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Ü²Ø²Î ²¸ð´ºæ²ÜÆ… 
 

ä³ñáÝ Ý³Ë³·³Ñ, ³Ù»Ý ³Ý·³Ù Ñ»éáõëï³óáõÛó 
Ý³Û»ÉÇë, Ï³ñ¹³Éáí Ï³Ù Ù»Í»ñÇ å³ïÙ³ÍÝ»ñÁ Éë»Éáí, 
ÙÝáõÙ »Ù ½³ñÙ³ó³Í£ ¸áõù ³ÙμáÕç Å³Ù³Ý³ÏÁ ÙÇ³ÛÝ 
Ô³ñ³μ³ÕÇ »õ å³ï»ñ³½ÙÇ Ù³ëÇÝ »ù ËáëáõÙ£ àõñÇß 
áã ÙÇ μ³ÝÇ Ù³ëÇÝ ã»ù Ùï³ÍáõÙ£ Î³ñÍ»ë áõñÇß 
åñáμÉ»ÙÝ»ñ »õ ËÝ¹ÇñÝ»ñ ãáõÝ»ù£ àõñÇß áã ÙÇ Ñ³ñó 
Ï³ñÍ»ë Ò»½ ãÇ Ñáõ½áõÙ£ 

ºë »ñμ»ù ³¹ñμ»ç³ÝóÇ ã»Ù ï»ë»É, »ë Ò»ñ Ù³ëÇÝ, 
Ò»ñ »ñÏñÇ Ù³ëÇÝ ã»Ù Ùï³ÍáõÙ£ ÆÙ ÍÝáÕÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë 
Ò»ñ Ù³ëÇÝ, Ò»ñ »ñÏñÇ Ù³ëÇÝ ã»Ý Ùï³ÍáõÙ... â»Ù 
Ï³ñáÕ³ÝáõÙ Ñ³ëÏ³Ý³Éª Ç±Ýã »ù áõ½áõÙ Ù»ñ »ñÏñÇó£ 
Èë»É »Ù, áñ ¸áõù »ñμ»ù ²ñó³ËáõÙ, Ô³ñ³μ³ÕáõÙ 
ã»ù»Õ»É, Ù»ñ ¶³ÝÓ³ë³ñÁ, ¸³¹Çí³ÝùÁ, ²Ù³ñ³ëÁ ã»ù 
ï»ë»É, μ³Ûó ß³ñáõÝ³Ï Ùï³ÍáõÙ »ù Ù»ñ »ñÏÇñÁ 
Ýí³×»Éáõ Ù³ëÇÝ£ â»Ù Ñ³ëÏ³ÝáõÙ, Ò»ñ ÑáÕ»ñÁ ùÇ±ã »Ý, 
Ò»ñ ÇÝãÇ±Ý ¿ å»ïù Ô³ñ³μ³ÕÁ£ ÆÙ å³åÇÏÇó »Ù Éë»É, 
áñ å³ï»ñ³½ÙÇó ³é³ç, ÝáõÛÝÇëÏ 50 Ï³Ù 100 ï³ñÇ 
³é³ç »ñμ ³Ûëï»Õ ³¹ñμ»ç³ÝóÇÝ»ñ Ï³ÛÇÝ, »ñμ 
Ù³Ñ³ÝáõÙ ¿ÇÝ, Ýñ³Ýó Ô³ñ³μ³ÕÇó ¹áõñë ¿ÇÝ ï³ÝáõÙ 
»õ Ã³ÕáõÙ Ýñ³Ýó ÇëÏ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ, áñáíÑ»ï»õ 
·Çï»ÇÝ, áñ ë³ Çñ»Ýó »ñÏÇñÁ, Çñ»Ýó ÑáÕÁ ã¿£ ¸ñ³ 
Ñ³Ù³ñ ³Ûëï»Õ ·ñ»Ã» ³¹ñμ»ç³ÝóÇÝ»ñÇ 
·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñ ãÏ³Ý... 

Ð³ÛñÇÏë ³¹ñμ»ç³Ý³-Õ³ñ³μ³ÕÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ 
Ù³ëÝ³ÏÇó ¿£ ºë å³ï»ñ³½ÙÁ ã»Ù ï»ë»É, μ³Ûó Ù»Í»ñÇ 
å³ïÙ³ÍÝ»ñÇó ·Çï»Ù, áñ ¹³ ß³ï í³ï, ß³ï 
ë³ñë³÷»ÉÇ μ³Ý ¿, »õ »ñμ»ù ã¿Ç ó³ÝÏ³Ý³ ³ÛÝ ï»ëÝ»É£ 
Ð³Ùá½í³Í »Ù, áñ ³¹ñμ»ç³ÝóÇ áã ÙÇ »ñ»Ë³ ÝáõÛÝå»ë 
ãÇ ó³ÝÏ³Ý³ å³ï»ñ³½Ù ï»ëÝ»É£ ´³Ûó Ù»Í»ñÇó 
ß³ñáõÝ³Ï ÉëáõÙ »Ù, áñ »Ã» å³ï»ñ³½Ù ÉÇÝÇ, Çñ»Ýù 
ÝáñÇó å³ßïå³Ý»Éáõ »Ý Ù»ñ »ñÏÇñÁ£ ÆÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇó 
Ù»ÏÝ ³ëáõÙ ¿, áñ »Ã» ãÃáÕ»Ý ½»Ýù í»ñóÝÇ, ÇÝùÁ 
ýñ³ÝëÇ³óÇ ¶³íñáßÇ å»ë û·Ý»Éáõ ¿ Ù»Í»ñÇÝ, áñ 
å³ßïå³Ý»Ý Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ£ ºë ÝáõÛÝå»ë, áñù³Ý 
ÑÝ³ñ³íáñ ¿, û·Ý»Éáõ »Ù ÇÙ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ... 

Ø»Í»ñÇó, ï³ñμ»ñ Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó μ³½Ù³ÃÇí ³Ý·³Ù 
Éë»É »Ù, Ã» ÇÝãå»ë ¿ ³Ù»Ý ÇÝã »Õ»É£ ²ñó³ËóÇÝ»ñÁ 
Ë³Õ³Õ óáõÛóÇ »Ý ¹áõñë »Ï»É »õ ³ë»É, áñ áõ½áõÙ »Ý Ù»ñ 
²ñó³Ë Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ ÙÇ³Ý³ Ø³Ûñ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ, 
áñáíÑ»ï»õ ²¹ñμ»ç³ÝÁ Ù»½ Ñ³Ù³ñ ûï³ñ »ñÏÇñ ¿, »õ 
Ù»ñ ÑáÕÁ 70 ï³ñÇ ³é³ç êï³ÉÇÝ ³ÝáõÝáí ÙÇ 
Õ»Ï³í³ñ ¹ÇïÙ³Ùμ ïí»É ¿ñ ²¹ñμ»ç³ÝÇÝ£ ÆëÏ Ó»ñ 
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ, Ç å³ï³ëË³Ý ¹ñ³, êáõÙ·³ÛÇÃáõÙ, 
ÎÇñáí³μ³¹áõÙ, ´³ùíáõÙ »õ ³ÛÉ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ ëÏë»É 
»Ý Ñ³Û»ñÇÝ Ïáïáñ»É áõ íï³ñ»É Çñ»Ýó ïÝ»ñÇó£ 
¸ñ³Ýáí ãμ³í³ñ³ñí»Éáí, Ò»ñ Ñ³ÛñÇÏÁ å³ï»ñ³½Ù ¿ 
ëÏë»É ÇÙ Ñ³Ûñ»ÝÇ ²ñó³ËÇ ¹»Ù, μ³Ûó, ãÝ³Û³Í ß³ï 
áõÅ»Õ ¿ »Õ»É, ß³ï ½ÇÝíáñÝ»ñ »õ ï³ÝÏ»ñ ¿ áõÝ»ó»É, 
³Û¹ å³ï»ñ³½ÙáõÙ å³ñïí»É ¿£ 

ºë Ù»Í»ñÇÝ Ñ³ñóñ»É »Ù, Ã» ÇÝãå»ë ¿ å³ï³Ñ»É, áñ 
³Û¹ù³Ý áõÅ»ÕÁ å³ñïí»É ¿, ÇëÏ Ýñ³Ýù å³ï³ëË³Ý»É 

»Ýª áñáíÑ»ï»õ Ù»Ýù Ù»ñ ÑáÕÁ, Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÝ »Ýù 
å³ßïå³Ý»É, ÇëÏ ³¹ñμ»ç³ÝóÇÝ»ñÁ Ñ³ñÓ³Ïí»É »Ý 
Ù»ñ »ñÏÇñÁ Ýí³×»Éáõ, Ù»ñ ÏÛ³ÝùÁ »õ ³½³ïáõÃÛáõÝÁ 
ËÉ»Éáõ Ñ³Ù³ñ... 

ºÃ» Ù»ñ »ñÏÇñÁ Ýí³×»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³ï»ñ³½Ù 
ëÏë»ù, áÕç Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ý ¿ áïùÇ Ï³Ý·Ý»Éáõ »õ Ù»ñ 
ÑáÕÁ å³ßïå³Ý»Éáõ£ ´³Ûó Ñ³Ùá½í³Í »Ù, áñ »Ã» 
å³ï»ñ³½Ù ëÏë»ù, ¸áõù, Ò»ñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ, Ò»ñ 
μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÝ áõ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ã»Ý Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ³Û¹ 
å³ï»ñ³½ÙÇÝ, ³ÛÉ ß³ñù³ÛÇÝ ³¹ñμ»ç³ÝóÇ 
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ »ù áõÕ³ñÏ»Éáõ Ù»ñ »ñÏñÇ íñ³£ ºë 
·Çï»Ù, áñ »Ã» å³ï»ñ³½Ù ÉÇÝÇ, Ù»½ÝÇó ß³ï»ñÁ, 
³Ý·³Ù »ñ»Ë³Ý»ñ áõ Ï³Ý³Ûù, Ï³ñáÕ ¿ ½áÑí»Ý ÏéíÇ 
Å³Ù³Ý³Ï, ß³ï »ñ»Ë³Ý»ñ Ï³ñáÕ »Ý áñμ ÙÝ³É, μ³Ûó 
³Û¹ å³ï»ñ³½ÙáõÙ ½áÑí»Éáõ »Ý Ý³»õ Ñ³½³ñ³íáñ 
³¹ñμ»ç³ÝóÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ »õ μ³½Ù³ÃÇí 
³¹ñμ»ç³ÝóÇ »ñ»Ë³Ý»ñ ÝáõÛÝå»ë áñμ »Ý ÙÝ³Éáõ£ ¸³± 
¿ Ò»ñ áõ½³ÍÁ, ¹ñ³ Ñ³Ù³±ñ »ù ³Ù»Ý ûñ Ùï³ÍáõÙ 
å³ï»ñ³½ÙÇ »õ Ô³ñ³μ³ÕÁ Ýí³×»Éáõ Ù³ëÇÝ... 

ºÃ» ³Û¹ù³Ý ß³ï ÷áÕ áõÝ»ù, ÇÝãá±õ »ù ß³ñáõÝ³Ï 
½»Ýù ·ÝáõÙ, ¹ñ³Ýáí ¸áõù Ï³ñáÕ »ù ³ÛÝåÇëÇ ÏÛ³Ýù 
Ï³éáõó»É Ò»ñ »ñÏñáõÙ, áñ Ò»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á 
(Ñ³ïÏ³å»ë Ýñ³Ýù, áíù»ñ Ò»ñ Ñ³ÛñÇÏÇ ÏáÕÙÇó 
ëÏë³Í å³ï»ñ³½ÙÇ å³ï×³éáí ÷³Ëëï³Ï³Ý »Ý 
¹³ñÓ»É) »ñç³ÝÇÏ ³åñÇ »õ áã ÙÇ åñáμÉ»Ù ãáõÝ»Ý³£ ¸³± 
¿ É³í, Ã»± Ýñ³Ýó å³ï»ñ³½ÙÇ ¹³ßï áõÕ³ñÏ»ÉÁ... 

ºë ß³ï »Ù ó³ÝÏ³ÝáõÙ, áñ å³ï³ëË³Ý»ù ÇÙ 
Ý³Ù³ÏÇÝ »õ ³ÝÏ»ÕÍ ³ë»ù, Ã» ÇÝãáõ »ù áõ½áõÙ Ýí³×»É 
ÇÙ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ, áñÁ Ó»ñÁ ã¿£ Ò»ñ ÑáÕ»ñÁ ã»±Ý Ñ»ñÇùáõÙ 
Ò»½£ 

²¹»ÉÇÝ³ ²í³·ÇÙÛ³Ý, 13 ï³ñ»Ï³Ý, ÈÔÐ, 
êï»÷³Ý³Ï»ñï, 10.08.11 

*** 
êï»÷³Ý³Ï»ñïóÇ ¹åñáó³Ï³Ý ²¹»ÉÇÝ³ 

²í³·ÇÙÛ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ²¹ñμ»ç³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ ·ñí³Í 
Ý³Ù³ÏÇÝ, ÇÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿, å³ï³ëË³Ý»É »Ý ÆÉÑ³Ù 
²ÉÇ»õÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇó: Ð³Û Éñ³·ñáÕÝ»ñÁ  
Ñ³Ý¹Çå»É »Ý ³ñó³ËóÇ ¹åñáó³Ï³ÝÇÝ »õ ÷áñÓ»É 
å³ñ½»É, Ã» å³ï³ëË³ÝÁ áñù³Ýáí ¿ μ³í³ñáõÙ Çñ»Ý: 

²¹»ÉÇÝ³Ý Éñ³·ñáÕÝ»ñÇÝ ³ë³ó, áñ ¹³ 
å³ï³ëË³Ý ã¿, ²¹ñμ»ç³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇ Ùáï 
³ßË³ïáÕ ²ëÉ³Ýáí ³½·³ÝáõÝáí ÙÇ Ù³ñ¹ Çñ 
Ý³Ù³ÏÇó ùë³Ý ³Ý·³Ù Ù»Í Ý³Ù³Ï ¿ ·ñ»É, μ³Ûó Çñ 
Ñ³ñó»ñÇó áã Ù»ÏÇÝ ãÇ å³ï³ëË³Ý»É: 

ºÃ» ÇÙ³Ý³ÛÇ, áñ ³Û¹å»ë »Ý å³ï³ëË³Ý»Éáõ, ã¿Ç 
·ñÇ: ÆÙ Ñ³ñó»ñÇÝ å³ï³ëË³Ý»Éáõ ÷áË³ñ»Ý ëÏë»É 
»Ý Ñ»ùÇ³ÃÝ»ñ å³ïÙ»É: Üñ³Ýù Ï³ñÍáõÙ »Ý, Ã» »ë 
å³ïÙáõÃÛáõÝ ã·Çï»Ù, »õ ÇÝÓ ÷áñÓáõÙ »Ý Ë³μ»É 
Çñ»Ýó ëáõï å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñáí: 

²í»ÉÇ ß³ï ÇÝÓ ¹áõñ ãÇ »Ï»É, áñ ÇÝÓ å³ï³ëË³Ý»É 
»Ý Çμñ»õ ²¹ñμ»ç³ÝÇ ù³Õ³ù³óáõ, ÇëÏ 
êï»÷³Ý³Ï»ñïÝ ¿É Ê³Ýù»Ý¹Ç »Ý ³Ýí³Ý»É: Î³ñÍ»ë 
³Û¹ ûï³ñ Ù³ñ¹ÇÏ åÇïÇ áñáß»Ý Ù»ñ ù³Õ³ùÇ 
³ÝáõÝÁ¦,- Éñ³·ñáÕÝ»ñÇÝ ³ë³ó ²¹»ÉÇÝ³ ²í³·ÇÙÛ³ÝÁ: 
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§Æñ³Ý³Ñ³Û»ñ¦ Ï³Ûù¿çÁ Ñ³Ï»ñÝ»ñÇ ÃÇñ³Ë 
 

 
 

�§²ñ³ùë ß³μ³Ã³Ã»ñÃ¦. Â»Ññ³Ý, 22.08.2011: 
û·áëïáëÇ 21-Ç, ³é³íáïÇó ëÏë³Í Çñ³Ý³Ñ³Û ³ßËáõÛÅ 
Éñ³ïí³Ï³Ý Ï³Ûù¿ç»ñÇó Ù»ÏÁ` §Æñ³Ý³Ñ³Û»ñ¦-Á, 
Ñ³Ï»ñÝ»ñÇ Í³Ýñ Ñ³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÇ ÃÇñ³Ë ¹³ñÓ³í, áñÇ 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÝáõÛÝ ûñí³ Ï»ëûñí³ÝÇó ³Ýç³ïí»ó 
Ï³Ûù¿ç-ÁÝÃ»ñóáÕ Ï³åÁ: ì»ñçÇÝ ßñç³ÝáõÙ Ý³Ù³Ý³í³Ý¹ 
Üáñ æáõÕ³ÛÇ êμ. ²Ù»Ý³÷ñÏÇã í³ÝùÇ Ã³É³ÝÇ áõ Ý³»õ 5-
ñ¹ Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ ³ßËáõÛÅ 
Çñ Éñ³ïíáõÃÛ³Ùμ ³Ûó»Éáõ-ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ Ù»Í ßñç³Ý³Ï 
¿ñ Ó»éù μ»ñ»É §Æñ³Ý³Ñ³Û»ñ¦-Á, ÇÝãÁ íëï³Ñ³μ³ñ 
ß³ï»ñÇÝ ¹áõñ ã¿ñ ·³ÉÇë Ãáõñù»ñÇó ëÏë³Í áõ 
í»ñç³óñ³Í Ù»Ý³ïÇñáõÃÛ³Ùμ áõ ³Ý·Çï³ÏóáõÃÛ³Ùμ 
ï³é³åáÕ Ñ³Û»ñáí: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ï³Ûù¿çÇ å³ï³ë-
Ë³Ý³ïáõÝ»ñÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É »Ý ³ÛÝ £  
 
Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսությունն ու 
Սպահանի հայոց թեմը ինչո՞ւ են լռում Նոր 
Ջուղայի Սբ. Ամենափրկիչ վանքից թալանված 

սրբապատկերների մասին 
Սպահանի ՀԹ առաջնորդարանը 
հաստատում է թալանված 
սրբապատկերների լուրը 
«Արաքս» շաբաթաթերթ, Թեհրան, 
07.07.2011: Ըստ հայաստանյան 
լրատվամիջոցների, հունիսի 12-ին, 
Լոնդոնում, երկու անհայտ հայ անձինք 
փորձել են վաճառքի հանել հայկական 
թանգարանային հինգ սրբապատկերներ՝ 
ա- «Սուրբ թաղումն Տիառն մերոյ 
Յիսուսի Քրիստոսի», Սարգիս Բիծակ, 
1329թ. մագաղաթի վրա, չափսը՝ 16 * 23 
սմ. 
բ- «Վերնայտուն», (Ոտնալվա) Կիրակոս 
Սյունեցի, 1300թ. մագաղաթի վրա, 
չափսը՝ 16 * 23 սմ. 
գ- «Հոգիգալուստ», Կիրակոս Սյունեցի, 
1330թ. մագաղաթի վրա, չափսը՝ 16 * 23 
սմ. 
դ- «Ավետարանիչ», Սարգիս Աբեղա, 
1600թ. թղթի վրա, չափսը՝ 18 * 25 սմ. 
ե- «Ավետարանիչ», Հակոբ Ջուղայեցի, 1607թ. թղթի վրա, 
չափսը՝ 18 * 25 սմ. 
ու նաև, կտավի վրա, երկու յուղաներկ նկարչություններ: 
 
Հարցի մանրամասը պարզելու համար, թերթիս 
խմբագրությունը կապ հաստատեց Սպահանի հայոց թեմի 
առաջնորդարանի հետ, մեր հարցումին ի պատասխան 
առաջնորդարանի գրասենյակի պատասխանատու 
Բարթուխ Բաղումյանը հաստատելով սրբապատկերների 
թալանի լուրն ասաց. «Այո, լուրը ճիշտ է, հաստատում 
ենք»: 
Բաղումյանն, իհարկե, չկարողացավ հստակեցնել 
յուղաներկ նկարչությունների պարագան. «Դրանց մասին 

դեռ հստակ բան չենք կարող ասել» եւ ավելացրեց նաեւ, 
որ հարցը հետեւում են եւ, ի զարմանս մեզ, շեշտեց, որ 
«անպայման սրբաապատկերները վերդարձվելու են»: 
 
Նկատի ունենալով, որ սա քանիերորդ անգամն է ինչ 
թալանի է ենթարկվում Սբ. Ամենափրկիչ վանքի 
թանգարանը, հարց է առաջանում. 
- Ինչո՞ւ, երեք շաբաթ դեպքից հետո, լուրի մասին դեռ լուռ 
են մնում Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսությունն ու 
Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդարանը, հակառակ նրան 
որ հունիսի 13-ին արդեն իսկ իրենց տեղեկացվել էր այդ 
մասին: Չէ որ լռությունն ինքնին թալանին մեղսակցել է 
նշանակում: 
- Արդյո՞ք ոստիկանությունն հարցից տեղյակ է: Իսկ եթե ոչ, 
ինչո՞ւ:  
- Քանի՞ թանգարանային նմուշ է թալանվել Վանքից, եթե 
իհարկե դա հայտնի է Սպահանի ՀԹ 
պատասխանատուներին: 
 
Պաշտոնապես հաստատվեց Սպահանի Սրբ. 

