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Æñ³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝù 
 

øáõß»ß-¹³íÃÛ³Ý ¹åñáóÇ ß»ÝùÁ ÐÐ 
¹»ëå³Ý³ï³ÝÝ ¿ Ñ³ÝÓÝáõÙ 

 

 
ºñÏûñÛ³ å³ßïáÝ³Ï³Ý ³Ûóáí Â»Ññ³Ý ³Ûó»É³Í 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³å»ïÁ »õ Çñ»Ý 
ÁÝÏ»ñ³ÏóáÕ å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÁ 2010 Ãí³Ï³ÝÇ 
»ñÏáõß³μÃÇ, ÑáÏï. 25-Ç »ñ»ÏáÛ³Ý ³Ûó»É»óÇÝ «³ñ³ñ³ï 
Ù³ñ½³í³Ý, áõñ Ù³ëÝ³Ïó»óÇÝ ³½·³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý 
ÏáÕÙÇó Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³ÝÁ: 
³Ûó»ÉáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÐÐ í³ñã³å»ïÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùμ 
Æñ³ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ý³å»ïáõÃÛ³Ý ³ñï³Ï³ñ· »õ 
ÉÇ³½áñ ¹»ëå³Ý ¶ñÇ·áñ ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ »õ Â»Ññ³ÝÇ Ñ³Ûáó 
Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ³ï»Ý³å»ï ²Ç¹³ ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ 
ÙÇç»õ ëïáñ³·ñí»ó ÙÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ, Áëï áñÇ` 
«Ã»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á ¹»ëå³Ý³ï³Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ ¹»ëå³Ý³ï³ÝÝ ¿ Ñ³ÝÓÝáõÙ Â»Ññ³Ý ù³Õ³ùÇ 
æáÙÑáõñÇ åáÕáï³, ØÇñ½³ øáõã³ù Ë³Ý ÷áÕáó 
Ñ³ëó»áõÙ ·ïÝíáÕ Ý³ËÏÇÝ «ùáõß»ß-¹³íÃÛ³Ý» ¹åñáóÇ 
ß»ÝùÁ (Ýáñ ß»Ýù)» (Ñá¹í³Í 1): 
Áëï ÝáõÛÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ` «ÑÑ ¹»ëå³Ý³ïáõÝÁ 
å³ñï³íáñíáõÙ ¿ ëáõÛÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ëïáñ³·ñÙ³Ý 
Ãí³Ï³ÝÇó ÙÇÝã»õ Ù»Ï ï³ñÇ å³ñå»Éáí` Â»Ù³Ï³Ý 
ËáñÑñ¹ÇÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»É ÐÐ ¹»ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó 
Ý»ñÏ³ÛáõÙë ½μ³Õ»óñ³Í ß»ÝùÁ» (Ñá¹í³Í 2): 
ÙÛáõë ÏáÕÙÇó` «Ã»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á å³ñï³íáñíáõÙ ¿ 
å»ï³Ï³Ý μáÉáñ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (Ñ³ïÏ³å»ë 
Æñ³ÝÇ ³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ 
¹»ëå³Ý³ï³Ý Ýáñ ß»Ýù ï»Õ³÷áË»Éáõ Ù³ëÇÝ) 
ëï³Ý³Éáõó ÙÇÝã»õ 15 ûñ Ýáñ ß»ÝùÁ Ý»ñÏ³ ·áõÛù»ñÇó 
å³ñåí³Í` Ñ³ÝÓÝ»É ¹»ëå³Ý³ï³Ý» (Ñá¹í³Í 7):  

 
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿՈ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ԱՄԵՆԱՅՆ 

ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈ՞Ս  
26.09.2010  
Վերջին օրերում Թեհրանի Առաջնորդարանի, հայկական 
եկեղեցիների, դպրոցների եւ միությունների 
շրջապատում եւ հարակից փողոցներում փաքցվել են 
պարսկերեն լեզվով պատրաստված` Թեհրանի հայոց 
թեմի (ԹՀԹ) Թեմական խորհրդի պաստառներ, ուր 
անդրադառնում է Մեծի տանն կիլիկիո Արամ 
կաթողիկոսի, ԱՄՆ-ում որոշ անհատների կողմից 
Մուսուլմանների սուրբ գրքի` Ղուրանի այրման 
դատապարման երեւույթին: «Իրանահայ» կայքէջը 
անդրադառնալով այս լուրին, տեղադրել է Թեհրանի 

Թեմական խորհուրդի կնիքով հրապարակված հիշյալ 
պաստառներից մի պատկեր, ուր Մեծի տանն կիլիկո 
կաթողիկոսը, պարսիկ հանրությանը ներկայացվել է՝ 
Ամենայն հայոց կաթողիկոս: 
Հիշեցնենք, որ Դաշնակցության անմիջական 
վերահսկողության ներքո աշխատող ԹՀԹ Թեմական 
խորհուրդը, նախապես եւս պարսկերենով 
հրապարակած իր հայտարարություններում Արամ 
կաթողիկոսին ներկայացրել է` Ամենայն հայոց 
կաթողիկոս:  Հուսանք, հայ եկեղեցվո համապատասխան 
մարմիները, համարժեք միջամտությամբ վերջակետ 
կդնեն, կրկնվող այս արտառոց երեւույթին:  

Æð²Ü²Ð²ÚºðÜ úÄ²Ü¸²ÎàôØ ºÜ ÜèÜ²Òàð 

Ð²Ø²ÚÜøÆÜ 

§Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇó 
ï»Õ»Ï³ó³Ýù, áñ 2007 Ãí³Ï³ÝÇó Çñ³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ 
Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùμ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ Íñ³·ñ»ñ ¿ 
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç ÜéÝ³Óáñ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ: 
ÜáÛ»Ùμ»ñÇ 4-ÇÝ Â»Ññ³ÝÇ Ñ³Ûáó Ã»ÙÇ Ã»Ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 
Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùμ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý 
Ñ³ÝÓÝ»ó ÜéÝ³ÓáñÇ Ýáñ³Ï³éáõÛó çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Á: ²ÙëÇ 4-Ç ÙÇçáó³éÙ³Ý í»ñçáõÙ Æñ³ÝÇ Ù»ñ 
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ ¹åñáó³Ï³Ý å³Ûáõë³ÏÝ»ñ ÝíÇñ»óÇÝ 
·ÛáõÕÇ 34 ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ »õ Ëáëï³ó³Ý Ñ³çáñ¹ ³ÛóÇ 
Å³Ù³Ý³Ï ·ñù»ñ ÝíÇñ»É ÜéÝ³ÓáñÇ áõ Ñ³ñ»õ³Ý ·ÛáõÕ»ñÇ 
¹åñáó³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇÝ: 
 
Ð³Û³ëï³Ý 

 
Ø»ÏÝ³ñÏ»ó Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý  

5-ñ¹ Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ 

 
 
²ñó³ËÛ³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ ½áÑ»ñÇ Ñáõß³Ñ³Ù³ÉÇñ 

³Ûó»ÉáõÃÛ³Ùμ êï»÷³Ý³Ï»ñïáõÙ ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 13-ÇÝ 
Ù»ÏÝ³ñÏ»ó Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 5-ñ¹ 
Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ` Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùμ 26 »ñÏñÇ ßáõñç 200 
Éñ³·ñáÕÇ: 

ÈÔÐ Ý³Ë³·³Ñ ´³Ïá ê³Ñ³ÏÛ³ÝÇ Ù³ïáõóÙ³Ùμª 
ÝÙ³Ý μáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùμ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ ³ÝóÏ³óáõÙÁ ÈÔÐ 
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáõÙ ß³ï Ï³ñ»õáñ ¿ »õ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý: 
§Ð³Ùá½í³Í »Ù, áñ ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñÁ ¹ñ³Ï³Ý 
³ñ¹ÛáõÝù ÏáõÝ»Ý³Ý¦: ÈÔÐ Ý³Ë³·³ÑÁ Ï³ñ»õáñ»ó 
Ð³Û³ëï³Ý-²ñó³Ë-ê÷Ûáõéù ÙÇ³ëÝáõÃÛáõÝÁ, áñÇ 
Ï³ï³ñÛ³É ³ÙñáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ μáÉáñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ 
ÏÉáõÍí»Ý: 
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§ØÇ³ëÝ³Ï³Ý Éñ³ïí³Ï³Ý ×³Ï³ïÇ ëï»ÕÍáõÙÁ 
Ïï³å³ÉÇ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç ù³ñá½ãáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ñ»Ýí³Í ¿ 
Ï»ÕÍÇùÇ »õ ëïÇ íñ³¦, ³ë³ó Ý³: 

²ñó³ËÇ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ ä³ñ·»õ ëñμ³½³ÝÁ, 
Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ ÷áË³Ýó»Éáí ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáë 
¶³ñ»·ÇÝ ºñÏñáñ¹Ç áõÕ»ñÓÁ, Ýß»ó, áñ ï³ëÝÛ³Ï 
ï³ñÇÝ»ñ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ 
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ å³Ûù³ñáõÙ »Ý Ï»ÕÍÇùÝ áõ 
×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ, »õ Ð³Û³ëï³ÝÝ ¿É ³Û¹ å³ï»ñ³½ÙÇ 
Ë³ãÙ»ñáõÏáõÙ ¿: §Èñ³·ñáÕÝ»ñÝ ³é³çÇÝ ·ÍÇ 
Ù³ñïÇÏÝ»ñÝ »Ý: Æ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ Ù»ñ Ñ³ñ»õ³ÝÝ»ñÇ` 
Ù»Ýù å³ïÙáõÃÛáõÝ Ï»ñï»Éáõ Ï³ñÇù ãáõÝ»Ýù: Ø»ñ 
×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù ³ßË³ñÑÇÝ, 
áñáíÑ»ï»õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÁ Í³ÝáÃ ã¿ 
ËÝ¹ñÇÝ¦, ³ë³ó Ý³: 

Î³ñ»õáñ»Éáí Ù³ÙáõÉÇ ¹»ñÁ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý 
ÏÛ³ÝùáõÙª ë÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ð³ÏáμÛ³ÝÁ 
ß»ßï»ó ³ÛÝ ÑÇÝ· ·ÉË³íáñ Ï»ï»ñÁ, áñáÝó å³ñ³·³ÛáõÙ 
áñ»õ¿ Éñ³ïí³ÙÇçáó »õ Éñ³·ñáÕ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý 
ÙÇ³Ï³ñÍÇù »õ Ñ³Ù³ËÙμí³Í: 

§ÈÔ Ñ³ñóÁ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ, ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇÝ, 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ: Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ 
Ù³ÙáõÉÇ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ Ñëï³Ï ¿, ë³Ï³ÛÝ »ñμ»ù ã»Ýù 
ËáëáõÙ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ã»Ýù 
·ñáõÙ, áñ ³Ûëûñ ¿É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ ²ñó³ËáõÙ 
ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñáíÑ»ï»õ 
³Ûëûñí³ ßñç³÷³ÏáõÙÁ 1915-Ç ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 
ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ ëïÇåáõÙ ¿ Ù»½ ï³é³å»É: ÆëÏ 
ï³é³å³ÝùÇ ·ÇÝÁ áã áù ãÇ áñáß»É: ä»ïù ¿ 
áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²ñó³ËÇ 
ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ½áñ³óÙ³ÝÁ, ê÷ÛáõéùÇ 
Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ, Ñ³í³ïùÇÝ »õ 
ÏñáÝÇÝ¦, ³ë³ó Ý³: 

 
Øºð ²¼¶Ü àô ´²Ü²ÎÀ 

 

 
 

²ñó³ËÇ Ñ»ñáë, ·»Ý»ñ³É-É»Ûï»Ý³Ýï ²ñÏ³¹Ç î»ñ-
Â³¹»õáëÛ³ÝÁ »ñ»Ï Ï³Û³ó³Í ³ëáõÉÇëáõÙ Ñ³Û-
³¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ í»ñëÏëáõÙÁ μ³ó³éáÕ 
»ñ³ßËÇùÝ»ñ Ñ³Ù³ñ»ó §Ù»ñ ³½·Ý áõ μ³Ý³ÏÁ¦: 
ÎáÙ³Ý¹áëÁ, ë³Ï³ÛÝ, ÝÏ³ï»ó, áñ ³ëÛûñ Ù»ñ 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ μ³Å³Ýí³Í ¿. §ä»ïù ¿ ÙÇ³íáñí»°Ýù, 
Ï»ÝïñáÝ³Ý³°Ýù, Ó·ï»°Ýù Ù»ñ »ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ ÉÇÝ»É 
ÙÇ³Ñ³Ùáõé, áñå»ë½Ç ¹³ ï»ëÝÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÁ, ï»ëÝÇ ²¹ñμ»ç³ÝÁ: Ø»Ýù Ï³ñáÕ³ó»É »Ýù 
³å³óáõó»É, áñ ùÇã ÉÇÝ»Éáí Ï³ñáÕ³ó»É »Ýù 
¹ÇÙ³·ñ³í»É ³¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý ÑëÏ³Û³Í³í³É áõÅ»ñÇÝ: 

Ø»Ýù Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ë³Í ³½· »Ýù áõ å»ïù ¿ 
Ñå³ñï³Ý³Ýù: ºë ¹»Ù ã»Ù ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý áõëÙáõÝùÇÝ, 
μ³Ûó ¹³Å³ÝáõÃÛ³ÝÁ å»ïù ¿ å³ï³ëË³Ý»É 
¹³Å³ÝáõÃÛ³Ùμ, å»ïù ¿ å³ï³ëË³ÝÝ ³¹»Ïí³ï ÉÇÝÇ: 
Ð³Ï³é³Ïáñ¹Á ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï Ë³ËïáõÙ ¿ 
Ññ³¹³¹³ñÇ é»ÅÇÙÁ, ·Ý¹³ÏáÍáõÙ ¿ Ù»ñ ¹Çñù»ñÁ, ÇëÏ 
Ù»Ýù ÉéáõÙ »Ýù: Ø³ñ¹Ï³ÛÝáñ»Ý ¹³ ×Çßï ¿` Ù³ñ¹Á 
ãå»ïù ¿ Ù³ñ¹ ëå³ÝÇ, μ³Ûó ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¹³ 
ÑÝ³ñ³íáñ ã¿: Ø»Ýù å»ïù ¿ ¹ÇÙ»Ýù Ñ³Ù³ñÅ»ù ù³ÛÉ»ñÇ, 
³ÛÉ³å»ë ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Ï³Ý·Ý»óÝ»É Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ: 
Þ÷Ù³Ý ·ÍáõÙ Ïñ³ÏáõÙ »Ý, Ù»ñáÝó ³ëáõÙ »Ý` ãÏñ³Ï»°ù: 
Ø»Ýù áõÝ»Ýù ½»Ýù, áõÝ»Ýù ÷³Ù÷áõßïÝ»ñ, μ³Ûó 
³¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÇó ÑÝãáÕ ï³ëÝÛ³Ï Ïñ³ÏáóÝ»ñÇÝ 
Ù»Ï Ïñ³Ïáóáí »Ýù å³ï³ëË³ÝáõÙ¦, ³ë³ó ³ñó³ËÛ³Ý 
Ñ»ñáëÁ` ÁÝ¹·Í»Éáí, áñ ÇÝãå»ë Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç, ³ÛÝå»ë ¿É 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý μ³Ý³ÏÇ μ³ñáÛ³Ï³Ý á·ÇÝ ³Ûëûñ ß³ï μ³ñÓñ 
¿: ÞáõßÇÝ ³½³ï³·ñ³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÁ 
Ý³»õ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³í μ³Ý³ÏáõÙ í»ñçÇÝ ßñç³ÝáõÙ ï»ÕÇ 
áõÝ»óáÕ ÙÇç³¹»å»ñÇÝ: ¶»Ý»ñ³ÉÁ ÝÏ³ï»ó, áñ ³Ù»Ý ÙÇ 
ÏáÉ»ÏïÇíáõÙ, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ ³Ù»Ý ÇÝã ãÇ Ï³ñáÕ 
Ñ³ñÃ ÁÝÃ³Ý³É: §´³Ý³ÏáõÙ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ ³í»ÉÇ 
ß³ï É³í μ³Ý»ñ, ù³Ý í³ï, μ³Ûó ³Û¹ í³ïÁ ÷³ÏáõÙ ¿ 
É³íÁ, ÇÝãÝ ¿É ³éÇÃ ¿ ¹³éÝáõÙ ùÝÝ³¹³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ¦, 
³ë³ó Ý³ áõ ß³ñáõÝ³Ï»ó, áñ Ù³ë³Ùμ Ù»Õ³íáñ ¿ Ý³»õ 
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, áñÇ Ï³åÁ 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï »Õ»É ¿ §ß³ï ÃáõÛÉ áõ ÏÇë³÷³Ï¦: 

 
Ð²Úàò ²Ôì²Üø` È²âÆÜ Ø²Úð²ø²Ô²øàì 
²¹ñμ»ç³Ý³Ñ³Û»ñÇ ³ë³ÙμÉ»³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ ¶ñÇ·áñÇ 

