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Մեծ եղեռնի 95-ամյակը հմմ «Րաֆֆի» 
համալիրում 

 

 
 
2010թ. ապրիլի 30-ին, Թեհրանի ՀՄՄ «Րաֆֆի» համալիրի մեծ 
դահլիճում կազմակերպվել էր հատուկ ձեռնարկ՝ Հայոց 
Ցեղասպանության 95-ամյակի առիթով, ուր ներկա էին ԻԻՀ-ում 
ՀՀ լիազոր եւ արտակագ դեսպան Գրիգոր Առաքելյանը, 
դեսպանության մշակութային կցորտ՝ Սուրեն Գասպարյանը, 
համայնքային մարմինների, միությունների եւ մամուլի 
ներկայացուցիչներ, ուսուցիչներ եւ հոծ թվով բազմություն: 
Հադիսատեսի դիմաց ծառացած էր հսկայական մի հուշակոթող՝ 
Սարդարապատ: Այնքան բնական էր ու նման իսկականին, որ 
միայն կարելի էր շշմել: Բեմահարդար՝ Հայկ Խաջավյանի 
վարպետ ձեռքերն ու արվեստաշատ մտքի 
համգործակցությունը տվել էին իրենց նոր, իրանահայ կյանքում 
աննախադեպ, պտուղը: Վարձքդ ի կատար, սիրելի Հայկ: 
Ձեռնարկն սկսվեց Տերունական աղոթքով, ապա սկաուտական 
շքերթ՝ սկաուտները մարշի ներքո հարգանքի քայլվածքով 
հասան բեմի կենտրոն որտեղ մի ծաղկեկողով տեղադրեցին 
նահատակների հիշատակին ու խաղաղ հեռացան: 
Այնուհետ ամբիոնին մոտեցավ միության Մշակութային 
բաժանմունքի պատասխանատու տկն. Վալորիկ Քեշիշյան-
Ամիրյանը՝ բացման խոսքն ասելու համար: 
Նա իր խոսքերում ի միջի այլոց ասաց. «Այս օրերին, երբ 
հայությունը աշխարհի բոլոր ծայրերում ոգեկոչում է Հայոց 
Ցեղասպանության նահատակների հիշատակը ՀՄՄ «Րաֆֆի» 
համալիրը նաեւ իր պարտքն է համարում միանալ իր ծնող 
ժողովրդին ու հարգանքի գլուխ խոնարհել մեր անթաղ զոհերի 
հիշատակի առջեւ»: 
Ապա բեմ հրավիրվեց միության «Մեղեդի» երգչախումբը, 
խմբավարությամբ՝ տկն. Զարուհի Ենգոյանի, իսկ մեներգով 
հանդես եկավ տկն. Վիկտոր Ամիրյանը, որին նվագակցում էին 
գիտառով Համլետ Խոդադադյանը եւ շվիով տկն. Զարուհի 
Ենգոյանը: Ապա միատեղ բեմ հրավիրվեցին օրվա 
բանախոսները: 
Առաջին բանախոսը վաստակավոր ուսուցիչ Հարութ Քեշիշյանն 
էր: «Մեծ Եղեռնը եւ նրա ճանաչումն ու դատարպարտումը» 
խորագրով:  Այնուհետ «Հայոց մշակութային 
ցեղասպանությունը եւ նրա հետեւանքները» խորագրի ներքո 
բանախոսեց գրող, Հայկական բարեգործական ընդհանուր 
միության Թեհրանի մասնաճյուղի նախագահուհի տկն. 
Աստղիկ Բաբայանը: Երրորդ բանախոսը ²ñ³ùë թերթի 
խմբագիր Մովսես Քեշիշյանն էր: Նա հաստատելով նախորդ 
զեկուցողների խոսքերը, ասաց. «Ինչպես արդեն ճշգրտորեն 
ներկայացրին հարգելի համազեկուցողները՝ 1915-ից դեռ 
տարիներ առաջ սկիզբ առած Հայոց Ցեղասպանությունը 
շարունակվեց մինչեւ 1923թ.: Իսկ երբ Արեւմտյան Հայաստանը 

ամայացավ իր բնիկ ժողովրդից, այնուհետ սկսվեց 
մշակութային ջարդը՝ փլեցին հայոց վանքն ու եկեղեցին, 
դպրոցն ու տունը եւ չանցան նույնիսկ գերմզմանատնից, 
տապանից ու խաչքարից: Եվ այդ բոլորը միայն մեկ նպատկով՝ 
վերջակետ դնել Հայոց Հարցին, Հայոց Հողապահանջին»: 
Բանախոսությունից հետո գեղարվեստական բաժինը 
շարունակվեց միության «Անի» պարախմբի կատարումներով՝ 
«Անի» եւ «Ադանա» պարերով, խմբի նոր պարուսույց տկն. 
Կարինե Մանուչերյանի ղեկավարությամբ, որը եւ մեծ 
բավարարություն պարգեւեց հանդիսատեսին: 
Այնուհետ հերթն հասավ ասմունքողներին: Վերջում բեմ 
հրավիրվեց Իրանում Հայաստանի Հանրապետության լիազոր 
եւ արտակարգ դեսպան Գրիգոր Առաքելյանը, օրվա առիթով իր 
խոսքն ասելու համար: ՀՀ Դեսպանը, նաեւ իր հերթին, 
հիշեցնելով, որ այս օրերին հայությունը ողջ աշխարհում՝ 
Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում գլուխ է խոնարհում 
իր անմնեղ զոհերի հիշատակի առջեւ, ասաց. «Հայաստանի 
Հանրապետությունը Հայոց Ցեղասպանության միջազգային 
ճանաչման խնդիրը իր համար ռազմավարական է համարում եւ 
մեր ժողովուրդը երախտապարտ է բոլոր այն պետություններին, 
որոնք ճանաչել եւ դատապարտել են Հայոց Ցեղասպանության 
փաստը եւ կոչ է անում աշխարհի մյուս պետություններին եւս, 
կանխարգիլելու համար նման ոճիրները, ճանաչել եւ 
դատապարտել 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը»: 
Ծրագիրն ավարտվեց բոլոր իրականացնողների բեմ դուրս 
գալով եւ «Սարդարապատ» երգով, որին ձայնակցեց նաեւ 
հանդիսատեսը: 
Հիշատակելի է ծրագրի նախասկզբում էկրանի վրա ցուցադրվեց 
Արմին Վեգների կողմից Հայոց Ցեղասպանության օրերին 
առնված լուսանկարներից եւ նամակներից պատրաստված՝ 
Տիգրան Խզմալյանի փաստագրական տեսաժապավենը:  
 

Իրանում տեղի են ունեցել Ցեղասպանության 
95-ամյա տարելիցին նվիրված  

միջոցառումներ 
ԵՐԵՎԱՆ, 26 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայ առաքելական 
եկեղեցու Թեհրանի թեմի առաջնորդարանում ապրիլի 23-ին 
մեկնարկել են Հայոց Ցեղասպանության 95-րդ տարելիցին 
նվիրված կենտրոնական միջոցառումները: Ինչպես 
«Արմենպրես»-ին տեղեկացրին ՀՀ ԱԳՆ մամուլի, 
տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի 
վարչությունից, մասնավորապես, ապրիլի 23-ի երեկոյան Մեծ 
Եղեռնի զոհերի հուշակոթողի մոտ տեղի է ունեցել 
հոգեհանգստյան արարողություն, որը վարում էր Թեհրանի 
Հայոց թեմի առաջնորդ Սեպուհ արք. Սարգսյանը: 
 Այնուհետեւ տեղի է ունեցել ծաղկեմատույց, որի ընթացքում 
թեհրանահայ համայնքի ազգային իշխանությունների, 40-ից 
ավելի միությունների եւ դրանց կից կառույցների 
ներկայացուցիչներ, Իրանի խորհրդարանում հայազգի 
պատգամավոր Գեւորգ Վարդանյանը, ինչպես նաեւ Իրանում 
Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Առաքելյանը ծաղիկներ են դրել 
Հայոց Մեծ Եղեռնի հուշարձանին: Միջոցառմանը մասնակցել 
են իրանահայ մտավորականներ, ազգային-հասարակական 
գործիչներ, հայ համայնքի տարբեր խավերի ներկայացուցիչներ: 
Այնուհետեւ Թեհրանի թեմի առաջնորդ Ս.Սարգսյանի կոչով` 
հավաքված ժողովուրդը, մասնավորապես, 
երիտասարդությունը, ոտքով ուղեւորվել են Թեհրանի «Ն. 
Գյուլբենգյան» հայկական դպրոց, որտեղ տեղի է ունեցել 
երիտասարդական գլխավոր հավաքը: Հաջորդ օրը` ապրիլի 24-
ին, Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդարանում` Սբ. Սարգիս 



 

  

ÈàôÚê # 157 ²åñÇÉ-Ø³ÛÇë 2010Ã.  ¿ç 2 

ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ 
  

եկեղեցում, մատուցվել է պատարագ, ապա տեղի է ունեցել 
Թեհրանի հայոց թեմի հիմնական բողոքի համահավաքը: 
 Համահավաքին ելույթներով հանդես են եկել Իրանի 
խորհրդարանում Թեհրանի եւ հյուսիսային իրանահայության 
պատգամավոր Գեւորգ Վարդանյանը, Թեհրանի հայոց թեմի 
առաջնորդ Սեպուհ Սարգսյանը, ինչպես նաեւ այլ 
իրանահայեր: Ապրիլի 24-ին, ուշ երեկոյան Թեհրանի 
«Արարատ» մարզավանում տեղի է ունեցել Թեհրանում Հայոց 
Ցեղասպանության տարելիցին նվիրված գլխավոր 
միջոցառումը, որտեղ ելույթ է ունեցել ՀՀ դեսպան Գրիգոր 
Առաքելյանը: Նա իր ելույթում երախտիքի խոսք է հայտնել 
աշխարհի բոլոր այն երկրներին, որոնց խորհրդարանները 
ճանաչել են Հայոց ցեղասպանությունը: 
 Երախտիքի խոսք է ասվել նաեւ Իրանին` Ցեղասպանության 
միջազգային ճանաչմանն աջակցելու եւ դրա ոգեկոչմանը 
նվիրված միջոցառումների անցկացմանը նպաստելու համար: 
Ավելի քան 700 հոգու մասնակցությամբ տեղի ունեցած 
արարողության ընթացքում նաեւ տեսացուցադրվել են տարբեր 
դրվագներ` վերցված Ցեղասպանության եւ տեղահանության 
դեպքերից, որոնք ուղեկցվել են Հրանտ Դինքի սպանությունը եւ 
հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման 
ներկայիս գործընթացը պատկերող որոշ տեսադրվագներով: 
Նմանօրինակ միջոցառումներ են կազմակերպվել նաեւ Իրանի 
մյուս հայաշատ քաղաքներում: 
 

§²ñ³Ù Ø³ÝáõÏÛ³Ý¦ ëñ³ÑÇ  
í³×³éùÇ Ñ³ñóÁ 

²í»ÉÇ ù³Ý Ñ³ñÛáõñ³ÙÛ³« §øáõß»ß¦ ¹åñáóÇ ÷³Ïí»Éáõó Ñ»ïá 
§²ñ³Ù Ø³ÝáõÏÛ³Ý¦ ëñ³ÑÇ í³×³éùÇ Ñ³ñóÁ Çñ³Ý³Ñ³Û 
Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝáõÙ ¹³ñÓ³í ³Ù»Ý³ùÝÝ³ñÏíáÕ Ã»Ù³Ý»ñÇó 
Ù»ÏÁ: Ð³Û ³ñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ßáõñç 15-³ÙÛ³ 
å³ïÙáõÃÛáõÝ áõÝÇ, áñáß³ÏÇáñ»Ý ÁÙμéÝ»Éáí ³½·³ÛÇÝ 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý μ³ñ¹ Çñ³íÇ×³ÏÇó ¹ñ¹í³Í 
í³ñíáÕ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ¿ «³ñ³Ù» ëñ³ÑÇ »õ Ýñ³Ý 
ÏÇó ¹åñáóÇ í³×³éùÁ, ÙÇáõÃ»Ý³Ï³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ù»Í 
¹Å·áÑáõÃÛ³Ý ï»ÕÇù ¿ ïí»É »õ, ÇÑ³ñÏ», Ýñ³Ýó ó³ëáõÙÁ 
Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿` ¹Åí³ñ ¿ μ³Å³Ýí»É ù»½ ³ñ¹»Ý Ñ³ñ³½³ï 
¹³ñÓ³Í ÙÇç³í³ÛñÇó:  ÙÇáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ß»ßï³¹ñ»óÇÝ Çñ»Ýó ³ÛÝ ï»ë³Ï»ï-³é³ç³ñÏÁ, 
áñ »Ã» ÑÝ³ñ³íáñ ¿, Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á ³é³ÝÓÝ³óÝ»Éáí 
Ï³Éí³ÍÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, í³×³éÇ ÙÇ³ÛÝ 
ï³ñ³ÍùÇ ¹åñáóÇ μ³ÅÇÝÁ, ÇëÏ ëñ³ÑÁ ÃáÕÝÇ ÙÇáõÃÛ³ÝÁ: ²Ûë 
³é³ç³ñÏÁ Ýñ³Ýù Ý»ñÏ³Û³óñ»É »Ý Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹ÇÝ, μ³Ûó 
Ýñ³Ýó ÷áË³Ýóí»É ¿, áñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ 
³é³ÝÓÝ³óÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿` å»ïáõÃÛáõÝáõÙ 
³éÏ³ ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ ³éáõÙáí, μ³Ûó 
²ñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ÙÇ Ñ³ïí³Í ¹ñ³ÝáõÙ Ñ³Ùá½í³Í 
ãÉÇÝ»Éáí` åÝ¹áõÙ ¿, áñ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ »õ ·áÝ» ³½·³ÛÇÝ 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Çñ»Ýó ³Û¹ ³é³ç³ñÏÇÝ ÁÝ¹³é³ç»Ý:  
³ÛÝ Ñ³ñóÇÝ, Ã» ÇÝãáõ »ñμ Ýñ³Ýó ³é³ç³ñÏ ¿ »Õ»É ·Ý»É ëñ³ÑÇ 
³Û¹ Ñ³ïí³ÍÁ, Ýñ³Ýù ã»Ý ÁÝ¹áõÝ»É, í³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù 
Ð³Ïáμ Ð³ÏáμÛ³ÝÁ ×ßï»Éáí Ñ³ñó³¹ñáõÙÁ` Ýß»ó, áñ Ï³ÝË³í 
³é³ç³ñÏÇ Ý³Ë³Ó»éÝáÕÁ Çñ»Ýù »Ý »Õ»É »õ áã` Â»Ù³Ï³Ý 
ËáñÑáõñ¹Á. «Ù»Ýù Ý³Ë³å»ë ïÕ³Ý»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÇ Ñ»ï 
Ëáë»óÇÝù, áñ »Ã» Ù»Ýù Ï³ñáÕ³Ý³Ýù ëñ³ÑÇ Ù³ëÁ í»ñóÝ»É, 
É³í ÏÉÇÝÇ, μ³Ûó, ¹Åμ³Ëï³μ³ñ, ï³ñμ»ñ ËÝ¹ÇñÝ»ñ Ï³ÛÇÝ. 
Ù»ÏÁ, ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇ ³Ûë Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝáõÙ ã¿ÇÝù 
Ï³ñáÕ, ÙÛáõëÝ ¿É, áñ Ùï³Í»óÇÝù` ³Û¹ ¹»åùáõÙ ³ñ¹»Ý 
³ÝÑñ³Å»ßï ÏÉÇÝÇ, áñ 15-20 Ñá·Ç ¹ñ³Ù Ý»ñ¹Ý»Ý »õ ³ñ¹»Ý 
ÏÉÇÝÇ ÙÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ï³éáõÛó »õ ÙÇáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇó 
¹áõñë Ï·³: ¸ñ³Ýù ¿ÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ß³ñÅ³éÇÃÝ»ñÝ ³Ûë 
Ñ³ñóáõÙ, áñ å³ï×³é »Õ³Ý Ù»ñ áã-Ñ»ï»õáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, μ³Ûó 
ÏñÏÇÝ ÏÉÇÝÇ ³Ûë ³é³ç³ñÏÁ í»ñ³Ý³Û»É»: í³ñãáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³·³Ñ åñÝ. Þ³Ñμ³½Û³ÝÝ ¿É ß³ñáõÝ³Ï»Éáí Ã»Ù³Ý` Ýß»ó, 
áñ ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Éáí Ý»ñÏ³ ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, 
³ñÑ»ëï³íáñÝ»ñÁ ãáõÝ»Ý ³Û¹ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñå»ë½Ç 
Ï³ñáÕ³Ý³Ý ³Û¹ ëñ³ÑÁ ·Ý»É: «»Ã» ³Ûë Ý»ñÏ³ ïÝï»ë³Ï³Ý 