Ամենափրկիչ վանքի թալանված 
սրբապատկերների լուրը 

«Արաքս» շաբաթաթերթ, Թեհրան, 09.07.2011: հուլիսի 9-
ին, Սպահանի հայոց թեմի Թեմական խորհուրդը, 
ուշացումով, հանդես եկավ պաշտոնական 
հաղորդագրությամբ, ուր ասվում է . 
«Սպահանի հայոց Թեմական խորհուրդը մեր ժողովրդին 
յայտնում է, որ տեղեկացել է՝ Անգլիայում աճուրդի են դրւել 
Ս. Ամենափրկիչ վանքի թանգարանի ձեռագրերից 
առանձին մանրանկարչութեան էջեր։ 
Անմիջապէս կապւել ենք մեզ վստահած մասնագէտ 
անձանց հետ՝ աւելի մօտկից ստուգելու հարցը եւ մեզ 
տեղեակ պահելու, որպէսզի օրինական միջոցներով 
խնդիրը պարզենք։ 
Առ այդ՝ հարցը խորհրդապահական ձեւով հետապնդում 
էինք՝ յանցագործին ի յայտ բերելու՝ գործընթացը 
չվնասելու նպատակով, եւ ներկայ փուլում ստուգւում են 
հանգամանքները՝ ձեռագրի էջերը վերադարձնելու 
նպատակով։ 
Այսու մեր ժողովրդին դիմում ենք, որ անհիմն 
մեկնաբանութիւններից խուսափեն եւ վստահ լինեն, որ 
Սպահանի հայոց թեմի ազգային մարմինները առաջնորդ 
Սրբազան Հօր գլխաւորութեամբ նախանձախնդիր են եւ 
այս հարցը հետապնդելու են մինչեւ բարւոք լուծում»։ 
Իհարկե, հայկական առածն ասում է «Լավ է ուշ, քան 
երբեք», բայց հիմնական հարցը անհասկանալիորեն մնում 
է չպատասխանված: Ինչու Սպահանի հայոց թեմի 
Թեմական խորհուրդը չի հստակեցնում, թե երբ 
իրականացել թալանը և եթե մամուլը չբարձրացներ 
թալանված սրբապատկերների լուրը, ապա երբ էր 
խոսելու այս մասին: 
Իսկ ինչ նորություն կա այս հաղորդագրության մեջ: 
Այստեղ բերված է «աճուրդ» բառը, որը չի օգտագործվել 
«Արաքս»-ի եւ հայկական այլ լրատվամիջոցների կողմից, 
ինչն ապացուցում է, որ հարցերը ավելի զարգացած են 
քան մամուլում արծարծվածը: Այդ դեպքում հնարավոր էր 
Ինտերպոլի միջոցով հարցը շատ արագ լուծել: Սակայն 
մյուս կողմից հաղորդագրության ոճը ենթադրել է տալիս, 
որ ցայժմ հարցի մասին չի տեղեկացվել ոստիկանությունը 
եւ թվում է, որ Թեմական խորհուրդը իր սեփական 
միջոցներով է փորձում հարցը փակել: Ու նաեւ, որ երկու 
հանցագործի հարց չկա, ինչպես գրել էր մամուլը, այլ 
միայն մի, որի առնչությամբ ՍՀԹ Թեմական խորհուրդը 
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վստահեցնում է. «Առ այդ՝ խորհրդապահական ձեւով 
հետապնդում էինք՝ յանցագործին ի յայտ բերելու՝ 
գործընթացը չվնասելու նպատակով, եւ ներկայ փուլում 
ստուգւում են հանգամանքները՝ ձեռագրի էջերը 
վերադարձնելու նպատակով»։ 
Ավելացնենք նաեւ, որ վերոնշյալ հաղորդագրության 
հեղինակները աշխատել են հանցագործին 
«խորհրդապահական ձեւով» հետապնդելու անհիմն 
բացատրությամբ արդարացնել իրենց` Սպահանի հայոց 
թեմի Թեմական խորհուրդի, երկար և անհասկանալի 
լռությունը եւ ինչու չէ նաեւ մեղսակցությունն այս գործում: 
Վերջում, մեր կողմից ուզում ենք շեշտել, որ ամենայն 
անկեղծությամբ հավատում ենք, որ Սրբազան Հայրը իր 
կարելին կանի սրբապատկերների վերադարձնելու 
համար: Դրանով հանդերձ կարծում ենք՝ 
հանցագործությունը պարզելու բանալին նախեւառաջ 
ոստիկանության մոտ պիտի փնտրել և ոչ թե 
«խորհրդապահական» անբացատրելի գործունեությամբ: 

 
Èàôê²´²ÜàôÂÆôÜ 

§ êî²òô²Ì ØÆ ¶ðàôÂº²Ü¦²èÆÂàì 
àõñ³Ë³ÉÇ ¿ áñ Ø³ÙáõÉÁ »ñμ»ÙÝ ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ¿ 

·³ÕáõÃáõÙ å³ï³Ñ³Í »°õ Ñ³×»ÉÇ »°õ ïÑ³× ¹¿åù»ñÇÝ: ê³Ï³ÛÝ 
³õ»ÉÇ áõñ³Ë³ÉÇ åÇïÇ ÉÇÝ¿ñ »Ã¿ Çñ ³Ý¹ñ³¹³ñÓÝ»ñÁ ×Çß¹ »õ 
¹³ëïÇ³ñ³ÏÇã ÉÇÝ¿ÇÝ: 

²ñ¹³ñ»õ §²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃÇ ÑÇÝ·ß³μÃÇ ûñõ³Û 18 û·áëïáë 
2011-Ç ÃõáõÙ §ëï³óõ³Í ·ñáõÃÇõÝ¦ í»ñï³éáõÃ»³Ùμ ·ñáõÃÇõÝÁ 
Çñ Ù¿ç μáí³Ý¹³ÏáõÙ ¿ ëË³É μ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñ: 

Ü³Ë ì³ñ¹³í³éÇ ïûÝÁ, áñÁ øñÇëïáëÇ ²ÛÉ³Ï»ñåáõÃ»³Ý 
ïûÝÝ ¿ Ù»ñ »Ï»Õ»óáõ ÑÇÝ· ï³Õ³õ³ñÝ»ñÇó ¿ »õ Ù»Í ßáõùáí ¿ 
ïûÝõáõÙ »Ï»Õ»óáõÙ: îûÝÇÝ Ï³åõ³Í, ³ßË³ñÑÇÏ 
ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ μ³ó³ñÓ³Ï³å¿ë ïûÝÇÝ ¿áõÃ»³Ý Ñ»ï Ï³å 
ãáõÝ»Ý: ê³Ï³ÛÝ Ñ³ñóÁ ³Ûë ã¿: Ð³ñóÁ ³ÛÝ ¿, áñ Ù»ñ 
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ 
ÙÇÙ»³Ýó íñ³Û çáõñ Ã³÷»Éáõ »Õ³Ý³ÏÝ ¿: ºÏ»Õ»ó³Ï³Ý 
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý 
ÁÝÃ³óùÇÝ ³ñ·»É»óÇÝ Çñ³ñ íñ³Û çáõñ Ã³÷»Éáõ ëáíáñáõÃÇõÝÁ, 
ù³ÝÇ áñ ³Û¹ Ï³ï³ñõáõÙ ¿ ³ÕÙÏ³ÉÇó »õ ß³ï ³Ýå³ïß³× 
Ó»õáí »õ Ë³Ý·³ñáõÙ ¿ñ ÏñûÝ³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ, »ñμ ³Û¹ ¿É 
û·áõï ã³ñ»ó ³ÛÝ ³ï»Ý »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ ëïÇåõ»ó 
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë »Ï»Õ»óáõ ßñç³÷³ÏáõÙ ÙÇÙ»³Ýó íñ³Û çáõñ 
Ã³÷»ÉÁ ³ñ·»É»É: ºÕ³ÍÁ ³Ûë ¿: 

Ð»ï³ùñùñ³Ï³ÝÝ áõ ó³õ³ÉÇÝ ³ÛÝ ¿ áñ áã áù, áã ³Ûëå¿ë 
³ë³Í ëñïó³õ »õ Ï³Ù ¿É »Ï»Õ»óÇáí ¿³å¿ë Ñ»ï³ùñùñõáÕ Ù¿ÏÁ 
ãÙûï»ó³õ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃ»³Ý »Õ³ÍÇÝ ¹³ñÙ³Ý 
·ïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ. ÙÇ³ÛÝ ëÏëõ»ó ï³ñ³Íõ»É ³ÛÝ Ã¿ êñμ³½³ÝÁ 
³ñ·»É»É ¿ Çñ³ñ íñ³Û çáõñ Ã³÷»ÉÁ, áñÁ ãÇ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý: 

ÆëÏ ³Ûë ï³ñõ³Û ì³ñ¹³í³éÇ ûñõ³Ý »Õ³ÍÁ ÑÇÙÝáíÇÝ 
ëË³É ¿ Ý»ñÏ³Û³óõ»É: ê. å³ï³ñ³·Çó Û»ïáÛ ¹³ÑÉÇ×áõÙ ¿ÇÝ 
¹åñ³ó ¹³ëÝ áõ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ: ²ëõ»ó áñ 
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÇõÝÁ »Ï»Õ»óáõ ÏÇó ÷³ñùáõÙ çñ³Ë³Õ »Ý 
³ÝáõÙ: ²é³çÝáñ¹ êñμ³½³ÝÁ ¹é³Ý å³Ñ³Ï äñÝ. ì³Ñ³ÝÇÝ 
Ã»É³¹ñ»ó  áñ  Ýñ³Ýó Ùûï ·Ý³Û áñ »Ï»Õ»óÇ μ»ñÇ ¹ñ³Ýó, äñÝ. 
ì³Ñ³ÝÁ ·Ý³ó »õ »Ï³õ áõ ³ë³ó áñ Ýñ³Ýù ³ñ¹¿Ý Ë³éÝõ»É ¿ÇÝ 
ï»Õ³óÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï »õ Ñ»ï»õ³μ³ñ ¹Åõ³ñ ¿ñ Ýñ³Ýó 
Ý»ñë Ññ³õÇñ»É: 

ä³ï³ÑáõÙ ¿ ³ÛÝ, áñ ³Û¹ ÙÇçáóÇÝ ï»ÕõáÛÝ 
áëïÇÏ³Ý³å»ïÁ ³Û¹ ï»ÕÇó ³ÝóÝ»ÉÇë ï»ëÝáõÙ ¿ ³Ûë ËáõÙμÇÝ 
»õ Éáõñ ï³ÉÇë ¿ Ë³Õ³Õ³å³Ñ áëïÇÏ³ÝÝ»ñÇÝ áñ ·³Ý »õ 
Ï³óáõÃ»³Ý ï¿ñ Ï³Ý·Ý»Ý: Þáõñç ï³ëÁ Ù»ñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇó 
Ó»ñμ³Ï³ÉõáõÙ »Ý: ÜáÛÝ Å³ÙÇÝ ²é³çÝáñ¹ êñμ³½³ÝÁ 
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ áõÝ»ÝáõÙ 107 »õ 105 áëïÇÏ³Ý³å»ïÝ»ñÇ Ñ»ï »õ 
μ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñ ¿ ï³ÉÇë Ýñ³Ýó ³ë»Éáí, áñ Ù»ñ ³Ûë ïûÝÇÝ 
Ý³Ë »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ »Ýù Ï³ï³ñáõÙ »õ ¹ñ³ÝÇó 
Û»ïáÛ ÙÇÙ»³Ýó íñ³Û çáõñ »Ýù Ã³÷áõÙ, Ù»ñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ 
ÙÇ ùÇã ³ÝÑ³Ùμ»ñ, »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Ë³Ý¹³í³éáõÃ»³Ùμ 
μ³ÏÇó ¹áõñë ÏáÕùÇ ÷³ñùáõÙ ëÏë»É »Ý ÙÇÙ»³Ýó íñ³Û çáõñ 

Ã³÷»É. ³Û¹ ÙÇçáóÇÝ ¿É Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý áõÅ»ñÁ »Ï»É »õ 
Ó»ñμ³Ï³É»É »Ý Ýñ³Ýó: 107 ßñç³ÝÇ áëïÇÏ³Ý³å»ïÁ 
³ÝÙÇç³å¿ë Ï³å ¿ å³ÑáõÙ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÇ Ñ»ï, 
μ³ó³ïñáõÙ »Õ»ÉáõÃÇõÝÁ »õ ³å³ íëï³Ñ»óÝáõÙ ¿ ³é³çÝáñ¹ 
êñμ³½³ÝÇÝ, áñ Ñ³ñóÁ ÉáõÍõ³Í ¿ »õ ßáõïáí Ýñ³Ýó ³½³ï 
Ï³ñÓ³Ï»Ý »õ Çñûù ³½³ï »Ý ³ñÓ³ÏõáõÙ ÙÇ³ÛÝ Çñ»Ýó 
³ÝÓÝ³ÃÕÃ»ñÁ å³ÑáõÙ »Ý: Ú³çáñ¹ ûñÁ Ó»ñμ³Ï³Éõ³Í »õ 
³½³ï ³ñÓ³Ïõ³Í »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ÍÝáÕÝ»ñÁ ²é³çÝáñ¹³ñ³Ý 
»Ý »Ï»É ¹ÇÙ»É ¹Çõ³Ý³å»ïáõÃ»³Ý »õ ²é³çÝáñ¹ êñμ³½³Ý Ðûñ 
Ã»É³¹ñáõÃ»³Ùμ Çñ»Ýó Ý³Ù³Ï ¿ ïñõ»É Éáõë³μ³ÝÇã 
μ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ Ýñ³Ýù Ý³Ù³ÏÁ ï³ñÇÝ 
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ³é áñ ³ÝÏ ¿: 

²Ûëù³Ý å³ñ½ »õ Ûëï³Ï ¿ »Õ»É ³Ù¿Ý ÇÝã: àã ³½·³ÛÇÝ  
ÇßË³ÝáõÃ»³Ý »õ áã ¿É ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ Â»Ññ³ÝÇ »õ 
ÐÇõëÇë³ÛÇÝ Æñ³Ý³Ñ³ÛáõÃ»³Ý ä³ï·³Ù³õáñ äñÝ. ¶¿áñ· 
ì³ñ¹³Ý»³ÝÇ μ³ñ»ËûëáõÃ»³Ý Ï³ñÇù ¿ »Õ»É: 

¼³ñÙ³Ý³ÉÇÝ ³ÛÝ ¿, áñ ¹Åμ³Ëï³μ³ñ Ù³ÙáõÉÁ ³Ûë 
ù³ÝÇ»ññáñ¹ ³Ý·³ÙÝ ¿ Çñ»Ý ÕñÏõ³Í »õ Ï³Ù §åÕïáñ çñáõÙ 
ÓáõÏ áñë³óáÕ¦ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ïåáõÙ ¿ ³é³Ýó ëïáõ·»Éáõ »õ 
Ï³Ù å³ïÏ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Éáõë³μ³ÝáõÃÇõÝ »õ 
μ³ó³ïñáõÃÇõÝ áõ½»Éáõ: 

ÄáÕáíáõñ¹Á ³ÏÝÏ³ÉáõÙ ¿ Çñ Ù³ÙáõÉÇó ³é³õ»É ½·ûÝáõÃÇõÝ 
»õ ÇÙ³ëïáõÝ Éñ³ïõáõÃÇõÝ: 

Â.Ð.Â.  ÎðúÜ²Î²Ü ÊàðÐð¸Æ ¸Æô²Ü 
 

-§²ÉÇù¦-ÇÝ, §²ñ³ùë¦-ÇÝ,§ÚáÛë¦-ÇÝ,§ÈáÛë¦-ÇÝ »õ §Ð³Û»ÉÇ¦ 
Ï³Ûù¿çÇÝ.  
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Հայաստանի արտահանումն աճել է 33,8% 

News.am. 8-8-2011- 2011թ. առաջին կիսամյակում 
Հայաստանի արտահանումը նախորդ տարվա նույն 
ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 33,8%, իսկ 
ներմուծումն աճել է 10,1%: Սակայն ներմուծումը 3,23 
անգամ գերազանցում է արտահանումը: Բացասական 
սալդոն նույնիսկ աճել է` $1,30 միլիարդից մինչեւ $1,33 
միլիարդ:ՀՀ Պետեկամուտների կոմիտեի հրապարակած 
տվյալների համաձայն արտահանման բարձր ցուցանիշն 
ապահովել է պղնձի հանքանյութի եւ խտանյութի 
արտահանման 34,7% աճը: Ընդհանուր արտահանման 
մեջ պղնձի հանքանյութի եւ խտանյութի տեսակարար 
կշիռը հասել է 21,8%-ի: Երկրորդ տեղում «չռաֆինացված 
պղինձ, էլեկտրոլիտիկ ռաֆինացման պղնձե անոդներ» 
կետն է. արտահանման աճը կազմել է 39,4%, իսկ 
ընդհանուր արտահանման մեջ մասնաբաժինը հասել է 
10,0%-ի: Երրորդ տեղում ոգելից խմիչքներն են` 
հիմնականում, կոնյակ եւ խաղողի գինի: Արտահանումն 
աճել է 34,9%, իսկ ընդհանուր արտահանման մեջ 
մասնաբաժինը հասել է 7,7%-ի: Ընդամենը 10 
ապրանքային խմբերն ապահովել են արտահանման 
78,9%-ը, ինչը խնդրահարույց է: 
Ներմուծման մեջ 10 ապրանքային խմբերն ապահովել են 
միայն 38,5%-ը: Ներմուծման խոշորագույն խումբը 
«բնական եւ հեղուկ գազն է»: Դրա ներմուծումն ավելացել 
է 16,6%: Բնական գազի 1/3-րդը սպառվում է տնային 
տնտեսություններում: Երկրորդ տեղում են 
նավթամթերքները, հիմնականում, բենզին եւ դիզվառելիք, 
որոնց մասնաբաժինը ընթացիկ տարվա առաջին 
կիսամյակում հասել է ներմուծման 8,5%-ի: Այսպիսով, 
Հայաստանի ներմուծման մոտ 25%-ը կազմում են 
էներգակիրները, ինչը մեծացնում է Հայաստանի արտաքին 
առեւտրի դիսբալանսը: 
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Ð²ÚÎ²Î²Ü Þ²ÊØ²îÆ Üàð ö²è²ÐºÔ 
Üì²ÖàôØÀ 