²Ûí³½Û³ÝÁ Ùï³¹Çñ ¿ ÎáíÏ³ëáõÙ ëï»ÕÍ»É Ýáñ 
å»ïáõÃÛáõÝ` Ð³Ûáó ²Õí³Ýù` È³ãÇÝ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáí: ²Ûë 
Ù³ëÇÝ »ñ»Ï ³ëáõÉÇëÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Ûï³ñ³ñ»ó 
²Ûí³½Û³ÝÁ: §Ø»Ýù ³é³çÇÏ³ÛáõÙ Ùï³¹Çñ »Ýù ¹ÇÙ»É 
ÈÔÐ-ÇÝ ËÝ¹ñ³Ýùáí` Ù»½ ïñ³Ù³¹ñ»É 7 ³½³ï³·ñí³Í 
ßñç³ÝÝ»ñÁ È³ãÇÝ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáí, ³ÝÏ³Ë »õ 
ÇÝùÝÇßË³Ý ³¹ñμ»ç³Ý³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ 
ëï»ÕÍ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí¦, ³ë³ó ²Ûí³½Û³ÝÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ, 
Ýáñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ, áñÝ, Áëï ²Ûí³½Û³ÝÇ, 
Ï³Ýí³ÝíÇ Ð³Ûáó ²Õí³Ýù, ãÇ μ³ó³éíáõÙ, áñ 
Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Ýñ³ùí»Ç ÙÇçáóáí ÏÙÇ³Ý³ 
Ï³Ù ÈÔÐ-ÇÝ, Ï³Ù Ð³Û³ëï³ÝÇÝ: §Ø»Ýù Ï³ÝóÏ³óÝ»Ýù 
ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áõÝ»Ýù ³Ý·³Ù 
·³ÉÇù å»ïáõÃÛ³Ý ¹ñáßÝ áõ ½ÇÝ³Ýß³ÝÁ: àõ½áõÙ »Ù 
ß»ßï»É, »Ã» Ù»Ýù ³Û¹ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ μÝ³ÏáõÃÛáõÝ 
Ñ³ëï³ï»Ýù, ³å³ ¹³ Ï³Ý»Ýù áã áñå»ë í»ñ³μÝ³ÏÇã, 
³ÛÉ` ³Û¹ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ûñÇÝ³Ï³Ý ï»ñ»ñ: ²Ûë Ï»ñå Ù»Ýù 
Ù»ÏÁÝ¹ÙÇßï Ï÷³Ï»Ýù ½ÇçáõÙÝ»ñÇ ×³Ý³å³ñÑÁ, 
Ù³Ý³í³Ý¹, μáÉáñÇë Ñ³Ù³ñ ¿É å³ñ½ ¿` ²¹ñμ»ç³ÝÁ áã ÙÇ 
½ÇçáõÙ ¿É Ùï³¹Çñ ã¿ ³Ý»É: Î³ñ»õáñ ¿ Ý³»õ ÝÏ³ï»É, áñ 
»ñμ Ù»Ýù μÝ³ÏáõÃÛáõÝ Ñ³ëï³ï»Ýù ³Û¹ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ` 
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»Éáí, ÏÉ»·ÇïÇÙ³óÝ»Ýù ³Û¹ 
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ í»ñ³ÙÇ³íáñÙ³Ý Ñ³ñóÁ ÈÔÐ-ÇÝ Ï³Ù ÐÐ-
ÇÝ¦, ÁÝ¹·Í»ó ¶ñÇ·áñÇ ²Ûí³½Û³ÝÁ` Ñ³í»É»Éáí, áñ 
Ýáñ³ëï»ÕÍ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ï³åñÇ Ùáï 1 ÙÉÝ 
³¹ñμ»ç³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ, áñÇ μÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ 
ÏÉáõÍÇ ²¹ñμ»ç³Ý³Ñ³Û»ñÇ ³ë³ÙμÉ»³Ý: 

ÐÇß»óÝ»Ýù` ¹» Ûáõñ» Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáí ²¹ñμ»ç³ÝÇ 
ù³Õ³ù³óÇ, ¶ñÇ·áñÇ ²Ûí³½Û³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¿ Çñ 
Ã»ÏÝ³ÍáõÃÛáõÝÁ ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 7-ÇÝ Ï³Û³Ý³ÉÇù ²¹ñμ»ç³ÝÇ 
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ²Û¹ »ñÏñÇ 
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÁÝïñ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ, ë³Ï³ÛÝ, 
áñ»õ¿ Ï»ñå ãÇ Ñ³ëï³ï»É ²Ûí³½Û³ÝÇ ·ñ³ÝóáõÙÁ` áñå»ë 
Ã»ÏÝ³ÍáõÇ: ì»ñçÇÝë ³í»ÉÇ í³Õ Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿ñ ³Ý·³Ù, 
áñ Ùï³¹Çñ ¿ Ù³ëÝ³Ïó»É Ý³»õ ²¹ñμ»ç³ÝÇ 
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Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ. Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 
Ñ³ñ»õ³Ý »ñÏñÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý` ²Ûí³½Û³ÝÝ ³Û¹ 
Çñ³íáõÝùÝ áõÝÇ: 

 
«Մենք ընդդիմությանն էլ ենք դեմ».  
Հայաստանի կոմունիստական 

կուսակցություն 
Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը 
պատրաստվում է մասնակցել առաջիկա 
խորհրդարանական ընտրություններին: Այս մասին այսօր 
լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց 
Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության ղեկավար 
Ռուբեն Թովմասյանը: 
«Նախատեսվում է, որ գործող մյուս երկու կոմունիստական 
կուսակցությունները` Առաջադիմական միացյալ 
կոմունիստական կուսակցությունը և Նորացված 
կոմունիստական կուսակցության միավորվեն մեր 
կուսակցության հետ: Միավորման հարցը քննարկվելու է 
նոյեմբերի 29-ին կայանալիք Հայաստանի 
կոմունիստական կուսակցության 38-րդ համագումարի 
ժամանակ»,- ասաց նա: 
Ռ. Թովմասյանը նշեց, որ իր կուսակցությունը 
ընտրություններին մասնակցելու է «Իշխանությունը 
ժողովրդին» կարգախոսով: 
Բանախոսը ընդգծեց, որ իրենց կուսակցությունը միշտ էլ 
հանդես է եկել արմատական ընդդիմության դիրքերից: 
«Մենք նպատակ չունենք առաջիկա խորհրդարանական 
ընտրություններում սատարել որևէ կուսակցության: Մենք 
այսօրվա ընդդիմությանն էլ ենք դեմ, մենք նպատակ 
չունենք սատարել ՀԱԿ-ին, քանի որ նրանց և մեր 
նպատակները շատ տարբեր են» ,- ասաց նա: 
 
ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÝ ÁÝ¹áõÝ»É ¿ ÆÆÐ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ 

Ý³Ë³·³ÑÇÝ 

 
ºðºì²Ü, 11 ÐàÎîºØ´ºðÆ, ²ðØºÜäðºê: Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ 
ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 9-ÇÝ ÁÝ¹áõÝ»É ¿ Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ²ÉÇ 
È³ñÇç³ÝÇÇÝ »õ Ýñ³Ý áõÕ»ÏóáÕ å³ïíÇñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ: 
ÆÝãå»ë «²ñÙ»Ýåñ»ë»-ÇÝ ï»Õ»Ï³óñÇÝ ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÇ 
Ù³ÙÉá ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇó, Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÁ, 
áÕçáõÝ»Éáí ÑÛáõñÇÝ, íëï³ÑáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³ÛïÝ»É, áñ Æñ³ÝÇ 
ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ 
Ý³Ë³·³ÑÇ ³ÛóÁ Ù»ñ »ñÏÇñ Éñ³óáõóÇã ËÃ³Ý 
ÏÑ³Ý¹Çë³Ý³ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ μ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý ³é³í»É 
³ñÙ³åÝ¹Ù³Ý Ñ³Ù³ñ: «Ø»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ò»ñ 
»ñÏÇñÁ, Ò»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ áñå»ë ¹³ñ»ñÇ 
ÁÝÏ»ñ, áñå»ë íëï³Ñ»ÉÇ »õ Ù»ñÓ³íáñ μ³ñ»Ï³Ù: àõñ³Ë 
»Ù, áñ ³Ûëûñ Ù»ñ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ É³í Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ 
íñ³ »Ý ·ïÝíáõÙ: Ø»Ýù Ï³ñ»õáñáõÙ »Ýù Ù»ñ »ñÏñÝ»ñÇ 
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ÙÇç»õ μ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ 
»ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ áõ μ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý 

÷áË³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ»,-³ë»É ¿ ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ ê. 
ê³ñ·ëÛ³ÝÁ: 
²ÉÇ È³ñÇç³ÝÇÝ Ýß»É ¿, áñ Æñ³ÝÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇç»õ 
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý É³í ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÑÇÙù 
Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý 
å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÁ ÁÝ¹·Í»É ¿ 
«ÐÛáõëÇë-Ð³ñ³í» ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇç³ÝóùÇ 
Ï³ñ»õáñáõÃÛáõÝÁ` áñå»ë ó³ÝÏ³ó³Í ï³ñ³ÝóÇÏ Ýáñ 
áõÕÕáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍáõÙ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ß³Ñ³í»ï ÉÇÝ»É ¹ñ³ 
μáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ºñÏáõëï»ù Ï³ñ»õáñí»É ¿ 
é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÛÝåÇëÇ 
Ý³Ë³·Í»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ý Æñ³Ý-
Ð³Û³ëï³Ý »ñÏ³Ã·ÍÇ, ²ñ³ùë ·»ïÇ íñ³ Ñ³Ù³ï»Õ Ð¾Î-
Ç, Æñ³Ý-Ð³Û³ëï³Ý μ³ñÓñ³íáÉï ¿É»Ïïñ³Ñ³Õáñ¹Ù³Ý 
»ññáñ¹ ·ÍÇ, Ý³íÃ³ÙÃ»ñùÝ»ñÇ ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ 
Ï³éáõóáõÙÁ: ¼ñáõó³ÏÇóÝ»ñÁ ·áÑáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùμ ÁÝ¹·Í»É 
»Ý, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ Æñ³ÝÇ ç»ñÙ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ó»õ³íáñÙ³Ý ·áñÍáõÙ Çñ»Ýó Ýå³ëïÝ áõÝ»Ý »ñÏáõ 
»ñÏñÝ»ñÇ ûñ»Ýë¹Çñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 
÷áË·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ: 
 

С-300-À ºì ÈÔÐ ú¸²Ü²ì²Î²Ú²ÜÀ 
�� 
ØÇÝã º²ÐÎ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ ³ÏáëáõÙ ¿ 
Õ³ñ³μ³ÕÛ³Ý Ñ»éáõÝ»ñÁ, êï»÷³Ý³Ï»ñïáõÙ 
å³ïñ³ëïíáõÙ »Ý û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³ÝÁ: 
ì»ñ³Ï³éáõóáõÙÝ ³í³ñïíáõÙ ¿, »õ ³ñ¹»Ý ËáëíáõÙ ¿ ³ÛÝ 
Ù³ëÇÝ, áñ 1992-ÇÝ ÷³Ïí³Í û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÁ ßáõïáí 
Ïí»ñëÏëÇ ³ßË³ï³ÝùÁ: 
  
²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÁ ÏÁÝ¹áõÝÇ é³½Ù³Ï³Ý 
ÇÝùÝ³ÃÇéÝ»ñ: ê³Ï³ÛÝ, ³ÛÝ Ïû·ï³·áñÍíÇ Ý³»õ 
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí: ²é³çÇÝ »õ 
Ñ³í³Ý³Ï³Ý ãí»ñÃÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ êï»÷³Ý³Ï»ñï-
ºñ»õ³ÝÁ: ê³Ï³ÛÝ, Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ³é³çÇÝ ãí»ñÃÁ 
ÏÏ³ï³ñíÇ áã Ã» ¹»åÇ Ð³Û³ëï³Ý, ³ÛÉ ³ñï»ñÏÇñ, 
³ë»Ýù` èáõë³ëï³Ý: ²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ³é³Ýó 
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñáõë³ÉÇ »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ Ô³ñ³μ³ÕÁ ã¿ñ 
μ³óÇ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÁ: ÆëÏ É³í³·áõÛÝ »ñ³ßËÇùÁ 
Ï³ñáÕ ¿ñ ¹³éÝ³É Ô³ñ³μ³ÕáõÙ ³ñï»ñÏñÇ 
³íÇ³ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÁ, Áëï ³Ù»Ý³ÛÝÇ` 
éáõë³Ï³Ý: Â»»õ ãÇ μ³ó³éíáõÙ, áñ Ô³ñ³μ³ÕÁ 
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñ ¿ ëï³ó»É ²ØÜ-Çó: 
  
²ÛÝå»ë áñ, ãÇ μ³ó³éíáõÙ, áñ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ 
û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÇó ³é³çÇÝ ãí»ñÃÝ Çñ³Ï³Ý³óíÇ 
³ë»Ýù Îñ³ëÝá¹³ñ, áñï»Õ ³åñáõÙ »Ý å³ï»ñ³½ÙÇ 
Å³Ù³Ý³Ï ¹»åáñï³óÇ³ÛÇ »ÝÃ³ñÏí³Í Ñ³½³ñ³íáñ 
Õ³ñ³μ³ÕóÇÝ»ñ: Þ³ï»ñÁ ã»Ý í«ñ³¹³ñÓ»É Çñ»Ýó 

·ÛáõÕ»ñÝ ³½³ï³·ñ»Éáõó Ñ»ïá, ³Û¹ ÃíáõÙ ³ÛÝ 
å³ï×³éáí, áñ Ô³ñ³μ³ÕáõÙ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý 
»ñ³ßËÇùÝ»ñ ã»Ý ï»ëÝáõÙ: ºõ ãí»ñÃÇ μ³óáõÙÁ 
³½¹³Ýß³Ý ÏÉÇÝÇ, áñ »ñ³ßËÇùÝ»ñ Ï³Ý: 
  
´³óÇ ³Û¹, êï»÷³Ý³Ï»ñïÇó ³íÇ³ãí»ñÃÝ»ñÇ 
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý »ñ³ßËÇù Ï³ñáÕ »Ý ¹³éÝ³É 
²¹ñμ«ç³ÝÇÝ í³×³éí³Í С-300 Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ: ÆÝãå»ë 

Ñ³ÛïÝÇ ¿, èáõë³ëï³ÝÁ í³×³éáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ, 
ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýó ÏÇñ³éÙ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý ãÇ ï³ÉÇë: 
²ÛÝå»ë áñ, ÑÝ³ñ³íáñ ¿, éáõë³Ï³Ý С-300-Á ÃßÝ³Ù³Ï³Ý 
ÑñÃÇéÝ»ñÇó å³ßïå³Ý»Éáõ ¿ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ 
û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÁ: Æñ Ñ»ñÃÇÝ, ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
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Ý³Ë³ñ³ñ ê»Ûñ³Ý úÑ³ÝÛ³ÝÝ ¿É Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿, Ã» 
Ô³ñ³μ³ÕáõÙ Ï³Ý áã ÙÇ³ÛÝ С-300 Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ, ³ÛÉ»õ 
Ñ³Ï³û¹³ÛÇÝ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ³ÛÉ Ñáõë³ÉÇ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ: 

Ü²Æð² Ð²ÚðàôØÚ²Ü  
Æñ³Ý 

 
Հայ-իրանական սահմանում ՀԷԿ-ի 

շինարարությունը կարժենա 323 մլն դոլար 
 

 
Հոկտեմբեր 15, 2010 | 19:03 

Իրանի էներգետիկայի նախարարության երկօրյա այցը 
Հայաստան ավարտվել է երեք հուշագրի ստորագրմամբ: 
Հուշագրերն այսօր` սեպտեմբերի 15-ին ստորագրել են 
 երկու երկրների էներգետիկայի նախարարներ Արմեն 
Մովսիսյանն ու Մահջիդ Նեմջունը: 
Հուշագրերից երկուսը վերաբերում են երկու երկրների 
համագործակությանը էներգետիկայի ոլորտում, 
բնապահպանությանը սահմանամերձ  գոտում, ինչպես 
նաև սահմանային Արաքս գետի ջրի մաքրությանը:  
Երրորդ հուշագիրը վերաբերում է Մեղրիի  
հիդրոէլեկտրակայանին: 
Ինչպես մամուլի ասուլիսի ժամանակ նշել է Հայաստանի 
էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը, 
հիդրոէլեկտրակայանի կառուցումը կարող է մեկնարկել 
արդեն 2012 թվականին: Շինարարության համար 
պահանջվող 323 մլն. դոլարն ամբողջությամբ 
կտրամադրի ներդրող երկիրը, այսինքն` իրանական 
ներդրող կազմակերպությունը: Հուշագրի համաձայն, 
Մեղրիի հիդրոէլեկտրակայանի շինարարությունը պետք է 
ավարտվի 5 տարվա ընթացքում, որից հետո դրա 
արտադրած էլեկտրաէներգիան կտեղափոխվի Իրան 230 
կՎտ հզորությամբ էլեկտրահաղորդման գծով, որը 
նույնպես կկառուցվի ներդրող երկրի միջոցներով: 
Այդ մոտեցումը կգործի ՀԷԿ-ի կառուցումից հետո 15 
տարվա ընթացքում: Այնուհետեւ, Մեղրիի ՀԷԿ-ն 
անհատույց կտրվի Հայաստանին: Ընդ որում` ՀԷԿ-ի 
հանձնման պահին, փորձագիտական եզրակացությունը 
պետք է փաստի, որ կայանի սարքավորումները կարող են 
ծառայել եւս 10 տարի, իսկ թունելն ու ինժեներական այլ 
կառույցները` 30 տարի: Նախատեսվում է, որ Մեղրիի ՀԷԿ-
ի շինարարությանը կներգրավվեն գրեթե 2 հազար 
բանվորներ` հիմնականում մոտակա բնակավայրերից: 
Իրանի էներգետիկայի նախարար Մահջիդ Նեմջունը նշել 
է, որ Մեղրիի ՀԷԿ-ը հայ-իրանական առաջին ու վերջին 
նախագիծը չէ: Նրա խոսքով, այցի ընթացքում քննարկվել 
են համատեղ էներգետիկ ծրագրերի հեռանկարները, 
որոնց մասին, սակայն, նախարարը մանրամասներ 
չհայտնեց: 
Նշենք, որ ներկայումս Հայաստանի եւ Իրանի 
էներգափոխանակությունը կատարվում է երկու 
էլեկտրատար գծերով, որոնց ընդհանուր հզորությունը 
կազմում է 350մՎտ: 

