա ցի նե րը չսահ մա նա փակ վե լով 
մի  այն ի րենց ար տադ րան քում ռա դի-
ոակ տիվ նյու թե րի պա րու նա կու թյան 
չա փումն  ե րով, սկ սել է ին ստու գել նաև 
ամ բողջ տա րա ծաշր ջա նի ար տադ րան-
քը: Նրանք կար ծում է ին, որ գյու ղատն-
տե սա կան հո ղա տա րածք նե րի ու շա դիր 
և ճշգ րիտ չա փումն  ե րը կօգ նեն ի րենց 
հաս կա նալ, թե ի նչ պես է տա րած վում 
աղ տոտ վա ծու թյու նը և ի նչ պես կան-
խար գե լել դրա ներ թա փան ցու մը սնն-
դամ թեր քի մե ջ: Չնա յած հա վաք ված 
բան ջա րե ղե նի վե րա բե րյալ մտա հո գու-
թյուն նե րին՝ ար տադ րան քի տե սակ նե-
րից շա տե րում ռա դի ոակ տիվ նյու թե րի 
պա րու նա կու թյու նը զգա լի ո րեն ցածր 
էր կա ռա վա րու թյան կող մի ց սահ ման-
ված դո զայի շե մային բաժ նե մա սի մե -
ծու թյու նից: Սա ա վե լի էր ամ րապն դում 
գյու ղա ցի նե րի մար տա կան ո գին և 
նպաս տում հա սա րա կու թյան պաշտ-
պա նու թյան ա պա հով մա նը: 

Ֆու կու սի մայի օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան 
ցան ցի ան դամն  ե րը չա փում են ճա ռա գայթ ման 
չա փա բա ժի նը հո ղում
Դեկ տեմ բեր, 2011թ., լու սան կա րը` JANIC
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Այ նո ւա մե  նայ նիվ, ռա դի ոակ տիվ աղ տոտ վա ծու թյամբ ան հանգս տա ցած սպա ռող-
ներն ու ա ռա քիչ նե րն այլևս չէ ին գնում Ֆու կու սի մայի ար տադ րան քը: Նման մո տե-
ցու մը շա րու նակ վում էր չնա յած այն փաս տին, որ Ֆու կու սի մայի ար տադ րան քում 
ռա դի ոակ տիվ նյու թե րի պա րու նա կու թյան ցու ցա նի շը շատ ա վե լի ցածր էր, քան 
կա ռա վա րու թյան կող մի ց հաս տա տա ված սահ մա նա չա փը: Սա այս պես կոչ ված «ոչ 
նպաս տա վոր ա սե կո սե նե րի ար դյուն քում պատ ճառ ված վն ասն էր»: Նման մո տե-
ցու մը հաղ թա հա րե լու հա մար, գյու ղա ցի նե րը մունիցիպալիտետների և հա մալ սա-
րան նե րի հետ հա մա տեղ հան դես ե կան մի  շարք նա խա ձեռ նու թյուն նե րով: Ֆու կու-
սի մայի հա մալ սա րա նը, ո րի հետ մի  ա սին գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվն  երն 
ի րա կա նաց նում է ին գյու ղատն տե սա կան հո ղա տա րած քի չա փագ րումն  եր պրե ֆեկ-
տու րայի ո ղջ տա րած քում, ա ռա ջար կում է. 1) ստեղ ծել գյու ղատն տե սա կան հո ղա-
տա րածք նե րում ռա դի ոակ տիվ նյու թե րի տա րած ման քար տեզ, 2) ստեղ ծել դրանց 
տա րած ման գոր ծա կից նե րի տվյալ նե րի բա զա` ը ստ շր ջան նե րի ու թո ղարկ ված ար-
տադ րան քի և ձեռ նար կել մի  ջո ցա ռումն  եր այդ նյու թե րի ներ թա փան ցու մը կան խե-
լու ո ւղ ղու թյամբ 3) բա րե լա վել ար տադ րո ղի կող մի ց նախ քան ար տադ րան քի տե-
ղա փո խու մը ի րա կա նաց վող մո նի թո րին գի ո րա կի մա կար դա կը, 4) բա րե լա վել ոչ 
մի  այն ներկ րող նե րի, այլև սպա ռող նե րի կող մի ց ի րա կա նաց վող մշ տա դի տարկ ման 
ո րա կը և հրա պա րա կել ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյու ն, ին չը թույլ կտա կր կին շա-
հել սպա ռող նե րի վս տա հու թյու նը և կան խել ոչ նպաս տա վոր լու րե րի տա րա ծու մը: 
Ինչ պես քա ղա քային շր ջան նե րի, այն պես էլ գյու ղատն տե սա կան հո ղա տա րածք-
նե րի վա րա կա զերծ ման հա մար կա ռա վա րու թյունն ըն դու նում է հո ղի վե րին շեր տի 
(մի  քա նի սան տի մե տր) հե ռաց ման մա սին ո րո շում: Գյու ղա ցի նե րի հա մար, սա-
կայն, եր կար տա րի նե րի ըն թաց քում ստեղծ ված ու մշակ ված հո ղա տա րածք նե րը 
չա փա զանց կար ևոր է ին և, ը ստ այդմ, պար զա պես ա նըն դու նե լի էր հո ղի վե րին 
շեր տի հե ռա ցումն  ու ո չն չա ցու մը: Մի ջու կային վթա րից մոտ մե կ ա մի ս ան ց Ֆու կու-
սի մայի պրե ֆեկ տու րան հո ղա գոր ծու թյան վե րա բե րյալ իր մո տե ցու մը պար զա բա-
նեց հետ ևյալ կերպ. « հո ղե րի մի  ա խառն ման շնոր հիվ ռա դի ոակ տիվ ցե զի ու մի  մե ծ 
մասն ար դեն կլան վում է, ին չը նշա նա կում է, որ այն չի կա րող ներ թա փան ցել ար-
տադ րան քի մե ջ…. հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում ձեռ նար կե՛ք կոմ պոս տաց ման 
կար գի մի  ջո ցա ռումն  եր»: Նման մո տե ցու մը, ո րը ռա դի ոակ տիվ ցե զի ու մի  պա րու-
նա կու թյու նը նվա զեց նե լու հա մար կի րա ռում է հո ղե րի խառն ման մե  թո դը, վե րահս-
կո ղու թյան տակ է պա հում դրա տա րա ծու մը և մի նչ օ րս կի րառ վում է Ֆու կու սի մայի 
տա րած քում և այն տե ղից դուրս ապ րող օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ-
վող ֆեր մե ր նե րի և հե տա զո տող նե րի շր ջա նում՝ որ պես ու սումն  ա սի րու թյան և հե-
տա զո տու թյան ի րա կա նաց ման ե լա կետ:
 Ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյա նը են թարկ վող գյու ղատն տե սա կան ո լոր տի աշ խա-
տող նե րի խն դի րը նույն քան կար ևոր է, որ քան գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի 
աղ տոտ ման կան խար գե լու մը: Հա մե  մա տա բար բարձր ճա ռա գայթ ման ֆոն ու նե-
ցող հո ղա տա րածք նե րում եր կար ժա մա նակ աշ խա տե լու դեպ քում ճա ռա գայթ-
ման ազ դե ցու թյա նը են թարկ վող աշ խա տող նե րի (հատ կա պես ե րի տա սարդ նե րի) 
խն դի րը մի նչ օ րս լուրջ մտա հո գու թյան ա ռար կա է: Այդ պատ ճա ռով ան հրա ժեշտ է 
ներդ նել պե տու թյան կող մի ց ֆի նան սա վոր վող եր կա րա ժա  ետ և շա րու նա կա կան 
բժշ կա կան վե րահսկ ման հա մա կարգ: 
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   Կաթ նամ թեր քի ար տադ ր�  թյանն �  ա նաս նա բ�  ծ�  թյա նը 

հասց վող զգա լի վն ա սը 

Վ թա րից մե կ շա բաթ ան ց ռա դի ոակ տիվ նյու թեր հայտ նա բեր վե ցին Ի ի տա տե 
գյու ղից ստաց ված թարմ կա թում, ո րի օգ տա գոր ծումն  ու ար տա հա նումն  ար գել-
վեց: Ա մե ն օր գյու ղա ցի նե րը կթում է ին կո վե րին և կա թը թա փում: Դա բե րեց նրան, 
որ կո վե րը վա ճառ վե ցին տվյալ շր ջա նից դուրս և տար հան ման գո տում գտն վող 
կաթ նամ թերք ար տադ րող ֆեր մա նե րի տե րե րը ստիպ ված ե ղան փա կել ի րենց 
ար տադ րու թյուն նե րը: Նույ նը վե րա բե րում է նաև ա նաս նա բու ծու թյամբ զբաղ վող 
այն գյու ղա ցի նե րին, ով քեր ապ րում է ին տար հան ման գո տի նե րի հար ևա նու թյամբ 
գտն վող բարձր ճա ռա գայ թային ֆոն ու նե ցող շր ջան նե րում, սա կայն, նե րառ ված 
չէ ին կա ռա վա րու թյան կող մի ց սուբ սի դա վոր վող կամ օգ նու թյուն ստա ցող գյու ղա-
ցի նե րի ցու ցակ նե րում, ո րն ի րա կան դժ բախ տու թյուն էր նրանց հա մար: Կաթն ու 
կաթ նամ թեր քը են թարկ վում է ին ման րակր կիտ զնն ման դեռևս հում քի (թարմ կաթ) 
վի ճա կով: 
Ինչ վե րա բե րում է ա նաս նա կե րին, ա պա Ֆու կու սի մայի պրե ֆեկ տու րայի ո րոշ շր-
ջան նե րի և դրա նցից դե պի հյու սիս ըն կած Ի վա տե պրե ֆեկ տու րա յում կաթ նամ-
թերք ար տադ րող ֆեր մե ր նե րը, ո րոնց վրա տա րած վում է ին ո րո շա կի սահ մա նա-
փա կումն  եր, քրտ նա ջան աշ խա տում է ին՝ թարմ կա թի ան վտան գու թյունն ա պա հո-
վե լու հա մար` սո վո րա կան կե րի փո խա րեն տա լով ի րենց կաթ նա սուն նե րին մշա-
կում չան ցած ներկր ված կեր, ո րը հա մե  մա տա բար շատ ա վե լի թանկ էր: 
 Խո զե րի և խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի հա մար նա խա տես ված կե րը, ստուգ-
վում էր նույն չա փա նիշ նե րով, ինչով որ կաթ նամ թեր քը` կա թի վե րամ շակ ման ֆեր-
մա նե րում: Բո լոր այն շր ջան նե րում, որ տեղ սահ ման վել է ին ար տա հան ման սահ-
մա նա փա կումն  եր, տա վա րի մսի ար տադ րու թյամբ զբաղ վող ֆեր մա նե րը պետք 
է ան ցնե ին ամ բող ջա կան ստու գում: Մունիցիպալիտետների կող մի ց ստու գում էր 
ան ցկաց վում նաև այդ շր ջան նե րում տե ղա կայ ված սպան դա նոց նե րից ստաց ված 
մսի այլ տե սակ նե րի (խոզ, հավ) և ձվի նկատ մամբ: 

Ի տար բե րու թյուն կո վե րի՝ խո զե-
րին և հա վե րին կե րակ րում է ին 
հիմն  ա կա նում ներկր ված ձա վա-
րե ղե նով: Ո րո շա կի մտա հո գու-
թյուն էր ա ռա ջաց նում փոքր ֆեր-
մա նե րում տե ղա կան կե րի վրա 
ա ճեց ված հա վե րից ստաց ված 
ձվե րի աղ տոտ վա ծու թյան հա վա-
նա կա նու թյու նը, սա կայն, որ քան 
էլ դա կա րող էր ան սպա սե լի թվալ, 
աղ տոտ վա ծու թյան որ ևի ցե ա պա-
ցույց գրե թե չկար: 

Սո վից սատ կած կո վերն ա մա յա ցած տար հան ման 
գո տում
Ապ րիլ, 2011թ., լու սան կա րը՝ Նաո մի  Տոյո դա
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  Ձկ նար դյ�  նա բե ր�  թյ�  նը՝ սպա ռող նե րի սևե ռ� ն �  շադ ր�  թյան 

կենտ րո ն� մ 

 Հաշ վի առ նե լով, որ վթա րից հե տո ռա դի ոակ տիվ նյու թեր պա րու նա կող աղ տոտ-
ված ջրե րը շա րու նա կում են լց վել օվ կի ա նոս՝ սպա ռող նե րը մի նչ օ րս շատ ա չա լուրջ 
հետ ևում են ծո վամ թերք ի աղ տոտ վա ծու թյա նը: Մի ջու կային վթա րի ազ դե ցու թյան 
պատ ճա ռով սահ մա նա փակ վել է նաև Ֆու կու սի մա պրե ֆեկ տու րայի ա փա մե րձ 
շր ջան նե րում ձկ նոր սա կան տն տե սու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյու նը: Նման հան գա-
մանք նե րում Ֆու կու սի մայի պրե ֆեկ տու րան հրա պա րա կել է ան վտանգ հա մար վող 
ձկ նա տե սակ նե րի ցան կը՝ հիմն  ված ռա դի ոակ տի վու թյան ստուգ ման ա վե լի քան 
10000 ար դյունք նե րի վրա: Ներ կա յում փոք րա ծա վալ ա ռևտ րային գոր ծառ նու թյուն-
նե րը գտն վում են փոր ձարկ ման փու լում, ո րից հե տո կհա վա քագր վի տվյալ ձկ նա-
տե սակ նե րը օգ տա գոր ծած մարդ կանց կար ծի քը: Այս փորձ նա կան վա ճառ քը դեռևս 
շա րու նակ վում է, որ պես զի ձեռք բեր վեն ան հրա ժեշտ տվյալ ներ Ֆու կու սի մայի 
պրե ֆեկ տու րա յում ձկ նային ար տադ րու թյու նը վերսկ սե լու հա մար: 2014 թվա կա նի 
սեպ տեմ բե րի 30-ի դրու թյամբ փորձ նա կան վա ճառ քում ներգ րավ ված էր 52 ձկ նա-
տե սակ: 50 Բք/կգ ցու ցա նի շը գե րա զան ցող ձկ նա տե սակ նե րը հե ռաց վում են փորձ-
նա կան վա ճառ քից: Աղ տոտ ված ջրի խնդ րով ան հանգս տա ցած՝ Ֆու կու սի մայի 
պրե ֆեկ տու րան ա ջակ ցում է օվ կի ա նո սի ռա դի ոակ տի վու թյան բա ցա հայտ մանն 
ո ւղղ ված հե տա զո տու թյուն նե րի ի րա կա նաց մա նը: Ը ստ հե տա զոտ ման տվյալ նե-
րի, թույ լատ րե լի ձկ նոր սու թյան գո տի նե րում չեն հայտ նա բեր վել ռա դի ոակ տիվ 
ցե զի ում ու տրի տի ում, ի սկ տվյալ նյու թե րի ո րոշ տար րեր, ե թե ան գամ հայտ նա-
բեր վել են, ապա՝ չնչին քանակությամբ: Հարկ է նշել, սա կայն, որ ո րոշ շր ջան ներ 
մտա հոգ ված են այն փաս տով, որ հե տա զոտ ման են թա կա ձկ նա տե սակ նե րը 
սահ մա նա փակ են: 
Ի րենց կեն սա բա նա կան հատ կա նիշ նե րի շնոր հիվ քաղց րա համ ջրե րի ձկ նե րը հեշ-
տու թյամբ կլա նում են ռա դի ոակ տիվ ցե զի ու մը, սա կայն շատ դժ վա րու թյամբ են 
ա զատ վում դրա նից: Ի նչ պես Ֆու կու սի մայի պրե ֆեկ տու րա յում, այն պես էլ Ար ևե-
լյան Ճա պո նի այի բազ մա թիվ շր ջան նե րում մի նչ օ րս գրանց վում են բազ մա թիվ 
դեպ քեր, ե րբ քաղց րա համ ջրե րի ձկ նե րում ռա դի ոակ տիվ ցե զի ու մի  պա րու նա կու-
թյու նը գե րա զան ցում է սահ ման ված շե մը (բա ցա ռու թյամբ ար հես տա կան ա ճեց-
ված ձկ նե րի): Լեռ նային գե տե րում ձկ նոր սու թյամբ զբաղ վող նե րը պետք է հետ ևեն 
«բռ նի՛ր և ար ձա կի՛ր» կար գա խո սին, քա նի որ տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող-
մի ց ար գել ված է այդ ձկ նե րի օգ տա գոր ծու մը: 
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 Դաս 5 Դաս 5 Կար ևոր է ստեղ ծել մշ տա դի տարկ ման մի  
հա մա կարգ, ո րը հա վա սա րա պես հա սա նե լի լի նի 
ի նչ պես ար տադ րող նե րին, այն պես էլ սպա ռող նե րին 

 Ճա ռա գայթ ման վե րա բե րյալ կաս կած ներ ա ռա ջաց նող ի րա վի ճա կի ա ռա ջաց ման 
դեպ քում, նույ նիսկ ե թե ծո վամ թեր քի ան վտան գու թյունն ա պա ցու ցե լու նպա տա կով 
ար տադ րող նե րը ներ կա յաց նում են ման րակր կիտ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը, 
մի և նույն է, այդ քան էլ հեշտ չէ վե րա կանգ նել շու կայի վս տա հու թյու նը: Եվ նույ նիսկ 
ե թե իշ խա նու թյուն ներն ու ար տադ րող նե րը փոր ձեն հեր քել այդ ոչ բա րեն պաստ 
լու րե րն, այ նո ւա մե  նայ նիվ սպա ռող նե րը չեն հանգս տա նա, մի նչև լի ո վին չվս տա հեն 
մշ տա դի տարկ ման և ստուգ ման հա մա կար գին և, ինչն ա վե լի կար ևոր է՝ բաշխ ման 
հա մա կար գին: 
4 տա րի է ան ցել Ֆու կու սի մա յում տե ղի ու նե ցած վթա րից, սա կայն ի րա վի ճա կը 
դեռևս լի ո վին չի կա յու նա ցել: Կա ան հանգս տու թյուն կապ ված մի  ջու կային վա ռե-
լի քի ու աղ տոտ ված ջրի հետ և ոչ մի  այն Ֆու կու սի մայի պրե ֆեկ տու րա յում: Դա տե-
լով ներ կայիս ի րա վի ճա կից շատ քիչ հույս կա, որ նախկին վս տա հու թյու նը կվե րա-
կանգն վի: Այլ կերպ ա սած, պար զա պես, հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել, որ կարճ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում մար դիկ կվե րա կանգ նեն ի րենց վս տա հու թյու նը ա ղե տի 
պատ ճառ դար ձած ա տո մա կա յա նի հար ևա նու թյամբ ար տադր վող մթեր քի նկատ-
մամբ: Ա վե լին, տե ղա կան ար դյու նա բե րու թյու նը կանգ նած է աշ խա տու ժի պա կա սի 
բա վա կան լուրջ խնդ րի ա ռաջ` պայ մա նա վոր ված հե ռա ցող մարդ կանց ա ճող թվի 
և տա րա ծաշր ջա նում տի րող ը նդ հա նուր ան կա յուն ի րա վի ճա կի հետ: Ե թե այդ պես 
շա րու նակ վի, ա պա տե ղա կան ամ բողջ ար դյու նա բե րու թյու նը կա րող է փլուզ վել: 
Սա մի  խն դիր է, ո րը չի կա րող լուծ վել մի  ան վագ սուբ սի դա վոր ման կամ փոխ հա-
տուց ման մի  ջո ցով:
 Ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյու նը խո շոր հար ված հասց րեց ար դյու նա բե րու թյան 
ա ռաջ նային ճյու ղե րին: Բա ցի այդ, ե թե անգամ ճա ռա գայթ ման հետ ևանք ներն այդ-
քան ծանր չլի նե ին, այ նո ւա մե  նայ նիվ, վն ա սը հնա րա վոր չէ շտկել, քա նի դեռ մար-
դիկ խո րա պես հա մոզ ված չեն չափ ման հա մա կար գե րի հու սա լի ու թյան մե ջ: 
Այդ նպա տա կով ցան կա ցած ե րկ րի ժո ղո վուրդ պետք է պա հան ջի, որ պես զի հա-
մա պա տաս խան մար մի ն նե րը սահ մա նեն հս տակ չա փա նիշ ներ ա ռաջ նային ար-
դյու նա բե րա կան ար տադ րան քի, սնն դամ թեր քի և խմե  լու ջրի ռա դի ոակ տի վու թյան 
հա մար՝ նախ քան լուրջ ա ղե տի պա տա հե լը: Վտան գը կա յա նում է նրա նում, որ ե թե 
նույ նիսկ սո վո րա կան պայմաններում դուք ու նեք խիստ չա փա նիշ ներ, ա պա ար-
տա կարգ ի րա վի ճա կի պա րա գա յում իշ խա նու թյուն նե րը կա րող են փոր ձել զգա լի-
ո րեն ի ջեց նել կամ բարձ րաց նել այդ չա փա նիշ նե րի մա կար դա կը: Այլ հնա րա վոր 
խն դիր նե րի շար քում են հե տա զո տու թյան ժա մա նակ թույլ տր ված բաց թո ղումն  ե րը, 
այլ շր ջա նի ար տադ րան քի « դի մա կի» տակ ներկր վող ապ րանք նե րը, տվյալ նե րի 
կեղ ծու մը: Բնակ չու թյա նը ան հրա ժեշտ է վս տա հե լի, վե րահսկ ման լայն հնա րա վո-
րու թյուն ներ տվող հա մա կարգ, ո րը հնա րա վո րու թյուն կտա նաև դի մե  լու ան կախ 
փոր ձա գետ նե րի օգ նու թյա նը: 
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 Շատ կար ևոր է մշ տա պես ու նե նալ ճա ռա գայթ ման վե րահսկ ման և չափ ման գոր-
ծիք ներ և ստեղ ծել մի  հա մա կարգ, ո րի մի  ջո ցով գյու ղա ցի նե րը, ձկ նորս ներն ու սպա-
ռող նե րը կկա րո ղա նան ի նք նու րույն չա փումն  եր ի րա կա նաց նել գյու ղատն տե սա կան 
կոո պե րա տիվն  ե րի և հա մայնք նե րի բո լոր մա կա րդակ նե րում: Տեղեկատվության 
հրա պա րա կու մը ճա ռա գայթ ման վե րահսկ ման և չափ ման նկատ մամբ մարդ կանց 
վս տա հու թյու նը շա հե լու գրա վա կանն է: Քա ղա քա ցի նե րը պետք է պար բե րա բար 
ան ցնեն դա սըն թաց ներ՝ վե րահսկ ման և չափ ման ար դյունք ներն ա վե լի լավ կար-
դա լու և հաս կա նա լու հա մար: 