Çñ³íÇ×³ÏÁ ãÉÇÝ»ñ, áñÁ ïÇñáõÙ ¿ áÕç ³ßË³ñÑáõÙ »õ áñÇó, 
ó³íáù, ³ÝÙ³ëÝ ã»Ýù Ý³»õ Ù»Ýù, »Ã» ³Ûë íÇ×³ÏÁ ãÉÇÝ»ñ, Ù»Ýù 
ÏÁÝ¹³é³ç»ÇÝù ³Ûë ³é³ç³ñÏÇÝ, Ù»Ýù ÇÝùÝ»ñë ¿É ¿ÇÝù 
Ùï³Í»É, áñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³Û¹ ·áñÍÁ ³Ý»É, μ³Ûó Ý»ñÏ³ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ù»Ýù Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ ë³ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿, 
³å³·³ÛáõÙ »Ã» å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ÃáõÛÉ ï³Ý »õ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ` 
¹ñ³Ï³Ý ï»Õ³ß³ñÅ ÉÇÝÇ, ·áõó» Ù»Ýù Ï³ñáÕ³Ý³Ýù ¹³ 
Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É, μ³Ûó, ÇÝãå»ë ³ñ¹»Ý Ýß»óÇ, Ý»ñÏ³ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ù»ñ ³ñÑ»ëï³íáñÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ, áñáíÑ»ï»õ 
ÇëÏ³å»ë ·áñÍÇ »õ »Ï³ÙáõïÇ ï»ë³Ï»ïÇó Çñ³íÇ×³ÏÁ ß³ï 
í³ï ¿ »õ Ç íÇ×³ÏÇ ã»Ý Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÝ»ñáí ·Ý»É:  
»Ã» Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á Ñ³Ù³Ó³ÛÝíÇ ëñ³ÑÁ Ñ³ÝÓÝ»É Ù»ñ 
³ñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇÝ »õ Ù»Ýù Ù³ëÝ³í×³ñÝ»ñáí Ï³Ù³ó-Ï³Ù³ó 
Ï³ñáÕ³Ý³Ýù í×³ñ»É ·áõÙ³ñÁ »õ ·Ý»É Çñ»ÝóÇó, ë³ ¿É ÙÇ 
ï»ë³Ï»ï ¿, áñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É »õ ·áñÍ³¹ñ»É áõ ÙÇ 
ËÝ¹Çñ ã¿, áñ »ë ³ë»Ù` ³ÝÑÝ³ñÇÝ ¿, áã, ¹³ ÑÝ³ñ³íáñ ¿, μ³Ûó 
áã ÙÇ³Ý·³ÙÇó` Ý»ñÏ³ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ»: »õ ³Ûëï»Õ ¿, áñ 
Ë³ã³Ó»õíáõÙ »Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇó 
μËáÕ å³ï×³éÝ»ñÝ áõ ·³ÉÇë Ñ³Ý·áõÙ »Ý ÙÇ Ù»ÏÝ³Ï»ïÇ áõ 
Ã»Ïáõ½ »õ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ »õ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³Ûù³ñ Ï³ 
³Ûëûñ ÙÇáõÃÛáõÝ-Ã»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹, μ³Ûó ËáñùáõÙ ³Û¹ 
å³Ûù³ñÁ ÝáõÛÝ³ÝáõÙ ¿ »õ ÇÝãå»ë Çñ ËáëùáõÙ Ýß»ó ²ñ³ 
Þ³ÑÝ³½³ñÛ³ÝÁ, »ñ³ÝÇ Ã» Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ÝÛáõÃ³Ï³Ý 
Çñ³íÇ×³ÏÁ ³ÛÝåÇëÇÝ ÉÇÝ»ñ, áñ Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³ñ` μáÉáñ ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ 
μ³í³ñ³ñ»Éáõ: ´³Ûó, ÇÝã»õÇó», Ý»ñÏ³ Çñ³íÇ×³ÏáõÙ ³Ûë í»ñÁ 
Ýßí³Í ï³ñμ»ñ³ÏÁ ÑÇÙÝ³íáñ å³ï×³éÝ»ñáí ÙÕí»É ¿ Ñ»ïÇÝ 
åÉ³Ý »õ Ï³éã³Í ÙÝ³Éáí ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
·³Õ³÷³ñÇÝ` ³é³ç ¿ ù³ßíáõÙ ëñ³ÑÇ Ù³ëÝ³μ³ÅÝÇ í³×³éùÇ 
Ï³ë»óÙ³Ý ³Ûë ·³Õ³÷³ñÁ: 
ì³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝ ³ñï³Ñ³Ûïí»ó, áñ »Ã» 
ëñ³ÑÁ í³×³éíÇ, ³å³ ÙÇáõÃÛáõÝÝ ¿É ÏÙ³ëÝ³ïíÇ »õ Ñ»ïá 
¹Åí³ñ ÏÉÇÝÇ ÏñÏÇÝ Ñ³Ù³ËÙμ»É Ýñ³Ýó, μ³Ûó ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï 
Çñ»Ýù ¿É Ñ»Ýó å³ï³ëË³Ý»óÇÝ Çñ»Ýó ÏáÕÙÇó μ³ñÓñ³óí³Í 
Ñ³ñóÇÝ, áñ »Ã» ¹ñë»õáñíÇ ³ÝÑñ³Å»ßï Ï³Ùù, ³å³ 
ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ý Ñ»ßïáõÃÛ³Ùμ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
ËáãÁÝ¹áï: ²ÙμáÕç³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ûë ï³ñ³Ï³ñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÙÇïùÁ` Ýß»Ýù, áñ Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó 
²ñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³ÝÁ ³é³ç³ñÏí»É ¿, áñå»ë½Ç Çñ»Ýó 
Ñ³í³ù³ï»ÕÇÝ áñå»ë ÙÇáõÃÛáõÝ` ÷áË³¹ñ»Ý «Ý³ÛÇñÇ» 
ÙÇáõÃÛ³Ý Ñ³ñÏÇ ï³Ï, áõñ ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ` Ïïñ³Ù³¹ñí»Ý Ý³»õ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ: ºõ 
Ï³ñÍáõÙ »Ýù` Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý ¿É Ñ³í³ï³ñÇÙ Çñ 
ËáëïÙ³ÝÁ` Ï³ÝÇ ³Ù»Ý ÇÝã ÙÇáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó μ³ñÓñ³óí³Í 
Ñ³ñó»ñÇÝ ÉáõÍáõÙÝ»ñ ï³Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ: »õ, í»ñç³å»ë, ³Ûë 
μáÉáñÇ ³ÙμáÕç³óáõÙÁ ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ýù å³ñ÷³Ï»É ÙÇ 
Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ, áñÝ ¿` »õ° Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á, »õ° 
²ñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝÁ ·³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ù»Ï 
»½ñ³Û³Ý·Ù³Ý »õ Ñ³ñóÁ ßáõï³÷áõÛÃ Ï»ñåáí Ñ³Ý·áõó³ÉáõÍ»Ý, 
³ÛÉ³å»ë` ³ÛÝ Ï¹³éÝ³ ã³ñãñÏíáÕ »õ ã³ñ³ß³ÑáõÙÝ»ñÇ 
»ÝÃ³Ï³ ÙÇ ÃÝçáõÏ: 
 
ÎÛ³ÝùÇó Ñ³í»ñÅ Ñ»é³ó³í ²ÐÂ ³é³çÝáñ¹ î. 

Üß³Ý »åÇëÏ. Âá÷áõ½Û³ÝÁ 

 

 
�Êáñ ó³íáí ÇÙ³ó³Ýù, áñ ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ Ñ³Ûáó Ã»ÙÇ 
³é³çÝáñ¹ î. Üß³Ý »åÇëÏ. Âá÷áõ½Û³ÝÁ, ³åñÇÉÇ 27-ÇÝ, 
ºñ¨³ÝáõÙ, Ï³ñ×³ï¨ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá, Ñ³í»ñÅáñ»Ý 
÷³Ï»É ¿ ³ãù»ñÁ: Àëï Â³íñÇ½Çó ëï³ó³Í Ù»ñ 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ñá·»ÉáõÛë êñμ³½³Ý Ðáñ ¹ÇÝ ß³μ³Ã 
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ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ 
  

³åñÇÉÇ 31-ÇÝ ï»Õ³÷áËí»Éáõ ¿ Â³íñÇ½, ÇëÏ ÏÇñ³ÏÇ Ù³ñïÇ 
1-ÇÝ Ñ³ïáõÏ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ Ã³ÕáõÙÁ: 
«Æñ³Ý³Ñ³Û»ñ Èñ³ïáõ ó³ÝóÇ»-Ç Ñ³Õáñ¹Ù³Ùμ ³Ûë ïËáõñ 
³éÇÃáí Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇá Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝÁ, ³åñÇÉÇ 28-
ÇÝ, Ññ³å³ñ³Ï»É ¿ Ñ³ïáõÏ Ù³Ñ³·áõÛÅ, áõñ Ç Ù³ëÝ³íáñÇ 
³ëí³Í ¿. «Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇá Ï³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÁ ·áõÅáõÙ ¿ 
í³Ë×³ÝáõÙÁ ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ Ñ³Ûáó Ã»ÙÇ ï³ñÇÝ»ñÇ Ñá·»õáñ 
³é³çÝáñ¹ Ðà¶ºÈàôÚê î. ÜÞ²Ü ºäê. Âàöàô¼Ú²ÜÆ, áñÁ 
å³ï³Ñ»ó ³åñÇÉÇ 27-ÇÝ, ºñ»õ³ÝáõÙ, Ñ»ï Ï³ñ×³ï»õ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý: 
 

Ð³Û³ëï³Ý 
 

òºÔ²êä²ÜàôÂÚ²Ü Ö²Ü²âØ²Ü 
¶àðÌàôØ ²ì²Ü¸Æ Ð²Ø²ð 

 
Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÝ ³åñÇÉÇ 10-ÇÝ Ññ³Ù³Ý³·Çñ ¿ 
ëïáñ³·ñ»É Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý ·áñÍáõÙ 
Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ³í³Ý¹ Ý»ñ¹ñ³Í ³ÝÓ³Ýó Ùñó³Ý³Ï ßÝáñÑ»Éáõ 
Ù³ëÇÝ: ²Ûë Ù³ëÇÝ Ñ³ÛïÝ»óÇÝ ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÇ Ù³ÙÉá 
·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇó: 
Ü³Ë³·³ÑÇ Ññ³Ù³Ý³·ñáí 2009 Ãí³Ï³ÝÇ Ùñó³Ý³Ï ¿ 
ßÝáñÑí»É ìÇÉÛ³Ù Þ³μ³ëÇÝ (ÆéÉ³Ý¹Ç³)` Ð³Ûáó 
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ·Çï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ý »õ ¹ñ³ 
ÅËïÙ³ÝÁ Ñ³Ï³½¹»Éáõ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, 
ê³ñ·Çë Þ³ÑÇÝÛ³ÝÇÝ (Þí»Ûó³ñÇ³)` Þí»Ûó³ñÇ³ÛÇ ÏáÕÙÇó 
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÁ Ý³Ë³Ó»éÝ»Éáõ »õ ¹ñ³ ÅËïáõÙÁ ùñ»áñ»Ý 
Ñ»ï³åÝ¹»ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ ·áñÍáõÙ áõÝ»ó³Í ³í³Ý¹Ç Ñ³Ù³ñ: 
 

§øðàæê àô Üð² ²ÔæÎ²Ü ØºðÎ²òðÆÜ, 

´ºÜ¼ÆÜ ÈòðºòÆÜ àô ì²èºòÆÜ¦ 

 
Ø³ñ³Õ³ÛÇ áÕμ»ñ·áõÃÛáõÝÇó ³Ýó»É ¿ 

18 ï³ñÇ 

È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³μ³ÕÇ ³Ù»Ý³Ù»Í μÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇó Ù»ÏÁ` 
Ø³ñ³Õ³Ý, Õ³ñ³μ³ÕÛ³Ý ß³ñÅÙ³Ý ³é³çÇÝ ûñÇó Ï³Ý·Ý»ó 
íï³Ý·Ç ³é³ç: 1992 Ã. ³åñÇÉÇ 10-ÇÝ ³¹ñμ»ç³ÝóÇ 
ûÙáÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ý»ñËáõÅ»óÇÝ, ³í»ñ»óÇÝ áõ ÑñÏÇ½»óÇÝ ·ÛáõÕÁ: 
¸³Å³Ý Ïáïáñ³ÍÝ»ñÇó ëå³Ýí»ó ßáõñç 100 Ù³ñ³Õ³óÇ: 
Þ³ï»ñÁ ëå³Ýí»óÇÝ ÷³ËáõëïÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ: 63-Á 
·»ñ»í³ñí»óÇÝ, áñáÝóÇó 9 »ñ»Ë³Ý»ñ ¿ÇÝ: Üñ³ÝóÇó 7-Á 
í»ñ³¹³ñÓí»É »Ý, 17-Áª ÷áË³Ý³Ïí»É, Ù»ÏÇÝ Ï³ñáÕ³ó»É »Ý 
·áõÙ³ñáí Ñ»ï μ»ñ»É, ÙÛáõëÝ ¿É Ñ³çáÕ³óñ»É ¿ ÷³Ëã»É: ²í»ÉÇ 
áõß ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³óí»óÇÝ 8 Ñá·áõ ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: 
29-Ç ×³Ï³ï³·ÇñÁ ÙÇÝã ³Ûëûñ Ñ³ÛïÝÇ ã¿: 

