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ÜÛáõ ÚáñùáõÙ §Ðá·»õáñ ëå³ë³íáñÝ»ñÇ 

å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ¦ 
ëï»ÕÍÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ñ³Ý·³Ý³Ïí»É ¿ñ 6 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ: 
Ø³Ûñ ³ÃáéÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
÷áË³ÝóÙ³Ùμ` ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ »Ý, 
ÇëÏ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕÝ ¿ ÈáéÝ³ 
¶áÝáÝÛ³ÝÁ: 

ÜÛáõ ÚáñùÇó Ø³Ûñ ³Ãáé í»ñ³¹³ñÓÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ 
ö³ñÇ½áõÙ ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáëÁ Ñ³Ý¹Çå»É ¿ 
ßí»Ûó³ñ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ: Ü³ ·áÑáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùμ ¿ 
ÁÝ¹áõÝ»É ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 2-ÇÝ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³Ý¹³Ù³Ï³Ý 
ÅáÕáíÇ áñáßáõÙÁ` ÉáõÍ³ñ»Éáõ Þí»Ûó³ñÇ³ÛÇ Ñ³Û 
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³ÝÑÝ³½³Ý¹áõÃÛáõÝ ¿ñ ¹ñë»õáñ»É Ø³Ûñ ³ÃáéÇ ¹»Ù: 
Ð³ÝÓÝ³ñ³ñí»É ¿ ÄÝ»õÇ »õ È»Ù³Ý ßñç³ÝÇ Ýáñ³Ï³½Ù 
ÍáõËÇ ³ï»Ý³å»ï ²ñ¹»Ý Þ»ÉÉ»ýÛ³ÝÇÝ »õ Þí»Ûó³ñÇ³ÛÇ 

Ñ³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ËáñÑñ¹Ç ³ï»Ý³å»ï 
¸³ÝÇ»É ö³÷³½Û³ÝÇÝ »õ Þí»Ûó³ñÇ³ÛÇ Ñ³Ûáó Ã»ÙÇ 
³é³çÝáñ¹³Ï³Ý ï»Õ³å³Ñ Ø»ëñáå í³ñ¹³å»ï 
ä³ñë³ÙÛ³ÝÇÝ Ó»éÝ³ÙáõË ÉÇÝ»É å³ï³ñ³·Ý»ñÇ 
í»ñëÏëÙ³ÝÁ ÄÝ»õÇ ê. Ð³Ïáμ »Ï»Õ»óáõÙ: 

 

Եվրոպական արժեքներն  
Արցախում գործում էին դեռ  

1500 տարի առաջ 
 

 
 
Վերջին տարիներին մոդայիկ է դարձել Հայաստանում 

եվրոպական արժեքներ քարոզելը: Մինչդեռ, փորձը ցույց է 
տալիս, որ դրանց քարոզիչները պարզապես տեղյակ չեն 
սեփական ժողովրդի քաղաքական և իրավական 
ժառանգությանը: Նախապես ասենք, որ «եվրոպական 
քաղաքակրթական համակարգ» կոչվածի հիմքում ընկած 
են մի քանի սկզբունքներ` ինդիվիդուալիզմը, մարդու 
իրավունքների գերակայությունը, իշխանությունների 
տարարանջատումը, քաղաքացիական հասարակության 
առկայությունը և այլն: 
Հայացք նետենք մեր ժողովրդի պետության և իրավունքի 
պատմությանը: 
Դեռևս 1500 տարի առաջ` 500-ականների սկզբին, 
Արցախի և Ուտիքի թագավոր Վաչագան Բարեպաշտի 
նախաձեռնությամբ ընդունվում է Սահմանադրություն, 
որի` 1288 թվականին արտագրված տարբերակը մինչ 
այժմ պահվում է Մատենադարանում (տե՛ս լուսանկարը): 
Սկզբնական շրջանում Սահմանադրության նախագիծն 
ուղարկվում է տարբեր բնակավայրեր, որտեղ հավաքներ 
և քննարկումներ են անցկացվում, բնակչությունն իր 
համաձայնությունն է տալիս, որից հետո թագավորը 
գումարում է համապետական մեծ համագումար և նոր 
միայն հանրաքվեով ընդունում Սահմանադրությունը: Ընդ 
որում, համագումարը վարում էր մի շարքային զինվոր: Այս 
մոտեցումները 800-1000 տարի անց միայն երևան եկան 
Եվրոպայում: 
Հայկական առաջին Սահմանադրության առկայությունը և 
կարևորությունը, ցավոք սրտի, դեռևս համարժեքորեն չի 
ընկալվում մեր հասարակության կողմից: Այդ բացը 
լրացնելու նպատակով անցյալ տարի հրատարակվեց 
«1500-ամյա իրավակարգի ակունքներն Արցախում» 
գիրքը` երեք լեզուներով: 
Այժմ գործարարներ Արմեն Դավթյանի և Մովսես 