Տեղի է ունեցել է ՀՀ վարչապետի և ԻԻՀ 
նախագահի հանդիպումը 
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Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի 
նստավայրում այսօր կայացել է ՀՀ վարչապետ Տիգրան 
Սարգսյանի և ԻԻՀ նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի 
հանդիպումը։ ՀՀ կառավարության ղեկավարը 
վստահություն է հայտնել, որ Իրան կատարած 
պաշտոնական այցը նոր լիցք կհաղորդի հայ-իրանական 
տնտեսական կապերի աշխուժացմանը, որոնք դեռևս զիջում 
են բարձր մակարդակով քաղաքական 
հարաբերություններին։ Տիգրան Սարգսյանը Իրանի 
նախագահի հետ խոսել է երկկողմ հետաքրքրություն 
ներկայացնող տնտեսական ծրագրերի մասին։ Մահմուդ 
Ահմադինեժադն իր հերթին նշել է, որ տնտեսական կապերի 
որակը քաղաքական հարաբերություններին հասցնելու 
համար որևէ սահմանափակում չկա, և Իրանը պատրաստ է 
օժանդակել բոլոր նախաձեռնություններին։ ՀՀ վարչապետը 
վերահաստատել է Հայաստանի Հանրապետության 
նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերը Իրանի ղեկավարին` 
Հայաստան այցելելու վերաբերյալ։ Այցի ժամկետները 
կհստակեցվեն դիվանագիտական խողովակներով։ Մահմուդ 
Ահմադինեժադը բարձր է գնահատել Հայաստանի 
նախագահի այցը Իրանի Իսլամական Հանրապետություն և 
խնդրել` ՀՀ նախագահին ու հայ ժողովրդին փոխանցել իր 
ամենաջերմ բարեմաղթանքները։ Հայաստանի 
կառավարության ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել 
Իրանի ղեկավարությանը հայ համայնքի նկատմամբ 
բարեհաճ վերաբերմունքի համար։  Զրուցակիցները 
կարևորել են համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծումը, 
բանկային ոլորտում համագործակցությունն ու երկկողմ 
հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։  
 

Սյունիքում նախատեսվում է ստեղծել 
արդյունաբերական գոտի 
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Սյունիքի մարզում հնարավոր է ստեղծվի 
արդյունաբերական գոտի, որտեղ ձևավորված 
ձեռնարկությունները կունենան մեկ ընդհանուր 
նպատակ` բացահայտել այն ներուժը, որն ունի 
Հայաստանը գյուղատնտեսության, թեթև 
արդյունաբերության և այլ ոլորտներում։ Իրանի 
Իսլամական Հանրապետությունում հոկտեմբերի 26-ին 
տեղի ունեցած հայ-իրանական գործարար համաժողովի 
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ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես է եկել ՀՀ 
վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը՝ հավելելով, որ այդպիսի 
գոտու ստեղծումն առավել արդյունավետ կդարձնի 
երկաթգծի կառուցման աշխատանքները, քանի որ 
մասնավոր հատվածի համար կլինի լրացուցիչ խթան՝ 
ներդրումներ կատարելու երկաթգծի կառուցման 
աշխատանքներում։  
 
«Մեր ձեռներեցները մաքսային ծառայությունների 
աշխատանքին վերաբերող մի շարք խնդիրներ 
բարձրացրեցին այս օրերի ընթացքում, այդ պատճառով 
մենք հրավիրել ենք Իրանի մաքսային ծառայության 
ղեկավարին այցելել Հայաստան և հայ գործընկերների 
հետ քննարկել այդ ոլորտում համագործակցության 
արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ 
հարցեր»,- ասել է գործադիրի ղեկավարը՝ կարևորելով 
իրանցի գործընկերների կողմից արված այն առաջարկը, 
որը ենթադրում է ստեղծել միասնական մաքսային 
դարպաս։ ՀՀ վարչապետի պարզաբանմամբ, դա 
նշանակում է, որ տնտեսվարող սուբյեկտները ընդամենը 
մեկ անգամ են շփվելու մաքսազերծման ընթացքի 
կազմակերպիչների հետ, որն էլ ենթադրում է, որ երկու 
երկրների մաքսային ծառայությունների միջև պետք է 
ստեղծվեն համապատասխան ենթակառուցվածքներ, 
հաստատվեն կանոններ, որոնք հասանելի կլինեն բոլոր 
տնտեսվարող սուբյեկտներին։ 
«Անհրաժշտություն կա, որպեսզի մեր իրանյան 
գործընկերներն ավելի լավ պատկերացում ունենան 
Հայաստանի օրենսդրության մասին, իսկ մեր 
գործարարներին անհրաժեշտ է ավելի մանրակրկիտ 
ներկայացնել Իրանի օրենսդրությունը՝ տնտեսական 
հարաբերություններ հաստատելու համար։ Այս 
հանդիպումների ընթացքում ակնհայտ է, որ մենք ունենք 
նման տեղեկատվության պակաս, և կարծում ենք, որ այդ 
պակասը կարող են լրացնել մեր երկու երկրների 
Առևտրային պալատները»,- ասել է Տիգրան Սարգսյանը` 
պատրաստակամություն հայտնելով Հայաստանի 
առևտրաարդյունաբերական պալատին լրացուցիչ 
իրավասություններ տրամադրել մաքսազերծման 
գործընթացները հեշտացված կարգով իրականացնելու 
համար։  
 
ՀՀ վարչապետի խոսքով, Հայաստանը և Իրանը 
պատմականորեն ունեցել են բարիդրացիական 
հարաբերություններ և երկու պետությունների միջև 
ձևավորված այդ հարաբերությունները, բավականին 
բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը 
հրատապ է դարձրել մի խնդիր, համաձայն որի` պետք է 
բացահայտվի նաև մեր երկրների տնտեսական ներուժը։ 
«Մեր առևտրաշրջանառության ծավալների մեջ Իրանը 
զբաղեցնում է ընդամենը յոթերորդ տեղը այն 
պարագայում, երբ մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ 
հնարավոր է էապես բարձրացնել այդ ցուցանիշը և 
կազմակերպել այնպիսի առևտրաշրջանառություն, որ 
տնտեսապես ավելի ձեռնտու լինի։ Ջանքեր են 
ներդրվելու նաև տուրիզմի զարգացման առումով։ 

Այստեղ մեր տուրիստական գործակալությունները 
անելիքներ ունեն` ներկայացնելու մեր երկրների 
տուրիստական գրավչությունները»,-նշել է Տիգրան 
Սարգսյանը։ 
 
Հայ-իրանական համագործակցության ոլորտները 
կընդլայնվեն նաև կրթական ոլորտում։ Նախատեսվում է 
հայագիտական կենտրոն ստեղծել Թեհրանի պետական, 
և Իսլամագիտական կենտրոն՝ Երևանի պետական 
համալսարաններում։  
 
ԻԻՀ հանքերի, առևտրի ու արդյունաբերության պալատի 
նախագահ Մոհամմադ Նահավանդիանը կարևորել է ՀՀ 
վարչապետի գլխավորությամբ հայաստանյան 
պատվիրակության այցը Իրանի Իսլամական 
Հանրապետություն՝ նշելով, որ ինքն էլ նոր է վերադարձել 
Հայաստանից և մտքերի փոխանակության այսպիսի 
ինտենսիվությունը շատ անհրաժեշտ է։  
«Այն խնդիրները, որոնց մասին խոսվեցին այս երկու 
օրերի ընթացքում, գտնվում են Իրանի 
նախասիրությունների շարքում։ Մենք ցանկանում ենք 
բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատել 
հարևան պետությունների հետ ու այդ առումով 
գործադրելու ենք բոլոր ջանքերը համագործակցության 
եզրեր փնտրելու համար»,- ասել է Մոհամմադ 
Նահավանդիանը։ Նա նույնպես հատկանշական է 
համարել արդյունաբերական գոտու ստեղծումը, որի 
միջոցով տնտեսության մի շարք ոլորտներում 
կարձանագրվեն հաջողություններ։ «Արդյունքում 
կկարողանանք մեծացնել շահույթը, և կրճատել 
ծախսերը»,– ասել է Մոհամմադ Նահավանդիանը։ 
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահական 
համալիրի կենտրոնական մասնաշենքում Հայաստանի 
Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը 
պատասխանել է լրագրողների հարցերին:  
Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել իրանական 
կողմին ջերմ ընդունելության համար և նշել, որ 
քննարկումների ժամանակ փորձել են փնտրել 
համագործակցության նոր ուղիներ: ՙՄեր քաղաքական 
հարաբերությունները գտնվում են ավելի բարձր 
մակարդակում քան տնտեսականը, և անհրաժեշտություն 
կա նոր թափ հաղորդել տնտեսական 
հարաբերություններին: Մեր հանդիպումների ընթացքում 
բացահայտվեցին նոր, կոնկրետ նախագծեր, որոնք մենք 
պետք է իրականացնենք: Վերջին շրջանում նկատելի է, 
որ Իրանի քաղաքացիների այցելությունները Հայաստան 
ընդլայնվում են: Մենք շահագրգռված ենք այդ առումով և 
դրա համար ստեղծելու ենք բոլոր բարենպաստ 
պայմանները: Պարսկերենը Երևանի փողոցներում 
արդեն դարձել է սովորական՚,- ասել է Տիգրան 
Սարգսյանը: 
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Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
 

ÆÜîºðÜºî²ÚÆÜ Èð²îìàôÂÚ²Ü 

Ø²ðî²Ðð²ìºðÜºðÀ ä²Ð²ÜæàôØ ºÜ Üàð 

ØàîºòàôØÜºð 

Øáï Ù»Ï ³ÙÇë ³é³ç êï»÷³Ý³Ï»ñïáõÙ ï»ÕÇ 
áõÝ»ó³í Èñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÝ·»ñáñ¹ 
Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ: Æñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ùμ ³ÛÝ ³ãùÇ ÁÝÏ³í 
Ã»° ù³Ý³ÏÇ »õ Ã»° áñ³ÏÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: ²Ûë ³Ý·³Ù 
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ 200 Éñ³·ñáÕÝ»ñ »õ 
ËÙμ³·ÇñÝ»ñ` 100-Á ê÷ÛáõéùÇó »õ 100-Á Ð³Û³ëï³ÝÇó: 
²ÛÝ û·ï³Ï³ñ ¿ñ »ñÏáõ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: ²é³çÇÝ` ³ÛÝ í»ñ 
Ñ³Ý»ó ËÝ¹ÇñÝ»ñ, áñáÝù Éáõñç Ù³ñï³Ññ³í»ñ »Ý 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ñ³Û ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³ 
Å³Ù³Ý³ÏáõÙ: ºñÏñáñ¹` Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ²ñó³ËáõÙ »õ 
³ñï»ñÏñáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³Û Éñ³·ñáÕÝ»ñÝ áõ ËÙμ³·ÇñÝ»ñÁ 
Ññ³ß³ÉÇ ³éÇÃ áõÝ»ó³Ý Çñ³ñ Ñ»ï ß÷í»Éáõ, ÙÇÙÛ³Ýó 
Ñ»ï Í³ÝáÃ³Ý³Éáõ »õ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
Ñ³ëï³ï»Éáõ: ØÇ μ³Ý, ³é³Ýó áñÇ ¹Åí³ñ ¿ 
Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É, »ñμ Ù³ñ¹áõÝ ã»ë ×³Ý³ãáõÙ »õ ã·Çï»ë, 
Ã» ÇÝã ³ÝÓ ¿ e-mail-Ç Ï³Ù Ñ»é³ËáëÇ Ñ³Ï³é³Ï ÏáÕÙáõÙ: 

Ü³»õ ³Ûë ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ë÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý 
³Ûë Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÁ Ñ»ñÃ³Ï³Ý áÕçáõÝ»ÉÇ ù³ÛÉÝ ¿ñ` 
Çñ³Ï³Ý³óí³Í Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ÏáÕÙÇó: Ü³Ëáñ¹Á, áñ ¹³ñÓÛ³É ß³ï μ³ñÓñ »Ù 
·Ý³Ñ³ïáõÙ, ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ 
§Ð³Ýñ³ÛÇÝ Ï³å»ñÇ »õ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý¦ Ï»ÝïñáÝÇ 
ëï»ÕÍáõÙÝ ¿ñ, áñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³ÝÁ 
íÏ³ »Ù »Õ»É ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÷áñÓáí: Ð³Û³ëï³ÝÇÝ »õ 
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý ëï³óÙ³Ý 
»õ ³å³ÑáíÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 
Å³Ù³Ý³Ï ³Ûë ÃÇÙÇ åñáý»ëÇáÝ³ÉÇ½ÙÝ áõ ÝíÇñáõÙÁ Ù»Í 
û·ÝáõÃÛáõÝ »Õ³Ý Ù»½ Ñ³Ù³ñ` áñå»ë ë÷Ûáõéù³Ñ³Û 
Ù³ÙáõÉÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ, í»ñáÑÇßÛ³É »ñÏáõ 
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù»ÏÁ Ù»ÏÇÝ Éñ³óÝ»Éáí, Ï³ñáÕ 
»Ý ß³ï û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É Ã»° ï»Õ³Ï³Ý »õ Ã»° 
ë÷Ûáõéù³Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ Ñ³Ù³ñ, »Ã» Ï³åÝ û·ï³·áñÍíÇ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáñ»Ý: 

ø³ÝÇ áñ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÁÝÃ»ñóáÕÁ Ã»ñÃ³ÛÇÝ 
Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÇó ï»Õ³÷áËíáõÙ ¿ ¹»åÇ ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ 
ÁÝÃ»ñó³ÝáõÃÛáõÝ, ë³ Éáõñç Ù³ñï³Ññ³í»ñ ¿ Ù»ñ 
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Éñ³ïíáõÃÛ³ÝÁ` Ñ»ï»õ»Éáõ ³Ûë ï»ë³Ï 
Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³ÝÁ: ì»ñç»ñë Facebook 
ëáóÇ³É³Ï³Ý ó³ÝóÝ û·ï³·áñÍáÕÝ»ñÇ ÃÇíÝ ³Ýó³í 500 
ÙÇÉÇáÝÁ, ÇëÏ Twitter-Ý ³Ûë ï³ñí³ ³åñÇÉÇ 10-Ç 
ïíÛ³ÉÝ»ñáí ³ñ¹»Ý áõÝ»ñ 100 ÙÇÉÇáÝ û·ï³·áñÍáÕ 
³ÙμáÕç ³ßË³ñÑáõÙ: ²Ñ³°, Ã» áñï»Õ »Ý ³Ûëûñí³ 
ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ: Üñ³Ýù ëáóÇ³É³Ï³Ý ó³Ýó»ñáõÙ áõ 
áñáÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ (Google, Bing, Ask, AOL, 
Yandex, Rambler, Baidu) Éñ³ïí³Ï³Ý μ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ »Ý: 
Ð»ï»õ³μ³ñ, Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿, áñ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
Éñ³ïíáõÃÛáõÝÁ Ã»ñÃ³ÛÇÝ Ùï³ÍáÕáõÃÛ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é 

Ý³»õ ³ñ³· ù³ÛÉ»ñ Ï³ï³ñÇ` Çñ ³Ùáõñ ¹Çñù»ñÝ 
áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ó³ÝóáõÙ: 