 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³í³ù³Ï³ÝÝ ³ßË³ñÑÇ ã»ÙåÇáÝ 

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ß³ËÙ³ïÇ ï³ñ»·ñáõÃÛáõÝáõÙ ÙÇ Ýáñ 
÷³ÛÉáõÝ ¿ç ³í»É³ó³í: ¶»ñ³½³Ýó Ñ³Ý¹»ë ·³Éáí 
âÇÝ³ëï³ÝÇ ÜÇÝμá ù³Õ³ùáõÙ ³ÝóÏ³óí³Í ß³ËÙ³ïÇ 
³ßË³ñÑÇ ÃÇÙ³ÛÇÝ 8-ñ¹ ³é³çÝáõÃÛáõÝáõÙ, 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³í³ù³Ï³ÝÝ Çñ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç 
³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ýí³×»ó ÙáÉáñ³ÏÇ áõÅ»Õ³·áõÛÝ ÃÇÙÇ 
ïÇïÕáëÁ: Þ³ËÙ³ï³ÛÇÝ ûÉÇÙåÇ³¹³Ý»ñÇ ÏñÏÝ³ÏÇ 
ã»ÙåÇáÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³í³ù³Ï³ÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ È»õáÝ 
²ñáÝÛ³ÝÁ, ê»ñ·»Û ØáíëÇëÛ³ÝÁ, ìÉ³¹ÇÙÇñ Ð³ÏáμÛ³ÝÁ, 
¶³μñÇ»É ê³ñ·ëÛ³ÝÝ áõ èáμ»ñï ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÁ 
Ù³ñ½ã³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»Í ÷áñÓ áõÝ»óáÕ ²ñß³Ï 
ä»ïñáëÛ³ÝÇ ·ÉË³íáñáõÃÛ³Ùμ Ù»Ï ³Ý·³Ù »õë 
Ñ³ëï³ï»óÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ß³ËÙ³ïÇ μ³ñÓñ 
í³ñÏ³ÝÇßÝ ³ßË³ñÑáõÙ, Ùñó³Ë³Õ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ 
¹ñë»õáñ»óÇÝ Çñ»Ýó í³ñå»ïáõÃÛáõÝÝ áõ 
ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ »õ ³ñÅ³ÝÇáñ»Ý Ýí³×»óÇÝ 
³ßË³ñÑÇ ÃÇÙ³ÛÇÝ ³é³çÝáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃáÕÇ ÏáãáõÙÁ: 
Ü³Ëáñ¹ Ùñó³ßñç³ÝáõÙ Ù»ñ ß³ËÙ³ïÇëïÝ»ñÁ ÙÇ 
÷áùñ ½Çç»É ¿ÇÝ ³é³ç³ï³ñÇ ¹Çñù»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ ÏñÏÇÝ 
Ñ³Ù³ËÙμ»óÇÝ Çñ»Ýó áõÅ»ñÝ áõ Ñ³ÛïÝí»óÇÝ ³ñÅ³ÝÇ 
μ³ñÓáõÝùÇÝ: 

 
§Ð²Ø²Ð²ÚÎ²Î²Ü Ê²ÔºðÀ ¸²ðÒ²Ü Î²Øàôðæª 

ØÆ²ìàðºÈàì Ð²ÚàôÂÚ²ÜÀ¦ 
ÜÙ³Ý Ñ³Ùá½ÙáõÝù Ñ³ÛïÝ»ó  

ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ 
ú·áëïáëÇ 14-21-Á ºñ»õ³ÝáõÙ ³ÝóÏ³óí³Í 

Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 5-ñ¹ Ë³Õ»ñÝ ³Ýó³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý 
·ÇñÏÁ: §ØÇ³ëÝáõÃÛáõÝª ëåáñïáí¦ Ýß³Ý³μ³Ýáí 
³ÝóÏ³óí³Í Ë³Õ»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»óÇÝ 125 ù³Õ³ùÝ»ñÇ 
3240 Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ, áñáÝù 10 Ù³ñ½³Ó»õ»ñáõÙ å³Ûù³ñ 
ÙÕ»óÇÝ Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 5-ñ¹ Ë³Õ»ñÇ Ù»¹³ÉÝ»ñÇ áõ 
Ùñó³Ý³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 

Ê³Õ»ñÇ í»ñçÇÝ ³Ïáñ¹Á ÑÝã»ó ²½³ïáõÃÛ³Ý 
Ññ³å³ñ³ÏáõÙ, áñï»Õ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ÷³ÏÙ³Ý 
Ñ³Ý¹Çë³íáñ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ 
ê³ñ·ëÛ³ÝÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùμ: Ü³ Ñ³ïáõÏ 
Ùñó³Ý³ÏÝ»ñ Ñ³ÝÓÝ»ó 5 ³Ýí³Ý³Ï³ñ·»ñáõÙ 
Ñ³ÕÃ³ÍÝ»ñÇÝ: Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 5-ñ¹ Ë³Õ»ñÇ 
É³í³·áõÛÝ Ù³ñ½³Ï³Ý å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝ ×³Ý³ãí»ó 
´áõ»Ýáë ²Ûñ»ëÁ: §²ñ¹³ñ³óÇ Ë³ÕÇ Ñ³Ù³ñ¦ 
Ùñó³Ý³ÏÁ Ñ³ÝÓÝí»ó àõñÙÇ³ÛÇÝ (Æñ³Ý): §Ø³ñ½³Ï³Ý 
á·Ç »õ Ñ³Ùμ»ñáõÃÛáõÝ¦ Ùñó³Ý³ÏÇÝ ³ñÅ³Ý³ó³í è¸ 
â³É¹ÇñÇ å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ §Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
5-ñ¹ Ë³Õ»ñÇ Ñ³ÛïÝáõÃÛáõÝ¦ ×³Ý³ãí»ó å³ïÙ³Ï³Ý 
ê³ëáõÝÇ ÃÇÙÁ: 

Ê³Õ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝóÏ³óí»ó Ý³»õ 
·»Õ»óÏáõÃÛ³Ý ÙñóáõÛÃ, áñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»óÇÝ 22 

Ù³ñ½áõÑÇÝ»ñ: Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 5-ñ¹ Ë³Õ»ñÇ 
·»Õ»óÏáõÑáõ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ùñó³Ý³ÏÁ ê»ñÅ 
ê³ñ·ëÛ³ÝÁ Ñ³ÝÓÝ»ó ºñáõë³Õ»ÙÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã 
øñÇëïÇÝ» Ü³ç³ñÛ³ÝÇÝ: 

²ÛÝáõÑ»ï»õ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ 
áÕçáõÛÝÇ Ëáëùáí ¹ÇÙ»ó Ñ³Ý¹ÇëáõÃÛ³Ý 
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë Ýß»Éáí. 
§ÞÝáñÑ³íáñáõÙ »Ù μáÉáñÇë ³Ûë ÑÇ³ëù³Ýã 
ÙÇçáó³éáõÙÁ μ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ áõ 
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ÞÝáñÑ³íáñáõÙ »Ù μáÉáñ 
Ñ³ÕÃáÕÝ»ñÇÝ, μ³Ûó íëï³Ñ »Ù, áñ å³ñïíáÕÝ»ñ ã»Ý 
»Õ»É, áñáíÑ»ï»õ μáÉáñë Ñ³í³ùí»É »Ýù ù³Õ³ù³Ù³Ûñ 
ºñ»õ³ÝáõÙ, áñå»ë½Ç Ý³Ë Ùñó»Ýù, Ý³»õ Ýáñ 
Í³ÝáÃÝ»ñ áõ ÁÝÏ»ñÝ»ñ Ó»éù μ»ñ»Ýù: ²åñ»Éáí 
³ßË³ñÑÇ ï³ñμ»ñ Í³Ûñ»ñáõÙ, ï³ñμ»ñ 
μÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ, Ù»Ýù áõÝ»Ýù Ù»Ï Ñ½áñ 
ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛáõÝª μáÉáñë Ñ³Û »Ýù: 

Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÁ ÝáñÇó ÙÇ³íáñ»óÇÝ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ, ²ñó³ËÇ »õ ê÷ÛáõéùÇ Ù»ñ μ³½Ù³Ñ³½³ñ 
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ, Ýñ³Ýó Ýáñ³Ýáñ Í³ÝáÃáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
μ³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝ, Ù³ñ½³Ï³Ý Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý 
ÙñóáõÙÝ»ñ å³ñ·»õ»óÇÝ: Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÁ 
¹³ñÓ³Ý Ï³Ùáõñçª ÙÇ³íáñ»Éáí Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ: ´áÉáñÇ¹ 
μ³ñÇ ×³Ý³å³ñÑ »Ù Ù³ÕÃáõÙ, ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù, 
áñå»ë½Ç Ó»½ Ñ»ï ï³Ý»ù Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ç»ñÙáõÃÛáõÝÇó ÙÇ 
å³ï³é »õ ÙÇÝã»õ Ñ³çáñ¹ ³Ý·³Ù Ð³Û³ëï³Ý ·³ÉÝ 
³Ûë ûñ»ñÇ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³Ñå³Ý»ù: àõ ÙÇßï 
íëï³Ñ »Õ»ù, áñ Ó»½³ÝÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ Ù»½ Ñ³Ù³ñ 
ó³ÝÏ³ÉÇ ³ÝÓ ¿: ò³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù Ý³»õ, áñ ¹áõù 
Ð³Û³ëï³Ý ·³ù áã ÙÇ³ÛÝ Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ 
³éÇÃáí, ³ÛÉ ó³ÝÏ³ó³Í ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ 
û·ï³·áñÍ»ù ¹³ ³Ý»Éáõ¦: 

²ÛÝáõÑ»ï»õ ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÁ Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 5-ñ¹ 
Ë³Õ»ñÁ Ñ³Ûï³ñ³ñ»ó ÷³Ïí³Í, áñÇó Ñ»ïá Ë³Õ»ñÇ 
ç³ÑÁ Ù³ñí»ó: ÆëÏ »ñ»ÏáÝ ³í³ñïí»ó ×áË 
Ñ³Ù»ñ·³ÛÇÝ Íñ³·ñáí, áñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»óÇÝ Ý³»õ 
ë÷Ûáõéù³Ñ³Û Ï³ï³ñáÕÝ»ñ: 
 

²ñ»õÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý 
 

Արարատի ստորոտին` հզոր պայթյուն 

Իրանից Թուրքիա ձգվող գազատարի` Արարատ լեռան 
ստորոտով անցնող հատվածում հզոր պայթյուն է տեղի 
ունեցել: Այս մասին տեղեկացնում է թուրքական «Դողան» 
գործակալությունը: 
Ուժեղ պայթյունին հետևել է հրդեհը: Կրակի 
բարձրությունը կազմել է 60 մետր: Կրակը երևացել է 
Իգդիրում և Վանում: Պայթյունը տեղի է ունեցել տեղական 
ժամանակով 23:00-ին (հայաստանյան ժամանակով 01:00-
ին): Պայթյունի պատճառները դեռ հայտնի չեն: Դեպքի 
վայրում մեծ թվով հրշեջներ են աշխատել: 
HayNews.am 

 
Թուրքաբնակ հայուհին ողջ կյանքը տղամարդ 

է ձեւացել` ոտնձգություններից 
պաշտպանվելու համար 

News.am. 7-8-2011- Թուրքաբնակ հայուհի Սոնա 
Պոլատը ողջ կյանքը տղամարդ է ձեւացել` պաշտպանվելու 
համար գյուղի հարեւանների ոտնձգություններից: 
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Ինչպես հաղորդում է Nouvelles d’Armenie-ին, 1931թ. 
Կարսի շրջանի Տելեկ գյուղում ծնված Սոնան 28 
տարեկանում հեռացել է ամուսնուց, որը նրան ծեծի ու 
բռնության է ենթարկել:Մնալով միայնակ, Սոնան 
տեղափոխվել է Էրզրում, եւ, տղամարդկանց 
ոտնձգություններից խուսափելու համար, ինքն է 
տղամարդ ձեւացել: Նա միշտ կարճ սանրվածք է ունեցել 
ու տղամարդու հագուստ է կրել: 
Սոնա Պոլատի անհետացումը վերջերս բացահայտել է 
թուրքական CNN Turk հեռուստաալիքը: 
 

Թուրքական թերթ.  
«Արարատը տանք հայերին» 

Panorama.am. 8-8-2011- Թուրքիայի «Taraf» թերթի 
հոդվածագիր Սերդար Քայան «Արարատը տանք ... » 
վերտառությամբ հոդվածում անդրադարձել է հայության 
համար Մասիս սարի բացառիկ կարևոր և սուրբ 
նշանակությանը: 
Քայան ընդգծում է, որ Արարատն առանցքային դեր ունի 
հայոց պատմամշակութային ինքնության մեջ: Նա նույնիսկ 
նշում է, որ Արարատն իր ողջ պերճաշուքությամբ երևում է 
միայն հայկական կողմից, ոչ Թուրքիայից: Եվ այդ ամենի 
գիտակցման կարողությամբ էլ, ըստ թուրք հոդվածագրի, 
պարզ է դառնում, որ հայության համար կորուսյալ 
Արարատը վերադարձնելը տարբերվում է զուտ 
տարածքային ընդլայնման պարզ քաղաքական միտումից: 
«Աղրը լեռը (թուրքերն այդպես են անվանում Արարատը) 
հայերի համար շատ կարևոր է, իսկ մեզ համար մյուս 
լեռներից չի տարբերվում: Ու ի՞նչ կլինի, եթե ցամաքային 
նույնաչափ տարածքով այն փոխանակենք հայերի հետ` 
այդպիսով խաղաղության ճանապարհին մի մեծ քայլ 
կատարելով»,- հարց է բարձրացնում հոդվածի հեղինակը, 
որն ուղղել է իր զրուցակցին: Վերջինս լրջորեն 
անհանգստացել է այդ առաջարկից և անիրագործելի 
համարել, քանի որ Արարատը ռազմավարական 
կարևորություն ունի: 
Սերդար Քայան համառել է և կրկնել հարցը` այս անգամ, 
նշելով, որ ավելի մեծ հողատարածքի դիմաց Արարատը 
հանձնվի հայերին: Քայայի բնութագրմամբ` «Զրուցակիցն 
այլ փաստարկ չկարողանալով գտնել` ուղղակի դասական 
պատասխան է տվել, թե չի կարելի նման բան անգամ 
մտածել, քանի որ հայրենի հողը սուրբ է»: 
Այս օրինակով թուրք հոդվածագիրը նկատել է տալիս, որ 
մտածելակերպի փոփոխության անհրաժեշտություն կա, 
այլապես խաղաղության ճանապարհը անհասանելի 
կմնա`հիշեցնելով Ալբերտ Էյնշտեյնի հետևյալ միտքը. 
«Խնդիրները չեն կարող լուծվել մտածողության այն 
մակարդակում, որում դրանք ստեղծվել են»։  
 
Թուրքիայում «հայերի գանձերը» որոնողներին 

ստիպում են թույլտվություն ստանալ 
News.am. 12-8-2011- Կարսի թանգարանի տնօրեն 
Նեջմեթին Ալփը կրկին զգուշացրել է քաղաքացիներին, որ 
առանց թույլտվության գանձեր որոնողները կկանգնեն 
դատարանի առաջ։ 
Թուրքական KHA գործակալության փոխանցմամբ՝ Կարսի 
թանգարանի տնօրենը շեշտել է, որ գանձեր գտնելու 
համար անօրինական կերպով տարբեր վայրերում փոս 
փորողներն իրենց արարքով լուրջ խնդիրներ են ստեղծում 
հասարակության եւ միջավայրի համար։ Նեջմեթին Ալփը 
պնդել է, թե գանձ փնտրողները պետք է թուլտվության 
համար իրենց դիմեն, որից հետո կուսումնասիրվի 

տեղանքը եւ որոշում կկայացվի։ 
«Անօրիանական կերպով փոս փորողները կկանգնեն 
դատարանի առջեւ։ Դրանից խուսափելու համար 
խորհուրդ եմ տալիս ստանալ օրինական թույլտվություն»,-
ասել է Կարսի թանգարանի տնօրենը։ 
Նշենք, որ ամբողջ Թուրքիայի տարածքում, որտեղ որ 
ապրել են հայերը, գանձ փնտրելու տենդ է։ Տեղի 
բնակիչները առիթը բաց չեն թողնում իրենց պատմական 
հայրենիքը մեկնած հայերից հետաքրքրվելու «թաքցրած 
գանձերով»՝ դրանք կիսվելու առաջարկ անելով նրանց։ 
Գանձերի մոլուցքով տառապողներն իրականացնում են 
սրբապղծություն՝ քանդելով հայերի գերեզմաներն ու 
եկեղեցիների հիմքերը։  
 
Թուրքիայում հայերը ուխտ են կատարել 

Սասնա Մարութա սարում 

 
News.am. 1-8-2011- Ներկայումս Թուրքիայի տարածքում 
գտնվող հայկական Սասունի Մարութա սարի գագաթին 
գտնվող մատուռում մի խումբ հայեր իրականացրել են 
իրենց ավանդական ուխտը։ 
Թուրքական Batman Postasi կայքի փոխանցմամբ՝ 
Թուրքիայի Բաթման նահանգում գտնվող Սասունի 
քաղաքապետարանի եւ քայմաքամի կողմից 
կազմակերպած վերելքը դեպի Մարութա լեռ սկսվել է 
հուլիսի 31–ին ժամը 4:00-ին: Վերելքին մասնակցել են 
աշխարհի տարբեր վայրերից ժամանած սասունցի հայեր, 
որոնց պապերը փրկվել են Հայոց ցեղասպանությունից, 
տեղի բնակիչներ եւ մի խումբ թուրք լեռնագնացներ: 
Գագաթ հասնելուն պես, հայերը մտել են մատուռը, մոմ 
վառել եւ աղոթք արել: Կրոնական արարողության համար 
Ստամբուլից Սասուն եկած հայ հոգեւորական Ջեզո 
Յուքսելը նշել է, թե իրենք ցանկանում են, որ տեղի 
իշխանությունները վերանորոգեն փլուզման վտանգի տակ 
գտնվող եկեղեցին: 
Դեպի Մարութա լեռ վերելքին մասնակցել է նաեւ իշխող 
«Արդարություն եւ զարգացում» կուսակցության 
Բաթմանից ընտրված պատգամավոր Զիվեր Օզդեմիրը: 
Նշենք, որ Մարութա սարը գտնվում է Արեւմտյան 
Հայաստանի Սասուն գավառում եւ եղել է սասունցիների 
սիրած եւ պաշտելի սարը, որը կոչվել է նաեւ Մարաթուկ։ 
 