§²ñÛ³Ý ·³Õç ÑáïÁ μéÝ»É ¿ñ ßáõñçμáÉáñÁ: Âáõñù»ñÁ 
Ññ¹»Ñ»óÇÝ ·ÛáõÕÁ: ºñ»ù Å³Ù ³Ýó Ø³ñ³Õ³Ý í»ñ³Íí»ó ³ÛñíáÕ 
ÑëÏ³Û³Ï³Ý ÃáÝñ³ï³Ý: ²Ý×³Ý³ã»ÉÇáñ»Ý Ëáßï³Ý·í»É ¿ÇÝ 
μ³½Ù³ÃÇí Ù³ñ³Õ³óÇÝ»ñ, ·ÛáõÕÇ μÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ÙÇ ëïí³ñ Ù³ëÁ 
·»ñí»É ¿ñ... êå³Ý¹Á ß³ñáõÝ³Ïí»ó ÑÇÝ· Å³Ù: Üñ³Ýù 
·ÉË³ï»óÇÝ ¹åñáóÇ ïÝûñ»Ý ºñí³Ý¹ Ðáí³ÏÇÙÛ³ÝÇÝ »õ Ýñ³ 
ïÇÏÝáçÁ, ³å³ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ·ó»óÇÝ Ë³ñáõÛÏÇ Ù»ç¦: 

Ø³ñ³Õ³ÛÇ áÕμ»ñ·áõÃÛáõÝÇó Ññ³ßùáí ÷ñÏí³ÍÝ»ñÇó ì³ÉÛ³ 
Ê³ãÇÏÛ³ÝÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ÑÇßáõÙ ¿ñ, áñ ·ÛáõÕÇ éÙμ³ÏáÍáõÃÛáõÝÁ 
ëÏëí»ó ³åñÇÉÇ 9-Ç »ñ»ÏáÛ³Ý: §²ñÏ»ñÁ å³ÛÃáõÙ ¿ÇÝ ·ñ»Ã» 
³Ù»Ý í³ÛñÏÛ³Ý: ¶ÛáõÕáõÙ 3000 ³ñÏ ¿ å³ÛÃ»É: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï »ë 
»õ ³ÙáõëÇÝë ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝù ÝÏáõÕáõÙ, áõñ ³åñáõÙ ¿ÇÝù ³ñ¹»Ý 
»ñ»ù ï³ñÇ: Üñ³Ýù, áíù»ñ ãÏ³ñáÕ³ó³Ý Éù»É ·ÛáõÕÁ, 

ÙáñÃí»óÇÝ, ³Ûñí»óÇÝ, ·»ñ»í³ñí»óÇÝ: ÆëÏ ÷³ËãáÕÝ»ñÇÝ 
¹ÅáË³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑ ¿ñ ëå³ëáõÙ` éÙμ³ÏáÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ý»ñùá¦:  

ê³ñ·ëÛ³Ý Î³ñÇÝ»Ý å³ïÙáõÙ ¿ñ, áñ Ø³ñ³Õ³ÛÇ 
áõÕÕáõÃÛ³Ùμ ³é³çÇÝ Ïñ³ÏáóÝ»ñÁ ëÏëí»É ¿ÇÝ ÑáõÝí³ñÇÝ: 
§²åñÇÉÇÝ ³Û¹ Ïñ³ÏáóÝ»ñÁ ß³ï³ó³Ý, áõ Ù»Ýù Ã³ùÝí»óÇÝù 
ÝÏáõÕáõÙ: ØÇ ù³ÝÇ ûñ ³Ýó ï»ë³Ýù, áñ ³¹ñμ»ç³ÝóÇÝ»ñÁ 
·ÛáõÕáõÙ »Ý: ºë ÉëáõÙ ¿Ç, Ã» ÇÝãå»ë ¿ñ ÙÇ ÏÇÝ ³Õ³ãáõÙ, áñ Çñ 
»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ó»éù ãï³Ý: Üñ³ ·ÉËÇÝ Ñ³ñí³Í»óÇÝ, »õ Ý³ 
áõß³·Ý³ó ÁÝÏ³í: Ð»ïá »ë ÇÙ³ó³ Ýñ³ ³ÝáõÝÁ` ¼³μ»É: 
ä³ñ½í»ó, áñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³ãùÇ ³é³ç Ù³ÛñÁ ëå³Ýí»É ¿ ï³ÝÏÇ 
³ÝÇíÝ»ñÇ ï³Ï: Üñ³Ýù ÇÙ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ¿É ·áÕ³ó³Ý, »ë 
Ïáñóñ»óÇ áõ ¿É Ýñ³Ýó ãï»ë³: ÆÝÓ ·ó»óÇÝ §ÄÇ·áõÉÇ¦ Ù»ù»Ý³ÛÇ 
Ù»ç áõ ï³ñ³Ý ´³ñ¹³: ¼³ñÃÝ»óÇ ´³ñ¹³ÛÇ áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý 
ß»ÝùáõÙ... ¾É áãÇÝã ã»Ù ÑÇßáõÙ, ÑÇßáõÙ »Ù Ù³ñ¹Ï³Ýó É³óÁ, 
ß³ï»ñÁ Ë»É³·³ñáõÃÛáõÝÇó áéÝáõÙ ¿ÇÝ¦: 

§øñáçë áõ Ýñ³ ³ÕçÏ³Ý Ù»ñÏ³óñÇÝ, μ»Ý½ÇÝ Éóñ»óÇÝ áõ 
í³é»óÇÝ: ÜáõÛÝ Ï»ñå ëå³Ý»óÇÝ ö³é³ÝÓ»ÙÇÝ, ì³ñ¹³ÝáõßÇÝ, 
´³·ñ³ïÇÝ, Äáñ³ÛÇÝ: ²Û¹ ûñÁ Ø³ñ³Õ³ÛáõÙ μ³½Ù³ÃÇí ³ÝÙ»Õ 
Ù³ñ¹ÇÏ Ù³Ñ³ó³Ý¦, ÑÇßáõÙ ¿ñ ÜáõßÇÏ ²Õ³ç³ÝÛ³ÝÁ: 

§ºñμ»ù ã»Ù Ùáé³Ý³ ³ÛÝ ³Ñ³íáñ ûñÁ, »ñμ 
³¹ñμ»ç³ÝóÇÝ»ñÁ Ñ³ñÓ³Ïí»óÇÝ Ø³ñ³Õ³ÛÇ íñ³: ´Ý³ÏÇãÝ»ñÝ 
³Ýå³ßïå³Ý ¿ÇÝ, Ýñ³Ýù ·ñ»Ã» áãÇÝã ãáõÝ»ÇÝ ÃßÝ³ÙáõÝ 
¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ Ñ³Ù³ñ: î»ë³ »ñÇï³ë³ñ¹ ïÕ³ÛÇ, áñ ÷áñÓáõÙ ¿ñ 
³¹ñμ»ç³ÝóÇÝ»ñÇ ï³ÝÏÇ ¹»ÙÝ ³éÝ»É áñëáñ¹³Ï³Ý Ññ³ó³ÝÇ 
û·ÝáõÃÛ³Ùμ: î»ë»É »Ù, Ã» ÇÝãå»ë »Ý ³¹ñμ»ç³ÝóÇÝ»ñÁ 
·ÉË³ïáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó, ï»ë»É »Ù í³éí³Í ¹Ç³ÏÝ»ñ: Þ³ï»ñÇÝ 
Ýñ³Ýù Ï»Ý¹³ÝÇ í³é»É ¿ÇÝ: Üñ³Ýù Ý³Ë Ã³É³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Û»ñÇ 
ïÝ»ñÁ, Ñ»ïá ÑÇÙÝ³Ñ³ï³Ï ù³Ý¹áõÙ áõ í³éáõÙ¦: 

êñ³Ýù ¿É øíÇÝëμáõñ·Ç μ³ñáÝáõÑÇ ø»ñáÉ³ÛÝ øáùëÇ 
ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý: 

àÕμ»ñ·áõÃÛáõÝÇó ³Ýó»É ¿ 18 ï³ñÇ, ë³Ï³ÛÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÁ Ø³ñ³Õ³ÛÇ, ´³ùíÇ, êáõÙ·³ÛÇÃÇ ç³ñ¹»ñÇ 
í»ñ³μ»ñÛ³É Ñ³Ù³ñÅ»ù ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý ãÇ ïí»É: 

ØÇÝã¹»é ³¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÁ, Ñ³í³ï³ñÇÙ ÙÝ³Éáí Çñ 
ó»Õ³ëå³Ý Ó»é³·ñÇÝ, Ø³ñ³Õ³ÛÇ Ïáïáñ³ÍÁ Çñ³·áñÍ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ §²¹ñμ»ç³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ Ñ»ñáë¦ ÏáãáõÙ ßÝáñÑ»ó 
§¶áõñÃáõÉáõß¦ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñ 
Þ³ÑÇÝ Â³ÉÇμûÕÉÇ Â³·ÇÝÇÝ: 

Ð²êØÆÎ Ð²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü, §²½·¦,ºñ»õ³Ý 
 

Ø²ÚÆêÆ 9 Øºð Ð²ÔÂ²Ü²ÎÜºðÆ úðÜ ¾ 

 
Ø³ÛÇëÇ 9-ÇÝ Éñ³ÝáõÙ ¿ Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í å³ï»ñ³½ÙáõÙ 

ëáí»ï³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ 65-ñ¹ ³ÙÛ³ÏÁ »õ 
ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý 18-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÁ: Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý 
Ù»Í å³ï»ñ³½ÙÇ ï³ñ»¹³ñÓÁ, áñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá áñáß í³Û-Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 
¹áõñë ¿ñ ÙÕí»É Ù»ñ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó »õ ÙÇ³ÛÝ í»ñçÇÝ 
ï³ñÇÝ»ñÇÝ ¿ ÝáñÇó ÝßíáõÙ, »õ ÑÇßíáõÙ »Ý Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í 
å³ï»ñ³½ÙÇ í»ï»ñ³ÝÝ»ñÁ, Ýñ³Ýó ³ñÅ³ÝÇÝ Ù³ïáõóíáõÙ: 
Ð³ñ·³ÝùÁ Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙáõÙ ÁÝÏ³Í Ñ»ñáëÝ»ñÇ 
»õ í»ï»ñ³ÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ù»½ Ñ³Ù³ñ ÇëÏ³å»ë Ï³ñ»õáñ 
¿, »õ åÝ¹áõÙÝ»ñÁ, Ã» ¹³ áõñÇßÇ å³ï»ñ³½ÙÝ ¿ñ, ÇëÏ Ù»Ýù 
³ÛÝï»Õ ÙÇ³ÛÝ ½áÑ ¿ÇÝù, áã ÙÇ³ÛÝ ëË³É »Ý, ³ÛÉ»õ Éáõñç 
ÙáÉáñáõÃÛáõÝ, ÇÝãÁ å»ïù ¿ ³ñÙ³ï³ËÇÉ ³Ý»É: öáñÓ»Ýù 
Ñ³ëÏ³Ý³É, Ã» áñÝ ¿ñ ³Û¹ å³ï»ñ³½ÙÇ áõ Ýñ³ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ 
Ï³ñ»õáñáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ÏÛ³ÝùáõÙ: 
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¶³ÕïÝÇù ã¿, áñ ³Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÂáõñùÇ³Ý ³ÏÝ¹»ï 
Ñ»ï»õáõÙ ¿ñ ÊêÐØ-Ç ï³ñ³ÍùáõÙ ÁÝÃ³óáÕ Ù³ñï»ñÇÝ »õ 
ØáëÏí³ÛÇ Ùáï Ï³Ù êï³ÉÇÝ·ñ³¹áõÙ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ μ³Ý³ÏÇ 
å³ñïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Çñ ½áñù»ñÁ ÏÙïóÝ»ñ Ð³Û³ëï³Ý: 
´³ó³ïñ»É Ãáõñù³Ï³Ý ³Û¹ Ý»ñËáõÅÙ³Ý Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ 
Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ, Ï³ñÍáõÙ »Ù, áã Ù»ÏÇÝ ¿É å»ïù ã¿: 
Ð»ï»õ³μ³ñ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ μ³Ý³ÏÇ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ ³Û¹ 
å³ï»ñ³½ÙáõÙ Ù»½ª Ñ³Û»ñÇë Ñ³Ù³ñ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý 
Ï³ñ»õáñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ: 

²Û¹ å³ï»ñ³½ÙÁ Ï³ñ»õáñ ¿ñ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ Ý³»õ 
Ù»Ï ³ÛÉ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í å³ï»ñ³½ÙÇÝ 
Ù³ëÝ³Ïó»óÇÝ ³ÝÝ³Ë³¹»å Ãíáí, Ùáï 500 Ñ³½³ñ, Ñ³Û 
½ÇÝíáñ »õ ëå³: Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ 
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ å³ï»ñ³½ÙÇÝ ÷áË»ó Ñ³Û»ñÇ Ù³ëÇÝ 
ÙÇÝã ³Û¹ »Õ³Í ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÁ, Ã» ÙáñÃíáÕÝ»ñÇ ³½· »Ýù »õ Ç 
íÇ×³ÏÇ ã»Ýù Ïéí»Éáõ: Æ ¹»å, ³Û¹ Ï³ñÍÇùÁ ·»ñÇßËáÕ ¿ñ áã 
³ÛÝù³Ý ûï³ñÇ, áñù³Ý Ñ»Ýó Ñ³Û»ñÇë Ù»ç: ÄáÕáíáõñ¹Ý 
ÇÝùÝ Çñ Ñ³Ù³ñ μ³ó³Ñ³Ûï»ó, áñ Ï³ñáÕ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Ïéí»É, 
³ÛÉ»õ Ñ³ÕÃ»É »õ Ñ½áñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñ ï³É: ´³Õñ³ÙÛ³Ý, 
´³μ³ç³ÝÛ³Ý, Ê³Ù÷»ñÛ³Ýó, Æë³Ïáí »õ ß³ï ³ÛÉ 
³½·³ÝáõÝÝ»ñ μáÉáñÇ ßáõñÃ»ñÇÝ ¿ÇÝ, »õ ë³ Ýáñ ï»ë³ÏÇ, 
»Ã» Ïáõ½»ùª Ýáñ áñ³ÏÇ Ñ³ÛÇ ÍÝáõÝ¹ ¿ñ, Ñ³ÛÇ, áñ Ñ³í³ïáõÙ 
¿ Çñ áõÅ»ñÇÝ »õ áñÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ÕÃ»É ÝáõÛÝÇëÏ Ñ½áñ 
ÃßÝ³ÙáõÝ: ²ÛëÇÝùÝ, Ø»Í Ñ³Ûñ»Ý³Ï³ÝÁ Ù»½ Ñ³Û»ñÇë Ñ³Ù³ñ 
³í³ñïí»ó, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ³ÕÃ³Ý³Ïáíª Ù»ÏÁª 
ÃßÝ³Ùáõ, ÙÛáõëÝª ÇÝùÝ»ñë Ù»ñ ÝÏ³ïÙ³Ùμ, »ñμ 
í»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë Ù»ñ íñ³ÛÇó çÝç»óÇÝù ÙáñÃíáÕÇ 
Ë³ñ³ÝÁ, ë³ Ýáñ μ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿ñ »õ Ýáñ í»ñ³ÍÝáõÝ¹: ºí 
Ñ»ï³·³ Ù»ñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ×³Ï³ï³ñÙ³ñïÇÝª ²ñó³ËÛ³Ý 
Ñ»ñáë³Ù³ñïÇÝ Ù»Ýù »Ï³Ýù Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í 
å³ï»ñ³½ÙáõÙ Ù»ñ å³å»ñÇ ï³ñ³Í Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÇ áõ 
Ýñ³Ýó Ñ»ñáëáõÃÛ³Ý Å³é³Ý·áõÃÛáõÝÁ Ù»ñ áõë»ñÇÝ Ïñ»Éáí: 
Ð³Û ïÕ³Ý»ñÁ ë³ÑÙ³ÝÁ å³ßïå³Ý»Éáõ Ï³Ù ³ñó³ËÛ³Ý 
×³Ï³ï ¿ÇÝ ·ÝáõÙ Ñ³Ùá½í³Í, áñ ³Û¹ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÁ Ù»ñÝ ¿ 
ÉÇÝ»Éáõ: ä³ñïí»Éáõ Ï³Ù Ý³Ñ³Ýç»Éáõ Ù³ëÇÝ ³Ý·³Ù Ëáëù 
ÉÇÝ»É ã¿ñ Ï³ñáÕ, ÇëÏ ³ÝÑ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿É ÙÇ³ÛÝ 
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ¿ÇÝ, »õ μáÉáñÁ Ñ³Ùá½í³Í ¿ÇÝ, áñ ßáõïáí 
ÉÇÝ»Éáõ ¿ Ù»ñ êï³ÉÇÝ·ñ³¹Á: 