  Պ րե ֆեկ տ�  րայի սահ ման նե րը գերազանցող ճա ռա գայ թ�  մը

38-ա մյա Տա կա շի Սա տոն (կեղ ծա նուն) ապ րում էր Ֆու կու սի մա պրե ֆեկ տու րայի 
հյու սի սային սահ մա նին հա րա կից Մի յա գի պրե ֆեկ տու րայի գյու ղե րից մե  կում: Նա 
10 տա րի ա ռաջ Տո կի ոյից տե ղա փոխ վել էր գյուղ և հաստատվել այնտեղ: Ե րբ տե ղի 
ու նե ցավ Ֆու կու սի մայի մի  ջու կային վթարը, նրան թվում էր, թե ի րեն ոչ մի  վտանգ չի 
սպառ նում, քա նի որ ապ րում է այլ պրե ֆեկ տու րա յում: Սա կայն Ֆու կու սի մա պրե ֆեկ-
տու րայի տա րած քին հա րող մյուս գյուղի բնակիչները շատ մտա հոգ է ին: Տա կա շի ի 
ըն կեր նե րից մե  կը չա փել էր իր գյու ղի ռա դի ոակ տիվ ֆոնն ու տագ նապ բարձ րաց րել: 
Դրա նից հե տո նա իր կնոջն ու ե րե խային ուղարկում է Մի յա գի պրե ֆեկ տու րա յում 
գտ նող Սեն դայ քա ղա քը, որ տեղ բնակ վում է ին կնոջ ծնող նե րը: Եվ չնա յած, որ ճա ռա-
գայ թու մը թա փան ցել էր նաև այդ գյու ղը, ի նչ-որ ան հաս կա նա լի պատ ճա ռով նա չի 
կա րո ղա նում կա ռա վա րու թյու նից ստա նալ որ ևէ փոխ հա տու ցում, քա նի որ իր գյու ղը 
Ֆու կու սի մայի պրե ֆեկ տու րայի մաս չի կազ մում: Դա ռը փոր ձից ել նե լով, Տա կա շին 
հաս կա նում է, որ մարդ կանց կող մի ց գծած սահ ման նե րը ոչ մի  ար գելք չեն ներ կա յաց-
նում ճա ռա գայթ ման հա մար: 
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6  Ամ բող ջա կան վա րա կա զեր ծ�  մը հնա րա վոր չէ 

  « Տ� ն` ա ռանց զ�  գա րա նի» 

Ի սկզ բա նե Ճա պո նի այի ա տո մա կա յա նի շա հա գործ ման քա ղա քա կա նու թյան մե ջ 
չեն ե ղել հս տակ ցու ցումն  եր՝ կապ ված օգ տա գործ ված վա ռե լի քի վերջ նա կան ար-
տա հան ման հետ: Սա կա րե լի է նմա նեց նել զու գա րան չու նե ցող տա նը: Բացի 
այդ, այժմ Ճապոնիան պետք է նաև ազատվի Ֆուկուսիմայի վթարի պատճառով 
գոյացած ռադիոակտիվ տարրերով հագեցած քարե բեկորներից ու թափոններից: 
Դա անհրաժեշտ է իրականացնել ատոմակայանը շահագործումի ց հանելու աշխա-
տանքներին ցուգընթաց, որի համար կպահանջվի մի  քանի տասնյակ տարի:
Ա ղե տի հետ ևան քով գո յա ցած փլա տակ նե րը դար ձան լուրջ վի ճա բա նու թյան 
ա ռար կա՝ կապ ված լայ նա ծա վալ մաքր ման աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լու և այդ 
փլա տակ ներն ա ղե տի գո տուց հեռացնելու ո ւղ ղու թյամբ իշ խա նու թյուն նե րի կող մի ց 
ձեռ նար կված քայ լե րի հետ: Քա ղա քա ցի ներն ու շա դիր հետ ևում է ին այդ քայ լե րին, 
քա նի որ ան հանգս տա ցած է ին ռա դի ոակ տիվ աղ տոտ վա ծու թյան տա րած ման հա-
վա նա կա նու թյամբ: Այ նո ւա մե  նայ նիվ, Շր ջա կա մի  ջա վայ րի պաշտ պա նու թյան նա-
խա րա րու թյան կող մի ց ձևա վոր ված քնն չա կան հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նե ու թյան 
ար դյունք նե րը հա սա նե լի չէ ին քա ղա քա ցի նե րին, քա նի որ վեր ջի նիս նիս տե րի ար-
ձա նագ րու թյուն նե րը չէ ին հրա պա րակ վում: Լայ նա ծա վալ մաքր ման աշ խա տանք-
նե րի հա մար, ո րը նա խա տես ված էր ի րա կա նաց նել 2 տար վա ըն թաց քում՝ սկ սած 
2011 թվականից: Այդ նպատակի համար հատ կաց վել էր 1 տրի լի ոն յեն: 
Վա րա կա զերծ ման աշ խա տանք նե րը մե կ նար կե ցին 2012 թվա կա նին: Հետ չեռ նո բի լ-
յան Եվ րո պա յում, սա կայն, վա րա կա զերծ ման աշ խա տանք նե րը դի տարկ վել է ին 
որ պես ոչ ար դյու նա վետ մե  թոդ՝ պայ մա նա վոր ված դրանց ի րա կա նաց ման հա մար 
ան հրա ժեշտ հս կա յա կան ծախ սե րով: Այս պի սով, Ֆու կու սի մա յում պա հանջ վող 
նման հս կա յա ծա վալ վա րա կա զերծ ման աշ խա տանք նե րի նա խա դեպ աշ խար հում 
դեռևս չի գրանց վել: 

  Անդ րա դառ նա լով եր կար 

ժա մա նա կով հե տաձգ ված 

խն դիր նե րին 

Վա րա կա զերծ ման ար դյուն քում 
գո յա նում են հա մա պա տաս-
խան թա փոն ներ, այդ թվում՝ 
ռա դի ոակ տիվ տար րե րով հա-
գե ցած հող և ա վազ: Վա րա կա-
զերծ ման ար դյուն քում գո յա ցած 
թա փոն նե րը պահ վում են ժա մա-
նա կա վոր պա հոց նե րում: Քա-
ղաք ներն ու գյու ղե րը պետք է 

Քա ղա քի կենտ րո նա կան տա րածք նե րի վա րա կա զեր-
ծու մը բարձր ճնշ ման տակ լվա ցող սար քա վո րումն  ե րի 
մի  ջո ցով
Փետր վար, 2012թ., լու սան կա րը՝ JANIC
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ի նք նու րույն ը նտ րե ին ժա մա նա կա վոր պա հոց նե րի տե ղա կայ ման տա րածք նե րը, 
սա կայն զգա լի ա ռա ջըն թաց, այդ ա ռու մով, դեռևս չի նկատ վում: Հետ ևա բար, աղ բը 
ժա մա նա կա վո րա պես կուտակվում է տար բեր վայ րե րում՝ այ գի նե րում, մե ծ տնե րի 
բա կե րում և այլն: Համաձայն վերջին որոշումն երի՝ այս աղ բը նա խա տես վում է տե-
ղա փո խել ժա մա նա կա վոր պա հոց ներ, ո րոնք պետք է կա ռուց վեն այն քա ղաք նե րի 
(Ֆու թա բա և Օ կու մա) տա րածք նե րում, որ տեղ տե ղա կայ ված է Ֆու կու սի մա Դաի չի 
ա տո մա կա յա նը, ո րից հե տո 30 տա րի նե րի ըն թաց քում այն պետք է դուրս բեր վի 
պրե ֆեկ տու րայի սահ ման նե րից, սա կայն, ո ւր՝ դեռ հայտ նի չէ: 

  Ոչ մաս նա գետ նե րի կող մի ց ի րա կա նաց վող վա րա կա զեր ծ�  մը 

ա վե լաց ն� մ է նրանց՝ ճա ռա գայթ ման ազ դե ց�  թյա նը 

են թարկ վե լ�  ռիս կը 

Թեև վա րա կա զերծ ման ի րա կա նաց ման հա մար պա տաս խա նա տու են պե տու-
թյունն ու տե ղա կան իշ խա նու թյուն ները, ի րա կա նում դրանց ան ցկաց ման պար տա-
կա նու թյու նը դր վում է խո շոր շի նա րա րա կան ըն կե րու թյուն նե րի վրա, ո րոնց հետ 
կնք վում է են թա կա պա լա ռո ւի պայ մա նա գիր: Դրանք, հիմն  ա կա նում, Ճա պո նի ա-
յում որ պես «գլ խա վոր կա պա լա ռու» հայտ նի ըն կե րու թյուն ներն են, ո րոնք գտն վում 
են պրե ֆեկ տու րայի սահ ման նե րից դուրս: Այս խո շոր կա պա լա ռու նե րը են թա կա-
պա լա ռո ւի պայ մա նագ րեր են կն քել տե ղա կան փոքր և մի  ջին ըն կե րու թյուն նե րի 
հետ, ո րոնք էլ, ի րենց հեր թին, ա ռա ջադ րան քի ի րա կա նաց ման հա մար ա ռա ջար կել 
են աշ խա տող նե րի թեկ նա ծու թյուն ներ՝ հա վա քագր ված ե րկ րի տար բեր շր ջան նե-
րից: Սա մի  ան սո վոր ա ռա ջադ րանք էր, ո րի շր ջա նակ նե րում փորձ նա կան գոր ծո-
ղու թյուն նե րի ժա մա նակ ե ղան բազ մա թիվ սխալ ներ: Վա րա կա զերծ ման հիմն  ա-
կան մե  թո դը նե րա ռում էր հո ղի վե րին շեր տի մաք րու մը, ի սկ այ նու հետև՝ հե ռա ցու-
մը: Բարձր ճնշ ման մաք րող սար քա վո րումն  ե րի կի րառ ման ար դյուն քում ռա դի ոակ-
տիվ նյու թե րը լց վում է ին օվ կի ա նոս թափ վող գե տե րը: Ռա դի ոակ տիվ նյու թե րի 
ան հար կի տա րած ման հետ կապ ված քա ղա քա ցի նե րի բո ղոք նե րի արդյունքում, 
Տո կի ոյի կա ռա վա րու թյունն, այ նու հետև, հրա հան գեց աշ խա տող նե րին մաքր ման 
աշ խա տանք նե րի ա վար տից հե տո վե րամ շա կել լվաց ման ար դյուն քում գո յա ցած 
կեղ տաջ րե րը: 

  Բ նակա րա նային տա րածք նե րի վա րա կա զերծ ման դան դաղ 

տեմ պե րը 

 Կա ռա վա րու թյու նը չէր շտա պում ան դրա դառ նալ բնա կե լի շեն քե րի վա րա կա զերծ-
մա նը: Մսուր-ման կա պար տեզ նե րի և դպ րոց նե րի վա րա կա զեր ծու մը հիմն  ա կա նում 
հանձ նա րար վում էր կա՛մ տե ղա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին, կա՛մ ի րա կա նաց-
վում էր դպ րո ցի աշ խա տա կազ մի  և ա շա կերտ նե րի ծնող նե րի ու ժե րով: Ո րոշ դեպ-
քե րում ի րենց օգ նու թյունն է ին ա ռա ջար կում կա մա վոր նե րը: Տար հան ման գո տի-
նե րի ցու ցա կում չնե րառ ված շր ջան նե րում բնա կիչ նե րից շա տերն ապ րում է ին ան-
հրա ժեշտ վա րա կա զեր ծում չան ցած տնե րում: Չս պա սե լով իշ խա նու թյուն նե րի գոր-
ծո ղու թյուն նե րին՝ բնա կիչ նե րից շա տե րը նա խա ձեռ նու թյու նը վերց նում է ին ի րենց 
ձեռ քը: 
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  Որ պես մի  ջ�  կային է ներ գի այի օգ տա գործ ման կողմն  ա կից 

հան դես ե կող գլ խա վոր կա պա լա ռ� ՝ ըն կե ր�  թյ� ն ներն այժմ 

շա հ� յթ են ստա ն� մ մի  ջ�  կային վթա րից 

Վ թա րի ար դյուն քում գո յա ցած քա րա կույ տե րի ու աղ բի մաքր ման և վա րա կա զերծ-
ման լայ նա ծա վալ աշ խա տանք նե րը ե կամ տի աղ բյուր են հան դի սա նում գլ խա վոր 
կա պա լա ռու ըն կե րու թյուն նե րի հա մար: Հաշ վի առ նե լով մաքր ման աշ խա տանք-
նե րի ահ ռե լի ծա վա լը՝ Տո կի ոյի պրե ֆեկ տու րան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 
պայ մա նա գիր է կն քում գլ խա վոր կա պա լա ռու նե րի հետ, ո րոնք ի րենց պայ մա նագ-
րով նա խա տես ված աշ խա տանք նե րի ծա վալն ա վար տե լուց հե տո, պայ մա նա գիր 
են կն քում ար դյու նա բե րա կան թա փոն նե րի տեղափոխմամբ զբաղ վող տե ղա կան 
ըն կե րու թյուն նե րի հետ՝ աշ խա տան քի մն ա ցած մասն ի րա կա նաց նե լու հա մար: 
Քա ղաք նե րի և գյու ղե րի մա կար դա կով կա տար վող վա րա կա զեր ծու մը շատ լավ 
հնա րա վո րու թյուն էր տե ղա կան կա պա լա ռու նե րի հա մար ստեղ ծե լու գոր ծա րար-
նե րի մի  ու թյուն, ո րը կա րող էր ի նչ-որ լիցք հա ղոր դել տվյալ շր ջա նում նոր մալ ի րա-
վի ճա կը վե րա կանգ նե լու ո ւղ ղու թյամբ տար վող աշ խա տանք նե րին: Ցա վոք, դր սից 
բեր ված խո շոր կա պա լա ռու նե րի աս պա րե զում հայտ նվե լը սուր մր ցակ ցու թյուն 
ա ռա ջաց րեց վեր ջին նե րիս շր ջա նում: Մինչ օ րս մի  ջու կային քա ղա քա կա նու թյան 
ի րա կա նաց ման շնոր հիվ հարս տա ցած մար դիկ այժմ շա հույթ են ստա նում նաև մի -
ջու կային վթա րից: 

   Բազ մա մա կար դակ են թա կա պա լա ռ�  ա կան պայ մա նագ րեր, 

ո րոնք թ�  լաց ն� մ են վա րա կա զերծ ման և ա տո մա կա յա նը 

շա հա գոր ծ�  մի ց հա նե լ�  աշ խա տանք նե ր� մ ներգ րավ ված 

ան ձանց պա տաս խա նատ վ�  թյ�  նը 

 Վա րա կա զերծ ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման ճա կա տային գծում գտն վող 
մար դիկ փոքր, մի  ջին կամ մի կ րո բիզ նես նե րում աշ խա տող մար դիկ են: Սկզբ նա-
կան կա պա լա ռո ւից գոր ծը մի  քա նի այլ օ պե րա տոր նե րի մի  ջո ցով փո խանց վում է 
այլ են թա կա պա լա ռու նե րի: Մի են թա կա պա լա ռո ւից մե կ այլ են թա կա պա լա ռո ւին 
գոր ծը փո խան ցե լը սո վո րա կան եր ևույթ է, ին չի ար դյուն քում ներգ րավ վում է 4-5 
մի ջ նորդ: Սա Ճա պո նի ա յում ըն դուն ված մե  խա նիզմ է, ո րը գոր ծում է ոչ մի  այն վա-
րա կա զերծ ման աշ խա տանք նե րի ո լոր տում, այլև շատ հա ճախ կի րառ վում է նաև 
շի նա րա րու թյան մե ջ: Պատ կե րը նույնն է նաև ա տո մա կա յա նը շա հա գոր ծու մի ց հա-
նե լու աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման դեպ քում: Աշ խա տող նե րը են թարկ վում են 
ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյան և վտան գում ի րենց ա ռող ջու թյու նը, սա կայն դա շատ 
կար ևոր և ան հրա ժեշտ աշ խա տանք է: Այ նո ւա մե  նայ նիվ, նրանց հա մար ստեղծ-
ված պայ ման նե րը թե՛ տն տե սա կան և թե՛ մտա վոր ա ռու մով բա վա րար չեն: Առ-
կա տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ Ո ւկ րաի նա յում ռե ակ տոր նե րը շա հա գոր ծու մի ց հա նե լու 
աշ խա տանք նե րում ներգ րավ ված ան ձինք ա պա հով ված է ին բա վա րար պայ ման-
նե րով, մի նչ դեռ Ֆու կու սի մա յում վա րա կա զերծ ման և շա հա գոր ծու մի ց հա նե լու 
աշ խա տանք նե րի ճա կա տային գծում նե րառ ված աշ խա տող նե րին ա ռա ջարկ վող 
պայ ման նե րը բո լո րո վին չեն հա մա պա տաս խա նում ի րենց կող մի ց կա տար ված աշ-
խա տան քի կար ևո րու թյանն ու առ կա ռիս կին: 
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 Դաս 6  Դաս 6 Ամ բող ջա կան վա րա կա զեր ծ�  մը 
հնա րա վոր չէ

Չ նա յած որ « վա րա կա զեր ծում» տեր մի  նը են թադ րում է աղ տոտ վա ծու թյան լի ո վին 
վե րա ցում՝ գործ նա կա նո րեն դա հնա րա վոր չէ: Շատ դեպ քե րում, վա րա կա զեր-
ծումն  ո ւղ ղա կի են թադ րում է աղ տոտ ված նյու թի տե ղա փո խում մե կ այլ տա րածք: 
Վա րա կա զերծ ման և թա փոն նե րի հա վաք ման գոր ծըն թացն ի նք նին կա րող է բարձ-
րաց նել ճա ռա գայթ ման տա րած ման ռիս կը: Հետ ևա բար, շր ջան նե րի տա րածք նե րը 
պետք է հս տակ բա ժան վեն գո տի նե րի, որ տեղ վա րա կա զերծ ման աշ խա տանք նե րի 
ի րա կա նա ցումն  ու նի գե րա կա ա ռաջ նա հեր թու թյուն և գո տի ներ, որ տեղ այն հրա-
մա յա կան չէ՝ այդ կերպ նվա զեց նե լով ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյա նը են թարկ վե լու 
ռիս կը: Ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյա նը են թարկ վե լու ռիսկն ա ճում է վա րա կա զերծ-
ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում կամ վա րա կա զերծ ման աշ-
խա տանք նե րի և թա փոն նե րի կա ռա վար ման հա մար ստեղծ ված, սա կայն ոչ ճիշտ 
մշակ ված հա մա կար գի ար դյուն քում: 
 Մի քա նի քաղաքապետարանների և մի  ա վո րումն  ե րի հանձ նա րա րե լու փո խա րեն, 
վա րա կա զերծ ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցու մը պետք է գտն վի պե տա կան 
հա մա կար գի լի ա զո րու թյան շր ջա նակ նե րում և պա տաս խա նա տու ան ձանց շր-
ջա նա կը պետք է ը նդ լայն վի: Շատ սխալ է մտա ծել, որ վա րա կա զերծ ման աշ խա-
տանք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար պա տաս խա նա տու են մի  այն վթա րի ար դյուն-
քում տու ժած շր ջան նե րի քաղաքապետարաններն ու հա մայն քը: Հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը նույն պես պետք է պա տաս խա նատ վու թյուն կրեն վթա րի 
ար դյուն քում տու ժած բնա կիչ նե րին լի ար ժեք պար զա բա նումն  եր տա լու հա մար:
 Ֆու կու սի մայի դեպ քում, ցու նա մի ն հա մըն կավ մի  ջու կային վթա րի հետ՝ կրկ նա կի 
վն աս հասց նե լով տվյալ տա րա ծաշր ջա նին: Ո րոշ դեպ քե րում հնա րա վոր չէր ի րա-
կա նաց նել ցու նա մի  ի ար դյուն քում գո յա ցած ա վեր վա ծու թյուն նե րի մաքր ման աշ-
խա տանք ներ, քա նի որ ռա դի ոակ տի վու թյան մա կար դակն այն տեղ կա րող էր լի նել 
բարձր: Բարդ ա ղետ նե րի հետ գործ ու նե նա լը շատ ծանր է, և սա մի շտ պետք է 
հի շել: 

7 Վթար նե րի հետևանքները եր բեք հնա րա վոր չէ 

վե րահս կել, քա նի դեռ աշ խա տող նե րի հա մար չեն 

ստեղծ վել ա վե լի լավ բ� ժ ման �  ա ռող ջա պա հա կան 

խնամ քի պայ ման ներ 

  Աշ խա տ�  ժի լ� րջ պա կա սը 

Ա տո մա կա յա նը շա հա գործ վում է մե ծ թվով աշ խա տող նե րի կող մի ց: Նախ քան 
վթա րի տե ղի ու նե նա լը, աշ խա տող նե րի ճա ռա գայթ ման թույ լատ րե լի չա փը խիստ 
վե րահսկ վում էր, սա կայն ա ղե տից հե տո վե րահս կո ղու թյու նը զգա լի ո րեն թու լա-
ցավ: Ան գամ ա տո մա կա յա նի բնա կա նոն աշ խա տան քի դեպ քում, աշ խա տող նե րը 
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չեն կա րող խու սա փել ճա ռա-
գայթ ման ազ դե ցու թյա նը են-
թարկ վե լու ռիս կից: Ներ կա յում 
բա զում նոր աշ խա տող ներ են 
պա հանջ վում ա ղե տի հետ ևան-
քով ստեղծ ված ի րա վի ճա կը վե-
րահս կո ղու թյան տակ վերց նե լու 
և ա տո մա կա յա նը շա հա գոր ծու-
մի ց հա նե լու աշ խա տանք ներն 
ա վար տին հասց նե լու հա մար: 
 Բա ցի այն, որ, ճա ռա գայթ ման 
թույ լատ րե լի սահ մա նա չա փի 
ա պա հո վու մը կար ևոր է աշ խա-
տող նե րի ա ռող ջու թյա նը պատ-

ճառ վող վն ա սը կան խե լու հա մար, այն նաև հիմք է հան դի սա նում վն ա սի պատ ճառ-
ման դեպ քում` հա մա պա տաս խան փոխ հա տուց ման հա մար: Սա կայն ա կն հայտ է, 
որ ղե կա վար նե րը դժ վա րու թյամբ են ըն դու նում աշ խա տան քի ար դյուն քում պատ-
ճառ ված վն աս ի փաս տը և ճա ռա գայթ ման վե րահսկ ման թե րի գոր ծող հա մա կար-
գի մի  ջո ցով փոր ձում են ցույց տալ, որ ճա ռա գայթ ման մա կար դակն ա վե լի ցածր է, 
քան այն ի րա կա նում կա: 

   Բազ մա մա կար դակ են թա կա պա լա յին պայ մա նագ րե ր 

և խղ ճ� կ աշ խա տա վարձ ե ր

 Ռե ակ տո րը գոր ծար կու մի ց հա նե լու աշ խա տանք նե րի ճա կա տային գծում գտն վող 
աշ խա տող նե րը շատ քիչ վար ձատ րու թյուն են ստա նում ի րենց ծանր աշ խա տան քի 
դի մաց, չնա յած նրան, որ ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյա նը են թարկ վե լու ռիսկն այս 
պա րա գա յում ա վե լի բարձր է, քան վա րա կա զերծ ման աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ: 
Սկզբ նա կան կա պա լա ռո ւի (ո ւմ հետ կո մու նալ ըն կե րու թյուն նե րը պայ մա նա գիր են 
կն քում) և աշ խա տանք նե րի ճա կա տային գծում գտն վող աշ խա տող նե րի մի ջև կան 
բազ մա թիվ այլ մի  ջան կյալ կա պա լա ռու ներ, ի սկ դա նշա նա կում է, որ վե րո հի շյալ 
մի ջ նորդ նե րից յու րա քան չյու րը կր ճա տում է աշ խա տող նե րի աշ խա տա վար ձի չա-
փը: Աշ խա տող նե րից շա տե րը ըն դուն վում են ա նօ րի նա կան հի մունք նե րով և աշ-
խա տում ա ռանց լրա ցու ցիչ ժա մավ ճա րի կամ օ րա վար ձի: Շատ հա ճախ, որ պես 
աշ խա տուժ, Ֆու կու սի մա են ու ղարկ վում ա նօթ ևան մար դիկ: Շու կայի այս ո լոր տում 
գոր ծում են «ընդ հա տա կյա օ պե րա տոր ներ», ով քեր զբաղ վում են մարդ կանց մա-
տա կա րար մամբ և հա ճախ կապ վում են Յա կու զայի կամ Ճա պո նա կան մա ֆի այի 
հետ: Ա տո մա կա յան նե րի հետ կապ ված աշ խա տու ժի նման բազ մա մա կար դակ հա-
մալր ման խն դիրն առ կա էր նաև վթա րից ա ռաջ, քա նի որ մի  խումբ քա ղա քա ցի-
ներ բազ մի ցս դի մե լ է ին TEPCO՝ հայ տա րա րե լով, որ հան ցա գործ խմ բա վո րումն  ե րի 
աս պա րե զում հայտն վե լու ար դյուն քում, աշ խա տող նե րի հան դեպ ցու ցա բեր վում է 
ա նօ րի նա կան վե րա բեր մունք: 