Թուրքիայում հայերի նոր սերունդն առավել 
վստահ է բացահայտում իր ինքնությունը 

Tert.am. 8-8-2011- Թուրքիայի Դերսիմ նահանգում ում 
հուլիսի 27-31-ը անցկացված «Մնձուրի՝ բնության և 
պաշտամունքի» փառատոնն ու հայաստանյան 
«Մարաթուկ» համույթի ելույթը հայ ինքնությունն 
արթնացնելու նպատակ ունեին այն մարդկանց մեջ, ում 
ծնողները կամ պապերը ստիպողաբար կրոնափոխ եղած 
հայեր են, որ ապրում են՝ որպես զազա։ Այսօր 
լրագրողների հետ հանդիպմանն այս մասին ասաց 
«Արևմտահայոց հարցերի ուսումնասիրության կենտրոնի» 
ղեկավար Հայկազուն Ալվըրցյանը։ «Որքան ուզում է գրքեր 
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գրենք, քարոզչություն անենք, սակայն նման մի 
այցելությունը, համերգաշարը շատ ավելի մեծ աշխատանք 
է կատարում նրանց ինքնությունը բացահայտելու, նրանց 
մեջ կարծրատիպերը կոտրելու առումով»,- նշեց նա։ 
Բանախոսը նշեց, որ հայկական ազգագրական երգերն ու 
պարերը, մշակութային այլ արժեքներ զազայական և 
քրդական մշակույթների հետ այնքան նմանություններ 
ունեն, որ դժվար է հստակ սահմանագծեր դնել, թե որն է 
ճշգրիտ հայկական, որը՝ զազայական, և դրա 
պատճառներից մեկն էլ, ըստ Ալվըրցյանի, այն է, որ 
զազաների մեծ մասը հիմա հայեր են։ «Մենք ունենք շատ 
ընդհանրություններ ոչ միայն մշակութային, այլև՝ 
վարվեցողական նույնություններ։ Եվ սա փաստ է, որ մենք 
պահպանում ենք մեր մշակութային արժեքները, դժվար 
ենք փոխում մեր ազգային դիմագծերը»,- ասաց նա։ 
Ըստ Ալվրցյանի՝ նոր սերունդը վստահ բացահայտում է իր 
ինքնությունը, մինչդեռ հին սերունդը դեռ վախենում է 
խոսել իր հայկական արմատների մասին։ «Մի կին կար, 
ում ամբողջ ընտանիքն ասում էր, որ հայ է, միայն ինքը 
պնդում էր, թե զազա է,- պատմեց Ալվըրցյանը,- ասում էին՝ 
այ մայրիկ, ոնց կարող է՝ քո հայրն ու մայրը հայ են եղել, 
դու՝ չէ։ Ասում էր՝ չէ ու չէ, ես հայ չեմ. վախենում էր խոսել 
իր հայ ինքնության մասին»։ 
 

Թուրքիայում վերաբացվեց Քառասուն 
մանկանց հայկական եկեղեցին 

Tert.am. 8-8-2011- Թուրքիայում 9-ամյա դադարից հետո 
վերաբացվել է Քառասուն մանկանց հայկական եկեղեցին:  
Ինչպես տեղեկացնում է թուրքական «Անադոլու» 
գործակալությունը, Հաթայ նահանգի Իսքենդերուն 
շրջանում 1872թ. կառուցված եկեղեցում պատարագ է 
մատուցվել Ավետիս քահանա Թաբաշյանի ձեռամբ: 
Ընդգծելով, որ Թուրքիայի հայ համայնքը շատ երջանիկ է 
եկեղեցու վերաբացման կապակցությամբ, քահանա 
Թաբաշյանն ասել է. «Մենք Թուրքիայում ապրում ենք 
խաղաղության և հանդուրժողականության մթնոլորտում»: 
Վերջին անգամ Քառասուն մանկանց եկեղեցում 
պատարագ էր մատուցվել քահանա Սարգիս Սերոբ 
Բիլյանի կողմից 2002թ.: Քահանայի մահից հետո 
եկեղեցին չի գործել: 
 
Ստիպողաբար կրոնափոխ եղած հայությունը 
ներքուստ պահպանում է հայի ինքնությունը. 

Հայկազուն Ալվըրցյան 
Tert.am. 8-8-2011- Հուլիսի 27-31-ը Արևմտահայաստանի 
Դերսիմ նահանգի տարբեր քաղաքներում տեղի է ունեցել 
«Մնձուրի՝ բնության և պաշտամունքի» փառատոնը, որի 
շրջանակում համերգաշարով Դերսիմում շրջել է 
«Մարաթուկ» համույթը, բանահավաքչական-
նկարահանման աշխատանքներ են կատարել 10-ից ավելի 
մտավորականներ։ Այսօրվա ասուլիսին այս մասին 
հայտնեց Արևմտահայոց հարցերի ուսումնասիրության 
կենտրոնի ղեկավար Հայկազուն Ալվըրցյանը։ 
Ըստ Ալվըրցյանի՝ փառատոնն արդեն 13-րդ տարին է, որ 
հյուրընկալվում է Դերսիմում, որից առաջին երկուսը՝ ոչ 
պաշտոնական, վերջին 11-ը՝ պաշտոնական հրավերով։ 
«Սա մի բացառիկ միջոցառում է, որ մեր մշակույթը 
տանում-հասցնում է մեր հայության ամենահեռավոր 
անկյուններից մեկը՝ Արևմտահայաստանի խորքերը։ Սա 
արտառոց մի փաստ է»,- ասաց նա։ 
Ալվըրցյանը հաղորդեց, որ հայության մի ահռելի 
զանգված՝ ստիպողաբար կրոնափոխ եղած, քուրդի և 
ալևիների պիտակով ապրում է այստեղ, սակայն ներքուստ 

պահպանում է հայի իր ինքնությունը։ «Այս փառատոնը ևս 
մի անգամ մեզ համոզեց, որ այնտեղ մեծ քանակով հայեր 
կան։ Նրանցից շատերը մոտեցան մեզ, պատմեցին իրենց 
պատմությունները՝ զարհուրելի, ողբերգական, հուզիչ 
պատմություններ»,- նշեց Ալվրցյանը։ 
Ըստ նրա՝ այս փառատոնը ոչ միայն իրենց՝ 
Արևմտահայաստանի ծպտյալ հայերի համար է կարևոր, 
այլև՝ Հայաստանի հայերի, «քանի որ մենք էլ պիտի 
հասկանանք, թե ինչ ունենք և իրենք ինչ ունեն, ինչ պիտի 
տանք իրենց, և իրենց պահպանած մշակութային 
բեկորներից ինչը վերցնենք»։ 
 
Վանա լճում հայտնաբերվել է 7,5 միլիարդ 

դոլարի ուրանի հանք 
Tert.am. 8-8-2011- Վանա լճի ընդերքում հայտնաբերվել է 
7,5 միլիարդ դոլար ընդահուր արժողությամբ ուրանի 
հանք: 
Ինչպես գրում է թուրքական «Սաբահ» օրաթերթը, հանքը 
հայտնաբերվել է թուրք գիտնականների կողմից Վանա լճի 
ջրի մաքրության հետազոտման աշխատանքների 
ընթացքում: 
Թուրքիայի «Ֆըրաթ» համալսարանից քիմիայի պրոֆեսոր 
Մեհմեդ Յամանն իր խմբի հետ միասին 3 տարի շարունակ 
հետազոտություններ է իրականացրել Վանա լճում: Իսկ 
անցած ամիս թուրք պրոֆեսորը հոդված է հրապարակել 
Clean-Journal ամսագրում, որում նշել է Վանա լճի ջրերում 
ուրանի առկայության մասին: 
«Սաբահը» գրում է, որ այդ հանքն իսկական 
հարստություն է Թուրքիայի համար, որը պատրաստվում է 
ատոմակայաններ կառուցել:  
 

ØÇç³½·³ÛÇÝ 
���� 
103 î²ðºÎ²ÜàôØ ì²ÊÖ²ÜìºÈ ¾ ìºðÄÆÜº 

Ø²¼Ø²ÜÚ²ÜÀ 
ºñÏ³ñ³ï»õ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá È»ùëÇÝ·ïáÝ 

³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ (²éÉÇÝ·ïáÝ, 
Ø³ë³ãáõë»Ãë) í³Ë×³Ýí»É ¿ ºÕ»éÝÇó Ù³½³åáõñÍ, 
μéÝ³·³ÕÃÇ ÷áñÓáõÃÛáõÝÝ»ñáí ³Ýó³Í, μ³Ûó ÙÇßï Çñ 
»é³Ý¹Ý áõ á·»ßÝãáõÙÁ å³Ñå³Ý³Í ì»ñÅÇÝ» 
Ø³½Ù³ÝÛ³ÝÁ: §ØÇñáñ ë÷»ùÃ»ÛÃñ¦ ß³μ³Ã³Ã»ñÃÇ 
ÑáõÝÇëÇ 25-Ç Ñ³Ù³ñÇ ÷áË³ÝóÙ³Ùμ ì»ñÅÇÝ»Ý ÍÝí»É 
¿ñ ²Ù³ëÇ³ÛáõÙ (å³ïÙ³Ï³Ý Ð³Û³ëï³Ý) 1908-ÇÝ: 
Îáïáñ³ÍÝ»ñÇó Ñ»ïá ¸»ñ ¼áñÇ Ññ¹»Ñí³Í Ñáñ»ñÇó 
Ù»ÏÇó ÷³Ëã»Éáí ³å³ëï³Ý ¿ ·ï»É §ÊñÇÙÛ³Ý 
Ð³ÛñÇÏ¦ áñμ³ÝáóáõÙ, áñï»Õ í»ñ³·ï»É ¿ ùñáçÁª 
¶É³¹ÇëÇÝ: 

Ð»ï³·³ÛáõÙ ²Ùë³ñÛ³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ ÙÇçáóÝ»ñáí 
ï»Õ³÷áËí»É »Ý Ø. Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ: ì»ñÅÇÝ»Ý è² 
Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ëÛáõÝ»ñÇó ¿ñ »õ ³ÙáõëÝáõÝª ¶ñÇ·áñ 
Ø³½Ù³ÝÛ³ÝÇ Ñ»ï ØáÝñ»³ÉÇ êμ ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇã 
»Ï»Õ»óáõ ·ÉË³íáñ ÝíÇñ³ïáõÝ: 

 

Թուրք և քուրդ երիտասարդներն արտասվում 
ու ներողություն էին խնդրում պատճառած 

«ցավի» համար 
Հուլիսի 27-ին, պատմության մեջ առաջին Անկարա-Երևան 
ուղիղ թռիչքից ժամեր առաջ մոտ 20 հոգով այցելեցինք 
Ծիծեռնակաբերդ: Բացի թուրքերից, խմբի կազմում կային 
նաև հայեր, ամերիկացիներ, ինչպես նաև Թուրքիան 
ներկայացնող պատվիրակության կազմի մեջ եղող քրդերը: 
Ժամը 11:00-ին, երբ մշտապես իր դռներն է բացում 
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թանգարանը, մենք եղանք այդ օրվա առաջին այցելուն: 
Մեզ ուղեկցորդ կարգեցին, ով էլ սկսեց ամերիկացիների 
համար սահմռկեցուցիչ, հայերի համար խիստ ցավ ու 
կատաղություն, իսկ թուրքերի համար դժվարանում եմ 
ասել, թե ինչ զգացողություն առաջացնող 
պատմությունները: 
Թուրքերից ու քրդերից ոմանց դեմքին նկատելի էր վախ, 
ապշահարություն, նույնիսկ արցունքներ: Բոլորն 
ագահաբար նկարում էին թանգարանում գտնվող ամեն 
ինչ մինչև վերջին մանրունքները: Թանգարանի 
ցուցասրահում պտույտ գործելուց հետո մոտեցանք 
տպավորությունների գրքին: 
Առաջին գրառումը կատարեց թուրք երիտասարդներից 
մեկը: Թուրքերենով ներողություն էր խնդրում 
«պատճառած ցավի համար»: Դրան հետևեց մեկ այլ 
թուրք երիտասարդի գրությունը, ով նույնպես 
ներողություն էր խնդրում «մեծ ցավի» համար: Երրորդ 
գրառման ժամանակ, երբ արդեն մատյանի առջև նստած 
էր ամերիկացի երիտասարդը, ինձ մոտեցավ Թուրքիայի 
պատվիրակության կազմից մի քուրդ աղջիկ և լացելով 
ներողություն խնդրեց: Այդ պահին ոչինչ չկարողացա ասել: 
Քիչ այն կողմ կանգնած թուրք երիտասարդը նույնպես 
լացում էր: Այդ ընթացքում մատյանին մոտեցավ մեկ այլ 
քուրդ աղջիկ, ով նույնպես գրավոր ներողություն գրեց: 
Թուրքիայի ներկայացուցիչների մյուս մասն ակտիվորեն 
գնում էր Ցեղասպանության վերաբերյալ գրականությունը, 
որը վաճառվում էր թանգարանի ներսում գտնվող փոքրիկ 
տաղավարում: 
Թանգարանից դուրս գալով` ուղևորվեցինք անմար կրակի 
մոտ: Ճանապարհին քար լռություն էր: Լռություն էր նաև 
կրակի մոտ: Ցավոք, ճանապարհին չէինք կարողացել 
ծաղիկներ գտնել: Այնուամենայնիվ, այդ լռության մեջ 
թողեցինք անմար կրակը և նույն ճանապարհով հետ 
վերադարձանք: 
Եվ…մոռացա նշել, որ այս այցը հենց թուրքերի 
նախաձեռնությունն էր, նրանք էին ինձ խնդրել իրենց 
տանել Ծիծեռնակաբերդ: 
HayNews.am                        Գևորգ Պետրոսյան, թուրքագետ 

 
ìºð²¸²ðÒÜºÈ àâ ØÆ²ÚÜ ºÎºÔºòÆÜºðÀ, ²ÚÈºì 

Òºè²¶ðºðÀ, êð´²ä²îÎºðÜºðÀ... 

 
ØÇ³óÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ 

å³É³ïÇ ³ñï³ùÇÝ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ÑáõÉÇëÇ 20-ÇÝ 43 ÏáÕÙ »õ 1 ¹»Ù 
ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùμ Ñ³ëï³ï»É ¿ ´»ñÙ³Ý-êÇëÇÉÛÁÝÇ 
Ý»ñÏ³Û³óñ³Í 2583 ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ, 
áñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 2012 Ã. ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñáõÙ 
ÂáõñùÇ³Ý å»ïù ¿ »ñ³ßË³íáñÇ Çñ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý 
Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙÁ: 

ÆÝãå»ë ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
Ñ³Ù³·áõÙ³ñÁ, 306 μ³Ý³Ó»õáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³Ûë 
÷á÷áËáõÃÛ³Ùμ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ²ØÜ-Á 
Ïáã ¿ ³ÝáõÙ Ï³ï³ñ»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí 
»õ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùáí 

ëï³ÝÓÝ³Í Çñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁª §í»ñç ¹Ý»Éáõ 
ÏñáÝ³Ï³Ý Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý μáÉáñ Ó»õ»ñÇÝ, ÃáõÛÉ ï³É 
ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý »Ï»Õ»ó³Ï³Ý áõÝ»óí³ÍùÇ Çñ³Ï³Ý 
ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇÝ ³é³Ýó ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ Ï³Ù 
³ñ·»ÉùÇ Ï³½Ù³Ï»ñå»É »õ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÍÇë³Ï³Ý 
³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÏñáÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ, 
Ñ³í³ùÝ»ñ, ëáóÇ³É³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ »õ 
ÏñáÝ³Ï³Ý ³ÛÉ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ¦: 

²ñï³ùÇÝ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 
ÁÝ¹áõÝ³Í Éñ³óÙ³Ùμ ÂáõñùÇ³ÛÇÝ Ïáã ¿ ³ñíáõÙ Ý³»õ 
Çñ»Ýó Çñ³Ï³Ý ï»ñ»ñÇÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»É 
ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ »õ ³ÛÉ ëñμ³í³Ûñ»ñÁ, 
Ù»Ý³ëï³ÝÝ»ñÁ, ¹åñáóÝ»ñÁ, ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñÁ, 
ÏñáÝ³Ï³Ý ³ÛÉ áõÝ»óí³ÍùÁ, Ý»ñ³éÛ³É ß³ñÅ³Ï³Ý 
áõÝ»óí³ÍùÁ, ÇÝãåÇëÇÝ »Ý Ó»é³·ñ»ñÁ, 
ëñμ³å³ïÏ»ñÝ»ñÁ, ÍÇë³Ï³Ý ëå³ëùÁ: 

ºíë Ù»Ï Ï»ïáí ÂáõñùÇ³ÛÇó å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ 
ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇÝ »õ Ýñ³Ýó 
ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»É ³é³Ýó ³ñ·»ÉùÇ Ï³Ù 
ËáãÁÝ¹áïÇ í»ñ³Ýáñá·»É, í»ñ³Ï³Ý·Ý»É Çñ 
áõÝ»óí³ÍùÁ: 

²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý, ÑáõÝ³Ï³Ý »õ ³ëáñ³Ï³Ý 
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ áÕçáõÝ»É »Ý ³Ûë ÷á÷áËáõÃÛ³Ý 
ÁÝ¹áõÝáõÙÁ, áñ Ï³ñáÕ ¿ ÑÇÙù ¹³éÝ³É ÂáõñùÇ³ÛáõÙ 
ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý áõ 
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÁÝ¹ áñáõÙ, ³Û¹áõÑ»ï»õ 
Ýáñá·íáÕ áñ»õ¿ »Ï»Õ»óÇ ãå»ïù ¿ ¹³éÝ³ Ã³Ý·³ñ³Ý` 
³ÝÑÝ³ñ ¹³ñÓÝ»Éáí ³Û¹ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ ³ÕáÃù 
μ³ñÓñ³Ó³ÛÝ»Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ: 

 

Բաքվի և Թեհրանի միջև 
հարաբերությունները ծայրաստիճան  

լարված են 
HayNews.am. 12-8-2011- Բաքուն բողոքի նոտա է ուղղել 
Թեհրանին՝ կապված Իրանի զինված ուժերի գլխավոր 
շտաբի հրամանատար, գեներալ Սեյդան Հասան 
Ֆիրուզաբադիի հնչեցրած հայտարարությունների հետ: 
Բողոքի նոտան երեկ հանձնվել է Ադրբեջանում Իրանի 
դեսպանին: 
Նշենք, որ վերջերս Ֆիրուզաբադին իրանական 
լրատվամիջոցներում հնչեցրել էր հայտարարություններ, 
որոնք Բաքուն դիտարկում է որպես 
հակաադրբեջանական: Մասնավորապես, նա նշել էր, որ 
Ադրբեջանը հանդիսանում է «Արան» է, և Ադրբեջանի 
ժողովուրդն «արանական է ու նրանց երակներով հոսում է 
իրանական արյուն»: 
 