ä³ñ½³å»ë ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³Ûù áõÝ»Ý³ÉÁ ¹»é áãÇÝã 
ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ: ²Ûëûñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ñ»Ã» μáÉáñ Ã»ñÃ»ñÝ 
áõÝ»Ý Çñ»Ýó Ï³Ûù¿ç»ñÁ: ê÷ÛáõéùáõÙ áã μáÉáñ Ã»ñÃ»ñÝ áõ 
å³ñμ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÝ áõÝ»Ý Ï³Ûù¿ç»ñ, μ³Ûó ÝáõÛÝÇëÏ 
Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ, áíù»ñ áõÝ»Ý, ³Û¹ ÷³ëïÁ ß³ï ùÇã ¿ 
Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ÈáõñÁ å³ñ½³å»ë 
Ï³Ûù¿çáõÙ ï»Õ³¹ñ»ÉÁ ¹»é ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, Ã» ³ÛÝ Ñ³ëáõ ¿ 
¹³éÝáõÙ ûï³ñ Ï³Ù Ã»Ïáõ½ Ñ»Ýó Ñ³Û ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ: 
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Éñ³ïí³ÙÇçáó å»ïù ¿ Ñ³ïáõÏ 
Ù³ñï³í³ñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³ Ñ³Ù³ó³ÝóáõÙ ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ 
Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ð³ë³Ý»ÉÇ ÉÇÝ»Éáí ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ 
É³ÛÝ Ù³ëë³Ý»ñÇ` Ù»ñ Ù³ÙáõÉÁ Ï³ñáÕ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Çñ 
áõñáõÛÝ ï»ÕÝ áõÝ»Ý³É Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý 
áÉáñïáõÙ, ³ÛÉ Ý³»õ »Ï³Ùï³μ»ñáõÃÛáõÝ ³å³Ñáí»É` 
¹³éÝ³Éáí ³í»ÉÇ ½áñ»Õ: ²Ñ³í³ëÇÏ ÏáÝÏñ»ï ù³ÛÉ»ñÇ 
Ý³Ë³·ÇÍ` ³Û¹ Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

1. àõÝ»ó»ù í»μ-Ï³Ûù 
ò³ÝÏ³ÉÇ ¿, áñ Ï³ÛùÝ áõÝ»Ý³ μ³ÅÇÝÝ»ñ ³ÛÉ 

É»½áõÝ»ñáí ÝáõÛÝå»ë, ù³ÝÇ áñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ É³ÛÝ 
Ù³ëë³Ý»ñ Ï³ñ¹áõÙ »Ý ³ÛÉ É»½áõÝ»ñáí: Üå³ï³ÏÝ ¿` ³Û¹ 
É»½áõÝ»ñáí ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ Ùáï ëï»ÕÍ»É Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
Ï³ñÍÇù Ñ³Û»ñÇ Ù³ëÇÝ »õ »Ï³ÙáõïÝ»ñ ³å³Ñáí»É, 
áñáÝó ÙÇçáóÝ»ñÁ Ïû·Ý»Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ó»ñ 
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »õ Ù³ÙáõÉÇ Ñ½áñ³óÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÁ: 

2. àõëáõÙÝ³ëÇñ»ù Google News »õ Bing News 
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ Ó»ñ É»½áõÝ»ñáí. Ð³Û»ñ»Ý ãÏ³, μ³Ûó Ï³ 
·ñ»Ã» μáÉáñ É»½áõÝ»ñáí: ¶ñ³Ýóí»ù Google.com/news »õ 
Bing.com/news Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙ` Ó»ñ Ï³Ûù»ñÁ 
Ùáõïù³·ñ»Éáí ³ÛÝï»Õ: Þ³ï Ï³ñ»õáñ ¿, áñ ¹áõù 
Ù³Ýñ³ÏñÏÇï Ó»õáí Ñ»ï»õ»ù Ýñ³Ýó Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ, 
áñå»ë½Ç Çñ»Ýù ÁÝ¹áõÝ»Ý Ó»ñ Ù³ÙáõÉÁ` Çñ»Ýó áñáÝáÕ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ: ê³ Ó»½ ³í»ÉÇ ß³ï ÁÝÃ»ñóáÕ Ïμ»ñÇ »õ 
Ñ»ï»õ³μ³ñ` »Ï³Ùáõï: 

3. ¸ÇÙ»ù Google Adsense ·áí³½¹³ÛÇÝ Íñ³·ñÇÝ, áñÁ 
Ó»½ Ïû·ÝÇ »Ï³Ùï³μ»ñ ¹³ñÓÝ»É Ó»ñ Ã»ñÃÁ, é³¹ÇáÝ, TV-
Ï³ÛùÁ »õ Ù³ÙáõÉÁ` www.google.com/adsense : 

4. àõëáõÙÝ³ëÇñ»ù Ý³»õ ³ÛÉ ·áí³½¹³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñ »õ 
ï»ë»ù, Ã» ¹ñ³Ýù ÇÝãå»ë Ï³ñáÕ »Ý ³í»É³óÝ»É Ó»ñ 
»Ï³ÙáõïÝ»ñÁ, ûñÇÝ³Ï` Vibrant Media, Kontera, 
Tribalfusion, Valueclick, Yandex Direct, Begun : 

5. ú·ï³·áñÍ»ù Google Analytics 
www.google.com/analytics ` ³ÙμáÕç³Ï³Ý ÇÝýáñÙ³óÇ³ 
ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ã» ûñ³Ï³Ý ù³ÝÇ Ù³ñ¹ ¿ Ï³ñ¹áõÙ 
Ó»ñ Ï³ÛùÁ, áñï»ÕÇó »Ý Ï³ñ¹áõÙ, áñù³Ý Å³Ù³Ý³Ï »Ý 
³ÝóÏ³óÝáõÙ ³ÛÝï»Õ »õ Ã» ÇÝãå»ë »Ý Ó»½ ·ï»É: 

6. ÆÝï»ñÝ»ïÇó ÙÇ μ³ó³Ï³Û»ù áã ÙÇ ûñ, ïå³·ñí»ù 
³Ù»Ý ûñ: ºÃ» Ï³Ûù áõÝ»ù »õ ³Ù»Ý ûñ ã»ù ·ñáõÙ ·áÝ» Ù»Ï 
Éáõñ Ó»ñ Ï³ÛùáõÙ, ³å³ ¹³ Ó»½ Ñ³Ù³ñ í³ï ¿. Ù³ñ¹ÇÏ 
ÑÇ³ëÃ³÷íáõÙ »Ý, »ñμ ÝáñáõÃÛáõÝ ã»Ý ï»ëÝáõÙ »õ ³ÛÉ»õë 
ã»Ý í»ñ³¹³éÝáõÙ: ÜáõÛÝÁ »õ` áñáÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ: 



 

  

ÈàôÚê # 161  ÜáÛ»Ùμ»ñ 2010Ã.  ¿ç 7 

ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ 
  

7. ²·ñ»ëÇíáñ»Ý û·ï³·áñÍ»ù Twitter, Facebook, Digg, 
Reddit, Stumbleupon` ï³ñ³Í»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ó»ñ Éáõñ»ñÁ: 
î»ë»ù, Ã» ÇÝãå»ë »Ý Ù»Í Ã»ñÃ»ñÁ, ûñÇÝ³Ï, Huffington 
Post-Ý û·ï³·áñÍáõÙ Twitter »õ Facebook. ß³ï 
Ñ³çáÕí³Í ûñÇÝ³Ï ¿: Üñ³Ýù Çñ»Ýó ¿ç»ñáõÙ ³Ù»Ýáõñ 
¹ÝáõÙ »Ý Twitter-Ç, Facebook-Ç »õ ³ÛÉ ëáóÇ³É³Ï³Ý 
ó³Ýó»ñÇ Éá·áÝ»ñÁ: 

8. ´áÉáñ ³Ûë Ï»ï»ñÝ ³Ýí×³ñ »Ý »õ áã ÙÇ Í³Ëë ã»Ý 
å³Ñ³ÝçáõÙ, ³ÛÉ ³í»É³óÝáõÙ »Ý Ó»ñ »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ »õ 
Ù»Í³óÝáõÙ Ó»ñ Éáõñ»ñÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÁ: 

 
²ðØºÜ Ð²ðºÚ²Ü, http://www.huliq.com 

 

Թուրքիայի իսլամացված 

հայերի խնդրի որոշ 

ասպեկտների շուրջ 
 

Պատմական դեպքերի 

հետևանքով այնպես է 

ստացվել, որ բռնի 

կրոնափոխության 

պատճառով հայության 

որոշ խմբեր ևս 

ստիպված են եղել իսլամ 

ընդունել: Հեռանալով 

քրիստոնեությունից' 

հայության այդ խմբերը 

ժամանակի ընթացքում 

հաճախ հեռացել են նաև 

քրիստոնեություն 

դավանող իրենց ցեղակիցներից, կորցրել լեզուն։ 

Սրա գլխավոր պատճառներից է նաև այն, որ ինչպես 

անցյալում, այնպես էլ շատ հաճախ մեր օրերում 

կրոնական պատկանելությունը գերադասվել է էթնիկ 

պատկանելությունից և մարդկանց տարբերակել են 

համաձայն այդ սկզբունքի։ Ըստ այդմ , հայ և քրիստոնյա 

տերմինները նույնացվել են , և բացառվել է այլակրոն հայ 

հասկացությունը։ Արևելագետ Ալեքսան Խաչատրյանը 

այս առիթով նշում է.  «Քրիստոնեությունը հայերի համար 

ոչ միայն դավանանք էր, այլև աշխարհայացք, ազգային 

գոյության հիմք։ Այդ պատճառով էլ 

հավատափոխությունը միջնադարյան Հայաստանում 

գրեթե համազոր էր ազգային դիմախեղման։ Այլ կրոնի 

հարել նշանակել է ազգությունը փոխել։ Քրիստոնյա, ընդ 

որում լուսավորչական, լինելը դիտվել է որպես 

հայության չափանիշ։ Դավանափոխությունը, 

հետևաբար, որակվել է որպես ազգուրացություն և 

դավաճանություն»[1]։ 

Ավանդաբար կրոնափոխ հայության խնդիրը համարվել է 

հայագիտության ամենակարևոր և քիչ ուսումնասիրված 

հարցերից մեկը: Ներկայում  ևս այդ խնդիրը  առկա է մեր 

գիտության օրակարգում։ Եթե թերթենք մեր գիտական 

մամուլը, ապա կտեսնենք, որ տարբեր ժամանակներում 

շատ հայտնի գիտնականներ են հանդես եկել հիշյալ 

խնդրի համակողմանի ուսումնասիրության կոչով: Եթե 

ավելի վաղ դարերի ընթացքում իրենց արմատներից բռնի 

հեռացված հայության մասին կան  լուրջ և մակերեսային 

աշխատանքներ, ապա հատկապես 20-րդ դարի սկզբին' 

Հայոց ցեղասպանության տարիներին, բռնի իսլամացված 

հայության խնդիրները վերջին տարիներին  են հայտնվել 

մեր գիտական, հասարակական շրջանակների 

օրակարգում։ Թուրքիայի բռնի կրոնափոխ հայության 

խնդիրը բազմաշերտ է և պահանջում է 

համապատասխան վերաբերմունք։ Կրոնափոխ հայերի 

ուսումնասիրությունը և նրանց ուղղությամբ տարվող 

աշխատանքները կարևոր են, սակայն այս հարցում 

անհրաժեշտ և պարտադիր է որդեգրել մասնագիտական  

մոտեցում, հակառակ պարագայում կարող են ի հայտ գալ 

անցանկալի արդյունքներ։ 

Տարբեր դարերում բռնի իսլամացված հայության ոչ բոլոր 

խմբերն են մինչև մեր օրերը պահպանել էթնիկ 

պատկանելության գիտակցությունը կամ հիշողությունը, 

սակայն որոշ խմբերի մոտ դրանց հետքերը, 

այնուամենայնիվ, դեռևս նկատվում են։ Խոսքն ավելի 

շուտ վերաբերում է 19-րդ դարի վերջերի հայկական 

կոտորածների և 1915թ. ցեղասպանության ժամանակ 

բռնի իսլամացված հայության և նրանց սերունդներին։ 

Այս նույն հարցի համատեքստում իր յուրահատուկ և 

ուրույն տեղն է զբաղեցնում նաև 16-րդ դարից սկսած 

բռնի իսլամացման ենթարկված' Սև ծովի 

հարավարևելյան ափերին բնակվող հայությունը, որն 

ավելի շատ հայտնի է համշենահայություն անվամբ: 

Դեպքերի բերումով բռնի իսլամացված հայության 

գերակշիռ մեծամասնությունը բնակվում է ներկայիս 

Թուրքիայում, սակայն նրանց առանձին խմբեր կան 

եվրոպական մի շարք երկրներում, ինչպես նաև Միջին 

Ասիայում։ 

 

Այժմ Թուրքիայում բնակվող 20-րդ դարի սկզբում 

իսլամացված հայությունն առավելապես ձևավորվել է 

հետևյալ խմբերից. 

 

ա. Հայոց ցեղասպանության ժամանակ երբեմն միայն 

արտաքուստ մուսուլմանություն ընդունած հայեր, 

բ. ցեղասպանության ժամանակ առևանգված և 

այնուհետև թուրքերի կամ քրդերի հետ ամուսնացած հայ 

կանայք և աղջիկներ, 

գ. ցեղասպանության ժամանակ մուսուլմանների կողմից 

բռնի որդեգրված հայ երեխաներ, 

դ. որոշ թվով հայեր, որոնք ապաստան են գտել 

մուսուլման հարևանների կամ այլ մարդկանց մոտ, 

ե. սահմանափակ թվով հայ արհեստավորներ և բացառիկ 

մասնագետներ, որոնք իսլամացել են իշխանության 

իմացությամբ և կամքով։ 

Եթե որպես ելակետ վերցնենք իսլամացված հայության և 

նրանց սերունդների շրջանում տեղի ունեցող որոշ 

երևույթներ, ապա կարելի է նրանց պայմանականորեն 

 բաժանել  երկու  խմբի: 
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1. Կան հայեր, որոնք արտաքուստ ներկայանում են 

որպես մուսուլման, բայց իրականում փորձում են 

գաղտնի շարունակել քրիստոնեական հավատքը, 

պահպանել ազգային նկարագրի տարրերը։ Նրանց մի 

մասը տարիներով գաղտնի շարունակել է 

քրիստոնեական սովորույթների, տոների, ծեսերի 

առանձին տարրեր և բարենպաստ առիթ գտնելով 

(օրինակ' գավառներից Ստամբուլ տեղափոխվելով կամ 

արտագաղթելով Եվրոպա)' վերընդունել է 

քրիստոնեություն։ Այս խմբին մասնագիտական 

գրականության մեջ կոչում  են կրիպտո կամ ծպտյալ 

հայեր: Նրանց հատուկ  են նաև ներէթնիկ 

ինքնագիտակցության այնպիսի երևույթներ, ինչպիսիք 

են, օրինակ, ներքին ամուսնությունները[2], և սա 

ուղղված է նաև էթնիկ նկարագիրը պահպանելուն: 

 

2. Կան հայեր և հայերի սերունդներ, որոնք մասնակի 

յուրացրել են իսլամը, սակայն նրանց շրջանում 

պահպանվել են էթնիկ պատկանելության հիշողության, 

ազգային սովորույթների, երբեմն նաև մայրենի լեզվի 

առանձին տարրեր։ Սակայն նրանք, ի տարբերություն 

ծպտյալ հայերի խմբի, չեն պահպանել կամ չեն 

կարողացել պահպանել էթնիկ, ազգային նկարագրի 

ամբողջական տարրեր: Այս նույն խմբին կարելի է  դասել 

նաև այն մարդկանց, որոնք ունեն հայկական արմատներ. 