Ð»ï»õ³μ³ñ Ù³ÛÇëÇ 9-Ç ´»éÉÇÝ Ùï³Í ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ 
½áñù»ñÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ½áñ³Ù³ë»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ï»ñï»óÇÝ 
Ý³»õ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ³å³·³ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÁ, ³ÛëÇÝùÝª ³Û¹ 
ûñÁ Ý³»õ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹ÇÝÝ ¿: ºí Ù³ÛÇëÇ 9-ÇÝ ³ñÅ» 
·ÉáõËÝ»ñë Ù»Ï ³Ý·³Ù »õë ËáÝ³ñÑ»É Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í 
å³ï»ñ³½ÙáõÙ ½áÑí³Í Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ ßÇñÇÙÝ»ñÇÝ »õ 
Ñ³ñ·»É í»ï»ñ³ÝÝ»ñÇÝ: 

´²òìºò ºðºì²ÜÆ Üàð æ¾Î-À 

ԵՐԵՎԱՆ, 21 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայաստանի 
Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ներկա է 
գտնվել Երեւանի համակցված շոգեգազային ցիկլով 
էլեկտրակայանի բացման արարողությանը: Ինչպես 
«Արմենպրես»-ին տեղեկացրին ՀՀ նախագահի մամուլի 
գրասենյակից, նախագահը շրջել է էլեկտրակայանի 
տարածքում, ծանոթացել էներգաբլոկի շահագործման 
տեխնիկական փուլերին:  Էլեկտրակայանի շինարարությունը 
մեկնարկել էր 2008թ. հուլիսին: Այն կառուցվել է Միջազգային 
համագործակցության Ճապոնիայի բանկի տրամադրած 247 մլն 
ԱՄՆ դոլար վարկով: Էներգաբլոկի շինարարությունն 

իրականացրել են ճապոնական եւ կորեական 
մասնագիտացված ընկերություններ: Նոր 
ջերմաէլեկտրակայանի շահագործումը հնարավորություն կտա 
բարձրացնելու ՀՀ էներգահամակարգի հզորությունն ու 
հուսալիությունը, նվազեցնելու էլէներգիայի կորուստներն 
էլեկտրական ցանցերում: Ջերմաէլեկտրակայանը կունենա 
զգալիորեն ցածր արտանետումներ: 

 
Æð²Ü-Ð²Ú²êî²Ü ¾Üºð¶ºîÆÎ 

Ð²Ø²¶àðÌ²ÎòàôÂÚ²ÜÀ Èàôðæ 
êä²èÜ²ÈÆøÜºð âºÜ êä²êìàôØ 

 
§ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÝ Æñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ¹ÇïíáõÙ ¿ 
áñå»ë ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³ñ»õáñ ·áñÍÁÝÏ»ñ, 
³ë³ó ê»õ³Ï ê³ñáõË³ÝÛ³ÝÁ,- Ð³Û³ëï³Ý-Æñ³Ý 
·³½³ï³ñÇ Ï³éáõóáõÙÇó, Ý³»õ Ð³Û³ëï³Ý-Æñ³Ý 
»ñÏ³Ã·ÍÇ Ï³éáõóÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇó Ñ»ïá 
Ð³Û³ëï³Ý-Æñ³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ã»õ³ÏáË»É »Ý Ýáñ 
÷áõÉ, áñÝ ³é³í»É³å»ë μÝáñáßíáõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý 
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ùμ¦: 
Æñ³ÝÇ` È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³μ³ÕÇ μ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ÙÇçÝáñ¹ ¹³éÝ³Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ ê»õ³Ï 
ê³ñáõË³ÝÛ³ÝÁ ãÇ Ñ³Ù³ñáõÙ ³ÝÑÝ³ñÇÝ, ë³Ï³ÛÝ Ï³ñÍáõÙ 
¿, áñ ³ÝÑñ³Å»ßï ã¿ Æñ³ÝÇÝ Ý»ñù³ß»É áñå»ë ÙÇçÝáñ¹Ç: 
§ø³ÝÇ áñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ º²ÐÎ ØÇÝëÏÇ ËáõÙμ, áñÁ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ûåïÇÙ³É 
μ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó»õ³ã³÷, Ñ»ï»õ³μ³ñ ØÇÝëÏÇ ËÙμÇ 
Ù»Ý³ßÝáñÑÇó Ññ³Å³ñí»ÉÁ Ù»½ Ñ³Ù³ñ Ó»éÝïáõ ãÇ ÉÇÝÇ,-
³ë³ó Çñ³Ý³·»ïÁ,- ²¹ñμ»ç³ÝÝ Æñ³ÝÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ý 
í»ñ³μ»ñÛ³É ³ñ¹»Ý ïí»É ¿ Çñ Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹ñ³Ï³Ý 
»½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ Æñ³ÝÇ 
ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝÁ ½áõï ù³Õ³ù³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó ß³Ñ³í»ï 
ã¿, áñáíÑ»ï»õ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá ÂáõñùÇ³Ý ÝáõÛÝå»ë áñå»ë 
ÙÇçÝáñ¹ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñù³ßí»É μ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÇ 
Ù»ç¦: 

 
ê÷Ûáõéù 

 
òºÔ²êä²ÜàôÂÚ²Ü ´àÈàð ¼àÐºðÆ 

²ÜàôÜÜºðÀ` ØºÎ Î²ÚøàôØ 
üñ³Ýë³Ñ³Û ³ÝÏ³Ë Éñ³·ñáÕ Ä³Ý ¾ëùÇÛ³ÝÝ ³é³ç³ñÏáõÙ 
¿ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý μáÉáñ ½áÑ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ 
·ñ³Ýó»É www.inhomage.com Ï³ÛùáõÙ: ¾ëùÇÛ³ÝÝ ³Ûë 
Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ Ýß»É ¿. §ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 95-ñ¹ 
ï³ñ»ÉÇóÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ »ë ³ÙμáÕç ³ßË³ñÑÇ Ñ³Û»ñÇÝ 
³é³ç³ñÏáõÙ »Ù μáÉáñ ½áÑ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ·ñ³Ýó»É 
www.inhomage.com Ñáõß³Ù³ïÛ³ÝáõÙ: ê³ μáÉáñ Ýñ³Ýó 
μ³ñáÛ³Ï³Ý å³ñïùÝ ¿, áíù»ñ ÑÇßáõÙ »Ý »õ Ï³ñáÕ »Ý 
ï»Õ³¹ñ»É Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ¹»Ù ·áñÍí³Í Ñ³Ýó³ÝùÇ ½áÑ 
¹³ñÓ³Í Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ¦: 
Ü³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ Þ³éÉ ²½Ý³íáõñÇ 
Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá: 
 

Պատմության մեջ առաջին անգամ 

Ստամբուլում Ապրիլի 24-ին հարգեցին զոհված 

հայերի հիշատակը 
Ստաբուլի Թաքսիմ հրապարակում Հայոց ցեղասպանության 

զոհերի հիշատակն են հարգել մոտ 300 թուրք 

մտավորականներ: 

Հրապարակում խիստ հսկողություն էին իրականացնում ոստի-

կանները, քանի որ ակցիայի կազմակեր-պիչները բազմաթիվ 
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սպառնալիքներ էին ստացել 

ազգայնականներից և դիմել 

իրավապահ մարմիններին 

իրենց պաշտպանելու 

խնդրանքով: 

Հիշատակի արարողությունը 

լուռ է անցել, 

հավաքվածները վառել են 

մոմեր և ծաղիկներ նետել օդ: Ավելի ուշ, սակայն, Իստիկլալ 

պողոտայով անցնելիս երթի մասնակիցները վանկարկել են 

«Հայերի, թուրքերի և քրդերի եղբայրություն», «Ուս ուսի ընդդեմ 

ֆաշիզմի» կարգախոսներ: 

Նշենք, որ նույն ժամին Թաքսիմ հրապարակին մոտեցել է 

ցուցարարների փոքրաթիվ մեկ այլ խումբ՝ փորձելով հակացույց 

անցկացնել: Ոստիկանները, սակայն, նրանց թույլ չեն տվել 

հրապարակ մտնել: 

 

 Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
 

Æ±Üâ ¾ ÐºîºìºÈàô òºÔ²êä²ÜàôÂÚ²Ü Ö²Ü²âØ²ÜÀ 

 
²ñ³ ²μñ³Ñ³ÙÛ³Ý. Ä³Ù³Ý³ÏÝ ¿, áñ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáí 

Ð³Û³ëï³ÝÁ ¹ÇÙÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³Ý 
Ü»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù èáõë³ëï³ÝÇ Ñ³Û»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý »õ 

Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÝ·ñ»ëÇ Ý³Ë³·³Ñ ²ñ³ 
²μñ³Ñ³ÙÛ³ÝÇ Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ §²½·¦ ûñ³Ã»ñÃÇÝ, áñï»Õ 
³Ý¹ñ³¹³ñÓ ¿ Ï³ï³ñíáõÙ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 
×³Ý³ãÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ í»ñçÇÝ 
Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: 

- äñÝ ²μñ³Ñ³ÙÛ³Ý, ²ØÜ Ý³Ë³·³Ñ ´³ñ³ù úμ³Ù³Ý 
³åñÇÉÇ 24-Ç áõÕ»ñÓáõÙ ãû·ï³·áñÍ»ó §ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ¦ 
μ³éÁ, μ³í³ñ³ñí»Éáí ÙÇ³ÛÝ §Ù»Í »Õ»éÝ¦ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùμ: 
àñù³Ýá±í ¿ Çñ³ï»ë³Ï³Ý, áñ ²ØÜ Ý³Ë³·³ÑÁ »ñμ»õ¿ 
÷³ëï»ñÁ ÏÏáãÇ Çñ»Ýó ³ÝáõÝÝ»ñáí: 

- Ø»Ýù μáÉáñë, ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ³Ù»ñÇÏ³Ñ³Û»ñÁ, ëå³ëáõÙ 
¿ÇÝù, áñ ²ØÜ Ý³Ë³·³ÑÁ Ïû·ï³·áñÍ»ñ §ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ¦ 
μ³éÁ: ´³Ûó ³ÛÝ, áñ úμ³Ù³Ý Ëáõë³÷»ó ¹ñ³ÝÇó, »ë Ñ³Ý·Çëï 
»Ù ÁÝ¹áõÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ å³ï×³éÝ»ñÝ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ 
»Ý: ÂáõñùÇ³Ý ØÇ³óÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý 
·áñÍÁÝÏ»ñÝ ¿, μ³óÇ ³Û¹ª ²ØÜ-Á ËÝ¹ÇñÝ»ñ áõÝÇ Ï³åí³Í 
Æñ³ÝÇ, ²ýÕ³Ýëï³ÝÇ, Æñ³ùÇ Ñ»ï, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ Ñ³ñó»ñáõÙ 
³éÏ³ ¿ ÂáõñùÇ³ÛÇ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ: ä³Ï³ë Ï³ñ»õáñ ã¿ Ý³»õ 
Ü²îú-ÇÝ ÂáõñùÇ³ÛÇ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÁ: ²ÛëÇÝùÝ, 
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³ñóÁ ³Ûëûñ ØÇ³óÛ³É 
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý³óí³Í ¿, »õ ²ØÜ Ý³Ë³·³ÑÁ ³Û¹ 
Ñ³ñóáõÙ »ÉÝáõÙ ¿ »ñÏñÇ å»ï³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇó: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, 
²ØÜ Ý³Ñ³Ý·Ý»ñÇ Ù»Í Ù³ëÝ ³ñ¹»Ý ×³Ý³ã»É ¿ 
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÷³ëïÁ, »õ ÑáõÛë áõÝ»Ù, áñ Ï·³ ÙÇ ûñ, »õ 
²ØÜ-Á ÇÝùÁ ³Û¹ Ñ³ñóÁ Ï¹Çï³ñÏÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó 
³Ýç³ï, »õ Ý³Ë³·³ÑÁ Ï³ëÇ ³ÛÝ, ÇÝã ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ ¿ áõ 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ å³Ñ³ÝçÁ: 

- ºÃ» Ý»ñÏ³ å³Ñ³ÝçÁ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý 
Ñ³ñóÝ ¿, ³Ý·³Ù ÂáõñùÇ³ÛÇ ÏáÕÙÇó, ³å³, Áëï Ò»½, Ç±Ýã ¿ 
ÉÇÝ»Éáõ, Ç±Ýã ¿ ³ñí»Éáõ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá:  

- î³ñμ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 
×³Ý³ãáõÙÁ ³ñ¹³ñ å³Ñ³Ýç ¿, Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×Çßï 

·Ý³Ñ³ïáõÙ: Î³ñ»õáñÝ ³Ûëûñ ÂáõñùÇ³ÛÇ ÏáÕÙÇó 
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãáõÙÝ ¿, ÙÇÝã¹»é ÂáõñùÇ³Ý 
Ñ³Ù³éáñ»Ý åÝ¹áõÙ ¿, Ã» ÝÙ³Ý §»ñ»õáõÛÃ¦ ï»ÕÇ ãÇ áõÝ»ó»É: 
²Ûëï»Õ Ù»ñ ³Ý»ÉÇùÝ, ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³Ý 
¹ÇÙ»Éáõ å³ïñ³ëïáõÙÝ ¿, áñå»ë½Ç 20-ñ¹ ¹³ñ³ëÏ½μÇ 
áÕμ»ñ·áõÃÛáõÝÁ ÙÇç³½·³ÛÝáñ»Ý áñ³ÏíÇ áñå»ë 
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ: 