Ռազմական փորձագետ.  
Իրանը նախազգուշացնում է Ադրբեջանին 

News.am. 16-8-2011- Տարածաշրջանային 
զարգացումների կոնտեքստում Իրանի վերջին 
հայտարարություններն ու քայլերը մեծ հետաքրքրություն 
են ներկայացնում: Այս մասին NEWS.am-ի թղթակցի հետ 
հարցազրույցում ասաց ռազմական փորձագետ Արծրուն 
Հովհաննիսյանը՝ կարեւորելով հատկապես Իրանի ԶՈւ 
Գլխավոր շտաբի պետ Հասան Ֆիրուզաբադի այն 
հայտարարությունը, որով նա նախազգուշացրել էր 
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւին չճնշել 
Ադրբեջանում իսլամական «զարթոնքը», հակառակ 
դեպքում «Ալիեւին դաժան ճակատագիր կսպասի»: 
«Զինվորականները հենց այնպես, ոչինչ չեն հայտարարում, 
մանավանդ Իրանում»,- ասաց Հովհաննիսյանը՝ նշելով, որ 
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Իրանը պարբերաբար հիշեցնում է Բաքվին, որ վերջինս իր 
ազդեցության գոտում է գտնվում, եւ չնայած դեպի 
Թուրքիա բացահայտ կողմնորոշմանը, Իրանը հզոր 
լծակներ ունի ազդելու Ադրբեջանի վրա: 
Ըստ փորձագետի՝ Ադրբեջանը, որպես պետություն 
Թուրքիայի՝ տարածաշրջանում ազդեցության 
պահպանմանն ուղղված նախագծերից է: Այս 
պետությունում նույնիսկ ԽՍՀՄ իշխանության տարիներին 
ազգային փոքրամասնությունների ձուլման եւ 
թուրքացման քաղաքականություն է վարվել, եւ այսօր 
բնակչության մեծամասնությունը իրենց ճանաչում են 
որպես թուրք: Սակայն Ադրբեջանի բնակչության մեծ մասը 
հիմնականում շիա-մահմեդականներ են, եւ կրոնական 
զարթոնքի դեպքում Ադրբեջանը Թուրքիայից դեպի Իրան 
կմիտվի: «Գլխավոր շտաբի պետի այս հայտարարությունը 
բացահայտ ակնարկ է, որ Իրանը պատրաստ է նաեւ 
ռազմական միջոցներով պաշտպանել Ադրբեջանում շիա-
մահմեդականների իրավունքները»,- ասաց փորձագետը՝ 
նշելով, որ Իրանի համար, ի դեմս Ադրբեջանի, հերթական 
արեւմտամետ մահմեդական պետության անմիջական 
սահմանակցությունը անցանկալի է, հատկապես որ առկա 
է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը, որի 
լուծման մեջ ներառված է խաղաղապահների 
տեղակայման հարցը, ինչն Իրանը անվտանգության 
սպառնալիք է համարում: 
Ուշագրավ է նաեւ Իրանի ԶՈւ ԳՇ պետ Ֆիրուզաբադի 
հայտարարության պաշտոնական Թեհրանի հերքումը, որ 
գեներալ-մայոր Ֆիրուզաբադը նման հայտարարություն 
կատարելով բնավ չի ցանկացել վիրավորել Ադրբեջանի 
նախագահ Ալիեւին: 
Դիվանագիտական այս հայտարարության իմաստն այն է, 
որ Ադրբեջանի իշխանությունը զուր չպետք է վիրավորվի, 
այլ պետք է հետեւի Իրանի բարձրաստիճան ռազմական 
գործչի խորհրդին, եւ չխոչընդոտի Ադրբեջանի 
իսլամականացմանը: 
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ԻՐԱՆԱՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ԲՈՂՈՔԻ 
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ՆՈՐ ՋՈՒՂԱՅԻ ՍԲ. ԱՄԵՆԱՓՐԿԻՉ ՎԱՆՔԻ ԹԱԼԱՆԻ 

ՀԵՏ ԱՌՆՉՎԱԾ ՍՊԱՀԱՆԻ ԹԵՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 

ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՄՈՒԼԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՐՀԱՄԱՐՀԱԿԱՆ 

ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄԸ ԽԱԽՏՈՒՄ Է ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ ԼԻՆԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ 
Հասարակական, քաղաքական և այլ մարզերի, 
իրադարձությունների և խնդիրների տեղեկատվությունն ու 
լուսաբանումը մամուլի պարտականությունն է, ուստիև 
լրահոսքի բուն աղբյուրին հասնելու համար նա դիմում է 
ամենատարբեր կառույցների ներկայացուցիչներին և անձանց: 
Իսկ վերջիններիս, նամանավանդ կառույցների 
պարտականությունն է, հարգելով հասարակության 
տեղեկացված լինելու իրավունքը, առանց խտրականություն 
դնելու մամուլի ներկայացուցիչների միջև, նրանց փոխանցել և 
տրամադրել իրենց ասելիքը: 

Նոր Ջուղայի Սբ. Ամենափրկիչ վանքի թանգարանից անհայտ 
պայմաններում հինգ մանրանկարների և երկու յուղանկար 
կտավների անհետացման և Լոնդոնի աճուրդում դրանց 
հայտնվելու վերաբերյալ իրանահայ մամուլի կողմից 
հրապարակված բացահայտման լայնամասշտապ արձագանգը 
հայաստանյան և սփյուռքյան լրատվամիջոցներում և, 
փաստորեն, Սպահանի հայոց թեմի Թեմական խորհրդին 
պատասխանատվության առջև դնելուց հետո միայն, նշյալ 
կառույցը հաստատելով թալանման լուրը, խոստացավ 
հաղորդագրությամբ հանդես գալ այդ կապակցությամբ: 
Սակայն ի զարմանս իրանահայ մամուլի, Սպահանի հայոց 
թեմի Թեմական խորհուրդը հարցականներով լի իր 
«լուսաբանման» հայտարարությունը մամուլին հղելու 
փոխարեն, այն տրամադրեց միմիայն Թեհրանում տպագրվող 
ՀՅԴ պաշտոնաթերթ «Ալիք»-ին: 
Թե ի՞նչն էր, մինչև թալանված իրերի մասին մամուլի 
հրապարակումներ կատարելը, Թեմական խորհրդի քար 
լռության պատճառը, կամ թե այսօր ի՞նչն է մղում նշյալ 
խորհրդին, իր հայտարարությունները մամուլին հղելու 
փոխարեն, միմիայն դաշնակացական օրգանին տրամադրել, 
պարտավոր են առաջին հերթին պատասխանելու իրենք` 
Սպահանի հայոց թեմի Թեմական խորհրդի 
պատասխանատուները: 
Մեզ` ներքո ստորագրող Իրանահայ մամուլի 
ներկայացուցիչներիս, մնում է հայտարարել, որ 
հանցագործության քողարկումը, նման ազգային իրերի 
թալանման նկատմամբ «խորհրդապահ» վերաբերումը` 
փաստորեն թափանցիկ աշխատանքից խուսափելը, նշանակում 
է մեղսակցություն կատարված հանցագործության մեջ: 
Մենք` իրանահայ մամուլի ներկայացուցիչներս, հայտարարում 
ենք, որ Սպահանի հայոց թեմի Թեմական խորհրդի 
լրատվամիջոցների նկատմամբ նման ոտնձգությունը, 
փաստորեն խտրական վերաբերումը ոտնահարում է նախ և 
առաջ հասարակության տեղեկացվածության իրավունքը, 
որպես ժողովրդավարական ամենաառաջնային իրավունք: 
Մենք նման գործունեությունը, ի մասնավորի Սփյուռքյան 
պայմաններում, որակում ենք քայքայիչ և կործանիչ: 
 
18 հուլիսի 2011թ., Թեհրան  
«Իրանահայեր» լրատվական ցանց 
«Արաքս» շաբաթաթերթ 
«Յոյս» երկշաբաթաթերթ 
«Լույս» ամսագիր 
 

Ովքեր են մասոնները Հայաստանում 
 
«Լրագիր» 7-7-2011- Grand Orient De France ֆրանկ-
մասոնական օթյակի Մեծ Վարպետ Գի Արսիզեն 
Հայաստան կատարած այցելության առիթով տված 
ասուլիսում հայտարարել է, որ Հայաստանում կա իրենց 
օթյակի 15-20 անդամ: Նա ասել է, որ այդ անդամները չեն 
բացահայտվում, քանի որ Հայաստանում դեռ օթյակ չկա: 
Արսիզեն նշել է, որ ինքը Հայաստան է այցելել, որպեսզի 
այդ օթյակի ձեւավորման հարցի հնարավորությունները 
դիտարկվեն: 
Արսիզեն նաեւ նշել է, որ այցելել է Հայաստան, որպեսզի 
տեսնի, թե “հոգեւոր զարգացվածությամբ հնագույն” մեր 
երկրին ինչ օգնություն է հնարավոր ցուցաբերել: Արսիզեն 
նշել է, որ իր այցի մասին տեղեկացրել են Հայաստանի 
նախագահին եւ ստացել նրա հավանությունը: 
Գի Արսիզեն Հայաստանում նշել է, որ հարկավոր է այստեղ 
կոտրել մասոնների վերաբերյալ նախապաշարումները: 
Նա հայտարարել է, որ անգլո-սաքս ֆրանկմասոններն են, 
որ գործում են գաղտնի, ունեն արարողակարգեր եւ այլն: 
Իսկ ֆրանկ-մասոնները, ըստ նրա, բաց են գործում: 
Այդուհանդերձ անհասկանալի է, որ եթե բաց են գործում, 
ապա ինչու չեն բացահայտում Հայաստանի իրենց 



 

  

ÈàôÚê # 165  ú·áëïáëë 2011 Ã.  ¿ç 9 

ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ 
  

անդամներին: Ովքեր են այդ 15-20 գործիչները, որոնք 
ֆրանկ-մասոնական Grand Orient De France օթյակի 
անդամ են: Գի Արսիզեն նշել է, որ այդ մարդիկ 
ֆրանկոֆոններ են եւ Ֆրանսիայի հետ սերտ կապ ունեցող 
անձնավորություններ: 
 
Հիմա երեւի Հայաստանում փնտրտուք է սկսվել, թե ով է 
հայտնի մարդկանցից ֆրանկոֆոն եւ ով սերտ կապեր 
ունի Ֆրանսիայի հետ: Այսինքն, խոսելով Հայաստանում 
մասոնների հանդեպ կարծրատիպերի եւ 
նախապաշարումների վերացման անհրաժեշտության 
մասին, Գի Արսիզեն այդուհանդերձ թերեւս ավելի է 
նպաստում այդ կարծրատիպերի եւ նախապաշարումների 
խորացմանը, կասկածների տարածմանը: Ինչպես ՊԱԿ 
գործակալների հարցում են կասկածներ, թե այսինչը կամ 
այնինչը գործակալ է, այդպես էլ մասոնների հարցում` 
այսինչը կամ այնինչը մասոն է:  Այդ դեպքում ավելի ճիշտ 
չէ արդյոք, առավել եւս եթե ֆրանկ-մասոնական օթյակը 
բաց եւ թափանցիկ գործունեության հետեւորդ է, 
բացահայտ հայտարարի, թե ովքեր են Հայաստանի իր 
անդամները, ովքեր են այդ 15-20 մարդը: Թաքնվելը, 
քողարկվելը ամենեւին չի նպաստում մասոնականության 
հանդեպ հասարակական նախապաշարումների եւ 
կարծրատիպերի վերացմանը: Ավելին, տարօրինակ է թիվն 
ինքը` 15-20: Այսինքն, ինչ է նշանակում 15-20: Միթե Մեծ 
Վարպետը չգիտե, թե կոնկրետ քանի անդամ ունեն 
Հայաստանում` 15, 16, 17, 18, 19, թե 20: Ինչի համար է 
այդ դիապազոնը` 15-20: Որ Հայաստանում պետք է 
հաղթահարվի մասոնականության շուրջ ստեղծված 
կիսաառասպելական, կարծրատիպային 
նախապաշարումը, թերեւս անկասկած է: Ընդհանրապես, 
հասարակության մեջ պետք է հաղթահարվեն ցանկացած 
հարցի վերաբերյալ նախապաշարումներն ու 
կարծրատիպերը, եւ ամեն ինչ պետք է հնարավորինս 
մոտեցվի բանական դատողության հիմքով ձեւավորվող 
կարծիքների մակարդակին: Կոնկրետ մասոնականության 
մասին կարծրատիպն ու նախապաշարումը 
հաղթահարելու գործում մասոններն առաջին հերթին հենց 
իրենք ունեն զգալի անելիք: Եվ այդ առումով իհարկե 
ողջունելի է Գի Արսիզեի նախաձեռնությունը` գալ 
Հայաստան եւ բացահայտ խոսել ինչ որ բաների մասին: 
Բայց, Հայաստանի հասարակության մեջ 
կարծրաատիպերն ու նախապաշարումներն այնքան խորն 
են, որ դրանք փուլ առ փուլ հաղթահարելը, դոզավորված 
անկեղծությամբ հաղթահարելը թերեւս այդքան էլ հեշտ չէ, 
ու գուցե անհնար է: Բանն այն է, որ հանրային 
դիմադրությունն այդ հարցում ունակ է հաղթահարել 
ցանկացած դոզա: Հետեւաբար պետք է հաղթահարման 
պրոցես սկսել լայն ալիքով, եւ միայն այդ դեպքում կա 
հասարակական նախապաշարումների եւ 
դիմադրությունների ալիքը հաղթահարելու շանս: Ընդ 
որում, այդպես է ցանկացած այլ ոլորտի կամ թեմայի 
հարցում` կամ միանգամից եւ լայնածավալ գրոհ 
նախապաշարումների վրա, կամ դրանք խժռելու են 
փոփոխության ցանկացած դոզա: Թեեւ, չի բացառված 
իհարկե, որ մասոններն օրինակ չեն էլ շտապում այդ 
գործում: Ի վերջո, կարծրատիպերն ու 
նախապաշարումները հաղթահարելը երեւի թե 
Հայաստանի հասարակությանն է պետք, ոչ թե 
մասոններին: 
Այդուհանդերձ, որոշակի հարցադրումներ մասոնների 
Հայաստանի հանդեպ հետաքրքրվածության շուրջ 
առաջանում են: Մասնավորապես, թե ինչու այդ 
հետաքրքրությունն այդպես բացահայտ կերպով սկսեց 

դրսեւորվել այժմ, երբ Հայաստանը թե ներքին 
քաղաքական, թե Ղարաբաղի հակամարտության 
կարգավորման հարցերում բավական բախտորոշ փուլում 
է, եւ կարող են կայացվել կամ պետք է կայացվեն իսկապես 
շրջադարձային որոշումներ: Ֆրանկ-մասոնների Մեծ 
Վարպետը Հայաստանում չի էլ թաքցրել, որ ցանկանում են 
ներկայիս ծանր ժամանակաշրջանում օգնել Հայաստանին: 
Դե, ուրեմն երեւի թե կարելի է պատկերացնել, թե 
իսկապես ինչքան ծանր իրավիճակում է հայտնվել 
Հայաստանը, որ մասոնները ստիպված են բացահայտ 
հայտարարել օգնության պատրաստակամության մասին: 
Միայն թե ամբողջ հարցը հենց այն է, թե արդյոք նրանք 
իսկապես լավ են պատկերացնում, թե ում են 
պատրաստվում օգնել, այսինքն ինչ հասարակության, 
տնտեսական, քաղաքական եւ պետական ինչ համակարգի 
հետ գործ ունեն: Հ.Գ. Ի դեպ, հետաքրքրական է, որ այցը 
տեղի է ունենում Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլյա 
Սարկոզիի Հայաստան կատարելիք այցի նախաշեմին: 
Ինչպես հայտնի է, տարվա երկրորդ կեսին Հայաստան է 
պատրաստվում այցելել Սարկոզին: Իմիջիայլոց, Գի 
Արսիզեն չի էլ թաքցրել, որ Ֆրանսիայի նախագահները 
ընտրական շրջանում հաճախ են խորհրդակցում իրենց 
օթյակի հետ:  

ՀԱԿՈԲ ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
 

Øß³ÏáõÛÃ 
Ø²Ð²Êàê²Î²Ü 

ä²ðàôÚð Ø²Ø´ðºÆ Øàôð²¸Ú²Ü 

 
Ð³Û³·ÇïáõÃÛáõÝÁ Í³Ýñ Ïáñáõëï Ïñ»ó: 
ºñÏ³ñ³ï»õ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ÏÛ³ÝùÇ 79-ñ¹ 

ï³ñáõÙ í³Ë×³Ýí»ó ³Ï³Ý³íáñ Ñ³Û³·»ï-
³ÕμÛáõñ³·»ï, ÏáíÏ³ë³·»ï, ÐÐ ¶²² 
²ñ»õ»É³·ÇïáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ·ÉË³íáñ Ù³ëÝ³·»ï, 
å³ïÙ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñ, åñáý»ëáñ 
ä³ñáõÛñ Ø³Ùμñ»Ç Øáõñ³¹Û³ÝÁ: 

ä. Øáõñ³¹Û³ÝÁ ÍÝí»É ¿ 1933Ã. Ù³ñïÇ 25-ÇÝ æ³í³ËùÇ 
Ô³¹á (Ñ³Û. ö³å³ñ) ·ÛáõÕáõÙ: 1952 Ã. ³í³ñï»É ¿ 
²½³íñ»ÃÇ ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÁ: 1953-58 ÃÃ. ëáíáñ»É »õ 
³í³ñï»É ¿ ºäÐ μ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ ³ñ»õ»ÉÛ³Ý 
(å³ñëÏ³Ï³Ý) μ³ÅÇÝÁ: 1960-1962 ÃÃ. ëáíáñ»É ¿ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ¶² ³ëåÇñ³Ýïáõñ³ÛáõÙ` áõëáõÙÝ³éáõÃÛáõÝÝ 
³ÝóÏ³óÝ»Éáí ÂμÇÉÇëÇÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ: 
1963 Ã. å³ßïå³Ý»É ¿ Ã»ÏÝ³Íáõ³Ï³Ý 
³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝ §Ð³Û-íñ³ó³Ï³Ý Ù³ï»Ý³·ñ³Ï³Ý 
÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 18-ñ¹ ¹³ñáõÙ¦ Ã»Ù³Ûáí: 1963-
1970 ÃÃ. ³ßË³ï»É ¿ Ø. ²μ»ÕÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ÑÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
μ³ÅÝáõÙ: 1970 Ã. ³ßË³ï»É ¿ ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý 
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ, ÇëÏ 1976 
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Ãí³Ï³ÝÇó Ý³»õ ÐÐ ¶²² ²ñ»õ»É³·ÇïáõÃÛ³Ý 
ÇÝëïÇïáõïáõÙ, áñï»Õ Ï³½Ù³íáñ»É »õ ·ÉË³íáñ»É ¿ 
ÏáíÏ³ë³·ÇïáõÃÛ³Ý »õ μÛáõ½³Ý¹³·ÇïáõÃÛ³Ý μ³ÅÇÝÁ: 
1986 Ã. å³ßïå³Ý»É ¿ ¹áÏïáñ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝ 
§ìñ³ëï³ÝÇ Ñ³Û»ñ»Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. ø³ñÃÉÇ »õ 
Î³Ë»Ã¦ Ã»Ù³Ûáí: 1989 Ã. ëï³ó»É ¿ åñáý»ëáñÇ ÏáãáõÙ, 
¹³ñÓ»É ¿ Ø»ëñáå Ø³ßïáóÇ Ùñó³Ý³ÏÇ ¹³÷Ý»ÏÇñ: 
1991/92 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñáõÙ ÏáíÏ³ë³·ÇïáõÃÛ³Ý 
¹³ëÁÝÃ³ó ¿ í³ñ»É ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ (îñÇñÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý): 
2002-2003 ÃÃ. ¹³ë³í³Ý¹»É ¿ Ð. ²×³éÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý 
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ: ä. Øáõñ³¹Û³ÝÁ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ 
¹³ë³í³Ý¹»Éáí ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙª 
³×»óñ»É ¿ μ³½Ù³ÃÇí »ñÇï³ë³ñ¹ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ: 