տատը կամ պապը հայ է եղել, և այդ հիշողությունը 

պահպանվել է նրանց մեջ։ Սրանք էլ հենց կազմում են 

խառնածինների այն մեծ բանակը, որի գոյության փաստը 

քննարկման ավելի լայն ոլորտներ է ընդգրկում  ինչպես 

Թուրքիայում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս։ 

Իսլամացված հայերի և նրանց խառնածին հետնորդների 

մոտ երևույթները տարբեր են. մի մասը հպարտանում է 

իր հայկական արմատներով և առանձնահատուկ 

վերաբերմունք սկսում ցուցաբերել դրան, մի մասը 

փորձում է անտեսել այդ հանգամանքը, որպեսզի 

հասարակության մեջ չարժանանա «գյավուր», թշնամի 

հայի որակման, իսկ մի մասն ունի նաև ¥ հոգեբանական 

պատճառներով պայմանավորված) թշնամական 

վերաբերմունք հայության քրիստոնյա հատվածի 

հանդեպ։ Ընդհանուր առմամբ Թուրքիայի կրոնափոխ 

հայերը, մեր կարծիքով, ուծացման տարբեր 

մակարդակներում գտնվող մարդիկ են, որոնց մոտ 

երևույթները և զարգացումները խիստ տարբեր են: 

Ակնհայտ է, սակայն, որ Թուրքիայում բնակվող 

բազմաթիվ ծպտյալ և իսլամացված հայերի շրջանում կա 

ազգային ակունքները պահպանելու, վերագտնելու 

ձգտում կամ գոնե դրանց հանդեպ հետաքրքրություն։ Ընդ 

որում այս ամենն արտահայտվում է տարբեր ձևերով' 

հավատարմության փորձեր ինչպես զուտ էթնիկ 

առանձնահատկություններին, այնպես էլ իրենց նախկին 

կրոնի' քրիստոնեության սկզբունքներին։ Սակայն 

Թուրքիայում իրենց գոյությունը պահպանած, ուծացման 

և ինքնության կորստի տարբեր մակարդակներում 

գտնվող հայերի մեջ էթնիկ ու կրոնական 

ինքնագիտակցության տարրերի գնահատման համար 

պարտադիր և կարևորագույն պայման է հստակ 

պատկերացնել և հաշվի առնել այն միջավայրը, որտեղ 

ապրում են նրանք։ Թուրքիայում, ուր հայ կամ 

ընդհանրապես ոչ մուսուլման լինելն այսօր էլ ծայրահեղ 

վտանգավոր է, դասական հայկականություն 

պահպանելը դժվար, եթե չասենք անհնարին է, առավել 

ևս ոչ միայն Ստամբուլում, այլև անհամեմատ ավելի 

հետամնաց, հետադեմ արևելյան շրջաններում։ Այսինքն' 

այլակրոն հայերին ինչ-որ տեղ «մեղադրել» և հայ լինելու 

հայաստանյան չափանիշներով դատելուց առաջ պետք է 

հաշվի առնենք այս ամենը։ Միայն ազգային կամ 

քրիստոնեական որոշ սովորույթների տարրերի ¥լրիվ 

կամ աղճատված) գաղտնի պահպանումը և կիրառումն 

ավելի բարենպաստ պայմաններում կարող են դառնալ 

նրանց հնարավոր դարձի կարևոր առհավատչյան։ 

Ծպտյալ և իսլամացված հայության խնդիրը 

բնականաբար հետաքրքրում և որոշակի 

անհանգստություն է պատճառում նաև թուրքական 

գիտական  և «մերձգիտական» շրջանակներին , և սրա 

 մասին են վկայում թեմայի վերաբերյալ օրեցօր 

ավելացող հոդվածները, գրքերը, 

ուսումնասիրությունները։ Սակայն կարևոր է նշել, որ այս 

ամենը կարելի է դիտարկել  «ինքնության ճգնաժամ» 

հասկացության շրջանակներում, որը մեր օրերում 

բավական հրատապ և օրակարգային խնդիր է 

Թուրքիայում։ Վերջին ժամանակներս  ավելի շատ 

քննարկվող և տարածում գտնող ինքնության թեման 

խորքային առումով դարձել է թուրք հասարակության 

ուշադրությանն արժանացած հարցերից։ Կարծում ենք' 

բավական հետաքրքիր և ուշագրավ է հանգուցյալ Հրանտ 

Դինքի' Թուրքիայում ինքնության ճգնաժամի վերաբերյալ 

արտահայտած հետևյալ միտքը. «Եթե մի օր Թուրքիան 

քանդվի,  ապա դա կլինի ոչ թե զենքի միջոցով, այլ 

ինքնության խնդրի»[1]։ Այս նույն հարցին մի փոքր այլ 

դիտանկյունից է մոտեցել ազգագրագետ Հարություն 

Մարությանը, որի կարծիքով Թուրքիան մերժում է 

անցյալի, մասնավորապես Հայոց ցեղասպանության 

ճանաչումը ոչ միայն նյութական, տարածքային, 

բարոյական կորուստների հնարավորությունից 

խուսափելու համար, այլև  «տասնամյակներ շարունակ 

ժխտողականության հիմքի վրա ձևավորված ազգային 

ինքնության հնարավոր խաթարման վախով, որը կարող 

է հանգեցնել ոչ միայն քաղաքացիական, այլև էթնիկ 

երանգ ունեցող մեծ հուզումների, որ վտանգավոր է 

դիտվում պետության միասնականության համար' առկա 

բազմէթնիկության պարագայում»[3]։ 

 

Ծպտյալ հայերի կրոնադարձությունը 
 

Հայկական ինքնագիտակցության տարբեր շերտերի 

պահպանման ամենախոսուն ապացույցներից կարող է 

լինել այն փաստը, որ պատեհ առիթի դեպքում 

բռնությամբ և հարկադրանքով իրենց արմատից կտրված 

հայերը վերադառնում կամ գոնե փորձում են 

վերադառնալ իրենց արմատներին։ Դրա վառ օրինակը 
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տարբեր տարիների իսլամացված հայերի շրջանում 

պաշտոնապես արձանագրված կրոնադարձությունն է ։ 

Ընդ որում կրոնադարձվել են տարբեր սերունդների 

պատկանող հայեր. սա  խոսում է նրանց մեջ իրենց 

արմատների վերաբերյալ առկա կոլեկտիվ և պատմական 

հիշողության պահպանման մասին: 

Վերջին տարիներին Թուրքիայում աճել է գիտական, 

քաղաքական, հասարակական շրջանակների 

հետաքրքրությունը իսլամացված և ծպտյալ հայերի 

խնդրի նկատմամբ, որն ուղեկցվում է տարատեսակ 

շահարկումներով: Այստեղ կցանկանայինք 

առանձնացնել այն հանգամանալից հետազոտությունը, 

որն անցկացվել է Թուրքիայում իսլամից հրաժարված և 

այլ կրոն' հիմնականում քրիստոնեություն ընդունած 

քաղաքացիների շրջանում: Այս խնդիրը քննության է 

առնվել նաև միսիոներական շարժման նոր թափ 

ստանալու համատեքստում և ներկայացված է, թե 

Թուրքիայում եկեղեցու վերածված ինչքան տներ են 

գործում, քանի Ավետարան է բաժանվել մարդկանց և 

այլն: Սրանով փորձ է արվել պատասխանել նաև 

բավականին աշխուժորեն քննարկվող «քրիստոնեություն 

ընդունող թուրքեր» խնդրին և ի վերջո եկել են այն 

եզրակացության, որ կրոնափոխվածների գերակշիռ 

մասը ոչ թե թուրքեր են, այլ Թուրքիայում ապրող այլ 

էթնիկ խմբերի ներկայացուցիչներ (հայեր, հույներ, 

ասորիներ): Նշված հետազոտության ընթացքում 

մանրակրկիտ ուսումնասիրվել են բնակչության 

գրանցամատյանները ավելի քան 100 տարվա 

ընդգրկմամբ, որպեսզի տրվի այս հարցերի հստակ 

պատասխանը:  Հայտնի են դարձել նաև հայերիս համար 

հետաքրքիր որոշ տվյալներ. այսպես, պարզվել է, որ 

1916-2004թթ. ընթացքում Թուրքիայում իսլամից 

պաշտոնապես հրաժարվել է մոտ 2000 քաղաքացի, և 

մանրամասն ուսումնասիրությունից  պարզվել է, որ 

նրանց մեծ մասը կամ ավելի որոշակի 1340-ը ծագումով 

հայեր են, որոնք վերընդունել են քրիստոնեություն: 

Հետազոտողները եկել են այն եզրահանգման, որ 

վերոնշյալ 1340 հայերը ոչ թե կրոնափոխ են, այլ 

կրոնադարձ, քանի որ բնակչության գրանցամատյանների 

ուսումնասիրության ընթացքում (ընդ որում նաև 

Օսմանյան ժամանակաշրջանի) վեր է հանվել այդ 

կրոնադարձների մինչև 3-րդ, 4-րդ պորտի նախնիների 

էթնիկ և կրոնական պատկանելությունը ու պարզվել է, որ 

հիշյալ մարդիկ ծագումով հայեր են, որոնց նախնիները 

Հայոց ցեղասպանության ժամանակ առերես ընդունել են 

իսլամ, որպեսզի ազատվեն աքսորից ու կոտորածից, իսկ 

իրականում շարունակել են գաղտնի պահել 

քրիստոնեական ավանդույթները, այլ խոսքերով ասած' 

դրանք ծպտյալ հայերն են: Հետազոտություններում 

ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացված է անգամ 

կրոնադարձության աշխարհագրությունը: Այսպես, 

կրոնադարձությունը ավելի շատ կատարվել է 

Ստամբուլում, ապա դրան հետևում են Դիարբեքիրը, 

Ադըյամանը, Բաթմանը, Սիվասը (Սեբաստիա), 

Թունջելին (Դերսիմ) և Մալաթիան: Ավելին, Ստամբուլում 

կրոնադարձությունը ուսումնասիրել են նաև ըստ 

թաղամասերի և  պարզվել է, որ կրոնադարձները ավելի 

շատ գրանցված են Ստամբուլի Ֆաթիհ թաղամասում 

(մոտ 150 մարդ), որին հետևում են Շիշլի և Էմինօնյու 

թաղամասերը: Ավելորդ չի լինի ներկայացնել նաև 

ծպտյալ հայերի կրոնադարձության մի քանի կոնկրետ 

փաստեր, որոնք տեղ են գտել թուրքական 

աղբյուրներում: Դրանցից պարզ է դառնում, որ երբեմն 

կրոնադարձվում են ամբողջ ընտանիքով, 

ազգականներով: Ի դեպ, գրեթե բոլոր կրոնադարձված 

հայերին ներկայացնելիս տրվում է նաև նրանց 

տոհմածառը և հետաքրքիր օրինաչափությամբ  

ծնողների, երբեմն էլ պապերի ու տատերի ոչ հայկական 

անուններին հետևում են արդեն ավելի ավագ սերնդի 

նախնիների հայկական անունները, և եթե սա 

ժամանակագրորեն դասակարգենք, ապա 

ցեղասպանությունից առաջ ծնվածների գերակշիռ մասը 

կրում է հայկական, իսկ արդեն 1915-ից հետո 

գերազանցապես ոչ հայկական անուններ, այսինքն՝ 

սրանով կարելի է պատկերացում կազմել նաև առերես 

իսլամացած հայերի ծպտյալ կյանքի սկզբնավորման 

ժամանակաշրջանի մասին. 

1971 թվականին Թունջելի նահանգի Դոլուքյուփ գյուղում 

գրանցված, 1947 թ. ծնված էթնիկ հայ Սեֆեր Աքյուզը, որ 

շրջապատում հայտնի է եղել որպես մուսուլման, դիմելով 

քաղաքացիական հարցերով Ստամբուլի 1-ին ատյանի 

դատարան՝ հրաժարվել է իսլամից և ընդունել 

քրիստոնեություն: Այնուհետև մի քանի տարվա 

ընթացքում նույն ընտանիքից ևս 34 հոգի ընդունել է  

քրիստոնեություն: 

1995 թվականին Յոզղաթ նահանգի Բողազլըյան 

գավառում գրանցված Հաջի Սարըքայան ընդունել է 

քրիստոնեություն, իսկ նրանից մի քանի տարի առաջ և մի 

քանի տարի հետո նույն քայլին են դիմել նաև նրա 14 

ազգականները: Վերջինը, որ քրիստոնեություն է 

 ընդունել ,  Օզնուր Սարըքայան է¥ 2003 թ.): 

Սասունում գրանցված Զենգիլների ընտանիքից 1975-ից 

մինչև 2003 թվականը 9 մարդ ընդունել  է 

քրիստոնեություն: 

Պատահում է նաև, որ կրոնի հետ  փոխում են նաև 

անունները և ընդունում հայկական անձնանուններ: 

Օրինակ, Էլյազիգի նահանգի Քեբան գավառում 

գրանցված Թյուրքան Աքջան, 1995 թվականին 

ընդունելով քրիստոնեություն, փոխում է նաև անունը' 

դառնալով Մարիամ Սարգսյան: 

1993 թվականին Թունջելիում գրանցված 84-ամյա 

Մուսթաֆա Աթեշը, որը մասնակցել է նաև 1937 թ. 

Դերսիմի ապստամբությանը §դարբին Մուսթաֆա¦ 

անունով, վերադարձել է քրիստոնեության: 

Կրոնադարձվածների ցուցակում մեզ հանդիպած 

տարիքով ամենափոքրիկը 2004 թվականի փետրվարի 

19-ին ծնված Մելիսա Չաքըրն է, որի ծնողների (Սյուզան 

և Սարգիս) 2004 թվականի մայիսի 27-ի դիմումի 

համաձայն փաստաթղթերում փոխվել է նրա կրոնական 

պատկանելությունը[2]: 
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Սակայն պատահում է նաև, որ միևնույն ընտանիքից 

կրոնադարձվում են ոչ բոլորը, և ստացվում է 

տարօրինակ պատկեր, երբ, օրինակ, հինգ եղբայրներից 

երեքը, բացահայտելով իրենց հայկական ծագումը, 

ընդունել են քրիստոնեություն, իսկ մյուս երկու 

եղբայրները շարունակում են գրանցված մնալ իբրև 

մուսուլմաններ: 

Ծպտյալ հայերի կրոնադարձության դեպքերին 

անդրադառնալիս պետք է ուշադրություն դարձնել 

հատկապես հետևյալ երկու կարևոր հանգամանքներին. 

ըստ իսլամի, այն մարդիկ, որոնք ընդունելով 

մուսուլմանություն, այնուհետև հրաժարվում են այդ 

հավատից, ենթակա են մահապատժի: Սակայն քանի որ 

Թուրքիան կրոնապետություն չէ, ուստի այդ պատիժը 

չունի իրավական օրենքի ուժ, սակայն դա չի բացառում 

այն, որ իսլամից հրաժարվածները կրոնական 

ծայրահեղականների կողմից կարող են ընկալվել որպես 

թիրախներ: Բացի այդ, չափազանց դժվար է և հոգեկան 

մեծ ապրումներ է պատճառում ծպտյալներին ապրել' 

արտաքին աշխարհից շարունակ թաքցնելով իրենց էթնիկ 

և կրոնական պատկանելությունը, բայց միաժամանակ 

հեշտ չէ նաև թուրքական իրականության պայմաններում 

ապրել որպես հայ քրիստոնյա: Այսինքն' այս 

կրոնադարձությունը նույնիսկ Եվրոմիության 

անդամակցությանը ձգտող Թուրքիայում պետք համարել 

որոշակի խիզախություն: 

Շատ հաճախ էթնիկ պատկանելությունը ստորադասվում 

է կրոնական պատկանելությանը, և «հայ» ու «քրիստոնյա» 

հասկացությունները նույնացվում են: Հենց այս 

պատճառով էլ ծպտյալ հայերի կրոնադարձությունը ինչ- 

որ առումով կարելի է համարել նաև վերադարձ դեպի 

ազգային ակունքներ' ազգադարձություն: 

Ամփոփելով' նշենք, որ կրոնափոխ հայության խնդրի 

գիտական, շահարկումներից հեռու 

ուսումնասիրությունը չափազանց կարևոր է, և այս 

հարցում չարդարացված լավատեսական կամ 

նիհիլիստական մոտեցումները հավասարապես 

քննադատելի են: 

 
[1] Հրանտ Դինքն այս միտքն արտահայտել է 2007թ. 

ԱՄՆ-ում հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ: 

[2] Başyurt E., Ermeni evlatlıklar, İstanbul, 2006 (2-nci baskı), 

s.73-76. 