²Û¹ å³ñ³·³ÛáõÙ, μáÉáñ »ñÏñÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ÂáõñùÇ³Ý, 
Ñ³ßíÇ ÏÝëï»Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÇ áñáßÙ³Ý Ñ»ï` 
»ñ»õáõÛÃÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáí ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë »Õ»É ¿: ÂáõñùÇ³ÛÇ 
×³Ý³ãáõÙÇó Ñ»ïá åÇïÇ ³ñí»Ý Ýáñ ù³ÛÉ»ñ: ø³ÝÇ áñ 
ÂáõñùÇ³ÛÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí Ñ³Ûñ»Ý³½ñÏí»É ¿ 
ÙÇ ³ÙμáÕç ÅáÕáíáõñ¹, áãÝã³óí»É Ýñ³ Ùß³ÏáõÛÃÁ, Ù»ÏáõÏ»ë 
ÙÇÉÇáÝ ³ÝÙ»Õ Ù³ñ¹ÇÏ ½áÑ »Ý ·Ý³ó»É ³Û¹ ·³½³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, 
áõëïÇ ³Û¹ ÝáõÛÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ 
ÂáõñùÇ³Ý å»ïù ¿ ÏñÇ Çñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ: ¸ñ³ÝáõÙ 
Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É »°õ μ³ñáÛ³Ï³Ý Ñ³ñó, »°õ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ, »°õ ³ÛÉ 
Çñ³íáõÝùÝ»ñ, áñáÝó ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï¹ñíÇ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý 
ËÝ¹Çñ, áñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ ³å³Ñáí»Éáõ å³ïÙ³Ï³Ý 
Ñ³Ûñ»ÝÇù í»ñ³¹³éÝ³Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕÝ»ñÇ 
í»ñ³¹³ñÓÁ: 

ÆëÏ³å»ë, ³Ûëûñ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ Ñ³ñóÁ Ù»ñ Ñ»ï³·³ 
ù³ÛÉ»ñÁ Ý³Ë³å³ïñ³ëï»ÉÝ ¿: èáõë³ëï³ÝÇ Ñ³Û»ñÇ 
ÙÇáõÃÛáõÝÁ »õ Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÝ·ñ»ëÁ 
μ³í³Ï³ÝÇÝ ³ßË³ï³Ýù »Ý ï³ñ»É ³Ûë ³éÝãáõÃÛ³Ùμ: 

- ¸»é»õë ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç, åñÝ ²μñ³Ñ³ÙÛ³Ý, Ò»ñ 
Õ»Ï³í³ñ³Í Ï³éáõÛóÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ èáμ»ñï 
øáã³ñÛ³ÝÇÝ Ý»ñÏ³Û³óñÇÝ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáí 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³Ý ¹ÇÙ»Éáõ ³é³ç³ñÏÁ: Æ±Ýã ¿, Áëï Ò»½, 
÷áËí»É ó³Ûëûñ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáí ¹³ï³ñ³Ý ¹ÇÙ»Éáõ 
Ùáï»óÙ³Ý Ù»ç: 

- ºñ»ù ï³ñÇ ³é³ç Ñ³ïáõÏ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñáí 
Ù»ñ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ËÙμÇ ³é³ç Ù»Ï ËÝ¹Çñ ¿ñ ¹ñí³Í. Ç±Ýã 
³Ý»É, »ñμ áñáß »ñÏñÝ»ñ ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý å³ïÙ³Ï³Ý ÷³ëïÁ, 
ÙÛáõëÝ»ñÁ` áã, »õ ³ÝÏ³Ë ³Ù»Ý ÇÝãÇó` Ç±Ýã ³Ý»É ×³Ý³ãáõÙÇó 
Ñ»ïá: §Æ±Ýã ³Ý»Éáõ¦ å³ï³ëË³ÝÁ »ñ»ù ï³ñÇ ³é³ç ¿É, ÑÇÙ³ 
¿É ÝáõÛÝÝ ¿ Ù»½ Ñ³Ù³ñ. Ù»Ýù åÇïÇ ¹ÇÙ»Ýù ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
¹³ï³ñ³Ý: §Ø»Ýù¦ ³ë»Éáí å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É Ð³Û³ëï³Ý 
å»ïáõÃÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ ÐÎ-Ý»ñÁ ¹³ï³ñ³Ý ¹ÇÙ»É ³Û¹ Ñ³ñóáí 
ã»Ý Ï³ñáÕ: 

èáμ»ñï øáã³ñÛ³ÝÇÝ áõÕ³ñÏí³Í Ý³Ù³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óñ»É 
¿ÇÝù, Ù»ñ ÁÝÏ³ÉÙ³Ùμ, Ý³»õ Ñ»ï³·³ ù³ÛÉ»ñÁ: ²Ûë Ý³Ù³ÏÁ 
áõÕ³ñÏí»É ¿ñ ²¶Ü, áñï»ÕÇó Ù»½ å³ï³ëË³Ý»óÇÝ, Ã» ¹»é»õë 
Å³Ù³Ý³ÏÁ ã¿ ¹³ï³ñ³Ý ·Ý³Éáõ: Ø»Ýù μ³í³ñ³ñí³Í ã»Ýù ³Û¹ 
å³ï³ëË³Ýáí: Ø»Ýù áõÝ»Ýù Çñ³í³μ³ÝÝ»ñÇ 
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñ, ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ 
¹³ï³ñ³Ý ¹ÇÙ»Éáõ ³éÝãáõÃÛ³Ùμ Ý³Ù³ÏÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ý³Ë³·³ÑÇÝ ¿ÙáóÇ³ÛÇ ³ñ¹ÛáõÝù ã¿ñ, ³ÛÉ Ï³ï³ñí³Í 
³ßË³ï³ÝùÇ áõ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ: ¸³ 
ÙÇ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝù ¿ñ: ÐÇÙ³ 
¿É ·ïÝáõÙ »Ýù, áñ å»ïù ¿ å³ïñ³ëïí»É áõ ·Ý³É ¹³ï³ñ³Ý: 
Ø»Ýù Ññ³ï³ñ³Ï»É »Ýù 25 Ñ½. ÷³ëï³ÃáõÕÃ Ý»ñ³éáÕ 
»é³Ñ³ïáñÛ³Ï, áñáõÙ û·ï³·áñÍí»É »Ý 40 »ñÏñÝ»ñÇ 
³ñËÇíÝ»ñÇ ÝÛáõÃ»ñ: Î³Ý ¿ÉÇ ß³ï ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, áñ Ù»ñ Ó»éùÁ 
ã»Ý ÁÝÏ»É, ÙÇÝã¹»é å»ïù ¿ ³ßË³ï»É ¹ñ³Ýó Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý 
áõÕÕáõÃÛ³Ùμ »õë: 

 
- ²ñ¹Ûáù ÑÇÙ³ Å³Ù³Ý³ÏÁ ã¿± ¹³ï³ñ³Ý ¹ÇÙ»Éáõ` »ÉÝ»Éáí 

êÇñÇ³ÛáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ³ÛÝ 
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Ñé»ïáñ³Ï³Ý Ñ³ñó³¹ñáõÙÇó, Ã» §»±ñμ »õ áñï»±Õ ¿ Ñ³Û»ñÇ 
ÜÛáõñÝμ»ñ·Á¦: 

- Ø»Ýù Ý³Ë³ï»ë»É »Ýù Ùáï Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñë ØáëÏí³ÛáõÙ 
³ÝóÏ³óÝ»É Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í ·Çï³ÅáÕáí` 
÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ, Çñ³í³μ³ÝÝ»ñÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, å»ï³Ï³Ý 
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùμ, 
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ùß³Ï»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³Ñ³ÝçíáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃ, áñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ 
ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ ¹ÇÙ»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³Ý: ê³ μÝ³í ¿É 
Ñ»ßï ·áñÍ ã¿, Ã»»õ Ù»Ýù ÝÛáõÃ»ñ áõÝ»Ýù, μ³Ûó, 
³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, å»ïù ¿ Ý³»õ Ùß³Ï»É ³Û¹ ù³ÛÉÇ 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ: ºí ³Û¹ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý 
íñ³ ¿É áõ½áõÙ »Ýù ÏñÏÇÝ ¹ÇÙ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ` 
³é³ç³ñÏáí, áñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÁÝÃ³óù ïñíÇ 
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³ÝÁ: 

- ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ, áõ½»Ýù Ã» ãáõ½»Ýù, ÷áñÓáõÙ »Ý 
Ï³å»É Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ»ï, áñ, ÇÝãå»ë ·Çï»ù, 
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³í»ñ³óÙ³Ý ³éáõÙáí Ï³ë»óí³Í ¿: 
²ñ¹Ûá±ù ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³í»ñ³óÙ³Ý Ï³ë»óÙ³Ý 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇ áñáßáõÙÁ Éñ³óáõóÇã 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ï³ÉÇë Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

- Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇ áõÕ»ñÓÇ áõ ¹ñ³ÝáõÙ 
³ñï³Ñ³Ûïí³Í Ùïù»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùμ, ÃÛáõñÁÙμéÝ»Éáí áõÕ»ñÓÇ 
ÇÙ³ëïÁ, ÇÝÓ »ñμ»ÙÝ ³ëáõÙ »Ý, Ã» ¹³ å³ñïáõÃÛáõÝ ¿: ´³Ûó 
»Ã» ÷áñÓ»Ýù Ñ³í³ï³É ¹ñ³Ý, Ññ×í»Éáõ áãÇÝã ãÏ³, ù³ÝÇ áñ 
»Ã» »ñÏñÇ Ý³Ë³·³ÑÁ å³ñïáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ, ¹³ μáÉáñÇ 
å³ñïáõÃÛáõÝÝ ¿: ê³Ï³ÛÝ Éáõñç í»ñÉáõÍ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ñëï³Ï ¿, 
áñ Ý³Ë³·³ÑÇ ³Û¹ ù³ÛÉÁ ÉÇáíÇÝ ³ñ¹³ñ³óí³Í ¿: ²í»ÉÇÝ, »ë 
Ï³ë»Ç, áñ í»ñçÇÝ Ù»Ï ï³ñáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇ 
í³ñ³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ áã Ã» ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ 
Ï³ëÏ³ÍÇ ï³Ï ¹ñí»ó, ÇÝãå»ë áÙ³Ýù åÝ¹áõÙ ¿ÇÝ, ³ÛÉ, 
ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ, ëï»ÕÍí»ó Ýáñ ³éÇÃ áõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ 
μ³ñÓñ³óÝ»Éáõ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý ËÝ¹ÇñÁ Ýáñ 
Ù³ëßï³μÝ»ñáí: 

Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÙÁ, Ï³ñÍáõÙ »Ù, ß³ï ×Çßï ù³ÛÉ ¿ñ, 
áñÇÝ, ÇÝãå»ë ÏÛ³ÝùÁ óáõÛó ïí»ó, ÂáõñùÇ³Ý ¹»é»õë 
å³ïñ³ëï ã¿ñ: ÜáõÛÝ ³Û¹ Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ 
Ù»Í³å»ë ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³í Ñ»Ýó ÂáõñùÇ³ÛáõÙ 
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÇ μ³ñÓñ³Ó³ÛÝÙ³Ý ³éáõÙáí` Ç 
Ñ³Ï³é³Ï Ãáõñù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ. ³Ûë ï³ñÇ ³é³çÇÝ 
³Ý·³Ù ÂáõñùÇ³ÛáõÙ Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³Û¹ù³Ý Ù»Í Ãíáí 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ Ñ³ñ·»óÇÝ 20-ñ¹ ¹³ñÇ ³é³çÇÝ 
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ½áÑ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÁ: ²Ûë ³Ù»ÝÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù 
»õë íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÁ ³å³óáõó»ó 
»ñÏËáëáõÃÛ³Ý Ù»ñ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ, áõ Ù»½ÝÇó 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ ¿É Ù»ñ ï»ÕáõÙ å»ïù ¿ ·áñÍÝ ³ÛÝå»ë ³é³ç 
ï³ÝÇ, ÇÝãå»ë Ý³Ë³·³ÑÁ: 

- ²ÝÏ³Ë ³Ù»Ý ÇÝãÇó, 95-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÁ ³Ýó³í áõ ·³ÉÇë ¿ 
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 100-³ÙÛ³Ý: Æ±Ýã »ù Ï³ñÍáõÙ, Ç±Ýã ¿ 
³ÝÑñ³Å»ßï ³Ý»É ÙÇÝã»õ 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÁ Ï³Ù Ç±Ýã ¿ 
ÑÝ³ñ³íáñ ³Ý»É: 

- ÆëÏ³å»ë, Ñ³ñóÁ ï»ÕÇÝ ¿. ³Ýó³í 95-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÁ: 
Ð³ñÛáõñ³ÙÛ³ÏÇ ï³ñ»ÉÇóÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÝ áõ ÝßáõÙÁ 
å»ïù ¿ Ï³½Ù³Ï»ñå»Ýù ³ÛÝå»ë, áñå»ë½Ç ³ÛÝ Ýáñ ËÃ³Ý 
Ñ³Ý¹Çë³Ý³ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý, ¹³ï³å³ñïÙ³Ý 
»õ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ ³ßË³ñÑÇ ³é³ç³íáñ 

áõÅ»ñÇ Ñ³Ù³ËÙμÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 
ù³ñá½ãáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÝ áõ ÉáμμÇëï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ 100-
³ÙÛ³ ï³ñ»ÉÇóÇÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Éáõ ³ÙμáÕç 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ å»ïù ¿ ¹ñíÇ Ù»ñ μáÉáñÇ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ûñ³Ï³ñ·áõÙ: 100-³ÙÛ³ ï³ñ»ÉÇóÇÝ å»ïù ¿ 
·Ý³É ù³ÛÉ ³é ù³ÛÉ, ÉáõÍ»Éáí μáÉáñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` 
μáÉáñ áõÅ»ñáí å³ïñ³ëïí»Éáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ïÇÝ: 

Ø»ñ Ï³éáõÛóÝ»ñÁ Ïß³ñáõÝ³Ï»Ý ³ßË³ï»É: Ü³Ë, ³ñ¹»Ý ÇëÏ 
ëï»ÕÍí³Í Ñ³ïáõÏ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÙÇçáóáí ÏÁÝïñí»Ý áõ 
ÏÃ³ñ·Ù³Ýí»Ý ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³ÝÝ ³éÝãíáÕ ï³ñμ»ñ 
÷³ëï³ÃÕÃ»ñ »õ ÏÑñ³å³ñ³Ïí»Ý, ÇÝãÁ Ýáñ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ïëï»ÕÍÇ å³ïÙ³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ 
ï³ñ³Í»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Î³ñÍáõÙ »Ù, áñ Ù»Ýù å»ïù ¿ 
ß³ñáõÝ³Ï»Ýù Ý³»õ ÷³ëï³í³í»ñ³·ñ³Ï³Ý »õ 
·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ýÇÉÙ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ ï³ñμ»ñ É»½áõÝ»ñáí, 
áñå»ë½Ç Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëóÝ»Ýù ï³ñμ»ñ ³½·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ, Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ, Ã» ÇÝã ¿ Ð³Ûáó 
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