Üß³Ý³Ï³ÉÇ ¿ åñáý. ä³ñáõÛñ Øáõñ³¹Û³ÝÇ í³ëï³ÏÁ 
Ñ³Ûáó ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛ³Ý, Ùß³ÏáõÛÃÇ, 
×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý, å³ïÙ³Ï³Ý ëÏ½μÝ³ÕμÛáõñÝ»ñÇ 
áõ íÇÙ³·ñ³Ï³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³ñ³ñ 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μÝ³·³í³éáõÙ: 

Ð³Û³·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ëáßáñ »ñ»õáõÛÃ ¿ñ ä. 
Øáõñ³¹Û³ÝÇ ÏáÕÙÇó §ìñ³ó Å³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÛáõÝ¦-Á ÑÇÝ 
íñ³ó»ñ»ÝÇó Ñ³Û»ñ»ÝÇ ³ÙμáÕç³Ï³Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ 
áõ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÁ: 

ØÝ³ÛáõÝ »õ ·Çï³Ï³Ý Ù»Í³ñÅ»ù Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ 
»Ý §Armeno-Georgica¦ Ù³ï»Ý³ß³ñáí Ññ³å³ñ³Ïí³Í ä. 
Øáõñ³¹Û³ÝÇ Ù»Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Ð³Û³ëï³ÝÇ íñ³ó»ñ»Ý 
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ìñ³ëï³ÝÇ Ñ³Û»ñ»Ý 
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (2 Ñ³ïáñ), ²·³Ã³Ý·»ÕáëÇ ÑÇÝ 
íñ³ó»ñ»Ý ËÙμ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Þáõß³ÝÇÏÇ 
íÏ³Û³μ³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ñ»Ý »õ íñ³ó»ñ»Ý 
ËÙμ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

ä. Øáõñ³¹Û³ÝÁ ÃáÕ»É ¿ ·Çï³Ï³Ý ÑëÏ³Û³Ï³Ý 
Å³é³Ý·áõÃÛáõÝ` ³í»ÉÇ ù³Ý 300 ïå³·Çñ 
³ßË³ïáõÃÛáõÝ: 

Üñ³ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ»ñÇÝ Ñ³ïáõÏ ¿ ·Çï³Ï³Ý 
ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ³é³ç³¹ñíáÕ 
»½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã³ñÙáõÃÛáõÝÝ áõ 
Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝÁ, ·Çï³Ï³Ý ÝáñáõÛÃÁ: äñáý. ä. 
Øáõñ³¹Û³ÝÇ ·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ 
μÝáõÃ³·ñ³Ï³Ý ¿ ·Çï³Ï³Ý Ñ»ï»õáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ »õ 
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ É³ÛÝ ßñç³Ý³ÏÇ 
ÁÝ¹·ñÏáõÙÁ: Ü³ Í³í³É»É ¿ ·Çï³Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý 
³ÏïÇí ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ, Ù»Í í³ëï³Ï áõÝÇ ÇÝãå»ë 
Ñ³Û³·Çï³Ï³Ý Ýáñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Íñ³·ñ³íáñÙ³Ý, Ýáñ Ï³¹ñ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É 
³Ýí³ÝÇ Ñ³Û³·»ï ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ í³ëï³ÏÇ 
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý áõ ÝáñáíÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý, Ñ³Û³·Çï³Ï³Ý 
Ýáñ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñÇ áõ ß³ñù»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý áõ 
ËÙμ³·ñÙ³Ý ³ëå³ñ»½Ý»ñáõÙ: 

Ü³ Ï³½Ù»É áõ ËÙμ³·ñ»É ¿ §ÎáíÏ³ë »õ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³¦, 
§Ð³Û³·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ¦, §Ð³Û³·Çï³Ï³Ý 
Ù³ï»Ý³¹³ñ³Ý¦, §Ðáõß³ñÓ³Ý¦ Ù³ï»Ý³ß³ñ»ñÁ, 
ËÙμ³·ñ»É ¿ ß³ï Ñ³Û³·»ïÝ»ñÇ Ù»Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
Ï³½Ù»É »õ Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿ ³Ýí³ÝÇ Ñ³Û³·»ïÝ»ñÇ 
·Çï³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃÛáõÝÁ ³Ù÷á÷áÕ ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñ (Ü. 
Ø³é, Ð. úñμ»ÉÇ, È. Ê³ãÇÏÛ³Ý, È. Ø»ÉÇùë»Ã-´»Ï, ºñí³Ý¹ 
î»ñ-ØÇÝ³ëÛ³Ý, ØÏñïÇã Ü»ñëÇëÛ³Ý »õ ³ÛÉù): 

äñáý. ä. Øáõñ³¹Û³ÝÁ »Õ»É ¿ ·Çï³Ï³Ý, 
·Çï³Ù»Ãá¹³Ï³Ý áõ ËÙμ³·ñ³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù 
ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ ³Ý¹³Ù: ¶Çï³Ï³Ý ½»ÏáõóáõÙÝ»ñáí 
Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ μ³½Ù³ÃÇí ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÅáÕáíÝ»ñÇ 
áõ ÏáÝ·ñ»ëÝ»ñÇ ÇÝãå»ë Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É 
³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ß³ï »ñÏñÝ»ñáõÙ, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 
Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¿ §øñÇëïáÝÛ³ ²ñ»õ»Éù¦ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
·Çï³ÅáÕáíÁ »õ Ññ³ï³ñ³Ï»É Ýñ³ ÝÛáõÃ»ñÁ: 

ä. Øáõñ³¹Û³ÝÁ μ³½ÙÇóë ³ñÓ³·³Ýù»É ¿ Ý³»õ 
å³ïÙáõÃÛ³Ý Ï»ÕÍ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ »õ å³ñμ»ñ³Ï³Ý 

Ù³ÙáõÉÇ áõ ·Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ëÝ»ñÇ ¿ç»ñáõÙ μ³½ÙÇóë 
Ñ³Ý¹»ë ¿ »Ï»É ëáõñ ·ñ³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñáí: 

ä³ïÙ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñ, Ø»ëñáå 
Ø³ßïáóÇ ³Ýí³Ý Ùñó³Ý³ÏÇ ¹³÷Ý»ÏÇñ åñáý. ä³ñáõÛñ 
Ø³Ùμñ»Ç Øáõñ³¹Û³ÝÁ å³ïÙ³-μ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý É³ÛÝ 
ÁÝ¹·ñÏáõÙ áõÝ»óáÕ ·ÇïÝ³Ï³Ý ¿ñ, áñÁ Ëáñ Ñ»ïù ¿ ÃáÕ»É 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÏáíÏ³ë³·ÇïáõÃÛ³Ý Ó»õ³íáñÙ³Ý áõ 
½³ñ·³óÙ³Ý μÝ³·³í³éáõÙ: 

Ü³ ¹»é»õë ß³ï ³Ý»ÉÇùÝ»ñ »õ Ù»Í Íñ³·ñ»ñ áõÝ»ñ 
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ: 

ä³ñáõÛñ Øáõñ³¹Û³ÝÇ` ³ÝËáÝç ·ÇïÝ³Ï³ÝÇ »õ μ³ñÇ 
Ù³ñ¹áõ ÑÇß³ï³ÏÁ Ã³ÝÏ áõ ³ÝÙáé³ó ¿ Ñ³Û³·»ïÝ»ñÇ, 
μ³½Ù³ÃÇí ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ, ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³»õ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ áÕç Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

ÐÐ ¶²² Ý³Ë³·³ÑáõÃÛáõÝ 
ÐÐ ¶²² Ñ³Û³·ÇïáõÃÛ³Ý »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

μ³Å³ÝÙáõÝù 
ÐÐ ¶²² ²ñ»õ»É³·ÇïáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõï 

ºäÐ å³ïÙáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï 
 

Ðð²â ØÆø²ÚºÈÆ ´²ðÂÆÎÚ²Ü 
 

 
(1927 - 2011) 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
³½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»ÙÇ³Ý Ëáñ íßïáí Ñ³ÛïÝáõÙ ¿, áñ 2011 Ã. 
û·áëïáëÇ 17-ÇÝ í³Ë×³Ýí»É ¿ ³Ï³Ý³íáñ å³ïÙ³μ³Ý, 
μÛáõ½³Ý¹³·»ï, å³ïÙ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñ, ÐÐ 
¶²² ³Ï³¹»ÙÇÏáë Ðñ³ã ØÇù³Û»ÉÇ ´³ñÃÇÏÛ³ÝÁ, »õ 
ó³í³ÏóáõÙ ¿ Ñ³Ý·áõóÛ³ÉÇ ÁÝï³ÝÇùÇÝ áõ 
Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ: ²Ï³¹»ÙÇÏáë Ðñ³ã ´³ñÃÇÏÛ³ÝÇ 
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñá·»Ñ³Ý·ÇëïÁ ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³ 
û·áëïáëÇ 19-ÇÝ Å³ÙÁ 12.00-Çó 14.00-Ý ÐÐ ¶²² 
Ý³Ë³·³ÑáõÃÛ³Ý ß»ÝùáõÙ (Ø³ñß³É ´³Õñ³ÙÛ³Ý 24): 
ÐáõÕ³ñÏ³íáñáõÃÛáõÝÁª ÐÐ ¶²² Ý³Ë³·³ÑáõÃÛ³Ý ß»ÝùÇó 
Å³ÙÁ 14.00-ÇÝ: 

Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ μÛáõ½³Ý¹³·ÇïáõÃÛáõÝÁ »õ 
Ñ³Û³·ÇïáõÃÛáõÝÁ Ù»Í³·áõÛÝ Ïáñáõëï Ïñ»óÇÝ: ÎÛ³ÝùÇ 
84-ñ¹ ï³ñáõÙ Çñ Ù³ÑÏ³Ý³óáõÝ ÏÝù»ó ³Ï³Ý³íáñ 
·ÇïÝ³Ï³Ý, ÐÐ ¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ²½·³ÛÇÝ ²Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ, 
²Ã»ÝùÇ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ »õ ÐéáÙÇ §îÇμ»ñÇÝ³¦ ³ñí»ëïÇ, 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý »õ ·ÇïáõÃÛ³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ ³Ï³¹»ÙÇÏáë 
Ðñ³ã ØÇù³Û»ÉÇ ´³ñÃÇÏÛ³ÝÁ: 

Ð. ´³ñÃÇÏÛ³ÝÁ ÍÝí»É ¿ 1927 Ã. ²Ã»ÝùáõÙ, μ³Ý³ë»ñ-
Ññ³å³ñ³Ï³Ëáë ØÇù³Û»É ´³ñÃÇÏÛ³ÝÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ: 
Ü³ËÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ëï³ó»É ¿ ï»ÕÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
í³ñÅ³ñ³ÝáõÙ: 1945 Ã. ³í³ñï»É ¿ ÑáõÝ³Ï³Ý 
·ÇÙÝ³½Ç³Ý: 1946 Ã. ÁÝï³ÝÇùáí Ý»ñ·³ÕÃ»É ¿ 
Ð³Û³ëï³Ý: 1953 Ã. ·»ñ³½³ÝóáõÃÛ³Ùμ ³í³ñï»É ¿ ºäÐ 
å³ïÙáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÁ: àõëáõÙÝ³éáõÃÛáõÝÁ 
ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ ÐÐ ¶²² ä³ïÙáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ 
³ëåÇñ³Ýïáõñ³ÛáõÙ, áñÝ ÁÝÃ³ó»É ¿ È»ÝÇÝ·ñ³¹áõÙ 
³Ï³¹. Ð. úñμ»Éáõ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ùμ: 1958 Ã. È»ÝÇÝ·ñ³¹Ç 
å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ å³ßïå³Ý»É ¿ 
Ã»ÏÝ³Íáõ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝ §ä³íÉÇÏÛ³Ý 
ß³ñÅÙ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñ¦ 
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ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ 
  

Ã»Ù³Ûáí, áñÁ éáõë»ñ»Ýáí ÉáõÛë ¿ ï»ë»É ºñ»õ³ÝáõÙ 1961 
Ã.: 1971 Ã. å³ßïå³Ý»É ¿ ¹áÏïáñ³Ï³Ý 
³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝ §´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ¸Ç·»ÝÇë ²ÏñÇï³ë 
¿åáëÁ »õ Ýñ³ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³Û³·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ¦ 
Ã»Ù³Ûáí: 

1957 Ãí³Ï³ÝÇó ³ßË³ï»É ¿ ÐÐ ¶²² å³ïÙáõÃÛ³Ý 
ÇÝëïÇïáõïáõÙ, 1980-2010 ÃÃ. Õ»Ï³í³ñ»É ¿ ÝáõÛÝ 
ÇÝëïÇïáõïÇ ÙÇçÇÝ ¹³ñ»ñÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý μ³ÅÇÝÁ, »Õ»É ¿ 
·ÉË³íáñ ·Çï³Ï³Ý ³ßË³ïáÕ: ä³ïñ³ëï»É ¿ 
μ³½Ù³ÃÇí ·Çï³Ï³Ý Ï³¹ñ»ñ: 

Þáõñç 150 ·Çï³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÇó ½³ï, ÉáõÛë ¿ 
ÁÝÍ³Û»É 17 ·Çñù: §úï³ñ ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ 
Ñ³Û»ñÇ Ù³ëÇÝ, ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñ¦ 
Ù³ï»Ý³ß³ñáí Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿ μÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù 
Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý 
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ùμ áõ 
Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí (äñáÏáåÇáë Î»ë³ñ³óÇ, 
ÎáÝëï³¹ÇÝ ÌÇñ³Ý³ÍÇÝ, ÐáíÑ³ÝÝ»ë êÏÇÉÇó»ë, 
Â»á÷³Ý»ë Êáëïáí³ÝáÕ, Â»á÷³Ý»ëÇ Þ³ñáõÝ³ÏáÕ, 
ä³ñÃ»ÝÇáë ²Ã»Ý³óÇ): ¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ 
§¶ñ³Ï³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ¦ Ù³ï»Ý³ß³ñáí Ñ³Û»ñ»Ý 
Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿ §¸Ç·»ÝÇë ²ÏñÇï³ë¦ ¿åáëÁ, Ø³ïÃ»áë 
àõéÑ³Û»óáõ §Ä³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÛ³Ý¦ ³ßË³ñÑ³μ³ñ 
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ, äñáÏáåÇáë Î»ë³ñ³óáõ §¶³ÕïÝÇ 
å³ïÙáõÃÛáõÝÁ¦, §ÐáõÝ³Ï³Ý ³ñËÇí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ 
Ñ³Û-ÑáõÝ³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ²é³çÇÝ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ (1918-1920)¦ 
³ßË³ïáõÃÛáõÝÁ: 

§Ð³Û-μÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ 
Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ »é³Ñ³ïáñ ÅáÕáí³ÍáõÇ Ñ³Ù³ñ 
³Ï³¹»ÙÇÏáë Ð. ´³ñÃÇÏÛ³ÝÝ ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ ÐÐ 
Ý³Ë³·³ÑÇ Ùñó³Ý³ÏÇ: ÐáõÝ³ñ»Ýáí Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿ 
§´Ûáõ½³Ý¹Ç³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñáõÙ¦, §´Ûáõ½³Ý¹Ç³ 
»õ Ð³Û³ëï³Ý¦, §¶³íñ³ëÝ»ñÇ μÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý 
³½Ýí³Ï³Ý³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÁ¦ ·ñù»ñÁ: Ð. ´³ñÃÇÏÛ³ÝÝ 
ûñ»ñë ¿ñ ³í³ñï»É ØÇù³Û»É ²ïï³ÉÇ³ï»ëÇ 
§ä³ïÙáõÃÛ³Ý¦ »õ Æá³ÝÝÇë Î. Ê³ëÇáïÇëÇ §ä³ïÙ³Ï³Ý 
³í³Ý¹áõÛÃ »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³å³ßïáõÃÛáõÝ. ÑáõÝ³Ï³Ý 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 
1876-1996 ÃÃ.¦ ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

Ì³Ýñ³ÏßÇé ·Çï³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 1980 Ã. 
ÁÝïñí»É ¿ ²Ã»ÝùÇ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ, 1987 Ã. ÐéáÙÇ 
§îÇμ»ñÇÝ³¦ ³ñí»ëïÇ, ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý »õ ·ÇïáõÃÛ³Ý 
³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ, 1996 Ã.ª ÐÐ ¶²² ÇëÏ³Ï³Ý ³Ý¹³Ù: Ü³ 
1995 Ãí³Ï³ÝÇó Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù 
¿ñ: 

1981 Ã. ´³ñÃÇÏÛ³ÝÁ ¹³ñÓ»É ¿ ÐáõÝ³ëï³ÝÇ 
´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý, 
³å³ ÐáõÝ³Ï³Ý ø³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý Ð³ëï³ïáõÃÛ³Ý 
å³ïí³íáñ ³Ý¹³Ù, ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ ÐÐ ¶²² §Ø»ëñáå 
Ø³ßïáó¦ Ùñó³Ý³ÏÇ, ê³ÉáÝÇÏÇ ²ñÇëïáï»ÉÛ³Ý 
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ²ñÇëïáï»ÉÇ ³Ýí³Ý Ù»¹³ÉÇ: 

È³ÛÝ áõ ÁÝ¹·ñÏáõÝ ¿ñ ³Ï³¹. Ð. ´³ñÃÇÏÛ³ÝÇ 
·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ: Üñ³ í³Õ 
ßñç³ÝÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÝíÇñí³Í »Ý å³íÉÇÏÛ³Ý 
ß³ñÅÙ³ÝÁ: ²Ï³¹»ÙÇÏáëÇ ·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç 
´³·ñ³ïáõÝÛ³ó »õ Ñ»ïμ³·ñ³ïáõÝÛ³ó ¹³ñ³ßñç³ÝÝ»ñÇ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ μ³½Ù³μÝáõÛÃ Ï³å»ñÇ 
Ù³Ýñ³½ÝÇÝ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ï»Õ ¿ 
·ñ³íáõÙ: Ð. ´³ñÃÇÏÛ³ÝÁ ß»ßï³ÏÇáñ»Ý ÁÝ¹É³ÛÝ»ó 
ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇ ³ÕμÛáõñ³·Çï³Ï³Ý Ñ»ÝùÁ` ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý 
Ù»ç ¹Ý»Éáí μÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñÇ ÙÇ ³ÙμáÕç ß³ñù: 

Ð. ´³ñÃÇÏÛ³ÝÁ Ù»Í í³ëï³Ï áõÝÇ Ý³»õ íÇÙ³·Çñ 
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ÏÝÇùÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý 
μÝ³·³í³éáõÙ: Æ ¹»å, ³é³çÇÝÁ Ð. ´³ñÃÇÏÛ³ÝÝ ¿ 
ÁÝÃ»ñó»É ¶³éÝÇÇ μ³ÕÝÇùÇ ÑáõÝ³ñ»Ý Ñ³ÛïÝÇ 

³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ: Ü³ Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÛ³Ý 
³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Ýáñ μ³½Ù³Ñ³ïáñÛ³ÏÇ ËÙμ³·ñ³Ï³Ý 
ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù ¿ñ, »ñÏñáñ¹ Ñ³ïáñÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ 
ËÙμ³·ÇñÁ: 

¶ÇïÝ³Ï³ÝÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ï»Õ ¿ ·ñ³íáõÙ ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ 
»õ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ Ï³å»ñÇ Ñ»ï³½áïáõÙÁ: 