 
[1] Խաչատրյան Ա., Հայերի մահմեդականացումը 

միջնադարյան Հայաստանում (8-15-րդ դդ.), Իրան-նամէ, 

Երևան, 1993, թիվ 1, էջ 26: 

[2] Այս մասին  մանրամասնորեն տե'ս Մելքոնյան Ռ., 

Ներքին ամուսնությունների սովորույթը Թուրքիայի 

ծպտյալ հայերի շրջանում, Հանրապետական, Երևան, 

2008, թիվ 5, էջ 6-9: 

[3] Մարության Հ., Հիշողության դերն ազգային 

ինքնության կառուցվածքում, Երևան, 2006, էջ 60: 
 

Ռուբեն Մելքոնյան 
 

ØàôÞÆ §ÌäîÚ²È¦ Ð²ÚºðÀ 

 
Üñ³ÝóÇó áÙ³Ýù ³ÛÉ»õë ÍåïÛ³É ã»Ý, Ñ³Û»ñ»Ý »Ý 

ëáíáñáõÙ áõ í»ñ³¹³éÝáõÙ ùñÇëïáÝÛ³ ³ñÙ³ïÝ»ñÇÝ 
 
ø³é³ëáõÝÑÇÝ·³ÙÛ³ Ï³ß»·áñÍ Ü»çÙ»ÃÃÇÝ ²ù¹³ßÁ 

ØáõßáõÙ »õ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ²ñ»õÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÇÝÓ 
Ñ³Ý¹Çå³Í Ñ³Û»ñÇó ³Ù»Ý³É³í Ñ³Û»ñ»ÝÝ ¿ñ ËáëáõÙ: 
ê»åï»Ùμ»ñÛ³Ý ÙÇ ½áí »ñ»Ïá Ù»Ýù Ýëï»É ¿ÇÝù Øáõß 
ù³Õ³ùÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ ·ïÝíáÕ §ä³ñÏ ÈáÏ³Ýï³ëÁ¦ 
é»ëïáñ³ÝáõÙ: ê³ëáõÝóÇ Ü»çÙ»ÃÃÇÝ ²ù¹³ßÁ, áñ Çñ»Ý 
Ý»ñÏ³Û³óñ»ó »ñÏñáñ¹ ³ÝáõÝáí »õëª ²ñÙ»Ý ¶³ÉáõëïÛ³Ý, 
å³ïÙ»ó Çñ ·»ñ¹³ëï³ÝÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ: ØÇÝã Ù»Ýù 
½ñáõóáõÙ ¿ÇÝù Ã»ÛÇ ë»Õ³ÝÇ ßáõñçÁ, Ùáï»ó³Ý ÙÇ ù³ÝÇ 
³ÛÉ Ñ³Û»ñ, áñáÝó Ù»Í Ù³ëÁ Ñ³Û»ñ»Ý ã·Çï»ñ Ï³Ù ·Çï»ñ 
ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ÙÇ ù³ÝÇ μ³é: ²ñÙ»ÝÁ Ñ³Û»ñ»Ý μ³í³Ï³Ý É³í 
¿ñ ËáëáõÙ, »õ ½·³óíáõÙ ¿ñ, áñ »Õ»É ¿ ³Ûëûñí³ ²ñ»õ»ÉÛ³Ý 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ áõ ³ñμ³ÝÛ³Ïáí Ñ»ï»õáõÙ ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: 

§ºë ÛáÃ ï³ñ»Ï³ÝáõÙ ÇÙ³ó³, áñ Ñ³Û »Ù, ÇÙ³ó³ 
å³ï³Ñ³Ï³Ý: Ø»ñ ·ÛáõÕáõÙ ¹åñáó ãÏ³ñ, Ñ³ñ»õ³Ý 
·ÛáõÕáõÙ ¿ÇÝù ¹åñáó ·ÝáõÙ: ØÇ ûñ ¹åñáóÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ 
ÙÇ ùáõñ¹ ÑáíÇí ÇÝÓ Í»Í»ó »õ ¹åñáó³Ï³Ý ÙÛáõë 
»ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï ³ë³ó, áñ »ë Ñ³Û »Ù: ºë ³Û¹ ûñÁ 
³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Éë»óÇ ¿ñÙ»ÝÇª Ñ³Û, μ³éÁ: îáõÝ 
í»ñ³¹³éÝ³Éáí, »ë ³ÝÙÇç³å»ë å³åÇë Ñ³ñóñ»óÇª 
å³åÇ°Ïª »ë ùá±õñ¹ »Ù, Ã»± Ñ³Û: ºë ·Çï»Ç, Ã» ùáõñ¹ »Ù: 
ä³åë ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ³ë³ó, áñ Ù»Ýù Ñ³Û »Ýù: ä³åë 
¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá ³Ù»Ý ÇÝã å³ïÙ»ó: Ü³ ç³ñ¹Ç Å³Ù³Ý³Ï 
ï³ëÝÛáÃ ï³ñ»Ï³Ý ¿ »Õ»É, ³Ù»Ý μ³Ý ß³ï É³í ¿ñ ÑÇßáõÙ 
áõ Ù»½ å³ïÙáõÙ: ºë ÛáÃ ï³ñ»Ï³ÝÇó å³åÇë 
û·ÝáõÃÛ³Ùμ ëÏë»óÇ Ñ³Û»ñ»Ý ëáíáñ»É: ä³åë ÇÝÓ ³ëáõÙ 
¿ñ, áñ Ù»Í³Ý³ë, Ï·Ý³ë ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý, Ï·Ý³ë 
Êáñ ìÇñ³å, ¾çÙÇ³ÍÇÝ, ¶³éÝÇ... Ð³Û³ëï³ÝÇ 
³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá »ë »Ï³ Ð³Û³ëï³Ý áõ ·Ý³óÇ 
μáÉáñ ³ÛÝ í³Ûñ»ñÁ, áñ Ý³ ÇÝÓ ³ë»É ¿ñ ·Ý³É¦,- å³ïÙ»ó 
²ñÙ»ÝÁ: 

Â»ÛÇ ë»Õ³ÝÇ Ùáï Ñ³í³ùí³Í ÙÛáõë Ùß»óÇÝ»ñÁ, 
μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ²ñÙ»ÝÇ 18-³ÙÛ³ áñ¹áõª ²Ûù³Ý ²ù¹³ßÇ 
Ï³Ù å³ñ½³å»ë Ð³ÛÏÇ, Ñ³Û»ñ»Ý ·ñ»Ã» ã¿ÇÝ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ 
áõ É»½áõÝ»ñÇ íñ³ Ñ³É»óÝ»Éáí ß³ù³ñÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý 
ÏïáñÁª Ã»Û ¿ÇÝ ËÙáõÙ: §ä³ñÏ ÈáÏ³Ýï³ëÁ¦ é»ëïáñ³ÝÇ 
ï»ñÁ ²ñÙ»ÝÇ ù»éÇÝ ¿ª »õë ³ñÙ³ïÝ»ñáí Ñ³Û, ë³Ï³ÛÝ 
Ñ³Û»ñ»Ý ã·ÇïÇ áõ ÙáÉÇ Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ¿ ²μ¹áõé³ÑÙ³Ý 
Ï³Ù ²μá ³ÝáõÝáí: 

Ü»çÙ»ÃÃÇÝ ²ù¹³ßÁ ß³ñáõÝ³Ï»ó Çñ å³å»ñÇª 
¶³ÉáõëïÛ³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ: ²ñÙ³ïÝ»ñáí 
ê³ëáõÝÇ ê»Ù³É ·ÛáõÕÇó »Ý, Ýñ³ å³åÁ ç³ñ¹Ç ¹ÅÝ¹³Ï 
ûñ»ñÇÝ ÷³Ë»É ¿ »õ Ï³ñáÕ³ó»É ¿ ÷ñÏí»É: Üñ³Ý å³Ñ»É ¿ 
ÙÇ ùáõñ¹ ÏÇÝ: §²å³ ÇÙ å³åÁ ï»Õ³÷áËí»É ¿ 
îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïª ¸Ç³ñμ»ùÇñ, ³í»ÉÇ áõßª ØáõßÇ ÎáÙ³ñ 
·ÛáõÕÁ¦,- å³ïÙáõÙ ¿ñ ²ñÙ»ÝÁ: ØÇÝã Ý³ Ïß³ñáõÝ³Ï»ñ Çñ 
å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, Ù»ñ ßáõñçÁ Ñ³í³ùíáõÙ ¿ÇÝ ³ÛÉ Ñ³Û»ñ »õ 
Ñ»ï»õáõÙ Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ ¹»é»õë ûï³ñ É»½íáí 
Ëáë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ: 

²ñÙ»ÝÁ ÛáÃ »ñ»Ë³ áõÝÇª »ñ»ù ³ÕçÇÏ, ãáñë ïÕ³, 
³ë³ó, áñ ï³ÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ËáëáõÙ »Ý ùñ¹»ñ»Ý: ºñμ 
Ñ³ñóñ»óÇª Ù³ÑÙ»¹³Ï³±Ý »ë, ÇÝãå»ë ùá ù»éÇÝª 
é»ëïáñ³ÝÇ ï»ñ ²μáÝª ²ñÙ»ÝÁ å³ï³ëË³Ý»ó. §¸³ ÃáÕ 
ÇÙ Ù»ç ÙÝ³¦: Üñ³ áñ¹ÇÝ»ñÇó Ù»ÏÁª ²Ûù³Ý ²ù¹³ßÁ Ï³Ù 
Ð³ÛÏÁ, Ñ³Û»ñ»Ý ËáëáõÙ ¿ñ, μ³Ûó áã ³ÛÝù³Ý É³í: 
²ñ»õ»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »Õ»É ¿ñ, ³ë³ó, áñ Ïáõ½»ñ 
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ºñ»õ³ÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ëáíáñ»É: Ð³ÛÏÁ Ñ³Û»ñ»Ý 
ëÏë»É ¿ ëáíáñ»É ÑáñÇó »õ μ³é³ñ³ÝÇ û·ÝáõÃÛ³Ùμ: 

§ºë »Ù μ³é³ñ³ÝÝ»ñÁ μ³Å³Ý»É¦,- ß³ñáõÝ³Ï»ó 
²ñÙ»ÝÁ: §Èáõë³Ñá·Ç í³ñã³å»ï ²Ý¹ñ³ÝÇÏ 
Ø³ñ·³ñÛ³ÝÇ ÁÝï³ÝÇùÝ ³Ûë ÏáÕÙ»ñÇó ¿, ³Ûëï»ÕÇ 
Ñ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»Í ·áñÍ ¿ ³ñ»É: È³ïÇÝ³ï³é 
μ³é»ñáí Ñ³Û-Ãáõñù»ñ»Ý μ³é³ñ³Ý ¿ å³ïñ³ëï»É ïí»É, 
»ë ¿É μ³Å³Ý»É »Ù îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïáõÙ, ì³ÝáõÙ, 
ê³ëáõÝáõÙ: Ø»Í Ù³ëÁ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÝ »Ý, áñ áõ½áõÙ »Ý 
Ñ³Û»ñ»Ý ëáíáñ»É: ²é³ç í³Ë»ÝáõÙ ¿ÇÝù ³Ý·³Ù Ëáë»É 
Ù»ñ Ñ³Û ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ, ÑÇÙ³ ³ÛÉ»õë ã»Ýù í³Ë»ÝáõÙ, 
ºíñáå³Ý áõß³¹Çñ ¿: Ø»½ û·ÝáõÙ ¿ Ý³»õ üñ³ÝëÇ³ÛÇ 
Ý³Ë³ñ³ñ ä³ïñÇÏ ¸»í»çÛ³ÝÁ, áñÁ Ê³ñμ»ñ¹Çó ¿, Ùáï 
ù³é³ëáõÝ ï³ñÇ ³é³ç ¿ ï»Õ³÷áËí»É üñ³ÝëÇ³¦,- 
å³ïÙ»ó ²ñÙ»ÝÁ: 

ØáõßÇ ßñç³ÝáõÙ Ùáï 150 ïáõÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý, áñ Ñ³Û 
»Ý, Ã»»õ Ýñ³Ýó Ù»Í Ù³ëÁ Ñ³Û»ñ»Ý ã·ÇïÇ: §Ð³ó ÃË»Éáõ 
Å³Ù³Ý³Ï ËÙáñÇ íñ³ Ù³ïáí Ë³ã »Ýù ³ÝáõÙ: Ø»Ýù 
ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï É³í Ï³å»ñ áõÝ»Ýù: îËñáõÃÛáõÝ Ï³Ù 
áõñ³ËáõÃÛáõÝ ÉÇÝÇ, Çñ³ñ Ñ»ï »Ýù: ²ÛÝ Ñ³Û»ñÁ, áíù»ñ 
³Ý·³Ù »ÝÃ³·Çï³Ïóáñ»Ý »Ý Ñ³Û, å³Ñå³Ý»É »Ý 
Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ÑáõßÁ, μ³Ûó ËáëáõÙ »Ý ùñ¹»ñ»Ý »õ Ñ³×³ËáõÙ 
Ù½ÏÇÃ, Ýñ³Ýù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÙÇÙÛ³Ýó Ù»ç »Ý 
³ÙáõëÝ³ÝáõÙ: Üñ³Ýù ·Çï»Ý, ÑÇßáõÙ »Ý Çñ»Ýó ³ÝóÛ³ÉÇ, 
Çñ»Ýó å³å»ñÇ Ù³ëÇÝ »õ ÷áñÓáõÙ »Ý ã³ÙáõëÝ³Ý³É 
ùñ¹»ñÇ Ï³Ù Ãáõñù»ñÇ Ñ»ï: Ø»Ýù ¿É ÝáõÛÝÁ, áõñÇßÇÝ 
³ÕçÇÏ ã»Ýù ï³ÉÇë, áõñÇßÇó ³ÕçÇÏ ã»Ýù μ»ñáõÙ¦,- 
ß³ñáõÝ³Ï»ó ²ñÙ»ÝÁ: 

ÎñÇåïáª ÍåïÛ³É Ñ³Û»ñÁ, ÇÝãå»ë åÝ¹áõÙ »Ý 
Ã»Ù³Ûáí ½μ³ÕíáÕ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ, Ó»õ³íáñí»É »Ý 
³ñ»õÙï³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ ß»ñï»ñÇó: ¸ñ³Ýó Ù»ç »Ý 
³ÛÝ Ñ³Û»ñÁ, áíù»ñ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá, 
Ãáõñù³Ï³Ý Û³Ã³Õ³ÝÇó ÷ñÏí»Éáõ ³ÏÝÏ³ÉÇùáí, 
ÁÝ¹áõÝ»É »Ý Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³»õ Ýñ³Ýù, 
áíù»ñ ³é»õ³Ý·í»É »Ý áõ ÏÝáõÃÛ³Ý ïñí»É Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý 
ùñ¹»ñÇÝ áõ Ãáõñù»ñÇÝ Ï³Ù áñ¹»·ñí»É Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý 
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ²ÛÅÙ ³ñ¹»Ý Ýñ³Ýó ÍåïÛ³É 
³Ýí³Ý»ÉÁ ³ÛÝù³Ý ¿É ³ñ¹³ñ³óí³Í ã¿, ù³ÝÇ áñ áñáß 
Ù³ëÁ ³ÛÉ»õë ãÇ í³Ë»ÝáõÙ ÁÝ¹áõÝ»É Çñ Ñ³Û ÉÇÝ»ÉÁ, Ã»»õ 
Ýñ³Ýù ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Ïñ»É Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃÛáõÝ, 
Ëáë»É ùñ¹»ñ»Ý »õ Ñ³×³Ë»É Ù½ÏÇÃ: 

²ñÙ»ÝÁ å³ïÙ»ó, áñ Øáõß ù³Õ³ùÇ »ñÏáõ Ù½ÏÇÃÝ»ñÁ 
Ý³ËÏÇÝáõÙ »Õ»É »Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñ, ÇëÏ ÙÇ ù³ÝÇ ³ÛÉ 
»Ï»Õ»óÇÝ»ñ áõÕÕ³ÏÇ ù³Ý¹í»É Ï³Ù ÷Éáõ½í»É »Ý: §ÐÇÙ³ 
³ÛÉ»õë ã»Ýù í³Ë»ÝáõÙ Ëáë»É ³Û¹ Ù³ëÇÝ, ÑÇÙ³ ³Ý·³Ù 
μáÉáñÝ »Ý ËáëáõÙ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: Ð³ÛÏ³Ï³Ý 
·ÛáõÕ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÝ»ñ ³é³ç ÷áË»É »Ý, 
μ³Ûó ÙÇÝã»õ ÑÇÙ³ ¿É μáÉáñÁ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý ÑÇÝ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÁª Ô³ñëÇÏ, Üáñß»Ý, ÎáÙ³ñ, 
Î³ñÙÇñË³ã, ÊáñáÝù¦: Ü³ Ãí³ñÏ»ó Øßá ¹³ßïÇ áõ 
ê³ëáõÝÇ ï³ëÝÛ³Ï Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ÛÉ ·ÛáõÕ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñ »õ 
³ë³ó, áñ ÙÇÝã»õ ÑÇÙ³ ¿É ùñ¹»ñÁ ÑÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ 
»Ý û·ï³·áñÍáõÙ: 

²ñÙ»ÝÝ ³ë³ó, áñ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ 
åáÉë³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï É³í Ï³å»ñ »Ý å³Ñå³ÝáõÙ: 
§Ðñ³Ýï ¸ÇÝùÇ Å³Ù³Ý³Ï ëÏëí»ó, áÕáñÙÇ Ðñ³ÝïÇÝ, Ý³ 
ß³ï ³½·³ë»ñ ¿ñ: Ü³ ¿ñ Ã»ñÃáõÙ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ 
ïí»É »õ ·ñ»Éª áí Ñ³Û ¿, Ï³ñáÕ ¿ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ï»ÕÛ³Ï 
å³Ñ»É §²Ïûë¦-Ç ËÙμ³·ñáõÃÛ³ÝÁ: Ðñ³ÝïÇ 
ëå³ÝáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ³Ûëï»ÕÇ Ñ³Û»ñÝ ³í»ÉÇ ß³ï 
ëÏë»óÇÝ μ³ó³Ñ³Ûï Ëáë»É Çñ»Ýó Ñ³Û ³ñÙ³ïÝ»ñÇ 
Ù³ëÇÝ¦,- ³ë³ó ²ñÙ»ÝÁ: 

ºñμ Ñ³ñóñ»óÇ, Ã» ã»±Ý å³ïñ³ëïíáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý, 
·áÝ» ÏÇñ³ÏÝûñÛ³ ¹åñáó μ³ó»É, ²ñÙ»ÝÁ å³ï³ëË³Ý»ó. 