Վթա րից հե տո Ֆու կու սի մա Դաի չի ա տո մային 
է լեկտ րա կա յա նում տար վող աշ խա տանք ներ
Հու լիս, 2013թ.
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  Աշ խա տող նե րի ան բա վա րար բժշ կա կան սպա սար կ�  մը 

Ա տո մա կա յան նե րը հա ճախ կա ռուց վում են ա մայի վայ րե րում, և կո մու նալ ու 
նրանց հետ կապ ված ըն կե րու թյուն նե րը մի շտ դիտվ ում են որ պես լուրջ և կա յուն 
գոր ծա տու ներ: Այ նո ւա մե  նայ նիվ, են թա կա պա լա ռու ըն կե րու թյան աշ խա տող նե-
րից շա տե րը ոչ մշ տա կան աշ խա տող ներ են, ի սկ ճա կա տային գծում աշ խա տող 
մար դիկ, սո վո րա բար, օ րա վարձ են ստա նում: Ըն կե րու թյու նից կախ ված՝ ո րոշ աշ-
խա տող ներ չու նեն նույ նիսկ բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյուն: Լայն տա րա ծում ու-
նեն նաև այս պես կոչ ված « թաքն ված աշ խա տող նե րը», ո րոնք չու նեն աշ խա տե լու 
ի րա վունք և հի վան դա նա լու կամ վն աս վե լու դեպ քում նրանց ծա ռա յու թյուն նե րից 
օ գտ վող ըն կե րու թյու նը կանգ նում է շատ լուրջ խն դիր նե րի ա ռաջ: Ճա պո նի ա յում 
ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյա նը են թարկ վե լու ար դյուն քում ա տո մա կա յա նի աշ խա-
տող նե րին փոխ հա տուց ման վճար ման հայտն ա ռա ջին ան գամ ներ կա յաց վել է 1975 
թվականին, սա կայն այն չի բա վա րար վել: 2013 թվականի դրու թյամբ նմա նօ րի նակ 
փոխ հա տուց ման ար ժա նա ցել է ըն դա մե  նը 16 մարդ: 
 Ֆու կու սի մայի պրե ֆեկ տու րայի տա րած քում ա ղե տից տու ժած մարդ կանց շար քում 
են նաև հենց ի րենք՝ աշ խա տող նե րը: Նախ քան Ֆու կու սի մա Դաի չի ա տո մային 
է լեկտ րա կա յա նում տե ղի ու նե ցած վթարը, ճա ռա գայթ մա նը են թարկ վող վար ձու 
աշ խա տող նե րի թի վը ա մե  նա մե ծն էր ե րկ րում, և դա ար դեն լուրջ խն դիր էր: Հար-
ցը նրա նում է, որ Ֆու կու սի մայի աշ խա տող նե րը են թարկ վում է ին 4 ան գամ ա վե լի 
բարձր ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյան, քան Ճա պո նի այի տար բեր շր ջան նե րում տե-
ղա կայ ված ա տո մա կա յան նե րի լրիվ դրույ քով աշ խա տող նե րը: Որ ևէ վթա րի բա ցա-
կա յու թյան պայ ման նե րում նույ նիսկ աշ խա տող նե րից ո մանք տա րե կան են թարկ-
վում է ին մոտ 8 մԶվ ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյան: 
Ա ղե տից ա ռաջ ԶԼՄ-ներն ա ռանձ նա պես չէ ին լու սա բա նում ա տո մա կա յան նե րի 
աշ խա տող նե րի ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյա նը են թարկ վե լու խն դի րը: Մինչ մի  
խումբ քա ղա քա ցի ներ կա յուն ա ջակ ցու թյուն է ին ցու ցա բե րում նրանց, կո մու նալ 
ըն կե րու թյուն նե րը շա րու նա կում է ին փա կի տակ պա հել տե ղե կատ վու թյու նը, ին չը 
թույլ չէր տա լիս ճա կա տային գծի աշ խա տող նե րին ներ կա յաց նել ի րա կան պատ կե-
րը: Այս պի սով, ե րբ խոս քը վե րա բե րում է ա տո մա կա յա նի աշ խա տող նե րի ճա ռա-
գայթ մա նը, ա պա վեր ջի նիս գե րակ շիռ մա սը (97%) բա ժին է ը նկ նում են թա կա պա-
լա ռու ըն կե րու թյուն նե րի ճա կա տային գծի աշ խա տող նե րին:  

 Մինչև 2014 թվա կա նի մարտ ա մի  սը ա ղե տի վայ րում ի րա վի ճա կի վե րահս կո ղու-
թյու նը վե րա կանգ նե լու նպա տա կով ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում, 
ա վե լի քան 100 մԶվ ճա ռա գայ թում ստա ցած աշ խա տող նե րի թի վը հաս նում էր 174: 
Ա մե  նա բարձր ցու ցա նի շը գրանց վել էր TEPCO-ի աշ խա տող նե րից մե  կի մոտ, ով են-
թարկ վել էր 678 մԶՎ ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյան, ի սկ հա մա գոր ծակ ցող ըն կե-
րու թյան աշ խա տո ղի մոտ գրանց վել էր 238 մԶվ ցու ցա նի շը: Դեպ քեր են ե ղել նաև, 
ե րբ ճա ռա գայթ ման չա փա բաժ նի վե րահսկ ման տվյալ նե րը կեղծ վել են: 
Վ թա րից հե տո Տո կի ոյի կա ռա վա րու թյու նը աշ խա տող նե րի հա մար ը նդ հա նուր ճա-
ռա գայթ ման չա փա բաժ նի վե րին սահ մա նը բարձ րաց րեց մի նչև 250 մԶվ, ը ստ ո րի 
50 մԶվ ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյա նը են թարկ վե լու դեպ քում աշ խա տո ղը պետք 
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է ան ցնի պար տա դիր զն նում ՝ կա տա րակ տայի զար գաց ման նա խան շան նե րի 
առ կա յու թյան ստուգ ման հա մար, ի սկ 100 մԶվ-ից ա վել ճա ռա գայթ ման դեպ քում՝ 
քաղց կե ղի զար գաց ման նա խան շան նե րի առ կա յու թյան ստուգ ման հա մար: « Ճա-
ռա գայթ ման ազ դե ցու թյա նը են թարկ վող աշ խա տող նե րի հա մար ի նք նա պաշտ պա-
նու թյան ձեռ նար կի» (թո ղարկ ված « Ֆու կու սի մայի ա տո մա կա յա նում տե ղի ու նե ցած 
վթա րի գծով Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի խոր հուրդ» ան վան տակ հայտ նի քա-
ղա քա ցի ա կան մի  ա վոր ման կող մի ց) կազմ ման աշ խա տանք նե րում ներգ րավ ված 
փոր ձա գետ նե րը, սա կայն, նշել են այն փաս տը, որ Հի րո սի մայի և Նա գա սա կի ի 
դեպ քե րից հե տո, ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյան են թարկ ված տու ժած նե րից յու րա-
քան չյու րի հա մար վար վում էր ան ձնա կան բժշ կա կան քարտ, ո րի մի  ջո ցով նրանք 
կա րող է ին ան վճար բու ժօգ նու թյուն ստա նալ, մի նչ դեռ Ֆու կու սի մայի տու ժած նե րը 
նման օգ նու թյուն չեն ստա նում: Վե րո հի շյալ փոր ձա գետ նե րը կոչ են ա նում կա ռա-
վա րու թյա նը նման հա մա կարգ ներդ նել և ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյա նը են թարկ-
ված աշ խա տող նե րին ա պա հո վել ցմահ բու ժօգ նու թյամբ:

 Ա վե լին՝ ա տո մա կա յան նե րի աշ խա տող նե րի աշ խա տան քային ժա մե րն ա վե լի քիչ 
են, քան սո վո րա կան աշ խա տող նե րի նը՝ հաշ վի առ նե լով ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու-
թյու նից պաշտ պան վե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: Բարձր ռա դի ոակ տիվ ֆոն ու նե ցող 
գո տի նե րում աշ խա տե լու թույ լատ րե լի ժա մա նա կը կա րող է սահ մա նա փակ ված 
լի նել մի նչև օ րա կան 10-20 րո պե: Ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյան հետ ևան քով հե-
տա գա յում տա րաբ նույթ ա ռող ջա կան խան գա րումն  եր ու նե նա լու վտան գի մա սին 
տե ղյակ լի նե լով հան դերձ՝ ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյա նը են թարկ վե լուց ան մի  ջա-
պես հե տո աշ խա տող ներն ի րա կա նում որ ևէ փո փո խու թյուն չեն զգում: 
Անհ րա ժեշտ է ներդ նել ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյան կա ռա վար ման և վե րահսկ-
ման ա վե լի խիստ հա մա կարգ: 

   Ներ կա յ� մս ան հրա ժեշտ է աշ խա տան քային պայ ման նե րի և 

աշ խա տող նե րի հան դեպ ց�  ցա բեր վող վե րա բեր մ� ն քի 

ար մա տա կան վե րա նա յ� մ 

 Նա խորդ բաժ նում մե նք հա մե  մա տե ցինք Ֆու կու սի մայի և Չեռ նո բի լի մի  ջու կային 
վթա րից հե տո մաքր ման և ա տո մա կա յա նը շա հա գոր ծու մի ց հա նե լու աշ խա տանք-
նե րում ներգ րավ ված աշ խա տող նե րին ա ռա ջարկ վող պայ ման նե րը, ո րոնք զգա լի ո-
րեն տար բեր վում են մի  մյան ցից: Ճա պո նի ա յում աշ խա տող նե րը շա հա գործ վում են 
բազ մա մա կար դակ են թա կա պա լա յին պայ մա նագ րե րի մի  ջո ցով՝ ա ռանց ա պա գայի 
մա սին որ ևէ ե րաշ խի քի կամ հույ սի, մի նչ դեռ այդ բազ մա մա կար դակ հա մա կար գի 
գա գա թում գտն վող ըն կե րու թյուն նե րը շա հույթ են ստա նում, նույ նիսկ ա ռանց ձեռ-
քե րը կեղ տո տե լու: Աշ խա տան քային հա մա կար գի նման կազ մա կեր պու մը պար զա-
պես ա ռողջ չէ: Ա տո մա կա յա նի շա հա գոր ծու մի ց հա նե լու աշ խա տանք նե րում ներգ-
րավ ված աշ խա տող նե րը, ո րոնք են թարկ վում են ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյան, 
պետք է ա պա հով վեն ան վտան գու թյան բո լոր պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա-
նող աշ խա տան քային պայ ման նե րով և բժշ կա կան սպա սարկ մամբ, ի նչ պես նաև 
պետք է նպաստել այն պի սի հա մա կար գի ստեղ ծմանը, ո րը թույլ կտա հետ ևել 
նրանց ա ռող ջա կան վի ճա կին ան գամ աշ խա տան քից ա զատ վե լուց հե տո: 
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 Դաս 7 Դաս 7 Ա տո մա կա յան նե րի աշ խա տող նե րը պետք է 
ա պա հով ված լի նեն պատ շաճ բժշ կա կան 
սպա սարկ մամբ 

Ատոմակայանի վթար ի դեպ քում շատ հա ճախ մաքր ման և ա տո մա կա յա նը շա հա-
գոր ծու մի ց հա նե լու աշ խա տանք նե րում ներգ րավ վում են տու ժած ներն ու նրանց 
ըն տա նի քի ան դամն  ե րը: Ա տո մա կա յա նի աշ խա տող նե րի և դրա հա րա կից տա-
րածք նե րում բնակ վող մարդ կանց նկատ մամբ կի րառ վող չա փա նիշ նե րը տար բեր 
են, սա կայն եր կու սի դեպ քում էլ գոր ծում է պատ շաճ բժշ կա կան սպա սարկ մամբ 
ա պա հով ման սկզ բուն քը: Բա ցի այդ, ե րբ աշ խա տող նե րը ստիպ ված են լի նում վե-
րաց նել ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի հետ ևանք նե րը, ա ռա ջա նում է նրանց հիմն  ա-
րար ի րա վունք նե րի խախտ ման վտանգ: Շատ կար ևոր է պն դել, որ պես զի հրա պա-
րակ վեն նաև աշ խա տող նե րի հա մար ստեղծ ված պայ ման նե րի մա սին տվյալ նե րը: 
Նա խազ գու շա կան մի  ջո ցա ռումն  երն ու գաղտ նի ու թյան վե րա բե րյալ ան հանգս տու-
թյու նը կա րող են տե ղե կու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման խո չըն դոտ դառ նալ, բայց, 
մի և նույն է, հար կա վոր է խրա խու սել մի  ջու կային է ներ գի ա ու նե ցող և չու նե ցող 
ե րկր նե րի լրագ րող նե րին լու սա բա նել ա տո մա կա յան նե րում աշ խա տող մարդ կանց 
ա ռա ջարկ վող պայ ման նե րը (աշ խա տան քային և այլն): 
 Պե տու թյու նը պետք է հո գա նաև ժա մա նա կա վոր աշ խա տող նե րի բժշ կա կան ծախ-
սե րը` նույ նիսկ աշ խա տան քից ա զատ վե լու կամ թո շա կի ան ցնե լու պա րա գա յում: 
Բա ցի այդ, նրան ցից յու րա քան չյու րի հա մար պետք է բաց վի ա ռան ձին բժշ կա կան 
քարտ՝ հե տա գա յում բժշ կա կան զն նումն  եր ան ցնե լու հա մար: 

  Ա ռեղծ վա ծային կեր պով այր վող ռա դի ոակ տիվ թա փոն նե րը 

Տո կի ո յում ծն ված 38-ա մյա Մա յու մի  Կան նոն (կեղ ծա նուն) 10 տա րի ա ռաջ ա մուս-
նա ցել էր Ֆու կու սի մայի պրե ֆեկ տու րայի գյու ղե րից մե  կում բնակ վող մի  հո ղա գոր ծի 
հետ: Մի ջու կային վթա րից ան ցել է 4 տա րի, և այժմ նա մտա հոգ ված է պրե ֆեկ տու-
րայի տա րած քում մե  կը մյու սի հետ ևից կա ռուց վող աղ բայ րիչ նե րի հար ցով: Մա յու մի ն, 
ո ւմ ե րե խան սո վո րում է տար րա կան դպ րո ցում, մի  ջու կային վթա րից հե տո մտա ծում 
էր մե կ այլ շր ջան տե ղա փոխ վե լու մա սին, սա կայն իր ա մու սինն ու ա մուս նու ծնող-
նե րը դեմ է ին այդ ո րոշ մա նը և նա ստիպ ված է շա րու նա կել ապ րել Ֆու կու սի մա յում: 
Ռա դի ոակ տիվ նյու թեր պա րու նա կող կեղ տաջ րե րի նստ ված քը, վա րա կա զերծ ման 
ար դյուն քում գո յա ցած թա փոն նե րը, փլա տակ ներն ու բրին ձը պետք է այ րել աղ բայ-
րիչ նե րում: Վթա րից հե տո կա ռա վա րու թյու նը բարձ րաց րեց ա տո մա կա յան նե րի տա-
րած քից դուրս` որ պես ռա դի ոակ տիվ թա փոն դի տար կե լու հիմք հան դի սա ցող չա փա-
բա ժի նը 100 Բք/կգ-ից մի նչև 8000 Բք/կգ: Ի նչ ևի ցե, հնա րա վոր է նաև, որ վե րո հի շյալ 
աղ բայ րիչ նե րում ո չն չաց վում են նաև 8000 Բք/կգ-ից ա վե լի շատ ռա դի ոակ տիվ նյու-
թեր պա րու նա կող ի րե ր: Աղ բայ րիչ նե րում ո չն չաց ման են թա կա նյու թե րի հա մար չկա 
սահ ման ված ա ռա վե լա գույն ճա ռա գայթ ման չա փա բա ժին, և սահ մա նա փա կումն  ե րը 
գոր ծում են մի  այն այ րու մի ց հե տո ստաց վող մո խի րի հա մար: Մա յու մի ն և իր ըն կեր-
նե րը տե ղա կան հա մայն քի ա նու նից դեմ են նման մո տեց մա նը: 

ëÛáõÝ³Ï
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 8 Տ�  ժած մարդ կանց և հա մայն քի ա ռօ րյա կյան քի 

վե րա կանգ ն�  մը շատ կար ևոր է 

  Ճնշ ման տակ ան հիմն  ը նտ ր�  թյ� ն կա տա րած մար դիկ 

Ա տո մա կա յա նի վթա րի ար-
դյուն քում ի հայտ ե կած 
ռա դի ոակ տիվ աղ տոտ վա ծու-
թյան հետ բախ ված մար դիկ 
ստիպ ված են տա րա տե սակ 
ո րո շումն  եր կա յաց նել՝ ստեղծ-
ված ի րա վի ճա կը հաղ թա հա-
րե լու հա մար: Ճա ռա գայթ ման 
խն դիրն ազ դում է ցան կա ցած 
ո րոշ ման վրա՝ սկ սած գլ խա-
վո րից, ի նչ պես օ րի նակ՝ մն ալ, 
թե հե ռա նալ ու րիշ տեղ, մի նչև 
ա մե  նօ րյա փոքր ո րո շումն  ե րը, 
ի նչ պես օ րի նակ՝ ի նչ ու տել և 
որ տեղ չորացնել լվաց քը: Ճա ռա գայթ ման ան տե սա նե լի ու թյու նը և այն փաս տը, որ 
շատ բան դեռ հայտ նի չէ, այդ թվում, թե ի նչ պի սի վն աս է պատ ճառ վում ա ռող-
ջու թյա նը նույ նիսկ ցածր ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյան դեպ քում, էլ ա վե լի են ան-
հանգս տաց նում մարդ կանց և դժ վա րաց նում ո րոշ ում ըն դուն ելու գոր ծըն թա ցը: 
Բա րեն պաստ բնա կան մի  ջա վայ րը, որ տեղ մար դիկ կա րող են ան հոգ մե  ծաց նել 
ի րենց ե րե խա նե րին, գոր ծադ րած ջան քե րին ար ժա նի աշ խա տան քը, նախ նի նե րի 
հո ղը, հա րա բե րու թյուն նե րը հար ևան նե րի հետ, ա ռօ րյա կյան քի հա մար ան հրա-
ժեշտ խա նութ ներն ու դպ րոց նե րը, հի վան դա նոց ներն ու են թա կա ռուց վածք նե րը՝ 
մար դու կյան քի հա մար ան հրա ժեշտ այս բո լոր տար րերն օ րեն քով պետք է առ կա 
լի նեն: Սա կայն մի  ջու կային վթա րը մարդ կան ցից շա տե րին գե րա կա յու թյուն ներն 
ը նտ րե լիս դր դում է կա յաց նել ան հիմն  ո րո շումն  եր:

   Տար բե ր�  թյ�  նը տար հան ված և չտարհանված մարդ կանց մի ջև 

Ճնշ ման տակ գե րա կա յու թյուն նե րի ան հիմն  սահ ման ման գոր ծըն թա ցը տար բեր է 
մարդ կանց և ըն տա նիք նե րի շր ջա նում: Բարձր ռա դի ոակ տիվ ֆոն ու նե ցող շր ջան-
նե րում, ո րոնք սա կայն նե րառ ված չէ ին տար հան ման գո տի նե րի ցան կում, մար դիկ 
ստիպ ված է ին ո րո շա կի գործոնների ճնշ ման ներքո ընդունելու տանը մն ալու կամ 
հեռանալու որոշում: Եր կա րատև հե ռա նա լը նշա նա կում էր, գնալ խո շոր զո հո ղու-
թյուն նե րի, այդ թվում՝ թող նել աշ խա տան քը, հա մայն քը և ե րե խա նե րի դպ րո ցը: 
Մար դիկ պետք է կշեռ քի նժար նե րից մե  կին դնե ին այդ բո լոր գոր ծոն նե րը, ի սկ մյու-
սին՝ ճա ռա գայթ ման ռիս կը, և ի նք նու րույն ո րո շում կա յաց նե ին: 
Ն ման պայ ման նե րում հե ռա նա լու տար բե րա կը նա խընտ րած մար դիկ ի նչ-որ չա-
փով ի րենց մե  ղա վոր կամ պար տա կան է ին զգում այն մարդ կանց հան դեպ, որոնք 

 Ժա մա նա կա վոր կա ցա րան Ֆու կու սի մա քա ղա քում
Փետր վար, 2014թ., լու սան կա րը՝ Քրիս տի ան Լեմ լը-Ռուֆ
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մն ա ցել է ին: Բնա կու թյան նոր վայ րում մարդկանց մի  մասը բախվում էր խտ րա կա-
նու թյան ո րո շա կի դրս ևոր ման հետ, քա նի որ ե կել է ին Ֆու կու սի մայից, կամ ու նե ին 
սխալ պատ կե րա ցում ճա ռա գայթ ման մա սին: Մյուս կող մի ց, մն ա լու ո րո շում ըն դու-
նած մարդ կանց ո ւղ ղա կի տան ջում էր ան հանգս տու թյու նը՝ կապ ված ճա ռա գայթ-
ման ցածր չա փա բաժ նի ազ դե ցու թյա նը են թարկ վե լու հետ ևանք նե րի հետ: 

   Տա րա կար ծ�  թյ�  նը ըն տա նիք նե րի ներ ս� մ

 Նույ նիսկ մի և նույն ըն տա նի քի ան դամն  ե րի մոտ կար տարակարծություն: Լար վա-
ծու թյունն ա ճում էր ա ռող ջու թյան հա մար ան հանգս տա ցող մայ րե րի և աշ խա տան-
քի հար ցով մտա հոգ ված հայ րե րի մի ջև, ո րին գու մար վում էր հայ րե նի հո ղում ապ-
րե լուն սո վոր նրանց ծնող նե րի հար ցը: Տար բեր կար ծիք ներ է ին հն չում կապ ված 
այն պի սի խն դիր նե րի հետ, ինչպիսիք էին՝ որ տեղ ապ րել, ի նչ պետք է ու տեն ե րե-
խա նե րը և այլն: 
 Թեև շատ է ին այն պի սի ըն տա նիք նե րը, ո րոնք ո րո շել է ին, որ մայ րը պետք է հե ռա-
նա ե րե խա նե րի հետ, ե ղել են նաև դեպ քեր, ե րբ մայ րը ցան կա ցել է հե ռա նալ ե րե-
խա նե րի հետ, սա կայն հրա ժար վել է այդ մտ քից ըն տա նի քի մն ա ցած ան դամն  ե րի 
դեմ լի նե լու պատ ճա ռով: Կային նաև ըն տա նիք ներ, որ տեղ ճա ռա գայթ ման հարցն 
ար գել ված թե մա էր, և ըն տա նի քի ան դամն  ե րից ոչ ոք հա մա կար ծիք չէր մոր հետ: 
Այլ դեպ քե րում տա րա կար ծու թյան պատ ճա ռով զույ գե րը բա ժան վել է ին, քա նի որ 
պարզ վել էր, որ ե րե խա նե րին մե  ծաց նե լու վե րա բե րյալ նրանց ու նե ցած տե սա կետ-
ներն ու գե րա կա յու թյուն նե րը չեն հա մընկ նում: 