Ðñ³ã ´³ñÃÇÏÛ³Ý Ù³ñ¹áõ, ù³Õ³ù³óáõ »õ ·ÇïÝ³Ï³ÝÇ 
μ³ñáÛ³Ï³Ý μ³ñÓñ ÝÏ³ñ³·ñÇ Ñ³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ÏáÕÙ»ñÇó 
¿ÇÝ áõÕÕ³ÙïáõÃÛáõÝÝ áõ ëÏ½μáõÝù³ÛÝáõÃÛáõÝÁ: Üñ³ 
³Ýë³ÑÙ³Ý μ³ñáõÃáõÝÝ áõ Ñá·³ï³ñáõÃáõÝÁ ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ñ 
Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý μáÉáñ áÉáñïÝ»ñáõÙ: Ü³ Ñ³ïÏ³å»ë 
áõß³¹Çñ ¿ñ »ñÇï³ë³ñ¹ ·Çï³Ï³Ý ë»ñÝ¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùμ: 
Ðñ³ã ´³ñÃÇÏÛ³ÝÝ Çñ »ñÏñÇ ÇëÏ³Ï³Ý ù³Õ³ù³óÇÝ ¿ñ, 
Ý³ ³åñáõÙ »õ ßÝãáõÙ ¿ñ Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ñá·ë»ñáí, 
áõñ³Ë³ÝáõÙ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí: Üñ³ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ 
μ³ñÓñ³·áõÛÝ ³ñÅ»ù ¿ñ, »ñÏñÇÝ μ³ÅÇÝ Ñ³ë³Í 
¹Åí³ñáõÃáõÝÝ»ñÁ Ñ³í³ë³ñ³å»ë Çñ»ÝÝ ¿ÇÝ: 

ÐÐ ¶²² Ü³Ë³·³ÑáõÃÛáõÝ 
ÐÐ Ð³Û³·ÇïáõÃÛ³Ý »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 

·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μ³Å³ÝÙáõÝù 
ÐÐ ¶²² ä³ïÙáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõï 

ºäÐ ä³ïÙáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï 
 

Ð³Û»ñ»Ý ïå³·ñáõÃÛ³Ý 500-³ÙÛ³ÏÇÝ 
ÁÝ¹³é³ç (1512-2012) 

 
²ßË³ï³óÇñ»ó ¾¹. ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ 

 
ºÃ» μáÉáñ Ù³Ûñ»ñÁ ³ÛÝù³Ý Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñ ¨ ³½·³ë»ñ ÉÇÝ»Ý, áñ 

Çñ»Ýó ½³í³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íáí Ëáë»Ý, Ýñ³Ýó ëñïÇ 
Ù»ç ³½·³ÛÇÝ å³ïí³ëÇñáõÃÛáõÝ Ó·»Ý, Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ë»ñ, ¿É 

³ÛÝáõÑ»ï¨ Ç±Ýã Ù³Ñ Ï³ñáÕ ¿ ëå³éÝ³É Ù»½: 
Ô³½³ñáë ²Õ³Û³Ý 

 
Ð³Ûáó É»½íÇ Ù»ç Ù³ñÙÝ³ó³Í ¿ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñá·ÇÝ: ²Ù»Ý ÙÇ 
μ³éÁ Ýñ³ Ñá·áõ ÙÇ ÏïáñÝ ¿: ²Û¹ μ³é»ñÇ Ù»ç »Ý ÝÛáõÃ³ó³Í 

³é³ñÏ³Û³ó³Í Ù»ñ íÇßïÁ, ½ñÏ³ÝùÝ»ñÁ, ¹³éÝ áõ ½í³ñ×³ÉÇ 
³åñáõÙÝ»ñÁ, Ù»ñ »ñ³½Ý»ñÁ, ÑáõÛë»ñÁ, ÇÕÓ»ñÁ, ë»ñÁ` Ù»ñ áÕç 

ÅáÕáíáõñ¹Á: ... Üñ³ Ñ³Ù³ñ Íáí ³ñÛáõÝ »Ý Ã³÷»É Ù»ñ 
Ý³ËÝÇÝ»ñÁ: 

²í»ïÇù Æë³Ñ³ÏÛ³Ý 
 

Ø²ÞîàòÚ²Ü ²Ú´àô´ºÜÆ Ð²ìºðÄàÔ 
à¶ÆÜ 

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ·ÇñÁ ³ßË³ñÑÇ ÑÝ³·áõÛÝ ¨ ÇÝùÝ³ïÇå 
³Ûμáõμ»ÝÝ»ñÇó ¾: ²ÛÝ ëï»ÕÍ»É ¾ Ø³ßïáóÁ 405 
Ãí³Ï³ÝÇÝ: ¸³ Å³Ù³Ý³ÏÇ áõ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ã»É³¹ñ³ÝùÇ 
³ñ·³ëÇù ¾ñ, ·³ÉÇù ³ñÑ³íÇñùÝ»ñÇÝ ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ Ñ³Û 
ÅáÕáíñ¹Ç Ñá·¨áñ ½ñ³ÑÁ: 
ÐÇÝ·»ñáñ¹ ¹³ñÇ ëÏ½μÇÝ Ñ³Û ²ñß³ÏáõÝÇ Ã³·³íáñÝ»ñÇ 
·³Ñ³ïáÑÙÁ Ù³Ûñ³Ùáõï ¾ñ ³åñáõÙ: Â³·³íáñáõÃÛ³Ý 
í»ñ³óáõÙÇó Ñ»ïá Ð³Û³ëï³ÝÁ åÇïÇ μ½Ïïí»ñ áõ 
¹³éÝ³ñ ³Ù»Ý ï»ë³Ï Ññáë³ÏÇ áïùÇ ÏáË³Ý: ÆÝãÇ±Ý 
Ï³ñáÕ ¾ñ Ï³éã»É Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á, Ç±Ýã Éáõë³íáñ 
Ñ»Ý³ëÛ³Ý åÇïÇ ÏéÃÝ»ñ Ù»çùÁ: ²½·³ÛÇÝ ¹ÇÙ³·ÇÍÁ 
å³Ñ»Éáõ ¨ Çñ ·áÛáõÃÛáõÝÁ Ñ³ñ³ï¨ ¹³ñÓÝ»Éáõ 
³Ù»Ý³Ñáõë³ÉÇ ½»ÝùÁ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ ¾ñ, ÇëÏ   Ù³Ûñ»ÝÇ   
É»½áõÝ   Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý ¹³ñÓÝ»Éáõ ÙÇ³Ï ÙÇçáóÁ` 
³½·³ÛÇÝ ·ÇñÁ: ºí Ø³ßïáóÁ ëï»ÕÍ»ó Ñ³Ûáó ³Ûμáõμ»ÝÁ: 
Ð³ÛÝ ëÏë»ó Ï³ñ¹³É áõ Ñ³ëÏ³Ý³É Ñ³ÛÇÝ: àãÇÝã ã¿ñ 
Ï³ñáÕ ³½·Ý ³ÛÝå»ë ÙÇ³íáñ»É, ÇÝãå»ë ³½·³ÛÇÝ ·ÇñÁ: 
Ø³ßïáóÛ³Ý ³Ûμáõμ»ÝÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ïí»ó å³ï-
ÙáõÃÛ³Ý ¹³Å³Ý ×³Ù÷³Ý»ñáí ³ÝóÝáÕ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ 
Çñ Ñá·»õáñ ·³ÝÓ»ñÁ ÷áË³Ýó»É ÙÇ ¹³ñÇó ÙÛáõëÁ, 
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³ÝóÛ³ÉÁ Ï³å»É Ý»ñÏ³ÛÇ, Ý»ñÏ³Ý` ·³ÉÇùÇ Ñ»ï: ºõ 405 
Ãí³Ï³ÝÇó Ñ»ïá ·ñ³·»ï ¹³ñÓ³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹³ñ»ñÁ: 
Ð³Ûáó ³Ûμáõμ»ÝÁ Ñá·¨áñ ³íÇß ¿, áñáí Ý»ñ³ñÏí»É »Ý 
μáÉáñ Ñ³Û»ñÁ: î³é»ñÇ ·ÛáõïÇ ³Ù»Ý³Ù»Í ËáñÑáõñ¹Ý     
³ÛÝ     ¿ñ,    áñ     Ñ³Û »ñ»Ë³Ý»ñÁ     Ñ³×³Ë»óÇÝ     Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý   ¹åñáó   ¨ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ûï³ñ³É»½áõ     
(Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` ÑáõÝ³Ï³Ý áõ ³ëáñ³Ï³Ý) ¹åñáóÝ»ñÁ 
ï³ñ³ÍáõÙ ã·ï³Ý: Ð³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÁ ¹³ñÓ³í 
Ý»Ý·³¹³í ÓáõÉáõÙÇó   Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ   å³Ñå³Ý»Éáõ  
³Ù»Ý³íëï³Ñ»ÉÇ  í³Ñ³ÝÁ: Ð³Û»ñ»Ý ·ñí³Í ³é³çÇÝ Ý³-
Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÁ`    §×³Ý³ã»É   ½ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ ¨ ½Ëñ³ï, 
ÇÙ³Ý³É ½μ³Ýë   Ñ³Ý×³ñáÛ¦,   Ñ³í³ëïáõÙ ¿,   áñ   Ñ³Û   
ÅáÕáíáõñ¹Á   ·ñ³íáñ ËáëùÇ   ¿   ³Ýó»É   ÇÙ³ëïÝ³μ³ñ: 
Ø³ßïáóÁ ëï»ÕÍ»É ¿ 36 ï³é, áñáÝù ÉñÇí 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý Ñ³Û Ù³ñ¹áõ ³ñï³μ»ñ³Í μáÉáñ 
ÑÝãÛáõÝÝ»ñÇÝ: 
Ð³ÛÏ³Ï³Ý   ³Ûμáõμ»ÝÇ   Ù³ëÇÝ ýñ³ÝëÇ³óÇ   
³Ï³Ý³íáñ   É»½í³μ³Ý    ²Ýïáõ³Ý    Ø»Û»Ý    ·ñ»É   ¿. 
§Ð³ÛïÝÇ   ¿,   áñ   Ñ³Û   ³Ûμáõμ»ÝÁ ·ÉáõË·áñÍáó   ÙÁÝ   ¿:  
Ð³Û   ÑÝã³μ³Ý³Ï³Ý    ÑÝãÛáõÝÝ »ñ»Ý    Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ   
Ñ³ïáõÏ   Ýß³Ýáí   ÙÁ ÝáÃ³·ñí³Í ¿, ¨ ³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á 
³ÛÝù³Ý É³í Ñ³ëï³ïí³Í ¿, áñ    Ñ³Û    ³½·ÇÝ    
Ñ³ÛÃ³ÛÃ³Í   ¿ ÑÝã³μ³ÝáõÃÛ³Ý í»ñçÝ³Ï³Ý ³ñ-
ï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ   ÙÁ,    ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ, áñ 
å³Ñå³Ýí³Í ¿ ÙÇÝã¨ ³Ûëûñ  ³é³Ýó ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ÙÁ    
Ïñ»Éáõ:    ²ïáñ    Ñ»ï¨³Ýùáí Ð³Û³ëï³Ý áõÝ»ó³í ×ÏáõÝ 
·ñ³Ï³Ý É»½áõ ÙÁ, áñ Ñ³ÛáõÝ μ³é³å³ß³ñÇÝ μáÉáñ 
³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ï³ñï³μ»ñ»:     ²Ûëå»ë     Ï³½Ùí»ó³í 
·ñ³Ï³Ý   É»½áõ   ÙÁ,   áñÁ   ×áË   ¿ ¨ áñ ÏñÝ³ñ 
³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ ³Ù»Ý ÇÝã,   áñ   ÑáõÛÝ   É»½áõÝ   Ï³ñáÕ  ¿ñ 
μ³ó³ïñ»É:   ²Û¹   É»½íÇÝ   ×áËáõÃÛáõÝÝ  áõ  
×ÏáõÝáõÃÛáõÝÁ  áõÅ ÙÁ »Õ³Í   ¿   Ñ³Û    ³½·ÇÝ   Ñ³Ù³ñ¦: 
¶ñ³íáñ      ËáëùÇ      ³ÝóÝ»Éáõó Ñ»ïá Ñ³Û»ñ»ÝÇ 
§×áËáõÃÛáõÝÝ áõ ×ÏáõÝáõÃÛáõÝÁ¦      »ñ¨³ó      Ñ»Ýó 
ëÏ½μÇó`     ²ëïí³Í³ßÝãÇ    Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: 
ºñ¨Ç ùã»ñÁ ·Çï»Ý,  áñ  êáõñμ ·ÇñùÁ  ³ßË³ñÑÇ μáÉáñ 
É»½áõÝ»ñáõÙ ÏáãíáõÙ ¿ ´ÇμÉÇ³,  ¨ ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û»ñ»ÝÝ  ¿, áñ Ç 
½áñáõ ¿ »Õ»É ×ß·ñÇï Ã³ñ·Ù³Ý»É ³ÛÝ`  ²ëïí³Í³ßáõÝã: 
È»½íÇ   ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ý   Ñ»ï   Ñ³Û»ñ»Ý ²ëïí³Í³ßáõÝãÝ 
áõÝÇ ÙÇ ³ÛÉ ³ñÅ³ÝÇù   ¨ë.   ³ÛÝ,   ÉÇÝ»Éáí   ËÇëï 
Ñ³Û»óÇ,    ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï   ½³ñÙ³Ý³ÉÇáñ»Ý ×Çßï ¿ 
³ñï³óáÉáõÙ μÝ³·ñÇ ÙÇïùÝ áõ á·ÇÝ: ²Û¹ å³ï×³éáí ¿É 
ýñ³ÝëÇ³óÇ Ýß³Ý³íáñ ·ÇïÝ³Ï³Ý È³ Îñá½Á 
²ëïí³Í³ßÝãÇ Ñ³Û»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñ»É ¿ 
Ã³·áõÑÇ μáÉáñ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç: ÆëÏ 
éáõÙÇÝ³óÇ Ýß³Ý³íáñ μ³Ý³ë»ñ ÜÇÏáÉ³ Úáñ·³Ý ·ñ»É ¿. 
§²ëïí³Í³ßÝãÇ Ò»ñ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ³ëÏ» 15 ¹³ñ 
³é³ç Ù»ÏÝ ¿ ³Ù»Ý»Ý Ù»Í Ñá·»Ï³Ý Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñ»Ý, 
½áñë »ñμ¨Çó» ÅáÕáíáõñ¹ ÙÁ ÏñÝ³ ï³ñ³Í ÁÉÉ³ñ 
å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç¦£ 
Ø³ßïáóÛ³Ý ³Ûμáõμ»Ýáí ÙÇ³ÛÝ ²ëïí³Í³ßáõÝãÁ ã¿, áñ 
Ã³ñ·Ù³Ýí»ó £ÐÇÝ ³ßË³ñÑÇ Ýß³Ý³íáñ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ 
ß³ï ·áñÍ»ñ ¿É Ã³ñ·Ù³Ýí»óÇÝ Ñ³Û»ñ»Ý: ²ÛÅÙ 
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ ÙÇ ß³ñù »ñÏ»ñ, áñáÝó 
μÝ³·ñ»ñÁ Ïáñ»É »Ý, å³Ñå³Ýí»É »Ý ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û»ñ»Ý 
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ùμ: Ø³ßïáóÛ³Ý ³Ûμáõμ»Ýáí ëï»ÕÍí»ó 
Ý³¨ ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ áõ 
·ÇïáõÃÛáõÝ: Ð³Û ·ñ³íáñ ËáëùÇ Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
³ñÅ»ùÁ ³í»ÉÇ ¹ÇåáõÏ ¿ μÝáñáß»É ²Ýïáõ³Ý Ø»Û»Ý. §ºñμ 
Ï³½Ù³íáñí»É ¿ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó 
ºíñáå³ÛÇ Ù»Í ³½·»ñÇó áã Ù»ÏÁ ãÏ³ñ ¹»é¨ë, áã 
üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ù³ëÇÝ Ëáëù Ï³ñ, áã ¿É ²Ý·ÉÇ³ÛÇ: Ð³Û 
³½·³ÛÇÝ ·ñ³Ï³Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÛÝåÇëÇ 
ÑÝáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý, áñ ß³ï ¹³ñ»ñáí ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý 