Ձավարյանի նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտում 
կանգնեցվելու է Վաչագան Բարեպաշտի արձանը: Արձանի 
էսկիզային տարբերակն արդեն պատրաստ է, իսկ բացումը 
նախատեսվում է հաջորդ տարի: 
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Հայկական առաջին Սահմանադրությունն ամենավառ 
վկայությունն է այն բանի, որ, եթե մեր պետականության 
բնականոն զարգացումը 600-700 տարով չընդհատվեր, 
գուցե ինքներս լինեինք լոկոմոտիվն այն արժեքների, 
որոնք այսօր ընկած են արևմտյան ժողովրդավարության 
հիմքում… 

 

Ռուսական ներդրումը Հայաստանում 
հասնում է 3 մլրդ դոլարի. Տիգրան 
Սարգսյանը երկկողմ հանդիպում 

ունեցավ Պուտինի հետ 

 
 

Սանկտ Պետերբուրգի հանրահայտ Կոնստանտինովյան 
պալատում կայացավ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան 
Սարգսյանի և Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ 
Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը: Երկու երկրների 
վարչապետների հանդիպումը հետաքրքրություն էր 
առաջացրել ոչ միայն հայաստանյան, այլև Ռուսաստանի 
առաջատար լրատվամիջոցների շրջանում: Մեծաթիվ 
լրագրողների ներկայությամբ Տիգրան Սարգսյանն ու 
Վլադիմիր Պուտինը խոսեցին երկու երկրների 
փոխհարաբերությունների, տնտեսական 
քաղաքականության, արդեն առկա և ապագա ծրագրերի 
մասին: Պուտինը, ողջունելով Սարգսյանին, նկատեց, որ 
Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները 
զարգանում են դինամիկ տեմպով, առկա է բարձր 
ցուցանիշ, որը, ինչպես նշեց ՌԴ կառավարության 
ղեկավարը, առաջիկայում հնարավոր է բարելավել: 
Ինչպես հաղորդում է HayNews.am-ի թղթակիցը 
Պետերբուրգից, Վլադիմիր Պուտինն իր խոսքում 
անդրադարձել է Հայաստանի տրանսպորտային 
համակարգին՝ նշելով, թե Ռուսաստանը օգնել և օգնում է 
այն կատարելագործելու հարցում: 
<<Մենք այժմ աշխատում ենք Հայաստանի 
տրանսպորտային համակարգի բարելավման 
ուղղությամբ: Ռուսական կողմը ստանձնել է Հայաստանի 
երկաթուղու կոնցեսիոն կառավարումը և Հայաստանի 
երկթագծի զարգացմանն ուղղված ներդրումները հասնում 
են 5 մլրդ ռուբլու: Ես գիտեմ, որ այս ուղղությամբ 
զարգացման լավ ծրագիր է առկա, ինչը նշանակում է, որ 
երկաթգծի զարգացմանն ուղղված աշխատանքները 
կշարունակվեն: Գիտեք, որ Ռուսաստանի և Վրաստանի 
միջև առկա Վերին Լարս անցակետը բացվել է նաև 
հայկական կողմի խնդրանքով, որպեսզի կարգավորվեն 
Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ցամաքային 
կապերը>>: 
Պուտինը նաև նշել է, թե Տիգրան Սարգսյանի հետ 
հանդիպումից առաջ ինքը զրուցել է Մոլդովայի 

վարչապետի հետ, և, որպես օրինակ, նշել, թե եթե այդ 
երկրում ռուսական ներդրումները հասնում են 200 մլն 
դոլարի, ապա Հայաստանում՝ շուրջ 3 մլրդ-ի: 
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էլ իր 
խոսքում շնորհակալություն հայտնեց ռուսական կողմին՝ 
ճգնաժամի տարիներին ցուցաբերած 500 մլն դոլար 
աջակցության համար, ինչպես նաև նշեց, որ այն 
հաղթահարման համար զգալի էր նաև այդ գումարի 
ներդրումը հայկական շուկա: 
Տիգրան Սարգսյանը նաև անդրադարձել է Հայաստանում 
ռուսական կապիտալի վիճակին՝ ընդգծելով, որ ռուսական 
գումարով ընկերությունների քանակը հասնում է շուրջ 
1200-ի: 
<<Ճգնաժամի հաղթահարման հետ միասին ռուսական 
ընկերություններն ավելի բարենպաստ են զգում իրենց 
հայկական շուկայում>>,-ասել է Հայաստանի 
կառավարության ղեկավարը: 
HayNews.am 

 
²ñ»õÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý 

 
Երկրաշարժ Վանում. 85 մահացած. 