   Տա րա կար ծ�  թյ�  նը դպ րոց նե րի վե րա բե րյալ

Դպ րոց նե րի վե րա բաց վե լուն պես, ի րենց ե րե խա նե րի ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու-
թյա նը են թարկ վե լու խնդ րով ան հանգս տա ցած ծնող նե րը ո րո շել է ին մե  քե նայով 
տա նել ե րե խա նե րին տ նից դպ րոց և հա կա ռա կը, որ պես զի վեր ջին ներս չխա-
ղային դր սում և ճա շին ու տե ին ի րենց կող մի ց պատ րաստ ված ու տե լի քը՝ հա մոզ-
ված լի նե լով, որ դպ րո ցա կան ու տե լի քը կա րող էր ռա դի ոակ տիվ լի նել: Ծնող նե րի 
մտա ծե լա կեր պից կախ ված՝ ե րե խա նե րից ո մանք կա րող է ին մաս նակ ցել բա ց-
օ թյա սպոր տային մի  ջո ցա ռումն  ե րին, մի նչ դեռ մյուս նե րը՝ ոչ: Նույն կերպ, նրան ցից 
ո մանք կա րող է ին ու տել դպ րո ցի կող մի ց ա ռա ջարկ վող ու տե լի քը՝ պատ րաստ ված 
տե ղա կան մթեր քից, մի նչ դեռ մյուս նե րը՝ ոչ: Ար դյուն քում դպ րո ցա կան կյան քում 
ո րո շա կի պա ռակ տում էր տե ղի ու նե նում: Ե ղել են դեպ քեր, ե րբ դպ րո ցի ան ձնա-
կազ մը ո րո շա կի ճն շում է գոր ծադ րել ան հանգս տա ցող ծնող նե րի վրա, որ պես զի 
վեր ջին ներս ի րենց ե րե խա նե րի հետ վար վեն մյուս ծնող նե րի նման: 
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   Բա ժա ն�  մը տար հան ման գո տի նե րի ցան կ� մ նե րառ ված և

չնե րառ ված շր ջան նե րի մի ջև 

Ռա դի ոակ տիվ նյու թե րի տա րած ման արդյունքում աղ տոտ վա ծու թյու նը սահ ման-
ներ չէր ճա նա չում և թա փան ցում էր հար ևան քա ղաք ներն ու գյու ղե րը՝ կախ ված 
տե ղան քից և ե ղա նա կային պայ ման նե րից: Ի սկ դա նշա նա կում էր, որ ան ց է ին 
կաց վում բա ժա նա րար գծեր գյու ղե րի և քա ղաք նե րի մի ջև՝ նշե լով թե որ գո տի ներն 
են են թա կա տար հան ման, ի սկ ո րոնք՝ ոչ: Բա ցի նրա նից, որ ել նե լով ե ղա նա կային 
պայ ման նե րից ո րոշ վում էր, թե կա րե լի է ա րդյոք ապ րել այդ շր ջա նում, թե ոչ, կախ-
ված նրա նից, թե բա ժա նա րար գծի որ կող մում է գտն վում տվյալ տու նը` զգա լի ո-
րեն փոխ վում էր TEPCO-ի կող մի ց վճար վե լիք փոխ հա տուց ման չափն ու տե սա կը: 
Ո րոշ դեպ քե րում, գրե թե նույն շր ջա նում գտն վող ըն տա նի քը, որ պես փոխ հա տու-
ցում, ամ սա կան ստա նում էր տա սը հա զար յեն (հա րյու րա վոր դո լար ներ), մի նչ դեռ 
հար ևան ըն տա նի քը ստա նում էր մի  ան վագ հա տու ցում, ին չը մի  այն նպաս տում էր 
մի և նույն հա մայն քում ապ րող մարդ կանց մի ջև լար վա ծու թյան սր մա նը: 

   Հա կա մար տ�  թյ� ն նե րը տար հան ման գո տի նե րից տե ղա փոխ ված 

մարդ կանց և տե ղա ցի բնա կիչ նե րի մի ջև 

Ֆու կու սի մա Դաի չի ա տո մա կա յա նից 40-50 կմ հա րավ գտն վող մի  մե ր ձափ նյա քա-
ղա քի մոտ 300 բնա կիչ մա հա ցել է ցու նա մի  ի ար դյուն քում, ի սկ 7000-ից ա վե լին՝ 
ստիպ ված է ապ րել ժա մա նա կա վոր կա ցա րան նե րում կամ վար ձով: Այ դու հան դերձ, 
վեր ջինս հյու րըն կա լել է Ֆու կու սի մա Դաի չի ա տո մա կա յա նի հար ևա նու թյամբ գտն-
վող շր ջան նե րից տար հան ված մոտ 24000 մարդ: Տար հան ված մարդ կանց և տե ղի 
բնա կիչ նե րի մի ջև հարաբերություններն, այնուհանդերձ, լարված են: Տե ղի բնակ-
չու թյու նը վե րապ րել է ցու նա մի ն և այժմ շա րու նա կում է են թարկ վել ճա ռա գայթ ման 
ազ դե ցու թյա նը, սա կայն նրանց ստա ցած փոխ հա տու ցու մը շատ չն չին է: Այդ ի սկ 
պատ ճա ռով նրանք հա կակ րան քով են լց ված մի  ջու կային վթա րի պատ ճա ռով զգա-
լի նյու թա կան փոխ հա տու ցում ստա ցող տար հան ված մարդ կանց հան դեպ: Մեկ այլ 
խնդ րի ծագ ման պատ ճառ է հան դի սա նում այն փաս տը, որ տար հան ված մարդ-
կանց զգա լի ներ հոս քի ար դյուն քում ան սպա սե լի ո րեն ա ճել է բնակ չու թյան թի վը, 
և ար դյուն քում բժիշկ նե րի պա կասը դար ձել է էլ ա վե լի զգա լի, և մար դիկ ստիպ-
ված են շատ ա վե լի եր կար սպա սել հի վան դա նոց նե րում, սր վել է ճա նա պար հային 
խցա նումն  ե րի հետ կապ ված խն դի րը, կր ճատ վել են վար ձա կա լու թյան հնա րա վո-
րու թյուն նե րը, և ար դյուն քում կտ րուկ ա ճել է ան շարժ գույ քի և հո ղա տա րածք նե րի 
գի նը, քա նի որ տար հան ված մար դիկ տներ են գնում տվյալ շր ջա նում: Այս բո լոր 
գոր ծոն ներն ըն կած են տար հան ված մարդ կանց հան դեպ տե ղի բնա կիչ նե րի տա-
ծած հա կակ րան քի հիմ քում: 
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 Դաս 8 Դաս 8 Չի կա րե լի ան տե սել մարդ կանց և հա մայն քի 
կյան քը վե րա կանգ նե լ�  կար ևո ր�  թյ�  նը  

Իշ խող կու սակ ցու թյան ան դամ հան դի սա ցող մի  շարք բարձ րաս տի ճան քա ղա քա-
կան գոր ծիչ ներ, Ֆու կու սի մա յում տե ղի ու նե ցած մի  ջու կային վթա րի մա սին խո սե-
լիս, սառ նասր տո րեն նշել են, որ «ոչ ոք չի մա հա ցել վթա րի ար դյուն քում»: Նման 
հայ տա րա րու թյու նը դար ձել է բա նա վե ճի ա ռար կա, քա նի որ, իս կա պես, բարձր 
ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյա նը են թարկ վե լուց ան մի  ջա պես հե տո ոչ ոք չի մա հա-
ցել, սա կայն փաստ է, որ բազ մա թիվ մար դիկ մա հա ցել են ի րենց կյան քում տե ղի 
ու նե ցած կտ րուկ փո փո խու թյուն նե րի, այդ թվում՝ տար հան ման ար դյուն քում ա ռա-
ջա ցած սթ րե սային ի րա վի ճակ նե րի և հի վան դու թյուն նե րի հետ ևան քով:   
Ա ղե տի ար դյուն քում տու ժած մարդ կանց հա մար նա խա տես ված մի  ջո ցա ռումն  ե րը 
չպետք է սահ մա նա փակ վեն մի  այն մի  ան վագ փոխ հա տուց մամբ և բժշ կա կան հե-
տա զո տու թյուն նե րով: Մարդ կանց հա մար տուն կա ռու ցե լը նույն պես չի լու ծի նրանց 
ա ռաջ ծա ռա ցած բո լոր խն դիր նե րը: Հաշ վի առ նե լով, որ տար հա նու մի ց հե տո շա-
տե րը ստիպ ված են եր կար ժա մա նա կով լքել ի րենց տնե րը՝ շատ կար ևոր է վե րա-
կանգ նել մարդ կանց ա ռօ րյա կյան քի բնա կա նոն ըն թաց քը, ի նչ պես նաև վե րա կա-
ռու ցել հա մայն քը: Ի սկ դրա հա մար ան հրա ժեշտ են հա մա պար փակ նա խա ձեռ նու-
թյուն ներ, ո րոնք նե րա ռում են աշ խա տան քի (որ պես ապ րուս տի հա մար ան հրա-
ժեշտ գու մար վաս տա կե լու մի  ջոց), կա ցա րա նի, կր թու թյան, հանգս տի ո լորտ նե րը, 
ի նչ պես նաև հո գե կան ա ռող ջու թյան հետ կապ ված խն դիր ները: Բա ցի կա ռա վա-
րու թյու նից, ո րը պար տա վոր է լու ծել վե րո հի շյալ բո լոր խն դիր նե րը, բժիշկ նե րի տե-
ղա կան մի  ա վո րումն  ե րը, ի րա վա բան նե րի, դա սա խոս նե րի մի  ու թյուն նե րը, ՀԿ-նե րը 
և հա մայնք նե րը նույն պես կա րող են շատ կար ևոր դեր խա ղալ տու ժած հա մայնք նե-
րի վե րա կանգ ման գոր ծում: 

   Հո ղա գոր ծ�  թյ� ն աղ տոտ ված հո ղի վրա

26-ա մյա Մի կո Էն դոն (կեղ ծա նուն) Կա վա մա տա քա ղա քում ապ րող հո ղա գործ նե-
րի ըն տա նի քի մի  ակ դուստրն է: Հո ղա գոր ծու թյան մե ջ նրա ծնող ներն օգ տա գոր ծում 
է ին մի  այն օր գա նա կան պա րար տա նյու թեր և ի րենց ապ րան քը վա ճա ռում տե ղա կան 
շու կա յում: Մի կոն պատ րաստ վում էր ա վար տել հա մալ սա րա նը և աշ խա տանք էր 
գտել Տո կի ո յում, սա կայն ո րո շում է վե րա դառ նալ տուն՝ իր ծնող նե րին օգ նե լու հա-
մար, քա նի որ նրանք խո րա պես ան հանգս տա ցած է ին ճա ռա գայթ ման պատ ճա ռով: 
Ներ կա յում ռա դի ոակ տի վու թյան ֆոնն ի րենց գյուղմ թեր քում գրե թե բա ցա կա յում է: 
Վթա րից հե տո հա մալ սա րա նի մի  խումբ հե տա զո տող ներ հա մա գոր ծակ ցում է ին 
հո ղա գործ նե րի հետ՝ փոր ձե լով կան խել հո ղում առ կա ռա դի ոակ տիվ նյու թե րի թա-
փան ցու մը բեր քի մե ջ: Մի կոն բարձր է գնա հա տում նրանց գոր ծադ րած ջան քե րը: 
Սա կայն գյու ղատն տե սա կան նշա նա կու թյան հո ղե րի ռա դի ոակ տի վու թյան մա կար-
դա կը շա րու նա կում է բարձր մն ալ և եր բեմն  Մի կոյին հա մա կում է ան վե րահս կե լի 
ան հանգս տու թյան ա լիք՝ կապ ված նրա հետ, որ հե տա գա յում, ռա դի ոակ տիվ ֆոն ու-
նե ցող հո ղում գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վե լու պատ ճա ռով, նա կա րող է ու նե նալ 
ա ռող ջա կան խն դիր ներ: 
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9. Տ�  ժած հա մայնք նե րի �  մարդկանց ա ռօ րյա 

կյան քի վե րա կանգ ն�  մը կար ևոր է նրանց պաշտ պա-

ն�  թյան հա մար մշակվող օ րենք նե րի ըն դ� ն ման և 

ներդր ման գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցե լ�  հա մար 

  « Մի ջ�  կային ա ղե տի զո հե րի ա ջակ ց�  թյան մա սին» օ րեն քի 

ըն դ�  ն� մը 

Ֆու կու սի մա Դաի չի ա տո մա կա յա նի վթա րից հե տո ռա դի ոակ տիվ նյու թե րը ներ-
թա փան ցե ցին ա ղե տի վայ րից բա վա կան հե ռու գտն վող տա րածք ներ` աղ տո տե լով 
կա ռա վա րու թյան կող մի ց որ պես տար հան ման գո տի սահ ման ված շր ջան նե րից 
դուրս ըն կած տա րածք նե րը: Այս տեղ բնակ վող մարդ կանց այլ ե լք չէր մն ում, քան 
ի նք նա կամ հե ռա նա լը: 
2012 թվա կա նի հու նի սին՝ մի  ջու կային վթա րից մե կ տա րի ան ց, Ճա պո նի այի պառ-
լա մե ն տում ըն դուն վեց նոր օ րենք, ո րի նպա տակն էր ա ջակ ցել ոչ մի  այն կա ռա վա-
րու թյան հրա հան գով տար հան ված մարդ կանց, այլև նրանց, ով քեր հե ռա ցել է ին 
կա մա վոր կամ նրանց, ով քեր ո րո շել է ին չհե ռա նալ, սա կայն ապ րում է ին թույ լատ-
րե լի սահ մա նային շե մը գե րա զան ցող ռա դի ոակ տիվ ֆոն ու նե ցող շր ջան նե րում 
և ստիպ ված բախ վում ա ռող ջու թյան և կեն ցա ղի կազ մա կերպ ման հետ կապ ված 
բազ մա թիվ խն դիր նե րի հետ: Այդ օ րենքն ան վան վեց « Մի ջու կային ա ղե տի զո հե րի 
ա ջակ ցու թյան մա սին օ րենք» (պաշ տո նա կան ան վա նու մը՝ Օ րենք, ո րը վե րա բե րում 
է TEPCO-ի մի  ջու կային վթա րից տու ժած նե րի, այդ թվում նաև ե րե խա նե րի պաշտ-
պա նու թյան ո ւղ ղու թյամբ ի րա կա նաց վող մի  ջո ցա ռումն  ե րի խթան մա նը՝ նրանց 
պաշտ պա նու թյան և կյան քի հա մար նոր մալ պայ ման նե րի ա պա հով ման հա մար): 
Այս փաս տա թուղ թը մշակ վել էր ի նչ պես ա ղե տի ար դյուն քում տու ժած մարդ կանց, 
այն պես էլ նրանց սա տա րող քա ղա քա ցի նե րի խնդ րան քով և մի  ա ձայն ըն դուն վել 
Սեյ մի  բո լոր ան դամն  ե րի կող մի ց: Սա մի  ջու կային վթա րի ար դյուն քում տու ժած 
մարդ կանց ա ջակ ցու թյան մա սին ի րա վա կան դա րա կազ մի կ մի  փաս տա թուղթ էր, 
ո րով ճա նաչ վում էր « ճա-
ռա գայթ ման ազ դե ցու-
թյու նից խու սա փե լու 
ի րա վուն քը»: Ճա ռա-
գայթ ման ազ դե ցու թյու-
նից խու սա փե լու ի րա-
վուն քը իր մե ջ նե րա ռում 
է եր կու հաս կա ցու թյուն` 
« տար հան ման ի րա վուն-
քը» և «ա ռօ րյա կյան քում 
ճա ռա գայթ ման ազ դե-
ցու թյու նից խու սա փե լու 
ի րա վուն քը»: Օ րեն քի 
ա ռանց քային դրույթ նե-

 Մայ րե րը ե րե խա նե րին ու ղեկ ցում են դպ րոց՝ մաս նակ ցե լու 
ու սումն  ա կան տար վա ա ռա ջին օր վան նվիր ված մի  ջո ցառ մա նը
Ապ րիլ, 2011թ., լու սան կա րը` Նաո մի  Տոյո դա
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րը հետ ևյալն են. «Ա ջակ ցու թյու նը պետք է ցու ցա բեր վի «ա ջակ ցու թյան թի րա խային 
գո տում» բնակ վող տու ժած նե րին այն դեպ քում, ե րբ վեր ջին ներս նա խընտ րում են 
շա րու նա կել ապ րել այդ շր ջա նում, ե րբ ո րո շում են հե ռա նալ կամ տե ղա փոխ վել այդ 
շր ջա նից և, ե րբ նա խընտ րում են վե րա դառ նալ ի րենց սկզբ նա կան բնա կու թյան 
վայ րը: Ա ջակ ցու թյու նը պետք է ցու ցա բեր վի վե րո հի շյալ դեպ քե րից յու րա քան չյու-
րի պա րա գա յում, և բո լոր այս ո րո շումն  ե րը պետք է հա վա սա րա պես ըն դուն վեն»: 
 Ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյու նից խու սա փե լու ի րա վուն քի հիմ քը կազ մում է նա-
խազ գու շու թյան սկզ բուն քը: Այս սկզ բուն քը բխում է «Շր ջա կա մի  ջա վայ րի պաշտ-
պա նու թյան մա սին» օ րեն քի դրույթ նե րից, հա մա ձայն ո րի. «այն դեպ քե րում, ե րբ 
կա զգա լի ազ դե ցու թյուն շր ջա կա մի  ջա վայ րի վրա, պետք է ձեռ նարկ վեն հա մա-
պա տաս խան հակազդեցության մի ջոցառումն եր, նույ նիսկ, ե թե տե սա կան ի մա ցու-
թյու նը բա վա րար չէ»: « Մի ջու կային վթա րի ար դյուն քում տու ժած մարդ կանց ա ջակ-
ցու թյան մա սին» օ րեն քի դրույթ նե րում աս ված է, որ թեև մար դու ա ռող ջու թյան վրա 
ճա ռա գայթ ման վն ա սա կար ազ դե ցու թյու նը չի ե ղել գի տա կա նո րեն ա պա ցուց ված, 
ին չը կաս կա ծից վեր է, այ նո ւա մե  նայ նիվ, ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյան գոր ծո նի 
նվա զե ցումն  ու տու ժած նե րի ա ռող ջա կան վի ճա կի վե րահսկ ման ա պա հո վու մը, 
ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ վող վն ա սի կան խար գել ման տե սան կյու նից, ան հրա ժեշտ 
մի  ջոցներ են տու ժած նե րին ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լու հա մար: 

  « Մի ջ�  կային ա ղե տի զո հե րի ա ջակ ց�  թյան մա սին օ րենքը» 

ճգ նա ժա մային ի րա վի ճա կ� մ 

Շատերը, որոնք տուժել էին աղետից, այդ թվում ի նք նու րույն տար հան ված մար-
դիկ, բա վա րար ված է ին այս օ րեն քի ըն դուն մամբ, քա նի որ այն տա րած վում էր նաև 
ի րենց վրա: Օ րեն քի ըն դու նու մի ց եր կու տա րի ան ց, սա կայն, ա կն հայտ դար ձավ, 
որ այն է ա կա նո րեն կր ճատ վել է կա ռա վա րու թյան կող մի ց: Հիմն  ա կան գոր ծու նե-
ու թյան ծրա գի րը, ո րը պետք է սահ ման վեր օ րեն քի ըն դու նու մի ց հե տո մե կ տար-
վա ըն թաց քում, զգա լի ո րեն հե տաձգ վեց: Եվ չնա յած 2013 թվա կա նի օ գոս տո սին 
Վե րա կա ռուց ման գոր ծա կա լու թյու նը վեր ջա պես այն հրա պա րա կեց, վեր ջի նիս 
բո վան դա կու թյու նը բո լո րո-
վին չէր հա մա պա տաս խա-
նում օ րեն քով սահ ման ված 
սկզ բունք նե րին: 
 Թեև օ րեն քում գր ված էր, 
որ ի բրև «ա ջակ ցու թյան 
ցու ցա բեր ման թի րա խային 
գո տի» պետք է ը նտր վե ին 
այն շր ջան նե րը, որ տեղ ճա-
ռա գայթ ման չա փա բա ժի նը 
ցածր էր կա ռա վա րու թյան 
կող մի ց տար հան ման գո տի-
նե րի ցու ցա կում նե րառ վե լու 
հա մար սահ ման ված ան-

 Մի ջու կային վթա րի տու ժած նե րին օգ նե լու նպա տա կով 
Ֆու կու սի մա քա ղա քում հրա վիր ված հա մա ճա պո նա կան
վե հա ժո ղո վը
Սեպ տեմ բեր, 2013թ., լուսանկարը՝ SHALOM
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հրա ժեշտ չա փա նիշ նե րից, սա կայն բարձր էր թույ լատ րե լի սահ մա նա չա փից, այ նո ւ-
ա մե  նայ նիվ, հիմն  ա կան գոր ծու նե ու թյան ծրա գի րը կազ մե  լիս այս սկզ բունքն ան-
տես վել է ր՝ «ա ջակ ցու թյան ցու ցա բեր ման թի րա խային գո տին» սահ մա նա փա կե լով 
մի  այն Ֆու կու սի մայի պրե ֆեկ տու րայի տա րած քում տե ղա կայ ված 33 քա ղաք նե րով 
և գյու ղե րով: 
 Կա ռա վա րու թյան և հա մա պա տաս խան գոր ծա կա լու թյուն նե րի հետ հան դի պումն  ե-
րի ժա մա նակ վր դով ված քա ղա քա ցի ներն ու նրանց սա տա րող նե րը պա հան ջում 
է ին հրա պա րա կային լսումն  եր կազ մա կեր պել ամ բողջ ե րկ րով մե կ՝ հա սա րա կա-
կան քն նար կումն  ե րի մե ջ ը նդ գր կե լով ա ղե տի ար դյուն քում տու ժած նե րին և նրանց 
ա ջակ ցող նե րին, ի նչ պես նաև պն դում է ին, որ տա րե կան 1 մԶվ ճա ռա գայ թային ֆո-
նը գե րա զան ցող ցան կա ցած տա րածք նե րառ վի ա ջակ ցու թյան ցու ցա բեր ման թի-
րա խային գո տում: Մարդ կան ցից շա տե րը, ի նչ պես նաև տե ղա կան իշ խա նու թյան 
տար բեր մար մի ն ներ դի մում է ին կա ռա վա րու թյա նը` ներ կա յաց նե լով ի րենց կար-
ծի քը: 
Այ նո ւա մե  նայ նիվ, 2013 թվա կա նի հոկ տեմ բե րին, ա ռանց որ ևէ լսումն  եր կազ մա-
կեր պե լու և մի  ան գա մայն ար հա մար հե լով քա ղա քա ցի նե րի կար ծի քը՝ կա ռա վա րու-
թյու նը, թեթ ևա կի փո փո խու թյուն նե րով, հաս տա տեց հիմն  ա կան գոր ծո ղու թյուն նե-
րի ծրա գի րը, թեև օ րեն քում նշ ված էր, որ հիմն  ա կան ծրա գի րը պետք է մշակ վեր 
կա ռա վա րու թյան կող մի ց` հեն վե լով ա ղե տից տու ժած նե րի կար ծի քի վրա, ո րը 
սկզ բուն քո րեն ան տես վել էր: 