»íñáå³Ï³Ý ³½·»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý 
Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, ºñμ üñ³ÝëÇ³ 
³ÝáõÝÁ ÝáõÛÝÇëÏ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ñ, Ð³Û³ëï³ÝÁ Ù»Í ¹»ñ 
¿ Ë³Õ³ó»É å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, »ñμ 
ýñ³Ýë»ñ»ÝÁ ¹»é¨ë ã¿ñ ï³ñμ»ñíáõÙ É³ïÇÝ»ñ»ÝÇó, 
·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ Ñ³Û»ñ»Ý Ï³ñ»õáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ¦: 
Ð³½³ñ³·³ÝÓ Ñ³Û»ñ»Ýáí »Ý ·ñí»É Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÙïùÇ 
÷³é³Ñ»Õ ß³ï ÏáÃáÕÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ* Øáíë»ë 
Êáñ»Ý³óáõ §Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÛáõÝ¦ Ñ³Ý×³ñ»Õ »ñÏÁ, 
÷ÇÉÇëá÷³Ý»ñ º½ÝÇÏ ÎáÕμ³óáõ ¨ ¸³íÇÃ ²ÝÑ³ÕÃÇ 
»ñÏ»ñÁ, ¶ñÇ·áñ Ø³·Çëïñáë ä³ÑÉ³íáõÝáõ Ýß³Ý³íáñ 
§ÂÕÃ»ñÁ¦, ¶ñÇ·áñ Ü³ñ»Ï³óáõ §Ø³ïÛ³Ý áÕμ»ñ·áõ-
ÃÛ³Ý¦ åá»ÙÁ, Ü»ñë»ë ÞÝáñÑ³Éáõ, Îáëï³Ý¹ÇÝ 
ºñ½ÝÏ³óáõ, Ü³Ñ³å»ï øáõã³ÏÇ ³Ý½áõ·³Ï³Ý 
μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ØÇù³Û»É Ü³Éμ³Ý¹Û³ÝÇ, 
ØÏñïÇã ä»ßÇÏÃ³ßÉÛ³ÝÇ, è³÷³Û»É ä³ïÏ³ÝÛ³ÝÇ 
ÑáõñÑñ³ïáÕ ïáÕ»ñÁ, Ù»Í³ÝáõÝ ð³ýýáõ Ñ³Ûñ»Ý³ßáõÝã 
í»å»ñÁ, ä»ïñáë ¸áõñÛ³ÝÇ, ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ, 
ì³Ñ³Ý Â»ù»Û³ÝÇ, ÞÇñí³Ý½³¹»Ç, ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÇ, 
ØÇë³ù Ø»Í³ñ»ÝóÇ, êÇ³Ù³ÝÃáÛÇ, ¸³ÝÇ»É ì³ñáõÅ³ÝÇ, 
¶ñÇ·áñ ¼áÑñ³åÇ, ²ñß³Ï âáå³ÝÛ³ÝÇ, ºÕÇß» â³ñ»ÝóÇ, 
²Ïë»É ´³ÏáõÝóÇ, ¸»ñ»ÝÇÏ ¸»ÙÇñ×Û³ÝÇ, êï»÷³Ý 
¼áñÛ³ÝÇ, ²í»ïÇù Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ, ä³ñáõÛñ  ê¨³ÏÇ, 
ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÞÇñ³½Ç ·ñ³Ï³Ý ·áÑ³ñÝ»ñÁ, Ù»Í 
ºñ·ÇÍ³μ³ÝÝ»ñ Ð³Ïáμ ä³ñáÝÛ³ÝÇ ¨ ¶ñÇ·áñ úïÛ³ÝÇ 
¹³ë³Ï³Ý ·áñÍ»ñÁ: 
Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ ËáëáõÙ ¿ »ñÏáõ Ñ³½³ñÇó 
³í»ÉÇ É»½áõÝ»ñáí: Ð³Ù³ñÛ³ ãáñëÇó Ù»ÏÁ ËáëáõÙ ¿ 
ãÇÝ³ñ»Ý: Ø»Í ÃÇí »Ý Ï³½ÙáõÙ ³Ý·É»ñ»Ý, éáõë»ñ»Ý, 
Çëå³Ý»ñ»Ý, ³ñ³μ»ñ»Ý, ×³åáÝ»ñ»Ý, ýñ³Ýë»ñ»Ý 
ËáëáÕÝ»ñÁ: Î»Ý¹³ÝÇ μáÉáñ É»½áõÝ»ñÇ Ù»ç ËáëáÕÝ»ñÇ 
ù³Ý³Ïáí Ñ³Ûáó É»½áõÝ   ·ñ³íáõÙ   ¿   38-ñ¹   ï»ÕÁ: 
Ð³Û»ñ»ÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
É»½áõÝ ¿: 
Ø³ßïáóÛ³Ý ·ñÇ ëï»ÕÍáõÙÇó Ñ»ïá Ñ³Û»ñ»Ý ï³é»ñÝ 
û·ï³·áñÍí»É »Ý Ý³¨ Çμñ¨ Ãí³ñÅ»ùÝ»ñ: ²Û¹ 
ï³éÃí»ñáí ºÝ ëï»ÕÍí»É ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ 
×ß·ñÇï ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ μáÉáñ ·ñù»ñÁ: 
Ð³Û»ñ»Ý 36 ï³é»ñÁ ·ñí»É »Ý 9-³Ï³Ý ï³é 
å³ñáõÝ³ÏáÕ 4 ß³ñùáí, áñáÝù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýáñ»Ý 
Ýß³Ý³ÏáõÙ »Ý` ÙÇ³íáñÝ»ñ, ï³ëÝ³íáñÝ»ñ, 
Ñ³ñÛáõñ³íáñÝ»ñ ¨ Ñ³½³ñ³íáñÝ»ñ: 
³ = 1 Å =10 
μ =  2 Ç = 20 
· = 3 É = 30 
¹ = 4 Ë = 40 
» = 5 Í = 50 
½ = 6 Ï = 60 
¿ = 7     Ñ = 70 
Á = 8 Ó = 80 
Ã = 9     Õ= 90 
× = 100 Ù = 200 Û = 300 Ý = 400 ß = 500 á = 600 ã=700 å=800 
ç=900 é=1000 ë = 2000 í=3000 ï = 4000 ñ = 5000 ó = 6000 
õ(áõ) = 7000 ÷=8000 ù = 9000 
²Ûë 36 ï³é»ñÇ ½áõ·áñ¹Ù³Ùμ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·ñ»É 1 −Çó ÙÇÝã¨ 
9999 μáÉáñ ³ÙμáÕç Ãí»ñÁ, ûñÇÝ³Ï, Í³ = 51, éç¹=1990, 
ùßÕÃ = 9999: Ð»ï³·³ÛáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³Ûμáõμ»ÝáõÙ 
³í»É³óí³Í û ï³éÁ Ýß³Ý³Ï»É ¿ 10000: Ø»Í Ãí»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ Ñ³Û»ñÝ áõÝ»ó»É »Ý Ñ³ïáõÏ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñ ¨ 
å³ÛÙ³Ý³Ýß³ÝÝ»ñ: úñÇÝ³Ï, 10000-Á ³Ýí³Ý»É »Ý μÛáõñ 
¨ Ýß³Ý³Ï»É` /\ , áñÁ ¹ñí»Éáí ï³é– Ãí³Ýß³ÝÇ íñ³, ³ÛÝ 
Ù»Í³óñ»É ¿ 10000 ³Ý·³Ù: ²Ûëå»ë`  
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Ð²Ú ÄàÔàìð¸Æ ²¼²î²¶ð²Î²Ü 
ä²Úø²ðÆ ä²îØàôÂÚàôÜÆò 

äñáü. Ì. ä. ²Õ³Û³Ý 
XIX ¹. 60−³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 

ÏÛ³ÝùÇ ³Ù»Ý³Ñáõ½áÕ Ñ³ñóÁ ×áñï»ñÇ ³½³ï³·ñáõÙÝ 
¾ñ: ´³Ûó Ç±Ýã áõÕÇáíª é»ýáñÙÇëï³Ï³±Ý, Ã»± 
Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý−¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý: ²Û¹ Ñ³ñóÇ ÉáõÍáõÙÇó 
¾ñ Ï³Ëí³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý−Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý 
Ñ»ï³·³ ÁÝÃ³óùÁ: ²Ñ³ ³Ûëï»Õ ¾, áñ Ñ³Û 
ÏÕ»ñ³−ý»á¹³É³Ï³Ý, í³ßË³éáõ³−μáõñÅáõ³Ï³Ý ¨ 
ÉÇμ»ñ³É−μáõñÅáõ³Ï³Ý ËÙμ³íáñáõÙÝ»ñÁ ÙÇ³ó³Ý 
ó³ñ³Ï³Ý é»³ÏóÇ³ÛÇÝ ¨ å³ßïå³Ý Ï³Ý·Ý»óÇÝ 
é»ýáñÙÇ½ÙÇÝ: ²Û¹ í×é³Ï³Ý å³ÑÇÝ ¾ñ, áñ êï. 
Ü³½³ñÛ³ÝÁ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ áñå»ë §ÙÇ¨ÝáõÛÝ 
Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý áñ¹ÇÝ»ñÇ¦, ËáÑ»ÙáõÃÛ³Ý Ïáã ¾ñ ³ÝáõÙ: 
Ü³ ·ïÝáõÙ ¾ñ, áñ èáõë³ëï³ÝÇÝ ÙÇ³ó³Í Ñ³Û»ñÝ ³ñ¹»Ý 
³½³ï³·ñí³Í »Ý, §ù³Õ³ù³Ï³Ý³å»ë éáõë »Ý¦ ¨ 
Ýñ³Ýó ÙÇ³Ï å³Ñ³ÝçÁ å»ïù ¾ ÉÇÝÇ ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý 
¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ëå³ñ»½áõÙ ³é³ç³¹ÇÙ»ÉÁ: Ü³ ã¿ñ 
Ñ³Ï³¹ñíáõÙ Ñ³Û »Ï»Õ»óáõÝ, ³ÛÉ å³Ñ³Ýç ¿ñ ¹ÝáõÙ, áñ 
»Ï»Õ»óÇÝ ¨ë í»ñ³Ýáñá·íÇ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý áõÕÇáí: ²ÛÝ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ, »ñμ Ñ³Û μáõñÅáõ³½Ç³Ý 
èáõë³ëï³ÝáõÙ ¹»é¨ë ÃáõÛÉ ¿ñ áõ »ñÏãáï, ½áõñÏ ¿ñ áõÅ»Õ 
ïÝï»ë³Ï³Ý ÑÇÙùÇó ¨ ³Ùáõñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹Çñù»ñÇó, 
êï. Ü³½³ñÛ³ÝÁ ¨ Ýñ³ Ñ³Ù³ËáÑÝ»ñÁ ·ïÝáõÙ ¿ÇÝ, áñ 
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ, 
áõëïÇ ¨ áñ¨¿ ³½·³ÛÇÝ–ù³Õ³ù³Ï³Ý í»ñ³-
Ï»Ý¹³Ý³óÙ³Ý Ñ³ñó ãå»ïù ¿ ¹ÝÇ: Ð»Ýó ³Û¹ 
·³Õ³÷³ñÝ»ñÝ ¿ÇÝ ³ñï³óáÉíáõÙ  êï.   Ü³½³ñÛ³ÝÇ   ¨   
Ñ³Û   μáÉáñ   ÉÇμ»ñ³ÉÝ»ñÇ   ³ßË³ñÑ³Û³óùáõÙ: 

ÔñÇÙÇ å³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá ÂáõñùÇ³ÛÇ íñ³ ¿É ³í»ÉÇ 
áõÅ»Õ³ó³Í »íñáå³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí »ñÏñáõÙ 
É³ÛÝ ÁÝÃ³óù ¿ ëï³ÝáõÙ Éáõë³íáñ³Ï³Ý−ÉÇμ»ñ³É 
ß³ñÅáõÙÁ: §ºñÇï³ë³ñ¹ ÂáõñùÇ³¦ ËáõÙμÁ Ýå³ëïáõÙ 
¿. μáõñÅáõ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³ÝÝ áõ 
ù³Õ³ù³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ: Üå³ëï³íáñ 
³Û¹ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó ¨ Ñ³ïÏ³å»ë §Â³Ý½ÇÙ³ÃÇ¦ 
Ñáõë³¹ñáÕ ËáëïáõÙÝ»ñÇó ó³ÝÏ³ó³Ý û·ïí»É 
³ñ¨Ùï³Ñ³Û»ñÁ, Î.äáÉëÇ, ¼ÙÛáõéÝÇ³ÛÇ ¨ 
ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÝ áõ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
ËÙμ»ññ: ²Û¹ ÑáÕÇ íñ³ ¿É Í³í³Éí»ó ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý 
ß³ñÅáõÙÁ: ²é³ç »Ï³Ý μ³½Ù³ÃÇí ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý−ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
Ù³ëëáÝ³Ï³Ý ëñ³ÑÝ»ñ, å³ñμ»ñ³Ï³ÝÝ»ñ: Üáñ Ã³÷áí 
ëÏë»ó ½³ñ·³Ý³É á·»ßÝãáÕ ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ 
ÏáãáÕ Ññ³å³ñ³Ï³ËáëáõÃÛáõÝÁ: 

àõß³·ñ³í ¿ ³ñ¨Ùï³Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ ³ñ³· ³×Á: 40-
³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ÉáõÛë ï»ëÝáÕ 3 ³ÝáõÝ ÏñáÝ³Ï³Ý 
μÝáõÛÃÇ å³ñμ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÷áË³ñ»Ý 1860-³Ï³Ý Ãí³- 
Ï³ÝÝ»ñÇÝ ³ñ¹»Ý Ññ³ï³ñ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ Ùáï 40 ³ÝáõÝ 
Ã»ñÃ»ñ ¨ Ñ³Ý¹»ëÝ»ñ: Üáñ ïå³ñ³ÝÝ»ñ »Ý ÑÇÙÝíáõÙ 
ê»μ³ëïÇ³ÛáõÙ, ì³ÝáõÙ, ØáõßáõÙ ¨ ³ÛÉ í³Ûñ»ñáõÙ: 
²é³í»É Ï³ñ¨áñ ¿ ³ÛÝ, áñ Ù³ÙáõÉÁ ëÏëáõÙ ¿ Çñ   
³½¹»óáõÃÛ³Ý   ï³Ï   ³éÝ»É   Ý³¨ ·ÛáõÕ³Ï³Ý  
μÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ: 

ºíñáå³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñáõÙ áõëáõÙ ëï³ó³Í 
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇó ß³ï»ñÁ Ù»ÏÝáõÙ »Ý ·³í³éÝ»ñÁ` 
á·»ßÝãí³Í ÅáÕáíñ¹ÇÝ Ùáï ÉÇÝ»Éáõ ¨ Ýñ³Ý Éáõë³íáñ»Éáõ 
áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ Ïáã»Éáõ ·³Õ³÷³ñÝ»ñáí: ²Û¹ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ëÏëáõÙ ¿ ½³ñ·³Ý³É ³½·³ÛÇÝ ß³Ñ»ñÇ 
·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ:²ßË³ï³íáñáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÁ ·Çï³ÏóáÕ 
Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ëÏëáõÙ ¿ Ñ³Ï³¹ñí»É Ãáõñù 
÷³ß³Ý»ñÇÝ ¨ Ýñ³Ýó Ï³Ù³Ï³ï³ñ– Ñ³Û ³ÙÇñ³Ý»ñÇÝ: 

êñíáõÙ »Ý  ù³Õ³ù³Ï³Ý   ¨   ¹³ë³Ï³ñ·³ÛÇÝ   
Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

Èáõë³íáñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÁ ¨ ÉÇμ»ñ³É−μáõñÅáõ³Ï³Ý 
Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÁ ³ñ³·áñ»Ý É³ÛÝ ³ëå³ñ»½ »Ý ëï³ÝáõÙ: 
Ð³ïÏ³å»ë ³é¨ïñ³Ï³Ý μáõñÅáõ³½Ç³Ý, áñ ÙÇçÝáñ¹Ç 
¹»ñ ¿ñ Ï³ï³ñáõÙ, ß÷áõÙÝ»ñÇ Ù»ç ¿ñ ºíñáå³ÛÇ Ñ»ï, 
Ñ³Õáñ¹³ÏÇó »íñáå³Ï³Ý Éáõë³íáñáõÃÛ³ÝÁ, ÝÏ³ï»ÉÇ 
³ßËáõÅáõÃÛáõÝ ³é³ç³óñ»ó   Ñ³ÛÏ³Ï³Ý   ÉÇμ»ñ³É   
ÙïùÇ    ½³ñ·³óÙ³Ý   ·áñÍáõÙ: 

Èáõë³íáñ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ 
Ñ³Ù³ËÙμí»É ¿ÇÝ §Ø»Õáõ¦, §Ø³ëÇë¦, §Ì³ÕÇÏ¦, 
§ÎÇÉÇÏÇ³¦ ¨ ³ÛÉ å³ñμ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ßáõñçÁ, áñáÝù É³ÛÝ 
³ëå³ñ»½ ¿ÇÝ μ³óáõÙ ³ßË³ñÑ³μ³ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ 
ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý  ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

ê³Ï³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ ³½·³ÛÇÝ−³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ 
Ñ³ñó»ñáõÙ ÉÇμ»ñ³ÉÝ»ñÁ Ñ³ñ³½³ï ÙÝ³óÇÝ 
å³Ñå³ÝáÕ³Ï³ÝÝ»ñÇ é»ýáñÙÇëï³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇÝ, 
Ñ³Ï³¹ñí»óÇÝ ¹»ÙáÏñ³ïÇ½ÙÇÝ£ 

ÈÇμ»ñ³ÉÇ½ÙÇ ¨ ¹»ÙáÏñ³ïÇ½ÙÇ ³Ýç³ïáõÙÁ 
ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ûñÇÝ³Ï³Ý ¿ñ. ³Ù»Ý³Ñ³Ý·áõó³ÛÇÝÁ 
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ù³ëë³Ý»ñÇ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ ¿, ÇëÏ ³Û¹ 
ÉáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É, Ã» ÇÝãåÇëÇ 
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý áõÅ»ñ, ÇÝãåÇëÇ ¹³ë³Ï³ñ·»ñ »Ý 
Ï³Ý·Ý³Í ÉÇμ»ñ³ÉÇ½ÙÇ ÃÇÏáõÝùáõÙ ¨ ¹»ÙáÏñ³ïÇ³ÛÇ 
ÃÇÏáõÝùáõÙ, ÇÝãåÇëÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ó·ïáõÙÝ»ñ »Ý ÁÝÏ³Í 
³Û¹ ¹³ë³Ï³ñ·»ñÇ ¿áõÃÛ³Ý Ù»ç: Ð»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáõÙ ÉÇμ»ñ³ÉÇ½ÙÁ Ã»ùíáõÙ ¿ ¹»åÇ 
å³Ñå³ÝáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ×³ÑÇ×Á: ê³Ï³ÛÝ ÉÇμ»ñ³ÉÝ»ñÇ 
ß³ñù»ñáõÙ Ï³ÛÇÝ Ý³¨ èáõëÇÝÛ³ÝÇ ÝÙ³Ý ·áñÍÇãÝ»ñ, 
áñáÝù Ñ»ï³¹ÇÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ý»ñÝ ¿ÇÝ, 
ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ÇÝ ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý Ñ»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý 
ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ ï³ñ³Í»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÁ ï»ëÝ»É ³½³ï áõ ÇÝùÝ³í³ñ: ´³Ûó Ýñ³Ýù 
Ñ»éáõ ¿ÇÝ Ï³Ý·Ý³Í   ÅáÕáíñ¹Çó,    Ýñ³   ³éûñÛ³   
Ñá·ë»ñÇó   áõ  ù³Õ³ù³Ï³Ý    å³Ûù³ñÇó : 

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Éáõë³íáñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ ¨ 
ù³Õ³ù³Ï³Ý−Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÙïùÇ ½³ñÃáÝùÝ 
ÁÝ·¹ñÏ»óÇÝ Ý³¨ ·³í³é³Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ å³− 
ñ³ñï ÑáÕ ¿ÇÝ ëï»ÕÍ»É ·³í³éÝ»ñáõÙ ½³ñ·³óáÕ 
³é¨ïáõñÝ áõ ³ñ¹ÛáõÝ³μ»ñáõÃÛáõÝÁ: ¶³í³éÝ»ñáõÙ 
ÝáõÛÝå»ë ëÏë»ó Ó¨³íáñí»É ·ÛáõÕ³Ï³Ý μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 
×³Ï³ï³·ñáí Ùï³Ñá·í³Í Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: 
Ü³ñá¹ÝÇÏ³Ï³Ý Ñáí»ñáí ï³ñí³Í ³Û¹ 
Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ñ, áñ ëÏë»ó Ùï³Ñá·í»É 
·³í³é³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñáí: Üñ³Ýù 
Ë³ñ³½³ÝáõÙ ¿ÇÝ ·³í³éÇ Ë³í³ñ³ÙïáõÃÛáõÝÁ, ùáõñ¹ ¨ 
Ãáõñù í»ñÝ³Ë³íÇ ×ÝßáõÙÝ»ñÁ, Ñ³Û í³ßË³éáõÝ»ñÇ 
Ï»ÕÍÇùÝ»ñÝ áõ ã³ñ³ß³ÑáõÙÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ, »ñμ Ñ³ñóÁ 
Ñ³ëÝáõÙ ¿ñ ïÇñáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³ñ·»ñÇÝ, Ýñ³Ýù 
óáõó³μ»ñáõÙ ¿ÇÝ »ñÏãáïáõÃÛáõÝ ¨ ³Ýí×é³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: 

´»éÉÇÝÇ ÏáÝ·ñ»ëÇó Ñ»ïá ·³í³é³Ñ³Û 
Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ³éÑ³ë³ñ³Ï ïá·áñíáõÙ ¾ñ ³ÛÝ 
Ñ³Ùá½Ù³Ùμ, áñ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Ï³ñáÕ ¾ ³½³ï³·ñí»É 
ÙÇ³ÛÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅÇ, ³åëï³Ùμ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ 
ÙÇçáóáí: Â»° ²ñ¨»ÉÛ³Ý, Ã»° ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ¨ 
Ã» Ñ³Û ·³ÕÃ³í³Ûñ»ñáõÙ Ñ³ëáõÝ³óáÕ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñáë³ÝùÝ»ñÇó Ñ³Û ·ÛáõÕ³óÇáÉÃÛ³Ý, 
Ùß³ÏÝ»ñÇ áõ å³Ý¹áõËï ëáíÛ³ÉÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
ù³Ûù³ÛíáÕ Ù³Ýñ ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝÁ ¨ 
Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³é áõ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý å³Ûù³ñ ÙÕáÕÁ 
Ñ»Õ³í³Ë³Ï³Ý-¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý Ñáë³ÝùÝ ¾ñ 
èáõë³ëï³ÝáõÙ   ¨   ¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý   ß³ñÅáõÙÝ   
²ñ¨ÙïÛ³Ý   Ð³Û³ëï³ÝáõÙ:                                     Þ³ñ. 8 