§ÐÇÙ³ ¹»é ¹Åí³ñ ¿: ÂáõñùÇ³Ý ¹»é ³Û¹ù³Ý ³½³ï 
»ñÏÇñ ã¿: Ð³Û³ëï³ÝÁ ß³ï ³í»ÉÇ ³½³ï »ñÏÇñ ¿, ù³Ý 
ÂáõñùÇ³Ý¦: 

 
ºë ã·Çï»Ù, ³ÛÝ ÇÝã ËáëáõÙ ¿ñ ²ñÙ»ÝÁ, ³ÝÏ»±ÕÍ ¿ñ 

³ëáõÙ Ï³Ù ÝáõÛÝÁ Ïå³ïÙ»±ñ Ãáõñù»ñÇ áõ ùñ¹»ñÇ 
Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùμ, μ³Ûó ³ÛÝ, ÇÝã ³ë³ó ½ñáõÛóÇ í»ñçáõÙ, 
ÇÝÓ ½³ñÙ³óñ»ó. §ºë ë³ Ñ³Ù³ñáõÙ »Ù Ð³Û³ëï³Ý, Ù»Ýù 
åÇïÇ Ñ»ï í»ñóÝ»Ýù ³Ûë ÑáÕ»ñÁ: Ð³Û»ñÁ ³Ûëï»Õ ³åñ»É 
»Ý ÑÇÝ· Ñ³½³ñ ï³ñÇ: Ø»Ýù ²ÝÇÇ ÝÙ³Ý ù³Õ³ù »Ýù 
ÃáÕ»É, ê³ëáõÝ »Ýù Ïáñóñ»É, Ù»ñ ùáùÁª ³ñÙ³ïÁ, ³Ûëï»Õ 
¿, Ù»Ýù åÇïÇ ³Ûë ÑáÕ»ñÁ í»ñóÝ»Ýù: ºë ã»Ù áõ½áõÙ, áñ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï ë³ÑÙ³ÝÁ μ³óíÇ: Âáõñù»ñÁ Ï·³Ý, 
ÏÉóí»Ý Ð³Û³ëï³Ý: ²ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ³Ûëï»Õª ØáõßáõÙ »Ý 
Ù»ñ ÑáÕ»ñÁ ³é»É, ÝáõÛÝ Ó»õáí ¿É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÏÉÇÝÇ¦: 

 
Â²ÂàôÈ Ð²Îà´Ú²Ü 

 
Øß³ÏáõÛÃ 
 
êïáñ»õ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù Èñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 

5-ñ¹ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇÝª §ÈáõÛë¦-Ç ËÙμ³·ñÇÏáÕÙÇó 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í »ñÏáõ ÝÛáõÃ»ñÇó ³é³çÇÝÁ, ÇëÏ Ñ³çáñ¹ 

Ñ³Ù³ñáõÙ ÏÝ»ñÏ³Û³óÝ»Ýù »ñÏñáñ¹ ÝÛáõÃÁ 
 

Ð³Û Ù³ÙáõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ 
¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý  

§ÈáõÛë¦ ³Ùë³·ñÇ  
»õ §²å³·³¦ Ñ³Ý¹»ëÇ  

ËÙμ³·Çñ 
 
ÆÝãå»ë ³ëáõÙ »Ý ª Ù³ÙáõÉÁ Ñ³Ù³ÛÝùÇ §Ñ³Û»ÉÇÝ¦ ¿, 

Ýñ³ ÑáõÛ½»ñÇ »õ ³åñáõÙÝ»ñÇ ×ß·ñÇï ³ñï³Ñ³ÛïáÕÁ ª 
»Ã» ÉÇÝÇ å³ñ½, ³ÝÏ»ÕÍ »õ Ñ³ñ·³ÝùÝ»ñáí ÉÇ Ñ³Ý¹»å 
Çñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ:  

 
àñá±Ýù »Ý Ð³Û Ù³ÙáõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ. 
 
1. ²ñï³óáÉ»É Çñ»Ýó Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, 

·ñ³Ï³Ý-·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý, Ù³ñ½³Ï³Ý »õ 
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ Ù³ÙáõÉÇ ûñ»ÝùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: 

2. àõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ áõÝ»Ý³É Ñå³ï³Ï 
»ñÏñÇ »õ Ñ³Ûáó ³ßË³ñÑÇ Ï³ñ»õáñ³·áõÛÝ 
Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

3. ÈÇÝ»É ³ÝÏ³Ë Ù³ÙáõÉ, Ëáõë³÷»É ËÙμ³Ïó³Ï³Ý 
ß³Ñ»ñÇó, »Ã» ËáõÙμÁ ã¿ ª áÕç Ñ³Ù³ÛÝùÁ: 

4. êï»ÕÍ»É Ï³ñ»õáñ Ñ»Ý³ñ³Ý Ù»ñ Ù³ï³Õ ë»ñÝ¹Ç 
ª »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:  

5. Æ Ñ³Ûï μ»ñ»É Ñ³Û »õ ûï³ñ ÅáÕáíñ¹Ý»ñÇ 
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ Ñá·»õáñ ³ßË³ñÑÇ ³éÁÝãáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

6. ä³ßïå³Ý»É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ »õ 
³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ: 

7. Ð³Ù³Ïñ»É Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ 
Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ³ÛÝ »Õ³Ý³ÏÇÝ, áñáõÙ Ý»ñ³éíáõÙ »Ý 
Ñ³Ù³ÛÝùÇ μáÉáñ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ, ß»ñï»ñÇ »õ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ë³Ï»ïÝ»ñÁ, áõëïÇ ¹»Ù 
Ñ³Ý¹Çë³Ý³É Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ 
Ùáï»óáõÙÝ»ñÇÝ:  

8. Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³ñ¹³ñ ¹³ïÁ »õ Ñ³Ûáó 
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Éáõë³μ³ÝáõÙÝ áõ Çñ³í³Ï³Ý 
å³ßïå³ÝáõÙÁ ÉÇÝÇ ³Ù»ÝûñÛ³ ùÝÝ³ñÏíáÕ ÝÛáõÃ£ 

9.²ñ»õÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ 
å³ïÙ³Ï³Ý ÏáÃáÕÝ»ñÇ áãÝã³óÙ³Ý íï³Ý·Çó ÷ñÏ»Éáõ 



 

  

ÈàôÚê # 161  ÜáÛ»Ùμ»ñ 2010Ã.  ¿ç 12 

ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ 
  

»õ Ýñ³Ýó å³Ñå³ÝÙ³Ý å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃÛáõÝÁ åÇïÇ 
ÉÇÝÇÇ Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ ³Ù»ÝûñÛ³ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

10. úï³ñ ÅáÕáíáõñ¹»ñÇÝ Í³ÝáÃ³óáõÙÁ Ù»ñ 
Ùß³ÏáõÛÃÇÝ »õ å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ ï³ñμ»ñ É»½áõÝ»ñáí£  

11.ì»ñáÛÇßÛ³É Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 
áõÝ»Ý³É Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, ·Çï³Ï³Ý, 
³éáÕçå³Ñ³Ï³Ý, ·ñ³Ï³Ý-·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý, 
Éñ³ïí³Ï³Ý, Ù³ÝÏ³å³ï³Ý»Ï³Ý »õ Ù³ñ½³Ï³Ý 
μ³ÅÇÝÝ»ñ, »õ Çñ μáÉáñ ¿ç»ñÝ ³ÝËïÇñ ÝíÇñ»É Ù»ñ 
³½Ýí³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹Ç Ñá·»õáñ Ï³ñÇùÝ»ñÇ 
μ³í³ñ³ñÙ³ÝÁ: 

12.ÊÙμ³·ñáõÃÛáõÝÁ åÇïÇ ÙÇßï å³ïñ³ëï ÉÇÝÇ 
Éë»Éáõ  ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ Çñ³í³óÇ ËáëùÁ, ÁÝ¹áõÝ»Éáõ 
Ýñ³Ýó ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ, áñáÝó 
Ï³ßË³ïÇ ÝÏ³ïÇ ³éÝ»É Ù³ÙáõÉÇ μáÉáñ Ñ³Ù³ñÝ»ñáõÙ: 

13-Ð³Û Éñ³·ñáÕÁ åÇïÇ É³í³ï»ÕÛ³Ï ÉÇÝÇ Ð³Û 
ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛ³Ý μáÉáñ Í³Éù»ñÇÝ, ÙÇßï ëáíáñÇ »õ 
ëáíáñ»óÝÇ ³Ý³ã³é »õ ¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙùÇ íñ³£ 

14- Ð³Û Éñ³·ñáÕÁ åÇïÇ ïÇñ³å»ïÇ Ù³Ûñ»ÝÇ 
É»½íÇÝ, Ñ³Û»ñ»ÝÇÝ Çñ »ñÏáõ ×ÛáõÕ»ñÇÝ£ 

15- Ð³Û Éñ³·ñáÕÁ åÇïÇ Ñ³ñ·Ç Ð³Û³ëï³ÝÇ 
å³ßïáÝ³Ï³Ý É»½áõÝ »õ áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÁ£ 

16- Ð³Û Éñ³·ñáÕÁ åÇïÇ ù³ç³ï»ÕÛ³Ï ÉÇÝÇ Ð³Û 
ÅáÕáíñ¹Ç  »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý  ³½·³ÛÇÝ 
ß³Ñ»ñÇÝ, »õ »ñ»õ³Ý ·³ Ýñ³Ýó å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ùμ, 
ËëïÇí Ëáõë³÷»Éáí ûï³ñÇ ¹ÇÙ»Éáõó Çñ Ý»ñùÇÝ 
Ñ³ñó»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ 

17-úÅ³Ý¹³Ï»É Ñ³Ûñ»ÝÇ å»ïáõÃÛ³ÝÁ ³Ù»Ý 
Ï³ñ»ÉÇ Ó»õ»ñáí, ·»ñ³¹³ë»É Ñ³Ûáó å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 
»õ Ýñ³ Ñ³ñ³ï»õÙ³Ý  áõ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁª   
Ý»Õ ËÙμ³Ïó³Ï³Ý, Ïáõë³Ïó³Ï³Ý »õ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 
ß³Ñ»ñÇÝ£ 

18- ´³ó³Ñ³Ûï»É ûï³ñ Ýí³×áÕ³Ï³Ý »õ 
Í³í³É³å³ßï³Ï³Ý áõÅ»ñÇ Ý»ñ·áñÍáõÙÁ Ñ³Û 
Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç »õ å³Ûù³ñ»É Ýñ³ ¹»Ù£ 

19- Æ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí áñ ³ÙÝ» ÙÇ »ñÏÇñ »õ 
ÅáÕáíáõñ¹ áõÝÇ Çñ Ñ³ïáõÏ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý, 
ù³Õ³ù³Ï³Ý-é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý, å³ïÙ³Ï³Ý áõ 
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝñÁ »õ ¹ñáõÛïÝ»ñÁ, 
Ëáõë³÷»É ³Ýï»ÕÇ »õ áã-å³ïß³× Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ 
³Ý»É Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç  »õ ûï³ñ »ñÏñÝ»ñÇ 
áõ ³½»ñÇ Ù»ç»õ£ 

20- Ð³Û Éñ³·ñáÕÁ åÇïÇ ÁÙμéÝÇ áñ ÐÐ »õ ²ñó³ËÁ 
(»õ áã Ã» Ô³ñ³μ³ÕÁ) , Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý  
Ñ³Ûñ»ÝÇ »ñÏÇñÝ »Ý, Ù»Ï ÅáÕáíñ¹áí, Ù»Ï Ùß³ÏáõÛÃáí, Ù»Ï 
»Ï»Õ»óÇáíª ÇÙ³ êμ. ¾çÙÇ³ÍÇÝÁ, »õ Ù»Ï Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ 
é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ùμ£ 

 
Ð²Ú ÄàÔàìð¸Æ ²¼²î²¶ð²Î²Ü 
ä²Úø²ðÆ ä²îØàôÂÚàôÜÆò 

äñáü. Ì. ä. ²Õ³Û³Ý 
XVIII ¹. 70-80-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³Û 

³½³ï³·ñ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñáí ïá·áñí³Í ÑÝ¹Ï³Ñ³Û 
ÙÇ ËáõÙμ ·áñÍÇãÝ»ñ` Øáíë»ë ´³Õñ³ÙÛ³ÝÁ, Ð³Ïáμ ¨ 
ºÕÇ³½³ñ Þ³Ñ³ÙÇñÛ³ÝÝ»ñÁ, ¶ñÇ·áñ ÊáçáçÛ³ÝÁ, 
Þ³Ñ³ÙÇñ Þ³Ñ³ÙÇñÛ³ÝÇ ·ÉË³íáñáõÃÛ³Ùμ Ø³¹ñ³ëáõÙ 
ëï»ÕÍáõÙ »Ý Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñÝ»ñÇ ËÙμ³Ï, áñÁ 
åñáå³·³Ý¹áõÙ ¿ Ñ³Û ³ÝÏ³Ë å»ïáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»Éáõ 
·³Õ³÷³ñÁ: ²ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿ñ, áñ ³Û¹ Íñ³·ÇñÁ å»ïù ¿ 
Çñ³·áñÍíÇ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³åëï³ÙμáõÃÛ³Ý 
ÙÇçáóáí` èáõë³ëï³ÝÇ ¨ ìñ³ëï³ÝÇ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ 
Ñ³Ù³ï»Õ û·ÝáõÃÛ³Ùμ: ²åëï³ÙμáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³-
ñáõÃÛáõÝÁ í»ñ³å³ÑíáõÙ ¿ñ Ô³ñ³μ³ÕÇ Ù»ÉÇùÝ»ñÇÝ` 

¿çÙÇ³ÍÝÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùμ: ÂáÃ³÷»Éáí Ãáõñù−å³ñë-
Ï³Ï³Ý ÉáõÍÁ, Ñ³Û»ñÁ å»ïù ¿ ëï»ÕÍ»ÇÝ ³ÝÏ³Ë å»ïáõ-
ÃÛáõÝ: 

Æñ»Ýó ³Û¹ Íñ³·ÇñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
Ø³¹ñ³ëÇ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ËÙμ³ÏÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ, 
Ñ»ï¨»Éáí »íñáå³Ï³Ý Éáõë³íáñÇãÝ»ñÇÝ, ËÝ¹Çñ »Ý 
¹ÝáõÙ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Éáõë³íáñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ 
Í³í³É»É, áõëáõÙÝ³ëÇñ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ áõ 
³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝÁ, »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³ÝÁ ïá·áñ»É 
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ³½³ï³·ñáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñáí: Ð³ïÏ³å»ë 
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íáí 
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ññ³ï³ñ³Ï»É ¨ 
³é³ù»É Ð³Û³ëï³Ý: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí Ëáßáñ 
í³×³é³Ï³Ý Þ³Ñ³ÙÇñ   Þ³Ñ³ÙÇñÛ³ÝÁ   1771   Ã.,   
Ø³¹ñ³ëáõÙ   ÑÇÙÝáõÙ   ¿   Ñ³ÛÏ³Ï³Ý   ïå³ñ³Ý, áñï»Õ 
ïå³·ñíáõÙ »Ý ³½³ïáõÃÛ³Ý Ïáã ³ÝáÕ ÙÇ ß³ñù ·ñù»ñ: 
Ðáíë»÷ ¿ÙÇÝÇ Ø³¹ñ³ë Å³Ù³Ý»Éáõó Ñ»ïá (1773), 
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ËÙμ³ÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ýáñ Ã³÷ 
áõ »é³Ý¹ ¿ ëï³ÝáõÙ: Ø³¹ñ³ëÇ Ñ³Û»ñÁ ï³ñ»Ï³Ý 12 
Ñ³½³ñ éáõ÷Ç »Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙ, áñå»ë½Ç ¾ÙÇÝÇ 
Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ùμ ½áñ³ËÙμ»ñ ëï»ÕÍí»Ý ¨ Ñ³Ûñ»ÝÇù 
áõÕ³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ï³¹ñ»ñ 
å³ïñ³ëïí»Ý: 

Î³ñ¨áñ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ ¿ñ Ø³¹ñ³ëÇ Ýáñ³ëï»ÕÍ 
ïå³ñ³ÝáõÙ Øáíë»ë ´³Õñ³ÙÛ³ÝÇ« §Üáñ ï»ïñ³Ï, áñ 
ÏáãÇ Ûáñ¹áñ³Ï¦ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ 
áõÝ»óáÕ Ññ³å³ñ³Ï³Ëáë³Ï³Ý ³ßË³ïáõÃÛ³Ý ÉáõÛë 
ÁÝÍ³ÛáõÙÁ 1772Ã.: §Üáñ ï»ïñ³ÏÁ¦ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ 
μéÝ³Ï³ÉÝ»ñÇ ÉÍÇó ³½³ï³·ñ»Éáõ Ïáã ¿ áõÕÕí³Í Ñ³Û 
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³ÝÁ: 