   Հա մե  մա տ�  թյ� ն Չեռ նո բի լի ա ղե տի հետ 

« Մի ջու կային վթա րի ար դյուն քում տու ժած մարդ կանց ա ջակ ցու թյան մա սին» 
օ րեն քը կազ մե  լիս հղում է կա տար վել « Չեռ նո բի լի օ րենք ներ» կոչ վող օ րենսդ րա-
կան փաս տաթղ թին, ո րը մշակ վել էր Ռու սաս տա նի, Ո ւկ րաի նայի և Բե լա ռու սի կող-
մի ց Չեռ նո բի լի ա ղե տից հինգ տա րի ան ց: Չեռ նո բի լի օ րենք նե րը հս տակ սահ մա-
նում են, որ բնակ չու թյան կրի տի կա կան խմ բի (1986 թվա կա նին ծն ված ե րե խա ներ) 
հա մար նա խա տես ված նոր մը Չեռ նո բի լի ա ղե տի հետ ևան քով տա րե կան չպետք 
է գե րա զան ցի 1 մԶվ, ի սկ ո ղջ կյան քի ըն թաց քում՝ 70 մԶվ ցան կա ցած մի  ջա վայ-
րում, բա ցա ռու թյամբ բնա կան ռա դի ոակ տիվ ֆո նի պատ ճա ռով ստաց ված ճա ռա-
գայթ ման դեպ քում: Այս հիմն  ա կան սկզ բուն քից ել նե լով՝ Չեռ նո բի լի օ րենք նե րով 
սահ ման վե ցին « տար հան ման ի րա վունք ու նե ցող գո տի նե րը», որ տեղ տե ղի բնակ-
չու թյու նը կա րող էր ը նտ րել հե ռա նա լու կամ մն ա լու տար բե րա կը: Այս շր ջան նե րի 
բնա կիչ նե րը ի րա վունք ու նե ին տե ղա փոխ վելու այլ վայր և կա րող է ին փոխ հա տու-
ցում պա հան ջել կա ռա վա րու թյու նից՝ տե ղա փոխ ման հետ կապ ված ծախ սե րը հո-
գա լու հա մար, ի նչ պես նաև օգ նու թյուն խնդ րել նոր բնա կու թյան վայ րում բնա կա-
րան/ տուն և աշ խա տանք գտ նե լու հա մար: Մյուս կող մի ց՝ նրանք, ով քեր նա խընտ-
րել է ին չհե ռա նալ և մն ալ ի րենց հա մայն քում, նույն պես ստա նում է ին փոխ հա տու-
ցում և բժշ կա կան ծախ սե րը, նրանց փո խա րեն, հո գում էր կա ռա վա րու թյու նը: 
« Մի ջու կային վթա րի ար դյուն քում տու ժած մարդ կանց ա ջակ ցու թյան մա սին» 
օրենքի շր ջա նակ նե րում Ճա պո նի այի ժո ղո վուրդն ա կն կա լում էր, որ կա ռա վա րու-
թյու նը տար հան ման ի րա վունք ու նե ցող տա րածք նե րի շար քում կընդգր կի պար տա-
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դիր տար հան ման են թա կա գո տի նե րից դուրս գտն վող տա րածք նե րը, սա կայն մի նչ 
այժմ դա դեռ ար ված չէ: 

 Տար հան ման տար բե րու թյու նը Ֆու կու սի մայի և Չեռ նո բի լի մի ջև

Օ դ� մ առ կա ճա ռա գա յաթ ման 
չա փա բա ժի նը (տա րե կան) 

Ֆ�  կ�  սի մայի 
գո տի

 Չեռ նո բի լի 
գո տի

50 մԶվ և ա վե լի Դժ վար վե րա դար ձի գո տի Հար կա դիր 
տար հան ման գո տի

20-ից մի նչև 50 մԶվ Սահ մա նա փակ բնա կու թյան 
գո տի (ժա մա նա կա վոր վե րա-
դար ձի հնա րա վո րու թյուն)

Հար կա դիր 
տար հան ման գո տի

20 մԶվ-ից պա կաս ճա ռա գայթ ման գո տի, որ տե-
ղից պատ րաստ վում են հա-
նել տար հան ման հրա մա նը

Հար կա դիր 
տար հան ման գո տի

5 մԶվ և ա վե լի՝ Ոչ մի  հրա հանգ Պար տա դիր 
վե րաբ նա կեց ման 
գո տի

1-ից մի նչև 5 մԶվ Ոչ մի  հրա հանգ Վե րաբ նա կեց ման 
հա մար պի տա նի 
գո տի

0.5 –ից մի նչև 1 մԶվ Ոչ մի  հրա հանգ Ճա ռա գայ թային 
վե րահսկ ման գո տի

 Դաս 9 Դաս 9 Տ�  ժած նե րի ի րա վ� նք նե րը պաշտ պա նող 
�  ա ջակ ցող օ րենք նե րը պետք է ըն դ� ն վեն նրանց 
մաս նակ ց�  թյամբ

 Ա ղե տի ար դյուն քում տու ժած մար դանց օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լը և օ րի նա կան կեր-
պով փոխ հա տու ցում վճա րե լը ոչ թե կա ռա վա րու թյան բա րու թյան կամ մտա հո գու-
թյան ար տա հայ տումն  է, այլ տու ժած մարդ կանց հիմն  ա րար ի րա վուն քը: Ի նչ պես 
եր ևում է « Մի ջու կային վթա րի ար դյուն քում տու ժած մարդ կանց ա ջակ ցու թյան 
մա սին» օ րեն քի օ րի նա կից, ա ղե տից տու ժած նե րը կա րող են պաշտ պա նել ի րենց 
ի րա վունք նե րը և ներգ րա վել ի րա վա բան նե րին՝ օ րեն քով սահ ման ված դրույթներն 
ի րա կա նաց նե լու հա մար: 
Եվ թեև դա հեշտ գործ չէ, աշ խար հի տար բեր ե րկր նե րի, այդ թվում Ֆու կու սի մայի 
և Չեռ նո բի լի նա խա դե պե րը, ցույց են տա լիս, որ դա հնա րա վոր է: Հու սանք, որ 
այդ նա խա դե պե րը կօգ նեն մի  ջու կային վթար նե րի սպառ նա լի քով ան հանգս տա-
ցած մարդ կանց ո ղջ աշ խար հում ձեռ նար կե լու ո րո շա կի հա կազդ ման և կան խար-
գել ման գոր ծո ղու թյուն ներ: 
Ն ման հա մա կար գեր ստեղ ծե լիս շատ կար ևոր է հաշ վի առ նել ա ղե տի ար դյուն քում 
տու ժած հա մայնք նե րի և ան հատ նե րի փորձն ու կար ծի քը: Տվյալ գոր ծըն թա ցով 
ան ձնա պես հե տաքրքր ված ան ձինք պետք է ստեղ ծեն հա մա գոր ծակ ցու թյան շր ջա-
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նակ ՝ հաղ թա հա րե լով տա րա կար ծու թյուն ներն ու կոնֆ լիկ տային ի րա վի ճակ նե րը, 
ո րոնք ան խու սա փե լի են: Նույ նիսկ օ րի նա կան հա մա կար գի ստեղծ ման դեպ քում 
վեր ջի նիս կար ևո րու թյունն ու ար դյու նա վե տու թյու նը մե  ծա պես կախ ված է դրա կա-
ռա վար ման ո ճից: Ա ղե տից տու ժած նե րը պետք է մշ տա պես ներ կա լի նեն և մաս-
նակ ցեն տվյալ հա մա կար գի գոր ծառ նա կան կա նո նա կար գե րի ու ծրագ րե րի մշակ-
մա նը: 

10  Հարկ վճա րող նե րին ստի պ� մ են կրել 

փոխ հա տ� ց ման ծախ սե րը 

  Ո՞վ է պա տաս խա նա տ�  վթա րի հա մար 

Իր մե  ծու թյամբ Ֆու կու սի մա Դաի չի ա տո մա կա յա նում տե ղի ու նե ցած վթա րը հա-
մե  մա տե լի չէ ան ցյա լում Ճա պո նի ային խո շոր և լուրջ վն աս պատ ճա ռած որ ևէ այլ 
ար դյու նա բե րա կան վթա րի հետ: Այ նո ւա մե  նայ նիվ, ա ղե տից տա րի ներ ան ց, դեռևս 
հայտ նի չէ, թե ով է պա տաս խա նա տու նման խո շոր ա ղե տի հա մար: 

   Ճա պո նա կան կա ռա վա ր�  թյան պա տաս խա նատ վ�  թյ�  նը 

 Ճա պո նի այի կա ռա վա րու թյու նը պա տաս խա նա տու է մի  ջու կային է ներ գի այի ար-
տադ րու թյանն ո ւղղ ված քա ղա քա կա նու թյան խթան ման հա մար: Կենտ րո նա կան 
կա ռա վա րու թյունն ու ո րոշ քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ կա պի մե ջ է ին մտ նում կո մու-
նալ ու հա րա կից այլ ըն կե րու թյուն նե րի հետ և ստեղ ծում « մի  ջու կային հա մայնք-
ներ»` մի  ջու կային է ներ գի այի օգ տա գոր ծու մը խթա նե լու հա մար: 
 Կա ռա վա ռու թյու նը պա տաս խա նա տու է նաև պա տա հար նե րի կան խար գել մանն 
ուղղված ճգնաժամային կա ռա վար ման գծով բա վա րար մի  ջո ցա ռումն  եր չձեռ նար-
կե լու հա մար: Հատ կա պես կար ևոր է այն փաս տը, որ օ պե րա տոր նե րի մշ տա դի-
տարկ ման և կար գա վոր ման հա մա կար գը չէր գոր ծում: 
Իս կա պես, կա ռա վա րու թյու նը չէր էլ կա րող պատ կե րաց նել, որ գործ ու նի նման 
բարդ և լուրջ ա ղե տի հետ, և այդ ի սկ պատ ճա ռով ա ռա ջին ար ձա գանք ման մի -
ջո ցա ռումն  ե րում կային շատ ան հա մա պա տաս խա նու թյուն ներ, ին չի ար դյուն քում 
բա զում մար դիկ են թարկ վե ցին ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյան, ո րից կա րե լի էր և 
խու սա փել:

  TEPCO – ի պա տաս խա նատ վ�  թյ�  նը

Ա տո մային է լեկտ րա կա յա նը շա հա գոր ծող TEPCO ըն կե րու թյու նը մե  ղա վոր է 
ա ղետ նե րի կան խար գել մանն ո ւղղ ված ճգ նա ժա մե  րի կա ռա վար ման բա վա րար մի -
ջո ցա ռումն  եր չձեռ նար կե լու մե ջ, չնա յած նրան, որ լի ո վին տե ղյակ էր ցու նա մի  նե-
րից բխող վտան գի մա սին, և հիմն  վե լով իր կող մի ց հո րին ված «անվ տան գու թյան 
ա ռաս պե լի» վրա՝ մտա ծում էր մի  այն շա հույ թի մա սին: 
Վ թա րից հե տո TEPCO – ի կող մի ց տե ղե կատ վու թյան հրա պա րա կու մը ևս ան բա-



60 Գլուխ 2

վա րար էր: Ա նհ րա ժեշտ տե ղե կատ վու-
թյու նը կա ռա վա րու թյանն ո ւշ հա ղոր-
դե լու պատ ճա ռով, հե տաձգ վեց բնա-
կիչ նե րի տար հան ման վե րա բե րյալ 
հրա մա նի ար ձա կու մը, ի նչն էլ ա վե լի 
վատ թա րաց րեց ի րա վի ճա կը: Չխո-
սենք այն մա սին, որ մի նչ օ րս հս տակ 
չի նշ վում, թե ե րբ հնա րա վոր կլի նի 
վերջ նա կա նա պես լու ծել ռա դի ոակ-
տիվ նյու թե րի տա րած ման և աղ տոտ-
ված ջրի ար տա հոս քի հետ կապ ված 
խն դիր նե րը: 

 Ֆ�  կ�  սի մայի պրե ֆեկ տ� -

րայի կա ռա վա ր�  թյան 

պա տաս խա նատ վ�  թյ�  նը 

 Ֆու կու սի մայի պրե ֆեկ տու րայի կա ռա վա րու թյու նը պետք է ըն դու նի իր մե  ղա վո րու-
թյու նը Ֆու կու սի մա Դաի չի ա տո մա կա յա նի կա ռու ցու մը և մի  ջու կային է ներ գի այի 
օգ տա գոր ծու մը խթա նե լու հար ցում: Պրե ֆեկ տու րան պետք է նաև պա տաս խա-
նատ վու թյան են թարկ վի վթարի ար դյուն քում պատ ճառ ված վն ա սի չա փի մե  ծաց-
մա նը նպաս տած բազ մա թիվ բաց թո ղումն  ե րի, այդ թվում՝ ար տա կարգ ի րա վի ճակ-
նե րում շր ջա կա մի  ջա վայ րի ռա դի ոակ տի վու թյան կան խա տես ման հա մա կար գի 
(SPEEDI) տե ղե կատ վու թյու նը չհ րա պա րա կե լու և յո դի պրո ֆի լակ տիկ ըն դուն ման 
վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան հրա հանգ ներ չտա լու հա մար: 

   Տե ղա կան մ� նիցիպալիտետների պա տաս խա նատ վ�  թյ�  նը 

Օ կու մա և Ֆու թա բա քա ղաք նե րը, որ տեղ տե ղա կայ ված է Ֆու կու սի մա Դաի չի 
ա տո մային է լեկտ րա կա յա նը, ի նչ պես նաև Ֆու կու սի մա Դաի նի ա տո մա կա յա նի 
հա րա վում գտն վող Նա րա հա և Տո մի յո կա քա ղաք նե րը  խո շոր դրա մաշ նորհ ներ 
է ին ստա ցել ի րենց տա րած քում ա տո մա կա յան կա ռու ցե լու հա մար և այդ դրա մաշ-
նորհ նե րի պատ ճա ռով աս տի ճա նա բար ըն կել ու ժեղ կախ ման մե ջ: Այս ի նք նա վար 
կա ռույց նե րը պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում մի  ջու կային ան վտան գու թյան 
ա ռաս պե լը մարդ կանց շր ջա նում տա րա ծե լու հա մար: 
 Տա րածք նե րը, որ տեղ տե ղա կայ ված են ա տո մա կա յան նե րը, ի նչ պես նաև հա րա կից 
շր ջան նե րը, ո րոշ ա ռու մով, գտն վում են մի  ջու կային վթա րից տու ժած նե րի շար քում, 
սա կայն դա չի ա զա տում նրանց ի րենց տա րած քում ապ րող բնակ չու թյան ան վտան-
գու թյան ա պա հով ման պա տաս խա նատ վու թյու նից: Տո կի ոյի և պրե ֆեկ տու րայի 
կա ռա վա րու թյան կող մի ց հս տակ և պատ շաճ հրա հանգ նե րի բա ցա կա յու թյան պայ-
ման նե րում, Ֆու կու սի մա Դաի չի ա տո մա կա յա նում տե ղի ու նե ցած վթա րի ժա մա-
նակ մունիցիպալիտետները կա յաց նում է ին ի րենց սե փա կան ո րո շումն  ե րը, ո րոնք 
էլ բախ տո րոշ է ին տե ղի բնա կիչ նե րի հա մար: Ա տո մա կա յա նին հա րող շր ջան նե րից 
մի  քա նիսն, ը նդ հան րա պես, պատ րաստ չէր դի մա կայե լու նման ա ղե տի: 

Մար դիկ պա հան ջում են քրե ա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան են թար կել Ֆու կու սի մայի ա տո մա-
կա յա նի վթարի մե  ղա վոր նե րին
Փետր վար, 2013թ., լու սան կա րը՝ Peace Boat
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   Մի ջ�  կային վթար նե րի փոխ հա տ� ց ման շր ջա նա կային ծրա գիր, 

ը ստ ո րի ծան ր�  թյան ո ղջ բե ռը դր վ� մ է հարկ վճա րող նե րի վրա

 Ճա պո նի ան ըն դու նել է « Մի ջու կային վն ա սի փոխ հա տուց ման մա սին» նոր օ րենք, 
ո ւղղ ված « տու ժած նե րի պաշ տա պա նու թյան» և « մի  ջու կային ար դյու նա բե րու թյան 
ա ռողջ զար գաց ման» եր կու ի րար հա կա սող նպա տակ նե րի ի րա գործ մա նը: 
 Սույն օ րեն քի դրույթ նե րի հա մա ձայն փոխ հա տուց ման վճար ման ա ռաջ նային պա-
տաս խա նատ վու թյու նը պետք է կրեն ձեռ նար կա տե րե րը, ի սկ մի  ջոց նե րի բա վա-
րար չլի նե լու դեպ քում, գու մա րի մն ա ցած մա սը պետք է հատ կաց նի պե տու թյու նը: 
Այս օ րենքն ան բա րեխղ ճու թյան ա պա ցույց ներ չի պա հան ջում, հետ ևա բար պա-
տաս խա նատ վու թյան շր ջա նա կը դառ նում է ա նո րոշ: 
 Ֆու կու սի մայի վթա րից հե տո կա ռա վա րու թյան կող մի ց մշակ ված փոխ հա տուց ման 
հա մա կար գի հա մա ձայն, գլ խա վոր նա խադ րյա լը` TEPCO-ի գո յու թյան պահ պա-
նումն  էր, ո րը, սա կայն, ամբողջ երկրով մե կ տեղակայված կո մու նալ ըն կե րու թյուն-
նե րի և կա ռա վա րու թյան հետ մի  ա սին պետք է պա տաս խա նատ վու թյուն կրեր տե-
ղի ու նե ցած վթարի հա մար: Ի վեր ջո, փոխ հա տուց ման բե ռը դր վում է մարդ կանց 
ու սե րին՝ է լեկտ րաէ ներ գի այի սա կագ նի և հար կե րի բարձ րաց ման մի  ջո ցով: 

   Փոխ հա տ� ց ման հա մա կար գի ի րա կան պատ կե րը 

 Մի ջու կային վթա րից տու ժած նե րը կա րող են փոխ հա տու ցում պա հան ջել TEPCO-ից 
հետ ևյալ 3 տար բե րակ նե րից որ ևէ մե  կով. 1) պա հան ջը ներ կա յաց նել ան մի  ջա պես 
TEPCO, 2) դի մե լ դա տա րան, 3) բո ղո քը ներ կա յաց նել վե ճե րի լուծ ման այ լընտ րան-
քային ե ղա նա կով: 
Ա ռա ջին տար բե րա կի դեպ քում տու ժած նե րը պետք է օ գտ վեն TEPCO-ի կող մի ց 
մշակ ված ձևան մու շից և ան ցնեն վն աս նե րի փոխ հա տու ցում պա հան ջե լու բարդ 
գոր ծըն թա ցի մի ջով՝ ստիպ ված լի նե լով հետ ևել TEPCO-ի կող մի ց սահ ման ված չա-
փա նիշ նե րին: Մյուս կող մի ց՝ ե րկ րորդ տար բե րա կը են թադ րում է, որ տու ժած նե րը 
պետք է փոխ հա տուց ման հայց ներ կա յաց նեն դա տա րան և ան ցնեն ժա մա նա կա-
տար և ծախ սա տար դա տա վա րու թյան գոր ծըն թա ցի մի  ջով: Վե րո հի շյա լը հաշ վի 
առ նե լով ՝ ստեղծ վում է « Մի ջու կային վթար նե րի ար դյուն քում պատ ճառ ված վն ա սի 
հետ կապ ված վե ճե րի լուծ ման կո մի  տե» (ADR կենտ րոն), ո րը հան դես է գա լիս որ-
պես մի ջ նորդ TEPCO-ի և տու ժած նե րի մի ջև: 
Այ նո ւա մե  նայ նիվ, ի սկզ բա նե առ կա են ե ղել այն պի սի խն դիր ներ, ի նչ պի սիք են, 
օ րի նակ, ADR կենտ րո նի կող մի ց TEPCO-ի կար ծի քով ի րենց դի տարկ ման շր ջա նա-
կից դուրս գտն վող դի մումն  եր չըն դու նե լը: 
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  Ա տո մա կա յա նը շա հա գոր ծ�  մի ց հա նե լ�  աշ խա տանք նե րի արժեքը 

Ըստ TEPCO-ի՝ Ֆու կու սի մա Դաի չի ա տո մային է լեկտ րա կա յա նի ռե ակ տոր նե րը 
շա հա գոր ծու մի ց հա նե լու աշ խա տանք ներն ամ բող ջո վին ա վար տե լու հա մար կպա-
հանջ վի 30-40 տա րի: Ի նչ ևէ, վե րո հի շյալ աշ խա տանք նե րի ը նդ հա նուր արժեքն ու 
դրանց ի րա կա նաց ման հա մար պա հանջ վող ժա մա նա կը զգա լի ո րեն կգե րա զան-
ցեն TEPCO-ի հաշ վարկ նե րը՝ նույ նիսկ այլևս չգոր ծող ռե ակ տոր նե րի պա րա գա յում: 
Աղ տոտ ված ջրի՝ մի նչ օ րս չլուծ ված խնդ րի պայ ման նե րում, սա կայն, չա փա զանց 
դժ վար է հս տակ սահ մա նել, թե ի նչ քան գու մար և որ քան ժա մա նակ կպա հանջ վի 
հար ցի լուծ ման հա մար: 
Բա ցի այդ, են թադր վում է, որ վթա րի ար դյուն քում հասց ված խո շոր վն ա սի պատ-
ճա ռով Ֆու կու սի մա Դաի չի ա տո մային է լեկտ րա կա յա նի 1-ից 4 ռե ակ տոր նե րը 
(ո րոնք վն աս վել են ան մի  ջա պես վթա րի ժա մա նակ) ի նչ պես նաև մն ա ցած եր կու սը՝ 
5-ը և 6-ը ան հրա ժեշտ կլի նի հա նել գոր ծար կու մի ց: Այ սինքն՝ պա հանջ վող գու մա-
րին պետք կլի նի ա վե լաց նել նաև այս գու մա րը: Ճա պո նի այի Finance Green Watch 
(FGW) կազ մա կեր պու թյու նը 1-6 ռե ակ տոր նե րը գոր ծար կու մի ց հա նե լու հա մար պա-
հանջ վող գու մա րը գնա հա տել է 7 տրի լի ոն յեն (մոտ 58 մի  լի արդ Ա ՄՆ դո լար` հաշ-
վարկ ված 1 Ա ՄՆ դո լա րը=120 ճա պո նա կան յեն փո խար ժե քով): 1986 թվա կա նին 
Ա ՄՆ –ի հաշ վիչ պա լա տը հայտ նել է Կոնգ րե սին, որ խո շոր վթարի դեպ քում մե կ 
ա տո մա կա յա նի հասց ված վն ա սը կազ մում է 15 մի  լի արդ Ա ՄՆ դո լար: 

   Վա րա կա զեր ծ� մ և թա փոն նե րի օգ տա հա ն� մ 

Ա ռա ջա դեմ ար դյու նա բե րա կան գի տու թյան և տեխ նո լո գի այի ազ գային ի նս տի-
տու տի (AIST) մի  հե տա զո տա կան խումբ հրա պա րա կում է Ֆու կու սի մա պրե ֆեկ-
տու րայի սահ ման նե րում ի րա կա նաց վե լիք բնա կե լի և գյու ղատն տե սա կան նշա-
նա կու թյան տա րածք նե րի վա րա կա զերծ ման աշ խա տանք նե րի ը նդ հա նուր ա ռա-
վե լա գույն գու մա րը՝ ո րն, ը ստ ի րենց նախ նա կան հաշ վարկ նե րի, կազ մում էր 5,13 
տրի լի ոն յեն (մոտ 43 մի  լի արդ Ա ՄՆ դո լար): Կա ռա վա րու թյան կող մի ց ան մի  ջա-
պես վե րահսկ վող «Հա տուկ 
շր ջան նե րի վա րա կա զերծ-
ման» հա մար նա խա տես-
ված գու մա րը կազ մում էր 
1,83-2,03 տրի լի ոն յեն (15-17 
մի  լի արդ Ա ՄՆ դո լար): Մունի-
ցիպալիտետների կող մի ց « վա -
րա կա զերծ ման աշ խա տանք-
նե րի ներդր ման գո տի նե րում» 
ի րա կա նաց ված վա րա կա զերծ-
ման աշ խա տանք նե րի ար ժե քը 
գնա հատ վել էր 700 մի  լի ար դից 
մի նչև 3,1 տրի լի ոն յեն (5,8 – 26 
մի  լի արդ ՄԱՆ դո լար): Հաշ-
վարկ նե րը (վա րա կա զերծ ման 

 Վա րա կա զերծ ման ար դյուն քում գո յա ցած 
թա փոն նե րի կույտ
Հոկ տեմ բեր, 2014թ., լու սան կա րը՝ Fukushima Beacon 
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հա մար) ար վել է ին եր կու ե ղա նա կով՝ մե  կը հիմն  վում էր մե կ մի  ա վո րի ստան դարտ, 
ի սկ մյու սը մի  ա վո րի ա մե  նա բարձր արժեքի վրա: Հաշ վարկ նե րում նե րառ վել են 
նաև աղ տոտ ված հո ղը ժա մա նա կա վոր պա հոց ներ տե ղա փո խե լու հետ կապ ված 
ծախ սե րը (Kyodo News, հու լիսի 24, 2013թ.):

  Կա ռա վա ր�  թյան և TEPCO-ի կող մի ց հրա պա րակ ված այլ 

տվյալ ներ փոխ հա տ� ց ման վճար նե րի մա սին

2013 թվա կա նի դեկ տեմ բե րին որ դեգ րած նոր քա ղա քա կա նու թյան հա մա ձայն, 
TEPCO-ի հաշ վար կով փոխ հա տուց ման ը նդ հա նուր գու մա րը գե րա զան ցում էր 5 
տրի լի ոն յե նը (42 մի  լի արդ Ա ՄՆ դո լար): Բա ցի դրա նից, մի  ջու կային վթա րի հետ 
կապ ված, Տո կի ոյի և Ֆու կու սի մա պրե ֆեկ տու րայի կա ռա վա րու թյան կող մի ց ներ-
կա յաց վում է հետ ևյալ բյու ջեն. 