ցնցումները զգացվել են նաև Երևանում 
 

 
 

Ներկայիս Թուրքիայի տարածքում գտնվող Վան 
նահանգում 7,2 բալ ուժգնությամբ, փոխանցում են 
թուրքական լրատվամիջոցները: Երկրաշարժի 
հետևանքով Վանի նահանգի Թաբանլը շրջանում մի քանի 
շինություն է փլուզվել: Մահացածների թիվը ներկա պահի 
դրությամբ կազմում է 85 հոգի: Վիրավորների թիվն 
անցնում է 500-ը: Ցնցումները գրանցվել են տեղի 
ժամանակով 13:42-ին (երևանյան ժամանակով 15:42-ին): 
ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը 
նույնպես արձանագրել է ցնցումներին իր պաշտոնական 
հաղորդագրությամբ, որը ներկայացնում ենք ստորև. 
« Հոկտեմբերի 23-ին, ժամը 15.41-ին գրանցվել է 7.1 
մագնիտուդով երկրաշարժ, որի էպիկենտրոնը գտնվում է 
Թուրքիայում՝ Վան քաղաքից 38 կմ հյուսիս: 
Երկրաշարժի հիպոկենտրոնը գտնվում է 10 կմ խորության 
վրա, իսկ ուժգնությունն էպիկենտրոնային գոտում կազմել 
է 9-10 բալ: 
Երկրաշարժը 3-5 բալ ուժգնությամբ զգացվել է ՀՀ 
տարածքում:Տվյալները ճշտվում են: Կտրվի լրացուցիչ 
տեղեկություն»:Միևնույն ժամանակ ՀՀ ԱԻՆ 
Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում տեղի ունեցավ 
օպերատիվ խորհրդակցություն ԱԻ նախարար Արմեն 
Երիցյանի գլխավորությամբ: Քննարկվեց ՀՀ ԱԻՆ 
փրկարարական ստորաբաժանումների 
պատրաստականության խնդիրը: ՄԱԿ-ի խողովակներով 
Հայաստանը 20 այլ երկրների հետ իր 
պատրաստվածությունն ու պատրաստակամությունը 
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հայտնեց Թուրքիա փրկարարներ ուղարկելու: 
Նախկինում Հայաստանն աջակցել է Թուրքիային 1999 և 
2000 թվականներին: 
ՀՀ նախագահի մամուլի գրասենյակը տեղեկացնում է, որ 
Սերժ Սարգսյանի պետական այցը ՌԴ շարունակվում է 
նախատեսված ծրագրին համապատասխան: 
Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայից շտապ ցավակցական 
հեռագիր է հղել Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ 
Աբդուլահ Գյուլին` Թուրքիայի տարածքում տեղի ունեցած 
երկրաշարժի կապակցությամբ: 
Հեռագրում, մասնավորապես, ասված է. 
«Մեծարգո՛ պարոն Նախագահ, 
Ցավով տեղեկացա Վանում տեղի ունեցած ուժեղ 
երկրաշարժի հետևանքով առկա ավերածությունների, 
զոհերի և փլատակների տակ մնացած մարդկանց մասին: 
Ցավում եմ տեղի ունեցածի համար, ցավակցում եմ և 
հայտնում եմ Ձեզ, որ Հայաստանի փրկարարների 
մասնագիտացված ստորաբաժանումը պատրաստ է սեղմ 
ժամկետում հասնել էպիկենտրոն և անհապաղ անցնել 
փրկարարական աշխատանքների»: 
Նշենք, որ Թուրքիային օգնություն են առաջարկել մի շարք 
երկրներ, այդ թվում նաև Իսրայելը: Ներկայումս 
երկրաշարժից տուժած շրջաններում շարունակվում են 
փրկարարական աշխատանքները: 
 

Դարձյալ եկեղեցի. Թուրքիայի 
հայկական եկեղեցում երկարամյա 
ընդմիջումից հետո աղոթք է հնչում 

 

 
 

30-ամյա ընդմիջումից հետո Դիարբեքիրի 
(ժամանակակից Թուրքիա) Սուրբ Կիրակոս եկեղեցում 
Պոլսո հայոց պատրիարքի փոխանորդ Արամ 
արքեպիսկոպոս Աթեշյանի հետ կիրակի (23-10-2011) 
առաջին անգամ աղոթել են Թուրքիայից, Սիրիայից և 
Եվրոպայից Դիարբեքիր ժամանած հայերը:  