Þ³ï Ï³ñ»õáñ ¿, áñ Ù»Ýù ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 100-ñ¹ 
ï³ñ»ÉÇóÇÝ ÝíÇñí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõÙ ½·³óÙáõÝù³ÛÇÝ 
Ñ³ñÃáõÃÛáõÝÇó ï»Õ³÷áËí»Ýù Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý Ñ³ñÃáõÃÛáõÝ` 
áÕç ·áñÍÁÝÃ³óÁ ÝíÇñ³μ»ñ»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ½áñ³óÙ³ÝÁ, 
ïÝï»ë³Ï³Ý ³é³çÁÝÃ³óÇÝ: Æñ³ï»ë³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï»Éáí 
íÇ×³ÏÁ` èÐØ »õ ÐÐÎ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ëáóÇ³óÇ³Ý Ñ³Ý¹»ë ¿ »Ï»É §²ÝÙ»Õ 
Ý³Ñ³ï³ÏÇ ÑÇß³ï³ÏÇÝ¦ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùμ` ³é³ç³ñÏ»Éáí 
ÙÇÝã»õ 2015 ÃÇíÁ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý áõÅ»ñáí Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 
ïÝÏ»É 1,5 ÙÉÝ Í³é, áñÁ Ï¹³éÝ³ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ½áÑÇ μ³ñáÛ³Ï³Ý Ñá·»Ñ³Ý·ëïÇ 
³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝ: Þ³ñÅáõÙÝ ³ñ¹»Ý ëï³ó»É ¿ ÏÛ³ÝùÇ áõÕ»·Çñ: 

Ü³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ß³ï Ï³Ý, áñáÝó ½áõ·³Ñ»é Ù»Ýù 
Ùß³ÏáõÙ »Ýù Ý³»õ 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ 
Íñ³·ÇñÁ, áñ ³é³çÇÏ³ÛáõÙ ÏÑñ³å³ñ³Ï»Ýù: 

²Ô²ìÜÆ Ð²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü 
 

Թուրքական  հերթական  նկրտումների  

մասին 
Թուրքիայի ԱԳ նախարար Ահմեդ Դավութօղլուն 
Նախիջևանի Մեջլիսի նախագահի հետ հանդիպմանը 
հայտարարել է, թե Թուրքիան միշտ հետաքրքրվել է 
Նախիջևանով: Նա ասել է, թե Կարսի պայմանագիրը մնում է 
ուժի մեջ, որով Թուրքիան համարվում է Նախիջևանի 
անվտանգության երաշխավորը: Նախիջևանի 
անվտանգությունը Թուրքիայի անվտանգությունն է, 

հայտարարել է Դավութօղլուն:                  Lragir.am 28.04.2010 

 
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ մեր հարևան երկրի 

արտգործնախարարն աչքի է ընկնում բացառիկ երևակայությամբ: 

Նա հաճախ բաներ է տեսնում, որոնք իրականության մեջ չկան: 

Պնդումը, որ «Կարսի պայմանագիրը մնում է ուժի մեջ, որով 
Թուրքիան համարվում է Նախիջևանի երաշխավորը» դրանց թվից 

է: Քանի որ Կարսի պայմանագրի (չ)վավերականության և 

(ան)օրինականության հարցին առիթներ ունեցել եմ 

անդրադառնալու,1 այսու անդրադառնամ միայն պնդման երկրորդ 

մասին. «...Թուրքիան համարվում է Նախիջևանի երաշխավորը»: 

                                                            
1 Արա Պապյան. Կարսի պայմանագիրն ու ՀՍՍՀ իրավական 

կարգավիճակն ըստ միջազգային իրավունքի: «Հայոց 

պահանջատիրության իրավական հիմունքները» հոդվածների 

ժողովածու: Երևան, 2007, էջ 23: 
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Կարսի, այսպես կոչված, պայմանագրի նման մեկնությունը 

միանգամայն հիմնազուրկ է: Նախ տեսնենք ի՞նչ է ասված 

Կարսի, այսպես կոչված, պայմանագրի մեջ: Գրում եմ «այսպես 
կոչված», քանզի այն ընդհանրապես պայմանագիր չէ, 

որովհետև չի կնքվել միջազգային իրավունքի սուբյեկտների 

միջև, այլ գործարք է 2 հրացանավոր-հանցավոր քաղաքական 

ուժերի` բոլշևիզմի և քեմալիզմի, միջև: Իշխանությունն 

ապօրինաբար բռնազավթած և իշխանության բռանազավթմանը 

ձգտող ուժերի Կարսի գործարքն ամրագրող փաստաթղթի 5-րդ 

հոդվածում գրված է.  

«Թուրքիայի կառավարությունը և Սովետական Հայաստանի ու 
Ադրբեջանի կառավարությունները համաձայն են, որ սույն 
պայմանագրի III հավելվածում նշված սահմաններում 
Նախիջևանի մարզը կազմի ինքնավար տերիտորիա` Ադրբեջանի 
խնամակալության ներքո»:2  

[Article 5. The Turkish Government and the Soviet Governments of 
Armenia and Azerbaijan are agreed that the region of Nakhichevan, 
within the limits specified by Annex III to the present Treaty, constitutes 
an autonomous territory under the protection of Azerbaijan.]3 [Статья 5. 
Турецкое Правительство и Советские Правительства Азербайджана 
и Армении соглашаются, что Нахичеванская область в границах, 
указанных в приложении 3 настоящего договора, образует 
автономную территорию под покровительством Азербайджана.]4 

Մինչև բուն հարցին անցնելն ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել 

այն հույժ կարևոր հանգամանքի վրա, որ անգամ Կարսի 

գործարքով Նախիջևանի շրջանը չի հանդիսանում կամ 

համարվում Ադրբեջանի մաս, այլ միայն գտնվում է Ադրբեջանի 

«խնամակալության ներքո» (under the protection; под 
покровительством): Ընդհանրապես, ըստ միջազգային 

իրավունքի, «պրոտեկտորատը իրավական հարաբերություն է 
երկու պետությունների միջև» (Under International Law protectorate 
is the legal relation between two states):5 Այսինքն, դրանք երկու 

առանձին միավորներ են և միևնույն երկրի երկու մասերը չեն:6 

Ինչպես, օրինակ, Թունիսը և Մարոկոն Ֆրանսիայի 

պրոտեկտորատներն էին, սակայն նրա մասը չէին կամ 

Եգիպտոսը բրիտանական պրոտեկտորատ էր, սակայն Մեծ 

Բրիտանիայի մասը չէր:  

Նախիջևանի ԻՍՍՀ դրոշը, որի 
վրայի հայերեն  
մակագրությունը վկայում է 
այդ վարչական  
միավորի հայկական էության 
մասին 

 
Ակնհայտ է, որ Կարսի, այսպես կոչված, պայմանագրի 5-րդ 

հոդվածը կողմերից որևէ մեկին չի տվել երաշխավորի (guarantor) 

կարգավիճակ: Այդ հոդվածին մաս հանդիսացող 3 կողմերից 

երկուսը («Թուրքիայի կառավարությունը և Սովետական 
Հայաստանի... կառավարությունը») ունեն իրավահավասար 

կարգավիճակ: Հիշյալ հոդվածի մեջ ընդհանրապես չկա որևէ 

հանձնառություն, այլ միայն առկա է 3 կողմերի միջև համաձայ-

նություն Նախիջևանի մարզի կարգավիճակի մասին: Այսինքն, 

սույն հոդվածն ամրագրում է կայացած, ավարտված 

պայմանավորվածություն, այլ ոչ թե ապառնի 

                                                            
2 Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական 

արտաքին քաղաքականության փաստաթղթերում (1828-1923), խմբ. Ջ. 

Կիրակոսյան, Երևան, 1972, էջ 520: 
3 Soviet Treaty Series, vol. I (1917-1928), ed. by. Leonard Shapiro, 

Washington, 1928, p. 136. 
4 Документы внешней политики СССР, т. 4, Москва, 1966, с. 423. 
5 Branimir M. Jankovic, Public International Law, New York, 1984, p. 90. 
6 Ավելի հանգամանալից տե՜ս` Kamanda A. A Study of the Legal Status of 

Protectorates in Public International Law, Geneva, 1961. 

պարտավորություն: Երաշխավորող պայմանագրի էությունը` 
երաշխավորվող հանձնառությունն է (The substance of a 
guarantee treaty is the guarantee commitment):7 Երաշխավորվող 

հանձնառության բացակայությունը զրկում է, անգամ մեծ 

ցանկության դեպքում, Կարսի, այսպես կոչված, պայմանագիրը 

դիտարկել որպես երաշխավորող պայմանագիր: Ընդսմին, 

երաշխավորող պայմանագրի մեջ պետք է հստակ լինի, թե ով ինչ 

է երաշխավորում: Օրինակ, Ազգերի լիգայի Կանոնակարգի (The 

Covenant of the League of Nations) 10-րդ հոդվածով 

կազմակերպությունը երաշխավորում էր իր անդամների 

ՙտարածքային ամբողջականությունն ու գոյություն ունեցող 
քաղաքական անկախությունը» (the territorial integrity and 
existing political independence): Մեր քննարկման հերոս 

Թուրքիան, Հունաստանի և Մեծ Բրիտանիայի հետ միասին, 

եռակողմ պայմանագրով (1959թ.) [հոդված 2-րդ]. 

«...երաշխավորում է[ր] Կիպրոսի Հանրապետության 
անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու 
անվտանգությունը» (...guarantee the independence, territorial 
integrity and security of the Republic of Cyprus): 
Բերենք օրինակներ նաև մեր ժողովրդի պատմությունից: 

Հիշո՞ւմ եք Պարույր Սևակի անմահ տողերը Անլռելի 

զանգակատուն-ից.  

Մեր արցունքի դեմ մի կում ջուր տվին, 
16-ն այսպես մի կերպ շուռ տվին:  
Աչքդ լույս լինի, դու օգտվեցիր թվաբանություն. 
Աճեց քո 16-ը` դարձավ 61: 
Այստեղ հիշատակված են 2 հայտնի պայմանագրերի` Սան-

Ստեֆանոյի նախնական հաշտության պայմանագրի (3 մարտի, 

1878թ.) և Բեռլինի պայմանագրի (13 հուլիսի, 1878թ.) հայերին 

վերաբերող հայտնի #16 և #61 հոդվածները, որոնք, ըստ 

էության, երաշխիքային պարտավորություններ էին` 

հանձնառություններ բարեփոխումների համար: Սան-Ստեֆա-

նոյի պայմանագիրը երաշխավորում էր Թուրքիայի ստանձնած 

պարտավորությունների կատարումը, այն է. «անհապաղ 
կենսագործել հայաբնակ մարզերի տեղական կարիքներից բխող 
բարելավումներ և բարեփոխումներ»: Ի դեպ, ուշադրություն 

դարձրեք «անհապաղ» բառին, արդյո՞ք դա Ձեզ չի հիշեցնում 

«ողջամիտ ժամանակահատվածում» բառակապակցությունը: 

Բեռլինի պայմանագիրը գրեթե նույնպիսի երաշխիքներ է 

տալիս, սակայն այս անգամ երաշխավոր (guarantor) էին 

հանդես գալիս արդեն պայմանագիրը կնքած բոլոր 

պետությունները. ՙառանց հետագա հապաղման իրագործել 
հայաբնակ մարզերի տեղական կարիքներից բխող 
բարելավումներ և բարեփոխումներ … իսկ տերությունները 
կհսկեն դրանց կիրառումը»: Այսինքն, վերոհիշյալ 

պայմանագրերում առկա էր ցանկացած երաշխավորող 

պայմանագրի (guarantee treaty) առանցքային հարցը` 

երաշխավորման առարկան:  

Ամփոփելով, կարելի է անել հետևյալ եզրակացությունները. 

1. Թուրքիան չի կարող հանդես գալ որպես Նախիջևանի 

վարչական միավորի երաշխավոր, քանի որ բացակայում է դրա 

իրավական հիմքը: Կարսի, այսպես կոչված, պայմանագիրը 

նման իրավասությամբ չի օժտում Թուրքիային: Այնտեղ, 

ընդհանրապես, որևէ ամրագրված պարտավորություն չկա: 

2. Կարսի, այսպես կոչված, պայմանագրով Հայաստանն 

ու Թուրքիան Նախիջևանի նկատմամբ ունեն նույնական 

իրավունքներ և պարտավորություններ: 

3. Կարսի, այսպես կոչված, պայմանագիրը խոսում է 

Նախիջևանի պրոտեկտորատի մասին, որը 1923թ. ի վեր գոյություն 

                                                            
7 Georg Ress, Guarantee Treaties, Encyclopaedia of Public International Law, 

v II, North Holland, 1995, p. 634. 
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չունի: Ըստ այդմ, եթե մինչևիսկ Թուրքիան իրեն Կարսի բոլշևիկա-

քեմալական գործարքով համարում է Նախիջևանի 

պրոտեկտորատի երաշխավորը, կրկնում ենք` առանց հիմքի, 

ապա Նախիջևանի պրոտեկտորատի լուծարումով, այսինքն 

Նախիջևանի Ինքնավար Սովետական Սոցիալիստական 

Հանրապետության ստեղծումով և ՍՍՀՄ կազմում պարզ 

ինքնավարություն դառնալով, ի չիք է դարձել նաև այդ հիմքը:  

Արա Պապյան 
29 ապրիլի, 2010թ. 

 

Ի պատասխան ՀՅԴ պաշտոնաթերթ 

"Դրօշակ"-ի մի հոդվածի 
 Ս.թ. փետրվարին Դաշնակցության պաշտոնական մամուլ 

"Դրօշակ"-ում լույս է տեսել ոմն Հայկազուն Ալվրցյանի "Վասն 

տգիտության" հոդվածը` ի քննադատություն "Լուսանցք" 

թերթում վաղօրոք լույս տեսած Ս. Լ. Մանուկյանի 

"Դաշնակցությունը, մասոնականությունը եւ երիտ-

թուրքականությունը" հոդվածի: Այդ կապակցությամբ Հայ 

ազգայնականների համախմբման (ՀԱՀ) Խորհուրդը 

հայտարարում է: 

 Հայ իրականության մեջ երկու կառույց կա, որ անընդհատ ու 

միալար խոսում են, թե ծառայել են հայությանն 

անվերապահորեն: Եվ այս կառույցները ոչ մի անգամ չեն խոսել 

իրենց սխալների (նաեւ` ճակատագրական) մասին (սրանց 

թվում է` անսխալական են): Անվիճելի է, որ այդ երկուսը` Հայ 

առաքելական եկեղեցին եւ Հայ հեղափոխական 

դաշնակցությունը, որոշակի դեր ունեցել են հայապահպանման 

գործում (խոսքը հատկապես սփյուռքյան հատվածի մասին է), 

իսկ թե ինչ վնասներ են տվել հայությանն այս կառույցները, 

արդեն լուսաբանվել ու հանրահայտ է այլեւս: Եվ եթե մի օր 

հակակշռելու լինենք, թե սրանցից օգո՞ւտն է շատ եղել ազգին, 

թե՞ վնասը, հաստատ հօգուտ այս կառույցների չի լինի այդ 

հակակշռումը: Այս երկու "անսխալականի" պատճառով է, որ 

մենք` հայերս, մերթ ընդ մերթ կորցրել ենք մեր հայրենիքի 

տարածքները, երբեմնի հայահավատ ու հայաշունչ զորությունը 

եւ ենթարկվել ենք ցեղասպանությունների: 