1.  200 մի  լի արդ յեն (1,7 մի  լի արդ Ա ՄՆ դո լար)` Ֆու կու սի մայի պ րե ֆեկ տու րային՝ 
որ պես լրա ցու ցիչ ֆի նան սա կան օգ նու թյուն իր տա րած քում ա տո մա կա յան-
ներ տե ղա կայե լու հա մար, 

2.  160 մի  լի արդ յեն (1,3 մի  լի արդ Ա ՄՆ դո լար)՝ վե րա կանգ ման կամ վե րա կա-
ռուց ման գոր ծըն թաց ներն ա րա գաց նե լու հա մար, 

3.  96 մի  լի արդ յեն (800 մի  լի ոն Ա ՄՆ դո լար)՝ պրե ֆեկ տու րայի բնակ չու թյան բժշ-
կա կան հե տա զո տու թյան ծախ սե րը հո գա լու հա մար, 

4.  73 մի  լի արդ յեն (608 մի  լի ոն Ա ՄՆ դո լար)՝ ա ղե տից տու ժած նե րի հա մար հան-
րա կա ցա րան կա ռու ցե լու հա մար,

5. 40 մի  լի արդ յեն (330 մի  լի ոն Ա ՄՆ դո լար)՝ Մի ջու կային ա ղետ նե րի վե րա-
կանգ ման հիմն  ադ րա մի  հա մար: 

 Վե րոն շյալ բյու ջեն չի նե րա ռում վա րա կա զերծ ման աշ խա տանք նե րի ար դյուն քում 
գո յա ցած հո ղօգ տա հան ման ծախ սե րը, ոչ էլ վթա րի ար ձա գանք ման աշ խա տանք-
ներն ի րա կա նաց նող պետ ծա ռայող նե րին վճար ված գու մար նե րը: Այս գու մար նե-
րին հարկ է ա վե լաց նել նաև վա րա կա զերծ ման և ա տո մա կա յա նը գոր ծար կու մի ց 
հա նե լու աշ խա տանք նե րում ներգ րավ ված աշ խա տող նե րի աշ խա տան քային պայ-
ման նե րի վե րա նայ ման հա մար ան հրա ժեշտ ա ջակ ցու թյու նը, ի նչ պես նաև բժշ կա-
կան օգ նու թյունն ու սպա սար կու մը: 
Այս պի սով, ը նդ հա նուր գու մա րը, ո րը նե րա ռում է վե րոն շյալ բո լոր ծախ սե րը, այդ 
թվում՝ վա րա կա զերծ ման և ա տո մա կա յա նը գոր ծար կու մի ց հա նե լու աշ խա տանք-
նե րի ի րա կա նաց ման հա մար պա հանջ վող գու մա րը, գե րա զան ցում է 23 տրի լի ոն 
յե ն գումարը (190 մի  լի արդ Ա ՄՆ դո լար), մի նչ դեռ 2014 թվականին ֆի նան սա կան 
տար վա բյու ջեն կազ մե լ է մոտ 95,9 տրի լի ոն յեն (800 մի  լի արդ Ա ՄՆ դո լար): 

   Մարդ կանց պատ ճառ ված ոչ փոխ հա տ�  ցե լի վն ա սը 

 Տար հան ման ժա մա նակ Ֆու կու սի մա Դաի չի ա տո մա կա յա նի վթա րից տու ժած մար-
դիկ կորց րե ցին ի րենց տու նը, հողն ու ան ձնա կան ի րե րը՝ այն ա մե նն, ի նչ ստեղ-
ծել և կու տա կել է ին մի նչ ա ղե տը, այդ թվում նաև այն ա մե  նն, ին չի հետ կապ ված 
է ին ան թիվ հի շո ղու թյուն նե րով: Սա հա վա սա րա զոր էր ըն տա նի քի պատ մու թյու նը 
կորց նե լուն: Շատ է ին նաև դեպ քե րը, ե րբ փախ չե լով ճա ռա գայթ ման վտան գից, 
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ան հանգս տա ցած մայ րե րը ե րե խա նե րի հետ հե ռա ցել էին տ նից` թող նե լով ի րենց 
ա մու սին նե րին, ո րը բնա կա նա բար բե րել է ըն տա նի քի կազ մա լուծ մանը: 
Ինչ պես ար դեն նշեցինք, շատ է ին նաև այն պի սի դեպ քե րը, ե րբ ի րա րից հե ռու ապ-
րե լը հան գեց րել էր ա մուս նա լու ծու թյան: Նույն կերպ, եր կու ա ռան ձին տնային տն-
տե սու թյուն վա րե լու ան հրա ժեշ տու թյունն աղ քա տու թյան շե մի  էր հասց րել ցածր 
ե կա մուտ ու նե ցող ըն տա նիք նե րին: 

   Գո ղաց ված կենսական մի  ջոց ներ

Աշ խա տան քի նպա տա կը ոչ մի  այն ապ րուս տի մի  ջոց վաս տա կելն է, այլև օգ տա կա-
րու թյան զգա ցում հա ղոր դող սո ցի ա լա կան ներդ րում կա տա րե լը: Այս ի մաս տով, ոչ 
մի  գու մար չի կա րող փոխ հա տու ցել « պետ քա կան» լի նե լու զգա ցո ղու թյան կամ կոչ-
ման կո րուս տը: Տար հան ված մարդ կա նից շա տե րը զրկ վե ցին ի րենց սո ցի ա լա կան 
դիր քից, որ տա րի ներ շա րու նակ ստեղծել է ին, ի սկ ո րոշ դեպ քե րում նաև՝ ի նք նավս-
տա հու թյու նից և ար ժա նա պատ վու թյան զգա ցու մի ց: 

   Կոր ծան ված հա մայնք ներ և կորց ված թա ղա մա սեր, քա ղաք ներ, 

մշա կ� յթ և բն�  թյ� ն

Տար հան ված մարդ կան ցից շա տե րը մի նչև վթարը վայե լում է ին ի րենց կյան քը հա-
րուստ բնու թյան գր կում՝ շր ջա պատ ված լեռ նե րով և ծո վով: Սա կայն այժմ նրանք 
այլևս չեն կա րող ապ րել այդ բնու թյան գր կում, կամ ի րենց հայ րե նի հա մայն քի 
մաս նի կը լի նել: Հար կա դիր և կա մա վոր տար հան ման, ի նչ պես նաև կա ռա վա րու-
թյան և իշ խա նու թյուն նե րի ան փորձ գոր ծո ղու թյուն նե րի պատ ճա ռով, հա մայնք-
նե րից շա տե րը կոր ծան վե ցին: Չի մա նա լով, թե ե րբ կա վարտ վի ի րենց այդ « ժա-
մա նա կա վոր» տար հան վա ծի կար գա վի ճա կով կյան քը՝ մար դիկ կորց րեցին ի րենց 
հա րա զատ քա ղաք նե րը՝ մի  ա ժա մա նակ չու նե նա լով նոր կյանք սկ սե լու որ ևէ հույս: 
Հնա րա վոր է՝ տե ղա կան մշա կույ թը դեռ կգո յատ ևի, սա կայն չեն լի նի այն ե րի տա-
սարդ նե րը, ո րոնք պետք է ժա ռան գե ին այն, քա նի որ շա տե րը հե ռա ցել են՝ թող նե-
լով այն տեղ հիմն  ա կա նում տա րեց նե րին: 

TEPCO-ի աշ խա տող նե րը նե րո ղու թյուն են խնդ րում ա ղե տից հե տո իր սե փա կան այ գում ի նք նահր կիզ-
ման մի  ջո ցով ի նք նաս պա նու թյուն գոր ծած տղա մար դու ըն տա նի քի ան դամն  ե րից
Սեպ տեմ բեր, 2014թ., լու սան կա րը տրա մադր վել է հա րա զատ նե րի կող մի ց
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 Մ տա հո գ�  թյ� ն ա ռող ջ�  թյա նը հասց ված վն ա սի հե տա գա հե-

տ ևանք նե րի մա սին, հո գե կան տա ռա պանք նե րից ձեր բա զատ վե լը

 Մար դու ա ռող ջու թյան վրա ու նե ցած ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյան վերաբերյալ 
ո րոշ տե սա կետ նե րը դեռևս պետք է գի տա կա նո րեն հաս տատ վեն: Ներ կա յում 
մե նք որ ևէ պատ կե րա ցում չու նենք ա ռող ջա կան վի ճա կի՝ այս պես կոչ ված «ուշ ար-
տա հայտ վող» խան գա րումն  ե րի մա սին, ո րոնք հնա րա վոր է ի հայտ կգան ա պա-
գա յում: Ի րենց ե րե խա նե րի հե տա գա ա ռող ջու թյամբ ան հանգս տա ցած ծնող նե րի 
հա մար « հոգ ևոր հանգս տու թյան» վե րա բե րյալ ակ տի վո րեն ան ցկաց վող քա րո-
զար շավն  ե րը նման պայ ման նե րում, պար զա պես, ար դյու նա վետ չեն: Մաս նա վո-
րա պես, տար հան ման պատ ճա ռով ի րենց ըն տա նիք նե րից բա ժան ված մայ րերն ու 
ե րե խա նե րը մե ծ հոգ ևոր ցավ են ապ րում, ճիշտ այն պես, ի նչ պես և հայ րե րը, ո րոնք 
կորց րել են ըն տա նի քը: 

   Փոխ հա տ� ց ման հետ կապ ված դժ վա ր�  թյ� ն նե րը 

Վ թա րի ար դյուն քում վն աս կրած մար դիկ ու նեն հա մա պա տաս խան փոխ հա տու-
ցում ստա նա լու ի րա վունք: Հաշ վի առ նե լով հասց ված վն ա սի ծան րու թյան աս տի-
ճանն ու այն փաս տը, որ ո րոշ դեպ քե րում ֆի նան սա կան օ ժան դա կու թյու նը չի կա-
րող փոխ հա տու ցել կրած կո րուս տը՝ պարզ է դառ նում, որ շատ հա ճախ փոխ հա-
տուց ման գու մա րի չա փը բա վա րար չէ: Մյուս կող մի ց, սա կայն, ա ղե տից տու ժած 
մար դիկ, ով քեր շա րու նա կում են փոխ հա տու ցում ստա նալ, կա րող են կորց նել աշ-
խա տե լու ցան կու թյու նը, և շատ են դեպ քե րը, ե րբ փոխ հա տուց ման գու մա րի չա փի 
տար բե րու թյու նը մարդ կանց և հա մայնք նե րի մի ջև պա ռակ տումն  ե րի ա ռիթ է դառ-
նում: Քա ղա քա կա նու թյուն ներ մշա կե լիս հաշ վի չի ա ռն վում տու ժած նե րի կյան քի 
վե րա կանգն ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

 Դաս 10Դաս 10 Վթար նե րի ար դյ� ն ք� մ հասց ված վն ա սը 
պետք է հաշ վարկ վի « մի  ջ�  կային է ներ գի այի 
ար ժե քը ո րո շե լիս» 

 Մի ջու կային է ներ գի ան գո վեր գող կա ռա վա րու թյուն ներն ու մի  ա վո րումն  ե րը հա-
ճախ պն դում են, որ դ րա նից կշա հեն տե ղա կան տն տե սու թյուն նե րը կամ, որ այն 
հա մե  մա տա բար ա վե լի է ժան է: Շատ դեպ քե րում, սա կայն, նման հաշ վարկ նե րում 
բաց է թողն վում վթարների ար դյուն քում պատ ճառ վող վն ա սի ծան րու թյու նը և դրա 
հետ ևանք նե րի վե րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ փոխ հա տու ցումն  ու վե րա կանգն-
ման աշ խա տանք նե րի ար ժե քը: Ֆու կու սի մայի դեպ քում, ա ղե տից նույ նիսկ 4 տա-
րի ան ց, դրա հետ ևանք նե րը դեռևս չեն վե րաց վել և էլ ա վե լի են սրա նում: Դժ վար 
է նույ նիսկ փոր ձել գնա հա տել վն ա սի ը նդ հա նուր ծա վա լը: TEPCO ըն կե րու թյու նը, 
ո րը պետք է պա տաս խա նատ վու թյուն կրի պա տա հա ծի հա մար, չի սնն կա ցել և 
ի րա կա նում շա րու նա կում է բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լել: Եվ դա այն պատ-
ճա ռով, որ TEPCO-ն՝ այս պա տա հա րի մե  ղա վո րը, շա րու նա կում է մն ալ ջրի ե րե սին` 
վթարի զոհ դար ձած հար կա տու նե րից ստաց վող գու մար նե րի շնոր հիվ: 
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 Կա ռա վա րու թյու նը բա զում գու մար ներ և դրա մաշ նորհ ներ է հատ կաց նում ա տո մա-
կա յան նե րի կա ռուց ման և շա հա գործ ման հա մար, ի սկ վթարի դեպ քում, այդ նույն 
կա ռա վա րու թյունն ա պա հո վում է ա տո մա կա յան նե րը շա հա գոր ծող կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի ֆի նան սա կան ա պա հո վու թյու նը: Ար դյուն քում՝ վն ա սի ծան րու թյան ո ղջ 
բեռն ի րենց վրա են կրում հենց ի րենք՝ տու ժած նե րը և հարկ վճա րողն ե րը: 

   Թաքն ված ճա ռա գայ թ�  մ 

Գյու ղը, որ տեղ ծն վել է 33-ա մյա Տա կա շի Վա տա նա բեն (կեղ ծա նուն), Ֆու կու սի մա 
քա ղա քից գտն վում էր 30 րո պե հե ռա վո րու թյան վրա ավ տո մե  քե նայով՝ ճիշտ այն-
տեղ, որ տեղ սկս վում են Ա բու կու մա լեռ նե րը: Նա ապ րում էր իր 31-ա մյա կնոջ, 7 և 
4 տա րե կան դստ րե րի և ծնող նե րի հետ ու պա հում մոտ 20 կով՝ զբաղ վե լով կաթ-
նամ թեր քի ար տադ րու թյամբ: Վթա րից հե տո կինն ա հա բեկ ված էր, որ ե րե խա նե-
րը կա րող են են թարկ վել ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյան: Սա կայն, հաշ վի առ նե լով 
որ պես փոր ձա գետ հան դես ե կող Տո կի ոյի բժիշկ նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց 
պն դումն  երն այն մա սին, որ որ ևէ վտանգ չկա, Տա կա շի ին հա ջող վում է հա մո զել կնո-
ջը չտե ղա հան վել: Այ նու հան դերձ մե կ ա մի ս ան ց կար գադ րու թյուն է ի ջեց վում գյու-
ղի ո ղջ բնակ չու թյան տար հան ման մա սին: Այս պա րա գա յում Տա կա շին ստիպ ված էր 
թող նել իր ա նա սուն նե րին և ո ղջ ու նեց ված քը ու հե ռա նալ հայ րե նի տ նից` ապ րե լով 
ծնող նե րից ա ռան ձին: Վեր ջերս կի նը պատ մե լ է նրան պրե ֆեկ տու րայի շր ջա նակ նե-
րում ան ցկաց ված հե տա զո տու թյան մա սին, հա մա ձայն որի՝ 5 մԶվ-ից ա վե լի ճա ռա-
գայթ ման ազ դե ցու թյա նը են թարկ ված (վ թա րից հե տո ա ռա ջին 4 ա մս վա ըն թաց քում) 
Ֆու կու սի մայի բնա կիչ նե րի գե րակ շիռ մասն ե ղել են ի րենց հա մա գյու ղա ցի նե րը: Տա-
կա շին այլևս չի համարձակվում ու ղիղ նայել կնոջ աչ քե րի մե ջ: 
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 Մի ջազ գային ի րա վ� նքն �  ա ղետ նե րի 

ռիս կի նվա զեց ման շր ջա նա կային ծրա գի րը 
--- գոր ծիք ներ, ո րոնք կա րող ե նք օգ տա գոր ծել 

մե ր ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու հա մար 
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Ինչ պե՞ս կա րող են հա սա րակ քա ղա քա ցի նե րը պաշտ պա նել ի րենց ի րա վունք նե-
րը մի  ջու կային վթարի դեպ քում: Ա վե լին, ո րո՞նք են ամ բողջ աշ խար հում ըն դուն-
ված ի րա վունք նե րը և ի նչ պե՞ս կա րող են մար դիկ ա պա հո վել դրանց կա տա րու մը: 
Ստորև հա կիրճ ներ կա յաց ված են այն գոր ծիք նե րը, ո րոնք կա րող են օգ տա կար 
լի նել, այդ թվում նաև՝ մի  ջազ գային հա մա ձայ նագ րե րը: 

 Ել նե լով մար դ�  ի րա վ� նք նե րի տե սան կյ�  նից

 Մար դիկ օ ժտ ված են հիմն  ա րար ի րա վունք նե րով, ի սկ հա սա րա կու թյու նը, ո րում 
նրանք ապ րում են, հիմն  ված է հա մաշ խար հային ար ժեք նե րի վրա, ո րոնք նե րա ռում 
են մար դու ան վտան գու թյան, ա ռող ջու թյան, ի նչ պես նաև տե ղե կաց ված լի նե լու և 
հա մա պա տաս խան գոր ծըն թաց նե րին մաս նակ ցե լու ի րա վուն քը: Տե ղե կատ վու-
թյուն ստա նա լու և պաշտ պան ված լի նե լու ի րա վունքն ամ բողջ աշ խար հում ճա նաչ-
ված է որ պես մար դու հիմն  ա րար ի րա վունք: Մար դու ի րա վունք նե րի նկատ մամբ 
հիմն  ա կան մո տե ցումն  ամ րագր ված է հետ ևյալ մի  ջազ գային հա մա ձայ նագ րե րում. 

  Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի մի  ջազ գային խար տի ա, 1948թ.

http://www.un-documents.net/a3r217.htm 
 Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան (ՄԱԿ) ձևա վո րու մի ց 3 տա րի ան ց 
ՄԱԿ-ի Ը նդ հա նուր վե հա ժո ղովն  ըն դու նեց Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա-
նուր հռ չա կա գի րը, ո րը դար ձավ մար դու ժա մա նա կա կից ի րա վունք նե րի ան կյու-
նա քա րը: Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կագ րում, ո րն ըն դուն վել 
է 1948 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10-ին, ներ կա յաց ված են մար դու քա ղա քա ցի ա-
կան, քա ղա քա կան, տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի րա վունք նե րը: 

  Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կ�  թային ի րա վ� նք նե րի մա սին 

մի  ջազ գային դաշ նա գիր, 1976թ.

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
1976 թվա կա նին ու ժի մե ջ մտած և 163 ե րկ րի կող մի ց վա վե րաց ված (2015թ. հուն-
վա րի դրու թյամբ) այս դաշ նա գի րը պաշտ պա նում է մար դու այն պի սի ի րա վունք-
ներն, ի նչ պի սիք ե ն՝ բա վա րար և պատ շաճ պայ ման նե րում աշ խա տե լու, սո ցի ա-
լա կան ա պա հո վու թյան, պատ շաճ կեն սա մա կար դա կի, ֆի զի կա կան և հո գե կան 
ա ռող ջու թյան, կր թու թյան, գի տու թյան ու մշա կույ թի զար գաց ման ու տա րած ման 
ի րա վունք նե րը:

  Ե րե խայի ի րա վ� նք նե րի մա սին կոն վեն ցի ա, 1990թ.

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
1990 թվա կա նին ու ժի մե ջ մտած և 193 ե րկ րի կող մի ց վա վե րաց ված այս հա-
մա ձայ նա գի րը մի  հա մա պար փակ օ րենս գիրք է, ո րը նե րա ռում է մար դու ի րա-
վունք նե րի բո լոր դրս ևո րումն  ե րը` ան հրա ժեշտ ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան 
հա մար: Ը ստ սույն հա մա ձայ նագ րի՝ բո լոր մաս նա կից պե տու թյուն նե րը պար-
տա վոր վում են զերծ մն ալ խտր կա նու թյան որ ևէ դրս ևո րու մի ց և բո լոր գոր-
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ծո ղու թյուն նե րում ա ռաջ նորդ վել ե րե խա նե րի շա հե րից լա վա գույնս գոր ծե լու 
սկզ բուն քով: 

 Ֆու կու սի մայի ա տո մա կա յա նի՝ մի  ան գա մայն ան սպա սե լի վթարից տու ժած մարդ-
կան ցից խլած ի րա վունք նե րի շար քում են սե փա կան բնա կու թյան վայ րը ը նտ րե-
լու և այն փո խե լու ա զա տու թյան (Ճա պո նի այի սահ մա նադ րու թյան հոդ ված 22) ու 
սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րը (Ճա պո նի այի սահ մա նադ րու թյան հոդ ված 29): 
Մարդ կան ցից շա տերն ի վի ճա կի չլի նե լով ապ րել ի րենց սե փա կան տա նը` ստիպ-
ված է ին հե ռա նալ կամ տե ղա հան վել: Ար դյուն քում` տան շր ջա կայ քի աղ տոտ-
վա ծու թյան պատ ճա ռով շա տե րը զրկ վե ցին ար ժե քը զգա լի ո րեն կորց րած ի րենց 
տ նից, հո ղից և սե փա կա նու թյու նից: Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քից նույ նիսկ չզրկ-
վե լու դեպ քում, զրկ վե ցին ի րենց հո ղից ու գույ քից օ գտ վե լու հնարավորությունից: 
Ա վե լին, ե ղել են դեպ քեր, ե րբ խախտ վել է կոն վեն ցի ա յում ամ րագր ված` մար դու 
եր ջա նիկ լի նե լու ի րա վուն քը, ի սկ շա տե րը զրկ վել է ին եր ջան կու թյու նից և կորցրել 
կյան քի նպա տակ ը, ին չը հնա րա վոր չէր փոխ հա տու ցել որ ևէ գու մա րով: 
Ա ռանց բա ցա ռու թյան բո լորն ի րա վունք ու նեն ապ րել խա ղաղ և ա ռողջ՝ զերծ վա-
խից և կա րի քից: Ճա պո նի այի սահ մա նադ րու թյան մե ջ սահ ման ված է, որ « բո լոր 
մար դիկ ու նեն ա ռողջ ու բա րե կիրթ ապ րե լու ի րա վունք»: Մար դու ի րա վունք նե րի 
մա սին մի  ջազ գային հա մա ձայ նագ րե րից մե  կում՝ Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և 
մշա կու թային ի րա վունք նե րի մա սին մի  ջազ գային դաշ նագ րում, ամ րագր ված է մի  
դրույթ մար դու ֆի զի կա պես և հո գե պես ա ռողջ ապ րե լու ի րա վուն քի մա սին: Մար-
դիկ ի րա վունք ու նեն խու սա փել ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյու նից, այդ կերպ պաշտ-
պա նե լով ըն տա նի քի ան դամն  ե րի ա ռող ջու թյու նը, և դա պետք է դի տարկ վի որ պես 
մար դու ի րա վունք: 

  Գրո վե րի զե կ� յ ցը, 2013թ.