§Üáñ ï»ïñ³ÏÇ¦ μ³½Ù³ÃÇí ûñÇÝ³ÏÝ»ñ áõÕ³ñÏíáõÙ 
»Ý Ô³ñ³μ³ÕÇ Ù»ÉÇùÝ»ñÇÝ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ ß³ï í³Ûñ»ñ: 
Ø³¹ñ³ëÇ Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ É³ÛÝ 
Í³í³É ¿ ëï³ÝáõÙ: §Üáñ ï»ïñ³ÏÁ¦ 1786 Ã. éáõë»ñ»Ý 
É»½íáí ÉáõÛë ¿ ï»ëÝáõÙ ä»ï»ñμáõñ·áõÙ ¨ É³ÛÝ 
³ñÓ³·³Ýù ·ïÝáõÙ éáõë Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõÙ: 

Î³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³í Ý³¨ Þ³Ñ³ÙÇñÛ³ÝÇ 
§àñá·³ÛÃ ÷³é³ó¦ ³ßË³ïáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³Ï ·³ÉÁ 
1788—1789 ÃÃ.: ²Ûëï»Õ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ß³ñ³¹ñí³Í »Ý 
³å³·³ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ Ï³ñ·Á, 
áñ  μáõñÅáõ³Ï³Ý   Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý  μÝáõÛÃ   åÇïÇ   
áõÝ»Ý³ñ: 

²ÛëåÇëáí, XVIII ¹. í»ñçÇÝ ù³éáñ¹áõÙ ÑÝÕÏ³Ñ³Û 
μáõñÅáõ³½Ç³ÛÇ ³é³ç³¹»Ù Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ Ñ³Û 
³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³ÝÁ Ù»Í Ã³÷ Ñ³Õáñ¹»óÇÝ: 
Þ³Ñ³ÙÇñ Þ³Ñ³ÙÇñÛ³ÝÇ ¨ ÙÛáõëÝ»ñÇ ó³Ýù»ñáí 
Ï³½Ùí³Í Íñ³·ÇñÁ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³½³ï³·ñáõÃÛ³Ý 
»ÉùÁ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ñ èáõë³ëï³ÝÇ û·ÝáõÃÛ³Ùμ 
Ñ³Û−íñ³ó³Ï³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý áõÅÇ íñ³ Ñ»Ýí³Í 
å³Ûù³ñÁ: ÐÝ¹Ï³Ñ³Û»ñÝ ³ßË³ï³Ýù ï³ñ³Ý Ý³¨ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑáÕ»ñÁ ¹ñ³Ùáí ·Ý»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ: Üñ³Ýù 
å³ïñ³ëï ¿ÇÝ ³Û¹ Ýå³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ Ù»Í ·áõÙ³ñÝ»ñ 
ïñ³Ù³¹ñ»É    ¨   ³Ù»Ý    Ï»ñå    ß³Ñ³·ñ·é»É   
éáõë³Ï³Ý    Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ: 

1768 — 1774 ÃÃ. éáõë−Ãáõñù³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ 
Å³Ù³Ý³Ï Ù»Í ³ßËáõÅáõÃÛáõÝ ëÏëí»ó Ã»° èáõë³ëï³ÝáõÙ 
¨ Ã» ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ ³åñáÕ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõÙ: 
Ð³Ý¹»ë »Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½³ï³·ñáõÃÛ³Ý ¨ èáõë³ë– 
³³ÝÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ý ï³Ï Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝ 
ëï»ÕÍ»Éáõ Ýáñ Íñ³·ñ»ñ: Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿ èáõë³ëï³ÝÇ 
Ñ³Û Ñ³ñáõëïÝ»ñÇó Øáíë»ë ê³ý³ñÛ³ÝÇ èáõë³ëï³ÝÇ 
³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ ÙÇÝÇëïñáõÃÛ³ÝÁ, 1769 Ã. Ý»ñ-
Ï³Û³óñ³Í Íñ³·ÇñÁ, áñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ìñ³ëï³ÝÇ ¨ 
Ô³ñ³μ³ÕÇ Ù»ÉÇùÝ»ñÇ áõÅ»ñáí, éáõë³Ï³Ý ½áñù»ñÇ 
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û·ÝáõÃÛ³Ùμ, å»ïù ¿ ³½³ï³·ñí»ñ Ð³Û³ëï³ÝÁ, ¨ 
Ô³ñ³μ³ÕÇ Ù»ÉÇùÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Ã³·³íáñ Ï³ñ·í»ñ: 
ä³Ñ³Ýç ¿ñ ¹ñíáõÙ Ý³¨, áñ éáõë−Ãáõñù³Ï³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ Ñ³ïáõÏ Ï»ï Ùïóí»ñ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ 
Ñ³Û»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý èáõë³ëï³ÝÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ý 
ï³Ï: 80-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ èáõë³ëï³ÝÇ Ñ³Û»ñÇ 
³½¹»óÇÏ ßñç³ÝÝ»ñÇ ÝáõÛÝ á·áí Ï³½Ù³Í Ù»Ï áõñÇß 
Íñ³·ñáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ã³·Á ÏñÇ 
ÇßË³Ý äáïÛáÙÏÇÝÁ: 

 
²½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ Ýáñ Íñ³·ñ»ñÁ ¨ 

èáõë³ëï³ÝÇ ³ÏïÇí Ó»éÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ` ß³ñÅí»É ¹»åÇ 
Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»Éù, ³½³ïáõÃÛ³Ý Ýáñ ÑáõÛë»ñ ¿ÇÝ 
³é³ç³óÝáõÙ: ÜáñÇó ØáõßÁ ¹³éÝáõÙ ¿ñ ²ñ¨ÙïÛ³Ý 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ Ï³ñ¨áñ 
ûç³ËÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: ²ñ¹»Ý ÑÇßí³Í ÐáíÝ³ÝÁ Î. äáÉëÇó 
ÏñÏÇÝ ³Ûëï»Õ ¿ Å³Ù³ÝáõÙ ¨ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³ÝÁ 
½ÇÝ»Éáõ ç³Ýù»ñ ·áñÍ³¹ñáõÙ: ²ÛëáñÇÝ»ñÝ áõ »½¹ÇÝ»ñÁ 
¨ë å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝ »Ý Ñ³ÛïÝáõÙ ³åëï³Ùμ»É ¨ 
Ð»ñ³ÏÉÇ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý ï³Ï ¹Ý»É 20 Ñ³½³ñ Ù³ñ¹: 

1769 Ã. èáõë³ëï³ÝÇó ìñ³ëï³Ý áõÕ³ñÏí³Í 
÷áùñ³ÃÇí çáÏ³ïÁ ÂáõñùÇ³ÛÇ ¹»Ù áñ¨¿ ³ÏïÇí 
·áñÍáÕáõÃÛáõÝ ãÍ³í³É»ó. éáõëÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ 
ÃßÝ³Ùáõ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ ß»Õ»É ¨ »íñáå³Ï³Ý ×³Ï³ïáõÙ 
Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ ³å³Ñáí»Éáõ    Ñ³Ù³ñ     ÃáõÉ³óÝ»É     
Ãáõñù³Ï³Ý    áõÅ»ñÁ: 

âÝ³Û³Í Ñ³Û ³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ, 
³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ Ð. ²ñÕáõÃÛ³ÝÇ Ã³÷³Í ç³Ýù»ñÇÝ, Ñ³Û 
ÅáÕáíñ¹Ç ³½³ï³·ñáõÃÛ³Ý ·áñÍÝ ³Ûë ³Ý·³Ù     ¿É     
ï»ÕÇó     ãß³ñÅí»ó: 

²Û¹ Ä³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç 
³½³ï³·ñ³Ï³Ý áõÅ»ñÁ ½·³ÉÇ ã³÷áí ×Ýßí»É áõ ¹³Å³Ý 
Ñ³É³Í³ÝùÇ ¿ÇÝ »ÝÃ³ñÏí»É: Ô³ñ³μ³ÕÁ, áñ 
³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý ³é³í»É Ï³ñ¨áñ 
Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇó ¿ñ, XVIII ¹. »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ 
³í³ï³ïÇñ³Ï³Ý »ñÏå³é³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ö³Ý³Ñ 
Ë³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí 
μáÉáñáíÇÝ ù³Ûù³Ûí»É ¿ñ: Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç   Ñ³Ù³ñ   ÝáñÇó   
³Ý»É³Ý»ÉÇ   íÇ×³Ï    ¿ñ   ëï»ÕÍí»É: 

¸³ñ³í»ñçÇÝ Ñ³Û ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÁ 
í»ñ»ÉùÇ Ýáñ ³éÇÃ ¿ñ ëï³ÝáõÙ: èáõë³ëï³ÝÇ ¹Çñù»ñÝ 
³ñ¹»Ý ³Ùñ³åÝ¹í»É ¿ÇÝ ê¨ ÍáíÇ ³í³½³ÝáõÙ ¨ ÏñÏÇÝ 
³é³ç ¿ ù³ßíáõÙ Î³ëåÇó ÍáíÇ ßñç³ÝáõÙ 
·»ñÇßË³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ñ³ñóÁ: XVIII ¹. 80-³Ï³Ý 
Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ áñáß³ÏÇ ù³ÛÉ»ñ ³ñí»óÇÝ ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÁ 
·ñ³í»Éáõ ¨ ³ÛÝï»Õ èáõë³ëï³ÝÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùμ 
íñ³ó³Ï³Ý ¨ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ 
áõÕÕáõÃÛ³Ùμ: ¸³ μËáõÙ ¿ñ èáõë³ëï³ÝÇ Ï»Ýë³Ï³Ý 
ß³Ñ»ñÇó` íëï³Ñ»ÉÇ Ñ»Ý³Ï»ï»ñ ëï»ÕÍ»É ²Ý-
¹ÁñÏáíÏ³ëáõÙ, ¨ ûμÛ»ÏïÇíáñ»Ý Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿ñ 
Ãáõñù³Ï³Ý ¨ å³ñëÏ³Ï³Ý   ÉÍÇó   ³½³ï³·ñí»Éáõ   Ñ³Û   
ÅáÕáíñ¹Ç   ¹³ñ³íáñ   Ó·ïáõÙÝ»ñÇÝ: 

èáõë³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ûë Íñ³·ñ»ñÇ 
Çñ³·áñÍáõÙÁ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñíáõÙ ¿ ½áñ³í³ñ êáõíáñáíÇÝ, 
áñÇ Ñ»ï ë»ñï Ï³å»ñÇ Ù»ç ¿ÇÝ Ðáíë»÷ ³ñù»ëÏáåáë   
²ñÕáõÃÛ³ÝÁ   ¨ ÐáíÑ³ÝÝ»ë   È³½³ñÛ³ÝÁ:   Ð.   
È³½³ñÛ³ÝÇ   1780   Ã. ÑáõÝí³ñÇ 10−ÇÝ êáõíáñáíÇÝ 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ½»Ïáõó³·ñáõÙ ÝßíáõÙ ¿ñ, áñ ³å³·³ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝñ ÏÓ¨³íáñíÇ èáõë³ëï³ÝÇ 
Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùñ ¨ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É 15-20 
Ñ³½³ñ³Ýáó ½áñ³Ù³ë, ÇëÏ å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï ³ÛÝ 
ÏÑ³ëÝÇ 60 Ñ³½³ñÇ: 

Þ³ñ. 4 

ÊáÑ»ñ  
 

Ø»ñ ³Ýó³Í ×³Ùμ³Ý 
 

 
Â. Ô³ñ³Ë³ÝÛ³Ý êÇñ³ÏóÇ 

 
ºõ ³Ûëù³Ý ½ñáõÛóÝ»ñÇó Ñ»ïáÛ, ì³ñå»ï Ð³ÙáÝ ³ë³ó, 

áñ å³ñáÝ Ðñ³Ý¹ ØÇÝ³ëÛ³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÇÝÓ ï»ëÝÇ 
ÑÇÝ·ß³μÃÇ ³é³íáï, μ³Ûó Å³ÙÁ ãå³ñ½»ó:   ²Ûë 
³Ýëå³ë»ÉÇ áõñ³ËáõÃÛáõÝÇó í»ñ-í³ñ Ãé³ áõ ì³ñå»ï 
Ð³ÙáÇÝ Ñ³Ùμáõñ»óÇ, μ³Ûó Ð³ÙáÝ ³ë³ó §È³í ¿ Ñ³É³ 
ï»ëÝ»Ýù Ù» ï»Õ ÏÑ³ëÝ»Ý»ù Ã» ã¿¦:  êñï³ïñá÷ áõ É»½áõë 
Ï³å ÁÝÏ³Í ÐÇÝ·ß³μÃÇ ûñÁ Ñ³ë³í »õ å³ñáÝ Ðñ³Ý¹ 
ØÇÝ³ëÛ³ÝÇÝ Ñ³Ý¹Çå»Éáõ ÑáõÛëáí ·Ý³óÇ ¹¿åÇ  G.S.I. 
(Geological Seismology Institute ) ³ÝáõÝáí  ÙÇ ä³ñëÏ³-
³Ù»ñÇÏÛ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ Ñ»Ýó ²Ñí³½ 
ù³Õ³ùÇ “24 Ø»ÃñÇ” ³ÝáõÝáí ÷áÕáóÇ íñ³Û »õ ø³ñáõÝ 
·»ïÇó áã ß³ï Ñ»éáõ:   ø³ÛÉ³Í áõ ùñïÝ³Í ÇÝÓ ï»ëÝ»Éáí 
Ññ³Ù³Û»ó Ýëï»Ù »õ ë»Õ³ÝÇ íñ³ÛÇó ³ÝÓ»éáóÇÏÁ 
»ñÏ³ñ³óñ»ó áñå»ë½Ç ùñïÇÝùë Ù³ùñ»Ù ³å³õ ë³éÁ çáõñ 
Ññ³Ùóñ»ó »õ »ë ëáíáñ³μ³ñ ³Ù³ãÏáï ÉÇÝ»Éáí, ³Ù»Ý 
Ñ³ñóÇÝ “áã Ù»ñëÇ” ³ë»óÇ:  ØÇ ùÇã ÁÝï³ÝÇùÇ »õ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ 
»õ ¹³ë»ñÇó Ëáë»Éáí Ñ³ñóñ»ó §¼ÇÝíáñáõÃÛáõÝ¹ í»ñç³óñ»É 
»ë¦ »õ ³Ûë Ñ³ñóÇ íñ³ Ï³Ý· ³é³ ÙÇ ùÇã ¿É ùñïÝ»óÇ »õ 
³ë»óÇ §¹»é ã¿¦:  ÆÝÓ Ñ³Ý·ëï³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ë³í 
§Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÙÇ ½μ³ÕÙáõÝù ·ïÝ»Ù Ñ³Ù³ñ¹, μ³Ûó ³í»ÉÇ É³í ¿ 
½ÇÝíáñáõÃÛáõÝ¹ Éñ³³óÝ»ë, áõ Ï·³ë ÇÙ Ùáï¦: 

 
²Ûë å³ïÙ³Ï³Ý áõ Ññ³ß³ÉÇ Üáñ æáõÕ³ÛÇ ù³Õóñ áõ 

Ñ³×»ÉÇ μ³ñμ³éÁ Éë»Éáí ëÇñïë ÙÇ ùÇã ïËñ»ó »õ ÝáõÛÝ 
Å³Ù³Ý³Ï ÑáõÛëáí Éóõ»ó ÑÇß»Éáí  Çñ í»ñçÇÝ ËáëùÁ §àô ÎÀ-
¶²ê ÆÜÒ Øàî¦: 

 
ºñÏáõ-»ñ»ù ³Ý·³Ù ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»Éáí Ñ»ï»õ 

Ñ»ï»õ ù³ÛÉ»Éáí §óï»ëáõÃÛáõÝ¦ ³ë»Éáí ¹áõñë »Ï³ »õ ã·Çï»Ù 
ÇÝãå»ë ÇÝÓ Ñ³ëóñ»óÇ í³ñå»ï ê³ùáÇ Ë³ÝáõÃÁ »õ μ³ñ»õÇ 
÷áË³ñ»Ý ³ë»óÇ §½ÇÝíáñáõÃÛáõÝ, ê³ùû ç³Ý 
½ÇÝíáñáõÃÛáõÝ¦ »õ ·Ý³óÇ ¹»åÇ çñÇ μ³Å³ÏÁ: 

§´³Ý ãÏ³ ïÕ³ ç³Ý, μ³Ý ãÏ³, Ýëï»¦:  ØÇ ùÇã Ýëï»óÇ 
å³ïÙ»óÇ »õ ßÝáñÑ³Ï³É ÉÇÝ»Éáí ¹áõñë »Ï³:  ²ñ¹»Ý 
½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ñ³·áõëïÁ »ñ»õ³Ï³ÛáõÙ ¿Ç »õ ÙÇ »ñÏáõ ûñ ³Ýó 
åÇïÇ ÇÝÓ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ç:    

 

 

Èñ³Ñáë 