301թ. սկսած մշակութա-հոգե-մարմնական ցեղասպանության 

մասին Հայ ազգայնականների համախմբումն արդեն հանդես է 

եկել հրապարակավ ու փաստարկված հոդվածներով: ՀՅԴ-ի 

մութ անցյալի եւ ոչ պայծառ ներկայի մասին նույնպես եղել են 

հրապարակային փաստարկված պարզաբանումներ: Եվ դա 

վերաբերում է նաեւ 1915թ. (այդ ժամանակին նախորդած ու 

հաջորդած) իրադարձություններին, երբ ՀՅԴ-ն 

համագործակցելով երիտթուրքական ուժերի հետ հանուն 

"մասոնական եղբայրության", հանուն սիոնիստա-

պանթուրքիստական ծրագրերի իրագործման, կամա, թե 

ակամա մասնակցեց հայության (հատկապես` ֆիդայության) 

զինաթափմանը, եւ քաղաքական խարդավանքների 

հորձանուտում հայությանը կանգնեցրեց աղետալի փաստերի 

առաջ… Իսկ այսօր հենց դրանց քաղաքական ժառանգորդներն 

են ամենաշատը թմբկահարում Հայոց ցեղասպանության 

հարցը: Հուդա-քրիստոնեական կրոնի հետեւորդ (նույնն է թե` 

Եհովայի հետեւորդ) եւ հուդա-մասոնական կառույցի մի ոմն 

ժառանգորդ էլ` մի դաշնակցականիկ (համարյա` 

հոկտեմբերիկ), ահա այսօր փորձում է ՀՅԴ պաշտոնաթերթում 

պախարակել Հայ ազգայնականների համախմբման Խորհրդի 

անդամին եւ հայոց ցեղային գաղափարաբանությունն ու 

հավատը: Զարմանալի չէ, քանի որ ՀՅԴ-ն Հայաստանում 

վաղուց վերածվել է մի "ինքնահավան ու շահութաբեր" 

քաղաքական խմբակի եւ պարզապես դեռ գոյատեւում է 

սփյուռքյան կառույցների նյութական ու գործնական միջոցների 

հաշվին և ոչ միայն… 

Ժամանակին երիտթուրքերի սիոնա-մասոնական 

եղբայրության հետ համագործակցած ՀՅԴ-ն մեր օրերում 

լինելով իշխանության մեջ, տնօրինելով որոշակի 

նախարարական ոլորտներ եւ այլ պաշտոններ, նույն 

միջազգային-մասոնական ուժերի պատվերով ապազգայնացրեց 

հայկական կրթահամակարգը, համարակալեց ազգը` օտարին 

տրամադրելով մեր ամբողջական տվյալները, եւ կատարեց այլ 

ապազգային գործեր, իսկ հիմա ընդդիմադիր խաղալով 

փորձում է եւս մեկ անգամ կոծկել իր իրական դեմքը… 

"Դրօշակ"-ի հիշյալ հոդվածում ոմն դաշնակցականը 

հպարտանում է Նժդեհով: Նա "մոռանում" է, որ Նժդեհը թքել-

հեռացել է ՀՅԴ-ից (հետո ՀՅԴ-ն նրան արտաքսել է: Մեկ էլ 

Կոմկուսից "չէին կարողանում" հեռանալ, երբ հեռանալու 

դիմում էր գրվում, արագ հեռացնում էին…)` մասոնա-

բոլշեւիկյան խաղերի համար (հատկապես Զանգեզուրի 

պաշտպանության հարցում): Եվ այն, ինչ ասել է Նժդեհը 

Դաշնակցության մասին` մինչ ճանաչել-հեռանալը, այլեւս 

օրինակ բերելու հիմքեր չունի: ՀՅԴ-ից հեռացած մյուս 

հսկաները` Անդրանիկը, Շահան Նաթալին եւ այլք, նույնպես 

գիտակցել են, որ իրենց տեղում չեն… Հատկապես հիշյալ 

երկուսը մասոնա-երիտ-թուրքա-դաշնակցական խաղերը 

չհանդուրժեցին: Հրեից փեսա մասոն Սիմոն Վրացյանով 

(Գրուզինով) հպարտ ՀՅԴ-ականները դեռ կարողանում են 

պատսպարվե՞լ Նժդեհով, որին "կուսակցական" հալածանքների 

էր ենթարկում մասոն Վրացյանը: Կողմնորոշվել է պետք` կամ 

ազգային հայ Նժդեհը, կամ` մասոն Վրացյանը… 

Այս կապակցությամբ Շահան Նաթալին ասել է, որ 

վրացյանները պիտի շարունակեն "արտաքսել", քանի իրենք չեն 

արտաքսված: Իսկ հակառակ Անդրանիկի զգուշացումներին` 

ՀՅԴ ղեկավարությանը հեռու մնալու երիտթուրքերից, 

Դաշնակցությունը միայն 1911թ. վերջապես ընդունեց, որ 

երիտթուրքերի հետ կնքված դաշինքը սխալ էր (ինչպես նշել է 

դաշնակցականիկն իր հոդվածում): Բայց դա էլ չօգնեց այդ 

կառույցին, քանի որ ՀՅԴ վերնախավը (Խատիսյան, Ջամալյան, 

Վրացյան, Փափազյան եւ այլք) նույնպես մասոնական օթյակի 

անդամներ էին եւ այդպիսիք էլ մնացին: ՀՅԴ կանոնագրքում 

ասված է, թե որեւէ անդամ չի կարող անդամագրվել գաղտնի 

ուխտերի, առանց վերին մարմինների հավանության… Սա 

արդեն իսկ բացահայտ իրականություն է: 

Հիշյալ հոդվածում ոմն դաշնակցականիկը փորձել է իր 

կազմակերպության պաշտոնաթերթը "արժեւորել" հայոց 

հավատի եւ ցեղային գաղափարաբանության 

անվանարկումներով: Երեւի հուդա-քրիստոնեական "հոգին" չէր 

խաղաղվի, եթե սա չխոսեր "մասոնների եւ հեթանոսների կապի 

մասին", իհարկե առանց փաստարկների, որը չի էլ կարող լինել, 

իսկ ահա ՀՅԴ-ի դեպքում մենք կարող ենք նոր անուններ ու 

փաստեր հավելել:  

 

Իսկ այն պնդմանը, թե հայ ազգայնական հեթանոսներին 

Արցախում տեսնողներ չեն եղել, կարճ ասենք, որ հեղինակը 

պիտի լիներ այնտեղ, որ տեսներ… իսկ եթե եղել ու չի տեսել, 

ուրեմն` կուսակցական հիվանդությամբ է տառապում ("միայն 

դաշնակցականների շնորհիվ փրկվեց Արցախը" եւ "ով 

դաշնակցական չէ` հայ չէ"): Երբ դաշնակցականները դեռ 

սփյուռքյան վայելքների մեջ էին եւ նույնիսկ 1990-ականներին 

բյուրոն դեմ էր արտահայտվում Հայաստանի անկախացմանը 

(թռուցիկներ էին տարածվում հանրահավաքների ժամանակ), 

հայ ազգայնականների մեծ մասն արդեն ազգային-

ազատագրական պայքարի մեջ էր եւ կռվում էր հայ-

ադրբեջանական համարվող սահմանների ամբողջ 
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երկարությամբ, նաեւ հանուն Նախիջեւանի ազատագրման, 

հետո էլ` հենց Արցախի…  

 

Հեղինակը նշել է, որ ՀՅԴ-ն առնչվել ու համագործակցել է հրեա-

թուրքական (երիտթուրքական) մասոնների հետ, քանի որ նույն 

երկրում էին գործում… Դե, հիմա էլ Հայաստանում գործում են 

մասոնական, աղանդավորական, անբարոյական եւ այլ` "նույն 

երկրում" պետականորեն գրանցված եւ գործող կառույցներ…  

 

Հավատավոր դաշնակցականը չի մոռացել "խայթել" նաեւ Հայ 

Աստվածներին եւ եհովապաշտի համառությամբ ասել է, թե 

մասոնների մահվան թվականը երեւի միայն մեր Աստվածներին 

է հայտնի: Ծիծաղելի այս հեգնանքին ի պատասխան միայն 

կասենք, որ այո’, դա վստահաբար Հայ Աստվածներին հայտնի 

է, ինչպես բոլոր տխմարների, լամուկների, այլադավանների ու 

դրանց նմանների մահվան թվականները… Եվ իր "թեման" 

ավարտելով` եհովապաշտ հուդա-քրիստոնյա դաշնակցականը 

հայտարարում է, թե "այս խմորը դեռ շատ ջուր ունի քաշելիք", 

ինչը նորանոր խառնակություններ եւ պառակտումներ կծնի: 

Իսկ ի՞նչ կարող էր մաղձել ավելի քան 100 տարի ազգից վեր 

կանգնած ու ազգը խառնակություններով վաղուց պառակտած 

կառույցի այս "հավատավորը", ինչպես ասում են` իրենց իսկ 

հասցեն թողնելով վերջաբանում: 

 

Իսկ ՀՅԴ պաշտոնաթերթին կոչ ենք անում`"հանուն Հայ դատի 

հազարավոր նվիրյալների թափած արյունը" չը-

սեփականաշնորհել, Հայ Աստվածներից չփախչել ինչպես չը-

հայերը, հանգիստ թողնել հավատքային, գաղափարախոսական 

ու գործնական պատճառներով դաշնակցությունից հեռացած 

Նժդեհին, կամ էլ` վերանորոգվել ըստ նրա ստեղծած ցեղակրոն-

արիադավան ուսմունքի:   
 

 Հայ ազգայնականների համախմբման (ՀԱՀ) Խորհուրդ 

22.04.2010թ. 

Øß³ÏáõÛÃ 
  

Դասական ուղղագրությանը վերադառնալը` 
բանավեճի թեմա գրականագետների համար 

ԵՐԵՎԱՆ, 21 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Դասական 
ուղղագրությանը վերադառնալու խնդիրները քննարկեցին 
գրականագետները: «ՀՀ Սահմանադրության մեջ ամրագրված 
է, որ մեր երկրի պետական լեզուն հայերենն է` ոչ թե 
արեւմտահայերենը կամ արեւելահայերենը: Մեր 
ուղղագրությունը պիտի մեկը լինի, եւ այն պիտի լինի մեր 
դասական ուղղագրությունը»,- բանավեճը բացեց գրականագետ 
Արթուր Անդրանիկյանը: Դասական ուղղագրությանը 
վերադառնալը նա կարեւորեց երեք հիմնական պատճառներով: 
 Նախ, ըստ նրա, այսօրվա ուղղագրությունը մեզ պարտադրվել է 
բոլշեւիկյան վարչակազմի կողմից, երկրորդ` այն սեպ է 
հայաստանաբնակ հայի եւ սփյուռքահայերի միջեւ, եւ 
վերջապես, այն մի շարք բազմիմաստ բառերի թյուրըմբռնման 
պատճառ է: Գրականագետ, Մ. Մաշտոցի 
անվ.Մատենադարանի գիտաշխատող Վարդան Դեւրիկյանը 
հակադարձեց` ասելով, որ նախ` արդի ուղղագրությանը հասել 
ենք փոփոխությունների երկու մեծ փուլով: 
 Եթե դրանցից առաջինը պարտադրված էր, ապա երկրորդը 
գիտական աշխատանքի արդյունք էր: Իսկ ուղղագրության այս 
փոփոխությունները հասունացել էին դեռեւս նախքան 
«կարմիր» հեղափոխությունը. դրա մասին աշխատություն ունի 
նաեւ Ղ.Աղայանը: Ըստ Վ.Դեւրիկյանի տվյալների` այսօր միայն 
Պարսկաստանում գործող չորս հայալեզու ամսագրեր սկսել են 

լույս տեսնել արեւելահայերենով, նույն միտումն է նկատվում 
նաեւ ԱՄՆ-ում, այլուր, ինչը նշանակում է, որ «սփյուռքի 
հայերենն է սնվում Հայաստանից»: 
 «Ես հայտարարում եմ` որպես Արցախում մեծացած մարդ, 
դասականի վերադարձը լուրջ սեպ կլինի Հայաստանի ու 
Արցախի, Հայաստանի ու Ջավախքի միջեւ»,-նկատեց նա: Ի 
պատասխան երրորդ նկատառման` Վ.Դեւրիկյանը փաստեց. 
«Մենք հավատը չենք կորցնում «հաւատ» չգրելու պատճառով, 
ոչ էլ մեր հույսն է նվազում, երբ «յոյս» չենք գրում, ու սիրո 
պակասն էլ «Սէր» չգրելուց չէ»: Ըստ նրա` մեր կրթության 
խնդիրները արդեն իսկ բավ են, դրանք նորերով ծանրաբեռնել 
պետք չէ: «Այսօրինակ քայլով համատարած անգրագիտության 
կամ, որ ավելի վատ է, տգիտության առիթ կտանք: Մանավանդ, 
որ բավական շատ են նաեւ վիճելի հարցերը գիտական 
տեսանկյունից: 
 Վ.Դեւրիկյանի դիտարկմամբ` գրականությունը մեր կյանքի 
միայն մի ոլորտն է, այն էլ` ամեն գրող կարող է գրել եւ 
հրատարակել` ինչպես կամենա: «Մեր խնդիրն է ցույց տալ այս 
կեղծ «գաղափարականության» անիմաստությունը, քանի որ 
արդեն որոշակի պարտադրանք է զգացվում ավանդական 
ուղղագրությանն անցում կատարելու առումով: Մենք պիտի 
մեր մասնագիտական հետաքրքրություններից վեր 
բարձրանանք եւ խոսենք իրականությունից: Իսկ մեր 
իրականության մեջ հիմա ավանդական ուղղագրությունը 
կիրակնօրյա դպրոցի ուղղագրությունն է»,-նկատեց նա: 
 

Ø³ñ½³Ï³Ý 
 

1952 թ. Հելսինկիի օլիմպիական խաղերին մասնակցեցին 6 սփյուռքահայ 
մարզիկներ։ Իրանի բռնցքամարտի հավաքական թիմում ընդգրկված 6 
մարզիկներից երեքը հայեր էին։ Փորձառու Մանվել Աղասու հետ մեկտեղ 
բռնցքամարտիկների օփմպիական մրցաշարին մասնակցող իրանահայ 
մարզիկներ Պետրոս Նազարբեկյանը և Արտաշես Սարգսյանը մրցանա-
կային տեղեր չգրավեցին։ Այս խաղերում սփյուռքահայ մարզիկներից ամենահաջալը 
ելույթ ունեցավ լողորդոաի Մերիլի Ստեփանյանը (ԱՄՆ), որը 4x100 մ. ազատ 
ոճի փոխանցալո– ղի մրցումներում գրավեց 3-րդ տեղը և արժանացավ բրոնզե 
մեդափ։ Նույն լողատարածության անհատական մրցումներում նա գրավեց 7-րդ 
տեղը։ 

1956 թ. իտալական Կորտինա դե Ամպեցցո քաղաքում կայացած 
ձմեռային օլիմպիական խաղերին առաջին անգամ մասնակցեցին երկու 
հայազգի մարզիկներ, Իրանից՝ լեռնադահուկորդ Բենիկ Ամիրյանը" և Խորհրդային 
Միությունից՝ մոսկվացի տափօղակով հոկեյիստ Գրիգոր Մկրտչյանը։ Լեռ-
նադահուկորդների  մրցումներում Բ.Ամիրյանը առաջին  վեցյակում տեղ չգրավեց։ 
Խորհրդային Միության տափօղակով հոկեյի թիմի դարպասապահ 
Գ.Մկրտչյանը դարձավ աոաջին հայ մարզիկը, որը՛ նվաճեց օլիմպիական 
խաղերի չեմպիոնի կոչում ձմեռային մարզաձևերից։ 