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/
A-HRC-23-41-Add3_en.pdf
2013 թվա կա նի մայի սին ա ռող ջու թյան ի րա վուն քի հար ցե րով ՄԱԿ-ի հա տուկ 
զե կու ցող Ա նանդ Գրո վե րը մի  շատ կար ևոր զե կույց ներ կա յաց րեց ՄԱԿ, ո րում 
նա կոչ էր ա նում Ճա պո նի այի կա ռա վա րու թյանն ա պա հո վել տե ղե կատ վու թյան 
շտապ հրա պա րա կու մը, ներդ նել ա ռող ջա կան վի ճա կի վե րահսկ ման և հա մա-
պա տաս խան բժշ կա կան ու հո գե բա նա կան օգ նու թյան տրա մադր ման հա մա-
կարգն ու ա պա հո վել ճա ռա գայթ ման թույ լատ րե լի չա փա բաժ նի (ը նդ հա նուր 
բնակ չու թյան հա մար 1 մԶվ) պահ պան ման վե րահս կու մը եր րորդ ան ձի մի  ջո-
ցով: Նա նաև ա ռա ջար կում էր ա պա հո վել տե ղի բնա կիչ նե րի մաս նակ ցու թյու նը 
մի  ջու կային է ներ գի այի քա ղա քա կա նու թյան և դրա հետ կապ ված ո րո շումն  ե րի 
ըն դուն ման գոր ծըն թա ցին: 

  Վասեդա համալսարանի սիմպոզի� մի  առաջարկը, 2014թ.

http://www.wcdrr.org/preparatory/commitments/110
2014 թվա կա նի հոկ տեմ բե րին Տո կի ո յում գտն վող Վա սե դա հա մալ սա րա նում 
ան ցկաց վեց « Մի ջու կային վթար ներն ու մար դու ի րա վունք ներն ի րա վա կան 
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և բժշ կա կան տե սան կյու նից» խո րա գի րը կրող սիմ պո զի ու մը: Սիմ պո զի ու մի  
ա վար տին հռ չակ ված փաս տաթղ թում հատ կա պես խոս վում էր ան փու թու թյան 
և պա տաս խա նատ վու թյան ցածր մա կար դա կի պատ ճա ռով ի հայտ ե կած ռա դի-
ոակ տիվ աղ տոտ վա ծու թյան մա սին: Շեշ տը, մաս նա վո րա պես, դր վում էր մար-
դու ի րա վունք նե րի վրա, և ա ռաջ էր քաշ վում ա ղե տային ի րա վի ճակ նե րի հա մար 
նա խա տես ված օ րենսդ րու թյան ստեղծ ման և նա խագ ծե րի մշակ ման կար ևո րու-
թյու նը: 

  «Աշ խար հի բժիշկ նե րը հա ն� ն մի  ջ�  կային պա տե րազ մի  կանխ ման» 

(IPPNW) մի  ջազ գային շարժ ման կող մի ց Ճա պո նի այի վար չա պետ 

պա րոն Նաո տո Կա նին �  ղղ ված նա մա կը, 2011թ.

http://ippnweupdate.fi les.wordpress.com/2011/08/ippnw_pmkan082211.pdf
1985 թվա կա նին Խա ղա ղու թյան նո բե լյան մր ցա նա կի ար ժա նա ցած այս մի  ջազ-
գային շարժ ման կող մի ց 2011 թվա կա նի օ գոս տո սին Ճա պո նի այի վար չա պե տի 
պաշ տո նը զբա ղեց նող Նաո տո Կա նին հաս ցե ագր ված նա մա կում շեշ տը դր վում 
էր « հա մա պար փակ, հետ ևո ղա կան և լա վա գույն փոր ձի վրա հիմն  ված մո տեց-
ման» ան հրա ժեշ տու թյան վրա: Նա մա կում նե րառ ված է ին հետ ևյալ դրույթ նե րը. 
կա ռա վա րում` հիմն  ված աղ տոտ վա ծու թյան ի րա կան մա կար դա կի և կան խա-
տես վող ճա ռա գայթ ման (թե՛ ներ քին և թե՛ ար տա քին) ը նդ հա նուր ծա վա լի վրա, 
և ոչ մի  այն Ֆու կու սի մա Դաի չի ա տո մա կա յա նին հա րող տա րածք նե րի հա մար: 
Նա մա կում ան դրա դարձ էր ար վում նաև շա րու նա կա կան վե րահսկ ման հա մա-
կար գի ան հրա ժեշ տու թյա նը, և նշ վում, որ ե րկ րային և ծո վային մի  ջա վայ րի, 
ի նչ պես նաև սնն դամ թեր քի, բույ սե րի և կեն դա նի նե րի ռա դի ոակ տիվ աղ տոտ-
վա ծու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րը պետք է ժա մա նա կին և ամ բող ջա-
պես հրա պա րակ վեն ու հա սա նե լի լի նեն հա սա րա կու թյան լայն զանգ ված նե րին: 
Նա մա կի դրույթ նե րից մե կն էլ այն էր, որ տե ղա հան ման օ ժան դա կու թյուն հատ-
կաց վի տա րե կան ա վե լի քան 1 մԶվ լրա ցու ցիչ ճա ռա գայթ ման ազ դե ցու թյա նը 
են թարկ ված ան ձանց:

  Ներ քին տե ղա հան ման �  ղե ց�  ցային սկզ բ� նք նե րը, 1998թ. 

Ներ քին տե ղա հան ման ու ղե ցու ցային սկզ բունք նե րը ՄԱԿ-ի մար դու ի րա վունք-
նե րի հանձ նա ժո ղո վի ու շադ րու թյա նը ներ կա յաց վե ցին 1998 թվա կա նին: Չու նե-
նա լով հա մա ձայ նագ րի պար տա դիր ի րա վա բա նա կան ո ւժ՝ այս սկզ բունք նե րը 
գոր ծում են որ պես ներ քին տե ղա հան ված ան ձանց ի րա վունք նե րը պաշտ պա նող 
մի  ջազ գային չա փա նիշ ներ՝ կոչ ա նե լով դրանց մի  ա ցած ե րկր նե րին ա պա հո վել 
ի րենց օ րենսդ րու թյան և քա ղա քա կա նու թյուն նե րի հա մա պա տաս խա նե լի ու թյու-
նը տվյալ սկզ բունք նե րին: Հա մա ձայն այդ սկզ բունք նե րի, ե րկ րի իշ խա նու թյուն-
նե րի ա ռաջ նային խնդիրը և պա տաս խա նատ վու թյու նը ներ քին տե ղա հան ված 
ան ձանց պաշտ պա նու թյունն ու նրանց ա ջակ ցու թյան ցու ցա բե րումն  է: Սկզ-
բունք նե րում ան դրա դարձ է կա տար վում նաև գույ քի փոխ հա տուց ման և ֆի զի-
կա կան ու հոգ ևոր ա ռող ջու թյան ի րա վունք նե րին, հե ռա նա լու կամ մն ա լու մի ջև 
ը նտ րու թյուն կա տա րե լու ա զա տու թյա նը, հայ րեն դարձ ման և վե րաբ նա կեց ման 
նա խագ ծե րի և ծրագ րե րի մշակ ման գոր ծըն թաց նե րին ներ քին տե ղա հան ված 
ան ձանց մաս նակ ցու թյան ա պա հով մա նը և այլն: 
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  Ռի ոյի շր ջա կա մի  ջա վայ րի և զար գաց ման մա սին հռ չա կա գի րը, 1992թ. 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=
78&ArticleID=1163
1992 թվա կա նի Ռի ոյի գա գաթ նա ժո ղո վում ըն դուն ված Ռի ոյի հռ չա կագ րի 15-րդ 
դրույ թում նշ վում է. «Շր ջա կա մի  ջա վայ րի պաշտ պա նու թյան հա մար ան դամ պե-
տու թյուն ներն ի րենց հնա րա վո րու թյուն նե րի սահ ման նե րում պետք է լայնորեն 
կի րա ռեն  նա խազ գու շա կան մո տե ցու մը: Լուրջ կամ ան դառ նա լի վն ա սի հասց-
ման ռիս կի առ կա յու թյան դեպ քում, դրա գի տա կան հաս տատ ման բա ցա կա յու-
թյու նը չպետք է հիմք հան դի սա նա շր ջա կա մի  ջա վայ րի կոր ծա նու մը կան խե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ ար դյու նա վետ մի  ջո ցա ռումն  ե րի հե տաձգ ման հա մար»: 
Դրա նից ել նե լով՝ պետք է ձեռ նարկ վեն բա վա րար նա խազ գու շա կան մի  ջոց ներ՝ 
նա խա տես ված այն պի սի մի  ջու կային վթար նե րի հա մար, ո րոնք կա րող են լուրջ 
վն աս հասց նել շր ջա կա մի  ջա վայ րին, այն դեպ քում ան գամ, ե րբ ռիս կի գի տա-
կան ա պա ցույ ցը թե րի է: 

 Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման տե սան կյ�  նից

 Թեև յու րա քան չյուր ե րկ րի ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման քա ղա քա կա նու թյու նը 
կար գա վոր վում է հա մա պա տաս խան տե ղա կան օ րենսդ րու թյամբ, վեր ջին տա րի-
նե րին շեշ տը դր վում է հա մա պա տաս խան մի  ջո ցա ռումն  ե րի ձեռ նարկ ման, քա ղա-
քա կա նու թյուն նե րի ներդր ման և հա մաշ խար հային հա մայն քի մի  ջազ գային հա-
մա գոր ծակ ցու թյան վրա: Հա տուկ ու շադ րու թյան են ար ժա նի, հատ կա պես, ստորև 
ներ կա յաց ված մի  ջազ գային ծրագ րերն ու փաս տաթղ թե րը: 

  Հյո գոյի գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ծրա գիր (ՀԳԾ), 2005թ.

http://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa 
2005 թվա կա նին Ճա պո նի այի Հյո գո մար զի Կո բե քա ղա քում տե ղի ու նե ցած 
Ա ղետ նե րի նվա զեց ման հա մաշ խար հային հա մա ժո ղո վում աշ խար հի 168 ե րկր-
ներ ստո րագ րե ցին Հյո գոյի գոր ծո ղու թյուն նե րի տաս նա մյա ծրա գի րը (ՀԳԾ)՝ 
ա ռան ձին ե րկր նե րի զար գաց ման ծրագ րե րում ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ցու մը 
նե րա ռե լու հա մար: Այն նաև հան դի սա նում է 1994 թվա կա նին ըն դուն ված «Ա վե-
լի ան վտանգ աշ խար հի ա պա հով մանն ո ւղղ ված Յո կո հա մայի ռազ մա վա րու-
թյան և գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի» շա րու նա կու թյու նը: 
(http://www.unisdr.org/we/inform/publications/8241)
Հյո գոյի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րին մի  ա ցած 168 ե րկր ներ պետք է ակ տի վո րեն 
ներգ րավ վեն հետ ևյալ 5 գե րա կա ո ւղ ղու թյուն նե րի մե ջ. 

1.  ե րաշ խա վո րել, որ ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ցու մը պե տա կան և տե ղա կան 
նշա նա կու թյան գե րա կա յու թյուն է և գտն վում է ա մուր ի նս տի տու ցի ո նալ 
հիմ քե րի վրա, 

2.  բա ցա հայ տել, գնա հա տել և վե րահս կել ա ղետ նե րի ռիս կը, ի նչ պես նաև 
ամ րապն դել վաղ ազ դա րար ման հա մա կար գը, 
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3.  օգ տա գոր ծել գի տե լիք նե րը, նո րա րա րու թյու նը և կր թու թյու նը բո լոր մա-
կար դակ նե րում ան վտան գու թյան և դի մա կայ ման մշա կույթ ձևա վո րե լու 
հա մար,

4.  նվա զեց նել ռիս կի հիմն  ային գոր ծոն նե րը,
5. բարձ րաց նել ա ղետ նե րի ար դյու նա վետ ար ձա գանք ման պատ րաս տա կա-

նու թյու նը բո լոր մա կար դակ նե րում։ 

ՀԳԾ- ն մշա կե լիս հաշ վի են ա ռն վել ի նչ պես բնա կան, այն պես էլ նմա նա տիպ տեխ-
նա ծին ա ղետ նե րը: Հետ ևա բար, այն կի րա ռե լի է նաև ռիս կի բարձր աս տի ճան ու-
նե ցող ա տո մա կա յան նե րի մի  ջու կային համալիր ա ղետ նե րի դեպ քում: Ստորև ներ-
կա յաց ված մի  ջազ գային փաս տաթղ թե րը նույն պես ը նդ գծում են ա տո մա կա յան նե-
րի և ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման մի  ջազ գային ծրագ րե րի մի ջև ե ղած կա պը: 

  Ա սի այի և Խա ղա ղօվ կի ա նո սյան ա վա զա նի ե րկր նե րի ե լա կե տային 

փաս տա թ� ղ թը` մշակ ված Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման շր ջա նա կային 

ծրագ րի հի ման վրա(ՀԳԾ2), 2014թ.

http://www.preventionweb.net/documents/posthfa/HFA_input_document_Asia_
Pacifi c.pdf 
Տ վյալ փաս տա թուղ թը հաս տա տում է, որ ի նչ քան մե ծ է մի ջուկային է լետ րա կա-
յան նե րի տիպի կա ռույց նե րից ե կող վտան գը, այն քան ա վե լի ման րակր կիտ և 
կա նո նա վոր կեր պով է պետք ան ցկաց նել դրանց ռիս կի գնա հա տու մը, ի նչ պես 
նաև ա պա հո վել սահ ման ված խիստ չա փա նիշ նե րին դրանց հա մա պա տաս խա-
նե լի ու թյու նը: Բա ցի այդ, տվյալ փաս տա թուղթն ը նդ գծում է նաև ազ գային սահ-
ման նե րը խախ տող հա մա լիր ա ղետ նե րի վե րա բե րյալ մի  ջազ գային տե ղե կաց-
վա ծու թյան բարձ րաց ման կար ևո րու թյու նը: 

  Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման գլո բալ պլատ ֆոր մի  եր րորդ նս տաշր ջա նի 

և Վե րա կա ռ� ց ման հա մաշ խար հային հա մա ժո ղո վի նա խա գա հի ամ փոփ 

զե կ� յ ցը, 2011թ.

http://www.preventionweb.net/fi les/20102_gp2011chairssummary.pdf 
Բնական և մի ջուկային աղետների մի ջև կապն ա վե լի լավ հաս կա նա լու և ճիշտ 
ար ձա գան քե լու նպա տա կով ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր քար տու ղա րը կոչ ա րեց հա ջորդ 
Ը նդ հա նուր վե հա ժո ղո վի ժա մա նակ հրա վի րել բարձր մա կար դա կի հան դի պում, 
քա նի որ կա գլո բալ հա մա ձայ նու թյուն այն մա սին, որ տվյալ խն դի րը լու ծե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է  մի  ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյուն: 

  Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի �  ղեր ձը Եվրոպական տնտեսական 

և սոցիալական կոմի տեին և Տա րա ծաշր ջա նների կո մի  տե ին կապ ված 

հետ-2015յան Հյո գոյի շր ջա նա կային ծրագ րի հետ, 2014թ.

http://ec.europa.eu/echo/fi les/news/post_hyogo_managing_risks_en.pdf 
Այս ու ղեր ձում նշ վում է, որ ի հայտ են եկել ծանր հետ ևանք ներ են թադ րող նոր 
հնա րա վոր ռիս կեր, մաս նա վո րա պես՝ տի ե զե րա կան ե ղա նա կի հետ կապ ված 
պա տա հար ներ, բա զում ռիս կեր են թադ րող իրադարձություններ, ի նչ պես օ րի-
նակ` 2011 թվա կա նին տե ղի ու նե ցած Ֆու կու սի մայի ե ռա կի ա ղե տը և թվային 
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ու բարձր տեխ նո լո գի ա նե րի ժա մա նա կաշր ջա նին հա տուկ ռիս կեր, այդ թվում 
նաև՝ կի բեր ռիս կե րը: 

  Կար մի ր խա չի և կար մի ր մա հի կի ըն կե ր�  թյ� ն նե րի մի  ջազ գային 

ֆե դե րա ցի այի (ԿԽ և ԿՄ ՄՖ) ո րո շ�  մը, 2011թ. 

http://ndrc.jrc.or.jp/archive/item/?id=M2013091919392484046&lang=en
2011 թվա կա նի Ը նդ հա նուր վե հա ժո ղո վի ժա մա նակ ԿԽ և ԿՄ ՄՖ-ն ըն դու նեց մի  
ո րո շում՝ « մի  ջու կային վթար նե րի ար դյուն քում մարդ կանց հա մար վն ա սա կար 
հետ ևանք նե րի ար ձա գանք ման պատ րաս տա կա նու թյան մա սին` սահ մա նե լով 
ԿԽ և ԿՄ ՄՖ և Կար մի ր խա չի ու Կար մի ր մա հի կի ազ գային ըն կե րու թյուն նե-
րի հա մա պա տաս խան դե րը մի  ջու կային ա ղետ նե րից տու ժած նե րին օգ նու թյուն 
ցու ցա բե րե լու գոր ծըն թա ցում: Սա շատ կար ևոր ո րո շում էր, ո րն ը նդ գծում էր 
մի  ջու կային ա ղե տի դեպ քում տար բեր շա հա գի գիռ ան ձանց մի ջև հա մա գոր ծակ-
ցու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը և նշում, որ պատ րաստ վա ծու թյու նը զգա լի ո րեն 
ազ դում է ի րա կան ար տա կարգ ի րա վի ճա կի ար ձա գանք ման ո րա կի վրա: 

ՀԳԾ-ի ներդր ման ըն թաց քում պարզ դար ձավ, որ վե րո հի շալ 5 գե րա կա ո ւղ ղու-
թյուն նե րից 4-ի (ռիս կի հիմն  ային գոր ծոն նե րի նվա զե ցում) դեպ քում ձեռք բե րումն  ե-
րի մա կար դա կը զգա լի ո րեն ցածր է: Դա պայ մա նա վոր ված է մի  շարք գոր ծոն նե-
րով, ո րոնք բեր ված են ստորև. 

1.  Ռիս կի հիմն  ային գոր ծոն նե րի շր ջա նա կը չա փա զանց ըն դար ձակ է, նե րա-
ռե լով, օ րի նակ` աղ քա տու թյու նը, հա կա մար տու թյուն նե րը, կլի մայի փո փո-
խու թյու նը, քա ղաք նե րի ա րագ ա ճն ու տն տե սա կան ներդ րումն  ե րը, ո րոնք 
հան գեց նում են շր ջա կա մի  ջա վայ րի քայ քայ մանը: Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա-
զեց ման գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված շա հագր գիռ ան ձանց ա ռան ձին ջան-
քե րը, որ պես այդ պի սին, բա վա րար չեն: Հար կա վոր է դուրս գալ ա ղետ նե րի 
ռիս կի նվա զեց ման ո լոր տի շր ջա նակ նե րից, և մար դու ի րա վունք նե րին հա-
րա զատ ար ժեք նե րի հա մընդ հա նուր հա մա կար գի վրա հիմն  ված բազ մա-
կող մա նի հա մա գոր ծակ ցու թյան մի  ջո ցով ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման 
քա ղա քա կա նու թյուն ներն ը նդ գր կել զար գաց ման ռազ մա վա րու թյան մե ջ: 

2.  Հա ճախ թե րագ նա հատ վում է Ֆու կու սի մա Դաի չի ա տո մա կա յա նում տե ղի 
ու նե ցած վթա րի պես ա ղետ նե րի դեպ քում առ կա ը նդ հա նուր վտան գը կամ 
ռիս կը, ե րբ մե կ ա ղե տը մյու սի ա ռա ջաց ման պատ ճառ է դառ նում: Բնա-
կան և մար դա ծին ա ղետ նե րի մի ջև բա ժա նա րար գիծն աս տի ճա նա բար 
անհետանում է: 

3. ՀԳԾ-ն, ի վեր ջո, հա մա ձայ նա գիր է կա ռա վա րու թյուն նե րի մի ջև, սա կայն 
հան րային ռիս կի գոր ծոն նե րի նվա զեց ման հա մար լայ նա ծա վալ հա մա գոր-
ծակ ցու թյան ու ժե ղաց մանն ո ւղղ ված ջան քե րը բա վա րար չէ ին: Բա վա րար 
չէ ին նաև ա ռա ջըն թա ցի գնա հատ ման հա մար ան հրա ժեշտ ի րա կան ցու ցա-
նիշ նե րը: 

 Թեև ՀԳԾ-ի շա րու նա կու թյու նը հան դի սա ցող ՀԳԾ2-ի բո վան դա կու թյու նը ներ կա-
յում դեռ քն նարկ վում է և այն պետք է հաս տատ վի 2015 թվա կա նի մարտ ամ սին 
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կա յա նա լիք Սեն դայի խորհրդաժողովում, հարկ է նշել հատ կա պես ռիս կե րի ո րոշ-
ման և նվա զեց ման գոր ծո ղու թյուն նե րին հա մայնք նե րի մաս նակ ցու թյան ան հրա-
ժեշ տու թյու նը: ՀԳԾ2-ն ը նդ գծում է հա մայնք նե րի վրա կենտ րո նա ցած ռիս կե րի 
կա ռա վար ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, ի նչ պես նաև տն տե սա կան ներդ րումն  ե րի ար-
դյուն քում ի հայտ ե կող ռիս կե րի վա ղա ժամ գնա հա տումն  ու բա ցա հայ տու մը: Մենք 
հույս ու նենք, որ տվյալ գր քույ կը կօգ նի հա մայն քի ղե կա վար նե րին վս տահ քայ լեր 
ձեռ նար կել ի րենց բնակ չու թյա նը սպառ նա ցող ռիս կե րի գնա հատ ման և նվա զեց-
ման հա մար: ՀԳԾ2-ն ա ռաջ է քա շում նաև բնական աղետներից բխող մարդածին 
աղետների կան խար գել ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: 
ՀԳԾ2-ի վե րա բե րյալ քն նար կումն  ե րում նշ վում է, որ շատ կար ևոր է հս տակ սահ-
մա նել յու րա քան չյուր շա հագր գիռ ան ձի պա տաս խա նատ վու թյան շր ջա նա կը: Մեկ 
ե րկ րի կենտ րո նա կան կա ռա վա րու թյան կող մի ց ռիս կե րի կա ռա վար ման հա մա-
կար գի ներդր ման դա րաշր ջանն ան ցյա լում է. այժմ ե կել է ժա մա նա կը հս տակ սահ-
մա նե լու ձեռ նար կա տե րե րի, մունիցիպալիտետների, մի  ջազ գային կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի, ՀԿ-նե րի հա մա պա տաս խան դերն ու պա տաս խա նատ վու թյան շր ջա-
նա կը: Ռիս կի կա ռա վա րումն  ու մե ղ մա ցու մը ինչպես տեղական ու կենտրոնական 
կառավարությունների, այն պես էլ հա մայն քային մա կար դակ նե րում ի րա կա նաց նե-
լու հար ցը պետք է ա վե լի ման րակր կիտ քն նարկ վի: Ի վեր ջո, ո րո շա կի քայ լեր ձեռ-
նար կե լիս ան հրա ժեշտ է պար զա պես հաս կա նալ, որ «յու րա քան չյու րը ան ձ պետք է 
պաշտ պա նի իր սե փա կան շա հե րը»: 
2014 թվա կա նի մայի սին Օի ա տո մա կա յա նի վե րա գոր ծար կու մը հե տաձ գե լու մա-
սին Ֆու կո ւի պրե ֆեկ տու րայի բնակ չու թյան կող մի ց ներ կա յաց ված դա տա կան հայ-
ցից հե տո, տե ղա կան դա տա րա նը վճիռ կա յաց րեց ա տո մա կա յա նի վե րա գոր ծար-
կու մը հե տաձ գե լու մա սին: 
Սա հնա րա վոր դար ձավ մի  այն քա ղա քա ցի նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի շնոր հիվ: Հա-
ջոր դիվ ո րո շու մը կամ սկզ բունք նե րը կա րող են օգ տա գործ վել տվյալ հար ցի շուրջ 
վար վող քն նար կումն  ե րի ժա մա նակ: 

  Ստամ բ�  լի ՔՀԿ զար գաց ման ար դյ�  նա վե տ�  թյան սկզ բ� նք նե րը, 

2010թ.

http://cso-eff ectiveness.org/IMG/pdf/fi nal_istanbul_cso_development_eff ectiveness_
principles_footnote_december_2010-2.pdf
 Հա տուկ ու շադ րու թյուն պետք է դարձ նել, հատ կա պես, « մարդ կանց լի ա զոր ման, 
ժո ղովր դա վա րա կան սե փա կա նու թյան և մաս նակ ցու թյան շեշ տադր ման» մա-
սին 3-րդ սզ բուն քին: Կա րե լի է ա սել, որ տվյալ սկզ բուն քը ե տա դարձ պլան էր 
մղ վել մի  ջու կային է ներ գի այի խթան մանն ո ւղղ ված նա խորդ քա րո զար շավն  ե րի 
ժա մա նակ: Հար կա վոր է, որ լայն հա սա րա կու թյու նը հաս կա նա և գի տակ ցի, որ 
մաս նակ ցու թյունն ու ան կա խու թյու նը մի  ջազ գային ճա նա չում ու նե ցող գա ղա-
փար ներ են: 
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 Անհ րա ժեշտ գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը

 
Այս պի սով, ի նչ պի սի՞ գոր ծո ղու թյուն ներ է ան հրա ժեշտ ձեռ նար կել վե րո հի շյալ հա-
մա տեքս տում: Նախ և ա ռաջ մե նք պետք է հաս կա նանք, թե ի նչ պի սի ներ քին և 
ար տա քին պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում մե ր կա ռա վա րու թյու նը: Մի ջազ գային 
օ րեն քը չի կի րառ վում մե կ օ րի նա պաշտ ե րկ րի կող մի ց, ո րը պատ ժում է ոչ-օ րի նա-
պաշտ ե րկ րին, քա նի որ այդ կերպ կս տաց վի, որ քրե ա կան օ րենսդ րու թյու նը գոր-
ծում է մի  այն մե կ ա ռան ձին վերց ված ե րկ րի ներ սում: Ա մե ն դեպ քում, մի  ջազ գային 
չա փա նիշ նե րին չհետ ևող ե րկր նե րը մյուս նե րի կող մի ց դի տարկ վում են որ պես` 
ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րը չկա տա րող ե րկր ներ: Ոչ մի  ե րկ րի կա ռա վա րու-
թյուն, ի հար կե, չի ցան կա նում վար կա բեկ վել մի  ջազ գային հան դի պումն  ե րի ժա-
մա նակ, այդ ի սկ պատ ճա ռով ա վե լի ար դյու նա վետ է հան դի պել նման ե րկր նե րի 
պատ վի րա կու թյուն նե րի հետ մի  ջազ գային հան դի պումն  ե րի ժա մա նակ՝ ներ կա յաց-
նե լով նրանց առ կա ի րա վի ճակն ու թեթ ևաց նե լով ըն դուն ված քա ղա քա կա նու թյան 
վե րա բե րյալ քն նար կումն  ե րի գոր ծըն թա ցը:

 Ինչ ևէ, ի նչ պես ար դեն նշ վել էր, պա տաս խա նատ վու թյու նը կրում է ոչ մի այն 
կենտրոնական կառավարությունը: Ձեռ նար կա տե րե րը, տե ղա կան ի նք նա կա ռա-
վար ման մար մի ն ներն ու այլ ան ձինք ու նեն ի րենց սե փա կան դերն ու պար տա կա-
նու թյուն նե րը: Հար կա վոր է ա վե լի ման րա մասն քն նար կել վե րո հի շյալ պար տա-
կա նու թյուն նե րի կա տար ման ու ղի նե րը: Մի ջու կային վթար նե րի պես սար սա փե լի 
ա ղետ նե րի դեպ քում, ով է պա տաս խա նա տու ար ձա գանք ման, քա ղա քա ցի նե րի 
տար հան ման, տե ղե կատ վու թյան հրա պա րակ ման, տու ժած նե րի փոխ հա տուց ման 
և այլ կար ևոր գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար: Հար կա վոր է հս տա կեց-
նել, թե ով պետք է պա տաս խա նատ վու թյուն կրի վե րո հի շյալ կար ևոր գոր ծո ղու-
թյուն նե րի չկա տար ման հա մար: Սա նախ և ա ռաջ ան հրա ժեշտ է հա մայն քի ղե կա-
վար նե րին, քա նի որ ա ղետ նե րի ժա մա նակ, հա վա նա բար, հենց ի րենք են հան դես 
գա լիս փր կա րար նե րի դե րում: 
 Մինչ օ րս ձեռք բեր ված գի տե լիք ներն ու փոր ձը թույլ են տա լիս եզ րա կաց նել, որ 
ա ղետ նե րի ժա մա նակ մե նք պետք է պատ րաստ լի նենք ա մե ն ին չի, քա նի որ նման 
ա ղետ նե րի հետ ևան քով պատ ճառ վող վն ա սը չափ և սահ ման չի ճա նա չում: Աշ խար-
հի բո լոր մարդ կանց մե նք կոչ ե նք ա նում քաղել անհրաժեշտ դասեր Ճա պո նի այի 
սխալ նե րից և պատ րանք ներ չս տեղ ծել մի  ջու կային է ներ գի այի ան վտան գու թյան 
շուրջ՝ հե տին պլան մղե լով ի րա կան ռիս կե րը: Ռիս կե րի նվա զեց մանն ո ւղղ ված մի -
ջո ցա ռումն  ե րի ի րա կա նա ցու մը հնա րա վոր կլի նի մի  այն ռիս կե րը նա խա պես հայտ-
նա բե րե լու և ո րո շե լու դեպ քում: 
 Հետ ևե լով « ռիս կի հետ կապ ված խն դիր նե րը սե փա կան ու ժե րով լու ծե լու» սկզ բուն-
քին՝ մե նք պետք է հա մա պա տաս խան քայ լեր ձեռ նար կենք և ը նդ լայ նենք տվյալ 
գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված ան ձանց շր ջա նա կը: Եվ սա, ի հար կե, մե ր պարտքն է 
ա պա գա սե րունդ նե րի առջև: 
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Տ վյալ գր քույ կի հրա պա րակ ման հա մար խթան է հան դի սա ցել 2015թ. մար տին 
Մի յա գի տա րա ծաշր ջա նի Սեն դայ քա ղա քում Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման 3-րդ 
հա մաշ խար հային խորհր դա ժո ղո վի (Ա ՌՆՀԽ) գու մա րու մը: Քա ղա քա ցի նե րի տե-
սան կյու նից Ֆու կու սի մայի մի  ջու կային վթա րից քաղ ած դա սերն ամ փո փող տվյալ 
գր քույ կի հրա տա րակ չա կան կո մի  տեն ձևա վոր վել է Ճա պո նի այի ՔՀԿ մի  ու թյան 
ու ժե րով (http://jcc2015.net/)՝ Ա ՌՆՀԽ ըն թաց քում քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-
թյան ձայ նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով: 
Տ վյալ գր քույ կում մե նք ա ռանձ նաց րել ե նք 10 դաս, ո րոնք պետք է քա ղել Ֆու կու սի-
մայի մի  ջու կային վթա րից, ի նչ պես նաև ներ կա յաց րել ե նք մե ր ձեռքի տակ առկա 
մի  ջազ գային օ րենք ներն ու չա փա նիշ նե րը: Ֆու կու սի մայի վթա րը դեռևս ան ցյա լում 
չէ, քա նի որ ա ղե տից 4 տա րի ան ց դրա հետ ևանք նե րը դեռ շա րու նակ վում են, ի սկ 
ի րա վի ճա կը՝ ա նընդ հատ փոխ վում: 
 Հու սով ե նք, որ նախ կի նում տե ղի ու նե ցած դեպ քե րի մա սին պար զա պես տե ղե-
կաց նե լու փո խա րեն, տվյալ գր քույ կը կօգ նի լու ծել ներ կայիս խն դիր նե րը և, հետ-
ևա բար, այն պետք է օգ տա գործ վի որ պես ա ղետ նե րի կանխ ման մի  ջոց, ո րոնք կա-
րող են պա տա հել ա պա գա յում: Մեր նպա տակն է թարգ մա նել այս գր քույ կը հնա-
րա վո րինս շատ լե զու նե րով և այն հա սա նե լի դարձ նել ա տո մա կա յան ներ ու նե ցող 
կամ դրանց կա ռու ցու մը ծրագ րող աշ խար հի տար բեր ե րկր նե րի հա մար: 
 Բա զում կար ևոր խն դիր նե րից, որ պես տվյալ գր քույ կի ա ռանց քային թե մա, ը նտր-
վել են այն խն դիր նե րը, ո րոնց հետ բախ վել են տե ղա կան հա մայնք նե րը: Մենք 
ման րա մասն չենք ան դրա դար ձել կա ռա վա րա կան և քա ղա քա կան մար տահ րա-
վեր նե րին, մի  ջու կային է ներ գի այի տեխ նո լո գի ա նե րին վե րա բե րող խն դիր նե րին 
և բժշ կա կան ո լոր տին: Ա նընդ հատ փո փոխ վող հան գա մանք նե րի հա մա տեքս տում 
կա րող է գր քույ կի ո րոշ բա ժին նե րը փո փո խե լու կամ հա մալ րե լու ան հրա ժեշ տու-
թյուն ա ռա ջա նալ: Հնա րա վոր է, որ գր քույ կի մշակ ման ժա մա նակ թույլ են տր վել 
ո րո շա կի բաց թո ղումն  եր: Մենք ա կն կա լում ե նք ստա նալ բո լոր ըն թեր ցող նե րի 
կար ծի քը, քա նի որ տվյալ նա խա գի ծը դեռևս շարունակվում է: 
Տ վյալ գր քույ կի կազմ ման ըն թաց քում մե նք հիմն  վել և հղում ե նք կա տա րել առ կա 
գրա կա նու թյա նը, ի նչ պես նաև տվյալ ո լոր տին վե րա բե րող բազ մա թիվ զե կույց նե-
րին, մաս նա վո րա պես՝ Ֆու կու սի մայի մի  ջու կային վթա րի ան կախ փոր ձաքն նու-
թյան հանձ նա ժո ղո վի հաշ վետ վու թյա նը ( Հու լիս, 2012թ., http://warp.da.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/3856371/naiic.go.jp/en/) և Մի ջու կային է ներ գի այի հանձ նա ժո ղո վի 
« Մեր ու ղին մի  ջու կային է ներ գի այից ա զատ Ճա պո նի ան է. Մի ջու կային է ներ գի-
այից հրա ժար վե լու քա ղա քա կա նու թյուն» զե կույ ցին (Ապ րիլ, 2014թ.), մաս նա վո րա-
պես՝ «Վ նա սի ամ բողջ չափն ու կոր ծան ված կյան քե րի վե րա կանգ նու մը» կոչ վող 
ա ռա ջին գլ խին (http://www.ccnejapan.com/):
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Գր քույ կի մշակ ման փու լում մե նք ստա ցել ե նք բա զում ար ժե քա վոր խոր հուրդ ներ և 
մե կ նա բա նու թյուն ներ մի  խումբ մարդ կան ցից, այդ թվում` 

Տա կու մի  Այ զա վա - Ի ի տա տե գյուղ, ու սու ցիչ 
 Հի դե ո Հա սե գա վա - Ի վա կի Ան կախ կյան քի կենտ րոն
 Կե նի ի չի Հա սե գա վա - Մաե դա շր ջա նի կա ռա վա րիչ, Ի ի տա տե գյուղ
Յո շի յու կի Ի նոո ւե - Տո կի ո Շիմ բուն, Ֆու կու սի մայի բյու րո
 Հի դե կի Ի շի ի – Ֆու կու սի մայի հա մալ սա րան
 Կե նի չի Օ շի մա - Ռիտ սու մե յ կա նի հա մալ սա րան
 Ռո ւի կո Մու տո - Ֆու կու սի մայի մի  ջու կային ա ղե տի ի հայտ գա լու հա մար 

մե  ղա վոր նե րին քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու 
հայ ցով հան դես ե կած ան ձ 

Է ի չի Սա դա մա ցու - « Սեյվ դը Չիլդ րեն» Ճա պո նի ա
 Մա կի Սա տո - Ճա պո նա-ի րա քյան բժշ կա կան ցանց, ՋԻՄ-ՆԵԹ
 Սա տո շի Սու գաի – Ճա պո նա կան Կար մի ր խա չի ըն կե րու թյուն 
Սեյ ջի Սու գե նո - Ֆու կու սի մայի Օր գա նա կան գյու ղատն տե սու թյան ցանց 
Մի կա կո Տա կա հա շի - Ծու նա գա ռո Մի նա մի  սո մա
Է մի  կո Յո շի դա - « Դը Փիփլ» ՀԿ
 Հի րո յու կի Յո շի նո - Շա լոմ և այ լք:

 Ցան կա նում ե նք ա ռանձ նա կի շնոր հա կա լու թյուն հայտ նել Հի սա կո Սա կի յա մային 
(Ֆու կու սի մա յում տե ղի ու նե ցած մի  ջու կային վթա րի ան կախ փոր ձաքն նու թյան 
հանձ նա ժո ղո վի նախ կին ան դամ) Տա կա գիի դպ րո ցից Գլուխ 1-ի հա մար տեքս տը 
տրա մադ րե լու և խմ բագր ման ո ղջ ըն թաց քում ան գնա հա տե լի ա ջակ ցու թյուն ցու-
ցա բե րե լու հա մար: 
 Հարկ է նշել նաև, որ ո րո շա կի քա նա կային սահ մա նա փա կումն  ե րի պա ճա ռով, 
տվյալ գր քույ կում հնա րա վոր չէր նե րա ռել բո լոր ստաց ված մե կ նա բա նու թյուն նե-
րը: Թեև այս գր քույ կը կազմ վել է վե րո հի շյալ ան ձանց հետ հա մա տեղ, վեր ջի նիս 
բո վան դա կու թյան հա մար պա տաս խա նա տու է հրա տա րակ չա կան կո մի  տեն, ո րի 
ան դամն  ե րը ներ կա յաց ված են վեր ջում: 
 Մենք հու սով ե նք, որ տվյալ գր քույ կը կկա րո ղա նա մի  ա վո րել տար բեր ե րկր նե րի 
մարդ կանց փորձն ու կդառ նա մի  ա սին դասեր քաղելու մի ջոց: Այն նաև օգ տա կար 
կլի նի ա ղետ նե րին դի մա կայե լու ու նակ հան րու թյան ձևա վոր ման և մարդ կանց 
կյան քեր փր կե լու գոր ծըն թաց նե րում: 

 Հուն վար, 2015 թ. 
Ֆու կու սի մա գր քույ կի հրա տա րակ չա կան կո մի  տե 

Ա կի րա Կա վա սա կի



Ֆ�  կ�  սի մայի ա ղե տից քաղ ած 10 դա սե րը
Ն վա զեց նել ռիս կե րը և պաշտ պա նել հա մայնք նե րը մի  ջու կային վթար նե րից 

 Թո ղարկ ման ամ սա թի վը՝ մար տի 11, 2015թ.  
Հ րա տա րակ չու թյու նը՝ Ֆու կու սի մայի վե րա բե րյալ գր քույ կի հրա տա րակ չա կան կո մի  տե
http://fukushimalessons.jp 

Հ րա տա րակ չա կան կո մի  տե`
 Մա սաա կի Օ հա շի (Ճա պո նի այի « Մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան կենտ րոն» ՀԿ, 
նա խա գահ-Japan NGO Center for International Cooperation, JANIC, Chair) 
(Նե րա ծու թյուն) 
Ա կի րա Կա վա սա կի (« Խա ղա ղու թյան նա վակ» ՀԿ - Peace Boat) (Գ լուխ 2) 
Տո շի յու կի Տա կե ու չի (Ֆու կու սի մայի « Քա ղա քա ցի նե րի հա մաշ խար հային ցանց» ՀԿ - 
Fukushima Beacon for Global Citizens Network, FUKUDEN) (Գ լուխ 2) 
Է մի  կո Ֆու ջիյո կա (Ֆու կու սի մայի « Քա ղա քա ցի նե րի հա մաշ խար հային ցանց» ՀԿ - 
Fukushima Beacon for Global Citizens Network, FUKUDEN) (Գ լուխ 2)
 Տա կե շի Կո մի  նո (Ե ՀԾ Ճա պո նի ա - CWS Japan) (Գ լուխ 3) 
Աոյի Հո րի ու չի (Ճա պո նի այի « Մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան կենտ րոն» ՀԿ
- Japan NGO Center for International Cooperation, JANIC)
 Մի յա կո Ծու կա գո շի (« Խա ղա ղու թյան նա վակ» ՀԿ - Peace Boat) 
Մե րի Ջոյս (« Խա ղա ղու թյան նա վակ» ՀԿ - Peace Boat)

Խմ բա գիր՝ Տա կա շի Կու րո դա
Ձ ևա վո րու մը՝ Ջուն Կաթ սու րա գա վա 
Լու սան կար նե րը տրա մադ րել ե ն՝ Նաո մի  Տոյո դա, Կրիս տի ան Լեմ լէ-Ռուֆ, Տա կա շի 
Կու րո դա, Շա լոմ, Ճա պո նի այի « Մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան կենտ րոն» ՀԿ /
JANIC/, Ֆու կու սի մայի « Քա ղա քա ցի նե րի հա մաշ խար հային ցանց» 
ՀԿ /FUKUDEN/, « Խա ղա ղու թյան նա վակ» ՀԿ և այլն:

 Մեզ ան հրա ժեշտ է ֆի նան սա կան օգ նու թյուն տվյալ գր քույ կը տար բեր լե զու նե րով 
թարգ մա նե լու հա մար, և շատ շնոր հա կալ կլի նենք ցան կա ցած նման օգ նու թյան 
հա մար: 
Ֆու կու սի մայի վե րա բե րյալ գր քույ կի հրա տա րակ չա կան կո մի  տե 
http://fukushimalessons.jp/



Հայերեն թարգմանությունը՝ Դիանա Բագիյան
Սրբագրությունը` Հասմի կ Սարգսյան

Տպագրությունը՝ Թայմ թու Փրինթ /Time to Print/
Տպաքանակը` 1000 օրինակ

Երևան 2015
« Ֆու կու սի մայի ա ղե տից քաղ ած 10 դա սե րը» գր քույ կը հայե րեն թարգ ման վել և հրա տա-
րակ վել է Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ազ գային պլատ ֆորմ/ԱՌ ՆԱՊ հիմն  ադ րա մի  և 
ՄԱԿ-ի զար գաց ման ծրագ րի / ՄԱԶԾ/ նա խա ձեռ նու թյամբ և CWS Japan կազ մա կեր պու-
թյան ֆի նան սա վոր մամբ:

 Մեզ ան հրա ժեշտ է ֆի նան սա կան օ ժան դա կու թյուն սույն գր քույ կի հայե րեն տար բե րա կը 
հնա րա վո րինս մե ծ տպա քա նա կով բազ մաց նե լու և հան րու թյան լայն շր ջա նակ նե րին հա-
սա նե լի դարձ նե լու հա մար: 

Ե րախ տա պարտ  կլի նենք ցան կա ցած նման օգ նու թյան հա մար:  

Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման ազ գային պլատ ֆորմ/ԱՌ ՆԱՊ հիմն  ադ րամ

Կոնտակտային տվյալներ

Բնօրինակ`  fukushimabooklet@gmail.com
Հայերեն տարբերակ arnap@arnap.am
 arnaparmenia@gmail.com
 Հեռ` + 374 11 24 12 31; 
  + 374 10 31 77 42 

Սույն գրքույկում արտահայտված տեսակետներն անպայման չէ, որ ներկայացնեն 
ԱՌՆԱՊ և/կամ մյուս աջակցող կազմակերպությունների պաշտոնական տեսակետն ու 
քաղաքականությունը:
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«Ֆուկուսիմայի աղետից քաղած 10 դասերը» գրքույկը հայերեն թարգմանվել է Աղետների 
ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմ (ԱՌՆԱՊ) հիմնադրամի  և ՄԱԿ-ի զարգացման 
ծրագրի (ՄԱԶԾ) նախաձեռնությամբ և CWS Japan կազմակերպության ֆինանսավորմամբ: 
Տպագրությանն աջակցել են CWS Japan կազմակերպությունը, ՄԱԿ-ի մարդասիրական 
գործերի համակարգման գրասենյակը և Եվրամիության կողմից ֆինանսավորված և ՄԱԿ-ի 
մանկական հիմնադրամի կողմից իրականացված «Աղետների ռիսկի նվազեցման 
գործողությունների կայունության ապահովում Միջին Ասիայում և Հարավային Կովկասում» 
ծրագիրը:
Սույն գրքույկում արտահայտված տեսակետները հեղինակային են և որևէ ձևով չեն 
արտահայտում ԱՌՆԱՊ-ի, ՄԱԿ-ի, Եվրամիության և/կամ այլ գործընկերների 
տեսակետները:
 
DRR National Platform and UNDP have initiated the Armenian translation of “10 Lessons from 
Fukushima” booklet with the financial contribution from CWS Japan. The publication has been 
supported by CWS Japan, UN OCHA, and the European Union within the Framework of the 
“Sustaining DRR Actions at Scale in the Central Asia and South Caucasus Region” project 
implemented by the United Nations Children’s Fund (UNICEF). 
The contents of this publication are the sole responsibility of the authors and can no way be taken 
to reflect the views of the DRR National Platform, the United Nations, the European Union and/or 
other partners.