1960 թ. օգոստոսի 8-ից - սեպտեմբերի 11-ը Հոոմում կայացած 17-րդ 
օլիմպիական խաղերին մասնակցեցին երկու ի– րանահայ մարզիկ՝ 
բռնցքամարտիկ Վազրիկ Ղազարյանը և ծանրորդ Հենրիկ Թամրազը 
(Թամրազյանը)։  Վ.Ղազարյանը 63,5 կգ քաշային կարգի բռնցքամարտիկների 
մրցումներում մրցանակային տեղ չգրավեց, մինչդեռ ծանրամարտիկ 
Հ.Թամրազյանը գրավեց պարտավոր 4-րդ տեղը և արժանացավ 
օլիմպիական խաղերի դիպլոմի՛։  

Իրանի մարզական պատվիրակության կազմում 1964 թ. Տոկիոյի 18-րդ 
օլիմպիական խաղերում աոաջին անգամ հանդես եկավ իրանահայ մարզուհի 
Ջուփեթ Գեորգյանը։ Ջ.Գեորգյանը առաջին սփյուռքահայ թեթև աթլեաուհին է, որ 
մասնակցում էր այդ խաղերի՝ սկավառակի նետման և գնդի հրման 
մրցաշարերին, սակայն մրցանակային տեղ չշահեց։ 
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1964 թ. Ինսբրուկի ձմեռային օլիմպիական 9-րդ խաղերի հայազգի միակ 
մասնակից, իրանահայ մարզիկ Հովհաննես Մկրտումյանը ուժերը չափելով 
լեռնադահուկորդների սրընթաց վայրէջքի և հսկա ոլորասահքի մրցումներիս, 
առաջին վեցյակում տեղ չգրավեց։" Նա չորս տարի անց ելույթ ունեցավ նաև 
Գրենոբփ 1968 թվականի ձմեռային 10-րդ օլիմպիական խաղերին, սակայն 
մրցանակ ձեռք բերել չկարողացավ։ 1972 թ. օգոստոսի 26-ից - սեպտեմբերի 11-ը 
Մյունխենում կայացած 20-րդ օլիմպիական խաղերին մասնակցեցին բուլ– 
ղարահայ ծանրորդ Նորայր Նուրիկյանը, լիբանահայ աթլե– տահի Արդա 
Կալպակյանը և իրանահայ բռնցքամարտիկ Վարդգես Պարսամյանը։" 
Վերջինս պարտվեց ե չկարողացավ պայքարել մրցանակային տեղերի համար, 
մինչդեռ Նորայր Նուրիկյանը նվաճեց օլիմպիական չեմպիոնի կոչումը։" 

Հաջորդ՝ 21-րդ օլիմպիական խաղերին (1976 թ. Մոնրեալ, Կանադա), 
Իրանի հավաքական թիմերի կազմում ընդգրկված էին ֆուտբոլիստ Անդրանիկ 
Իսկանդարյանը և սուսերամարտիկ Սերժիկ Ասատուրյանը։18 Իրանի ֆուտբոլի 
հավաքական թիմի կիսապաշտպան 11. Իսկանդարյանը ե խոցասուսերորդ Ս. 
Ասատուրյանը մրցանակային տեղեր չգրավեցին։ 

Այսպիսով՝ Իրանի հավաքական թիմերի կազմում 6 ամա– ոային և 3 
ձմեռային օփմպրական խաղերի մասնակցել են ի– րանահայ 12 մարզիկ, 
որոնցից մեկը՝ կին (6 բռնցքամարտիկ, 2 լեռնադահուկորդ և մեկական՝ թեթև 
աթլետահի, ծանրամարտիկ, սուսերամարտիկ և ֆուտբոլիստ)։  

Ամենաբարձր մարզական արդյունքը ցույց է տվել Հենրիկ Թամրազյանը՝ 1960թ. 
17-րդ օլիմպիական խաղերի ծանրորդների մրցումներում գրավելով 4-րդ տեղը։ 
Օլիմպիական խաղերի մասնակից իրանահայ մարզիկների վերաբերյալ ամփովւ 
տեղեկությունները ներկայացվում են ստորև բերվող աղյուսակում։ 
 

 
 

Þ³ñ. 2 »õ í»ñç 
 

ÊáÑ»ñ  
Ø»ñ ³Ýó³Í ×³Ùμ³Ý 

 

 
Â. Ô³ñ³Ë³ÝÛ³Ý êÇñ³ÏóÇ 

 
²Ñí³½  ù³Õ³ù  
 
ØÇÝã»õ Ù»ñáÝó ï»Õ³÷áËí»ÉÁ ²Ñí³½ ù³Õ³ù, ÙÇçÝ³Ï³ñ· 
³í³ñï³Í, ³Ýáñáß, Ùï³Ñá·í³Í, ½ÇÝíáñáõÃÛ³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ ã³í³ñï³Í, ³Ûëå¿ë ù³ÝÇ-ù³ÝÇÝ»ñÇ ÝÙ³Ý 
³Ý·áñÍ ¿ÇÝù, å³ñ³å-ë³ñ³å:  
î³ëÝÁ áõÃÁ ï³ñÇë Éñ³ó³Í, ³ñ¹»Ý ÙÇçÝ³Ï³ñ·Á ³³ñï³Í, 
åÇïÇ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý 2 ï³ñí³ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³í³ñï³Ï³ÝÁ 
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ç áñ»õ¿ ·áñÍ³ïÇñáç ÙÇÝã»õ ÇÝÓ ³ßË³ï³Ýù 
ï³ÛÇÝ, ³Û¹ å³ï×³éáí  Ñ»Ýó ½ÇÝíáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í 
Ãí³Ï³ÝÇÝ Ý»ñÏ³Û³ó³ Ø³ëã¿¹ êáõÉ»ÛÙ³ÝÇ ³Ù»Ý³ÙáïÇÏ 
ù³Õ³ùÁ ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ Ñ³ñ³í³ÇÝ Ý³Ñ³Ý·Ç Ï»ÝïñáÝ 
²Ñí³½ ù³Õ³ùáõÙ »õ ÇÝÓ Ý»ñÏ³Û³óñÇ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ï»Ý¹ñáÝÇ 
àôêØ²Ü ¼àðøÆ μ³ÅÝÇÝ:  1961 ÃíÇó ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ 
Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³¹ñ»ó ¼ÇÝíáñ³Ï³Ý àõëÙ³Ý ¼áñù 
å³ñëÏ»ñ»Ýáí §ê»÷³Ñ ¿ ¸³Ý»ß¦, ³Ý·É»ñ»Ýáí  §Literacy 
Corps¦. ²Û¹å»ë »ñÇï³ë³ñ¹ ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÁ »ñÏáõ ï³ñí³ 
½ÇÝÍ³é³ÛáõÃÛ³Ý ÷áË³ñ»Ý, 6 ³ÙëÛ³ é³½Ù³Ï³Ý/ 
áõëáõóã³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ Ïëï³Ý³ñ »õ ·ÛáõÕ»ñáõÙ 

áõëáõóãáõÃÛ³Ùμ ÏÍ³é³Û»ñ, »õ ³Û¹å¿ë ·ÛáõÕ»ñÇ ÷áùñÇÏÝ»ñÇÝó 
ëÏë³Í Ï³Ù³ó Ï³Ù³ó ÅáÕáõñ¹ÇÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ Ïï³ñ:  
 
ä³ñ½ ¿ñ ÏÁ Ý³ËÁÝïñ»Ç Üáñ-æáõÕ³ÛÇ ßñç³ÝÇ â³ñÙ³Ñ³É 
·³í³éÇ ÙÇ ·ÛáõÕáõÙ Ï³ï³ñ»É Ýßí³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ, áñ 
³ñ¹¿Ý Ñ³Û³Ã³÷ ¿ñ »Õ»É:  ¶Çï»ÇÝù áñ Ñ³Û ·ÛáõÕ³óÇÝ 
Ñ³ñÛáõñ³íáñ ï³ñÇ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ï³ñáïáí,1946-Ç Ü»ñ·³ÕÃÇ 
ï³ñÇÝÝ»ñÇÝ ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ ï³ñμ»ñ ·³í³éÝ»ñÇó 
Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓí»É ¿ñ:  ´³Ûó »õ ³ÛÝå¿ë Ñ³ï áõ Ï»Ýï ·ÛáõÕ»ñáõÙ 
¹»é ÷áùñ³ÃÇí Ñ³ÛáõÃÛáõÝ ÙÝ³ó»É ¿ñ Ü»ñ·³ÕÃÇ Ï³Ý· ³éÝ»Éáõ 
å³ï×³éáí:  
 
êÇñáí »õ Ñ³ñ·³Ýùáí Ùáñ³ùñáçë 7 Ñá·³Ýáó ÁÝï³ÝÇùÁ ëÇñáí 
ó³ÝÏáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»óÇÝ, áñå»ë½Ç Çñ»Ýó Ùáï ÙÝ³ÛÇ ÙÇÝã»õ 15 
ûñ ³Ýó ½ÇÝíáñáõÃÛ³Ý íÇ×³Ïë å³ñ½í»ñ »õ å³ñï³õáñ ãÉÇÝ»Ç 
»ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù Ñ»ï í³ñ³¹³éÝ³É: àõñ»ÙÝ 15 ûñÇó åÇïÇ ÇÝÓ 
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ç, áñ ï»ëÝ»Ç ½ÇÝíáñ Ï·Ý³ÛÇ Ã¿ áã, á±í ·Çï»ñ Ã»  
Ñ³í³Ý³μ³ñ íÇ×³Ï³Ñ³ÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝáõÝë ¹áõñë 
ÏÙÝ³ñ »õ ½ÇÝíáñáõÃÛáõÝ ãå»ïù ¿ ·Ý³ÛÇ, ë³Ï³ÛÝ ½ÇÝíáñáõÃÛ³Ý 
³í³ñï³Ï³Ý íÏ³Û³Ï³Ý  åÇïÇ Ïëï³Ý³ÛÇ »õ ÏëÏë»Ç 
³ßË³ï³Ýù ÷Ýïé»É. áõëïÇ Ñ³Ùá½í»óÇ ÙÝ³É15: 
 
²Ñí³½ ù³Õ³ùáõÙ Ñ»Ýó ø²ðàôÜ ·»ïÇ ³ñ»õ»ÉÛ³Ý Ù³ëáõÙ, 
Ùáñ³ùñáçë ÁÝï³ÝÇùÇ ÝÙ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ ¿ÇÝ 
³åñáõÙ áñáÝù áõÝ»ÇÝ Çñ»Ýó ë»÷³Ï³Ý ·áñÍÁ »õ Ü³íÃ³ÛÇÝ 
ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï áñ»õ¿ Ï³å ãáõÝ»ÇÝ:  ²ë»Ýù Ã¿ Ø³ëã¿¹ 
êáõÉ³ÛÙ³ÝÇ Ü³íÃ³ÛÇÝ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ²Ñí³½ ù³Õ³ùÇ 
ÑÛáõëÇëáõÙ ÙÇ μ³ó ³Ý³å³ïáõÙ “ø³ñáõÝ” ·»ïÇó ÙÇ ùÇã Ñ»éáõ 
Çñ Ï»Ý¹ñáÝ³Ï³Ý ß»ÝùÝ ¿ñ å³ïñ³ëï»É »õ Çñ ·ñ³·Çñ áõ 
μ³Ýíáñ ¹³ë³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³Ù³ñ ²Ñí³½ ù³Õ³ùÇó ¹áõñë μ³Ûó áã 
Ñ»éáõ ï³ñμ»ñ ¹³ë³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³Ù³ñ ß»Ýù»ñ ¿ñ Ï³éáõÛó»É 
³ÛÝå»ë, áñ ³Ûë ³Ù»ÝÁ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ñ ²Ñí³½ ù³Õ³ùÇ »õ 
ÅáÕáíñ¹Ç ³åñ»É³Ï»ñåÇ íñ³ »õ Ø³ëã»¹ êáõÉ»ÛÙ³ÝÇ 
¹³ë³Ï³ñ·³ÛÇÝ ËïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ÛÝù³Ý ½·³ÉÇ ã¿ÇÝ μ³Ûó »õ 
³ÛÝå¿ë Ü³íÃ³ÛÇÝ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ áõÝ»ñ Çñ ¹³ë³Ï³ñ·³ÛÇÝ 
³ÏáõÙμÝ»ñÁ, ëÇÝ»Ù³ÝÝ»ñÁ »õ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ½³Ý³½³Ý 
³åñ³ÝùÝ»ñÝ»ñÇ »õ áõï»ÉÇùÝ»ñÇ ³é³ÝÓÇÝ Ë³ÝáõÃÝ»ñÁ:  ¾ÉÇ 
μ³ÝíáñÝ»ñÇÝ ÷³Ûï¿ ³ÃáéÝ»ñáí ³íïáμáõëÝ»ñ ¿ñ Ñ³ïÏ³óí»É 
ÇëÏ ·ñ³·ñÝ»ñÇÝ ÷³÷áõÏ Ï³ßíÇó å³ïñ³ëïí³Í  
³ÃáéÝ»ñáí:  ²Ñí³½ ù³Õ³ùáõÙ ÙÇ ÝáñáõÃÛáõÝ ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ñ áñ 
ÑáõÛë ¿ñ Ý»ñßÝãáõÙ »õ ³Û¹ Ýáñ³Ýáñ ²Ù»ñÇÏÛ³Ý »õ ºíñáå³Ï³Ý 
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ÇÝ:  ÊáëùÁ ãÙáé³Ý³Ýù áñ ³Û¹ 15 ûñí³Û 
ëå³ëáÕ³Ï³Ý ëñï³ïñá÷ íÇ×³ÏáõÙ Ùáñ³ùñáçë ï³Ý 
ßñç³Ï³ÛùáõÙ Ñ³Û ïÕ³Ý»ñÇ ¿Ç ÷ÝïñáõÙ, ¹ñ³óÇÝÝ»ñÇó 
ß³ï»ñÁ å³ñëÇÏ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ ¿ÇÝ Ï³Ù ¿É Ë³ÝáõÃÝ»ñ. ûñÇÝ³Ï 
24-Ø»ÃñÇ ÷áÕáóÁ (å³ñëÏ»ñ»Ýáí μÇëï û ã³Ñ³ñ Ù»ÃñÇ ÷áÕáó) 
ó³ÍÇó ·ÉáõË ÙÇã»õ ø²ðàôÜ ·»ïÇ Ï³Ù³ñáí Ï³ÙáõñçÁ ·ñ»Ã» 
ÉñÇí ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ë³ÝáõÃÝ»ñ ¿ÇÝ, Ù»Í Ãíáí ³íïáÙ»ù»Ý³Ç 
Ýáñá·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ »õ ³ãùÇ ÁÝÏÝáÕ Ù»Í Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ 
³ãùÇ ã¿ÇÝ ÁÝÏÝáõÙ: 

 

 