Ողջունելով Դիարբեքիր ժամանած հյուրերին` 
Դիարբեքիրի քաղաքապետ Օսման Բայդեմիրը 
հայտարարել է. «Բարով եք եկել ձեր քաղաք: 
Դիարբեքիրը որքան իմն է, այնքան էլ ձերն է»:  
1915-1960 թթ. Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին օգտագործվել է 
որպես զինապահեստ, ապա՝ դարձել բանկի գրասենյակ: 
Այնուհետև իշխանությունները այն վերադարձրել են հայ 
համայնքին, բայց` ավերված և թալանված: 
16-րդ դարի եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքները 
սկսվել են 2009-ի հոկտեմբերից և կավարտվեն հաջորդ 
տարի: Ընդհանուր առմամբ կծախսվի 2,5 մլն դոլար, որի 
70%-ը հանգանակել է Ստամբուլի հայ համայնքը, 30%-ը` 
Դիարբեքիրի քաղաքապետարանը:  

«Մենք ցանկանում ենք Դիրաբեքիրի Սուրբ Կիրակոս 
հայկական եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքների 
ավարտից հետո տարին մեկ-երկու անգամ պատարագ 
մատուցել»,- թուրքական լրատվամիջոցներին տված 
հարցազրույցում ասել է «Սուրբ Կիրակոս եկեղեցի» 
հիմնադրամի նախագահ Թեքին Փափուչյանը: 
Մինչև 1915 թվականի ջարդերը Դիարբեքիրը Արևմտյան 
Հայաստանի վեց նահանգներից մեկն էր և իր տարածքով 
(37.500 քառ. կմ) գերազանցում էր ներկայիս Հայաստանի 
տարածքը, ուներ 269 հազ. բնակչություն, որից 105 
հազարը հայեր էին: Դիարբեքիրն այսօր զուտ քրդական 
քաղաք է: Այստեղ ապրում են շատ քիչ թվով թուրքեր, 
ասորիներ, հայեր: 

ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Թուրքիայի 
բաժնի գիտաշխատող Քրիստինե Մելքոնյանն ասում է, 
որ Դիարբեքիրի քաղաքապետը, նախաձեռնելով այս 
միջոցառումը, նախևառաջ ցանկացել է նպաստել 
տարածաշրջանի զարգացմանը և հայերի հետ 
հարաբերությունների բարելավմանը: 

 
«Ազգությամբ քուրդ Օսման Բայդեմիրի վարած 

քաղաքականությունն արժանացել է թուրք 
ազգայնականների քննադատությանը: Նրանք համոզված 
են, որ Բայդեմիրը հայանպաստ քաղաքականություն է 
վարում,- ասում է Մելքոնյանը: -Վարչապետ Ռեջեփ 
Թայիփ Էրդողանի կառավարությունը չի աջակցում այս 
գործընթացին, բայց նաև չի խոչընդոտում, քանի որ, 
նախևառաջ, անհանգստանում է միջազգային 
հանրության արձագանքի համար»: 

 

Սուրբ Խաչում մատուցվեց  
երկրորդ պատարագը.  
մասնակցեց 2000 հայ  

 

 
 
 
Վանա լճում գտնվող Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ 

հայկական եկեղեցում այսօր, սեպտեմբերի 11-ին 
մատուցվեց պատարագը: Վերանորոգումից հետո 
թուրքական իշխանությունների կողմից որպես 
թանգարան գործող եկեղեցում թույլատրվում է տարեկան 
մեկ անգամ ծիսական արարողություն իրականացնել: 
1915 թվականի հետո առաջին պատարագը մատուցվեց 
անցյալ տարի սեպտեմբերի 19-ին: Այս տարի մատուցվեց 
թվով երկրորդ պատարագը: 
Այս տարի ևս պատարագը մատուցել է Պոլսո հայոց 
պատրիարքի փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս 
Աթեշյանը: Ծիսական արարողությունը տևել է շուրջ երեք 
ժամ: 
Ըստ թուրքական «Հյուրիյեթ» պարբերականի, 
պատարագին մասնակցել է շուրջ երկու հազար մարդ: 
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Քաղաքական քա՞յլ, թե՞ կրոնական 
հանդուրժողականություն. Սուրբ Խաչում 

թույլատրված պատարագը և´ հանդիմանանքի 
է արժանանում, և´ համեստորեն ողջունվում է 

 
 

 
 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը հրաժարվել է մասնակցել 

սեպտեմբերի 19-ին Վանի Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ 

եկեղեցու պատարագին` մամուլի հաղորդագրության մեջ 

հայտարարելով, որ պատճառը եկեղեցու գմբեթին խաչի 

տեղադրման անհիմն հետաձգումն է: 

«Մայր Աթոռին վստահեցվել էր, որ սեպտեմբերի 19-ին Սուրբ 

Խաչ եկեղեցում մատուցվող Պատարագից մեկ շաբաթ առաջ 

եկեղեցու գմբեթին մնայուն կերպով պիտի զետեղվեր օծված 

խաչը»,- ասվում է Սուրբ Էջմիածնի մամուլի գրասենյակի 

հայտարարության մեջ:  

«Նկատի առնելով խաչի տեղադրման վերաբերյալ կատարված 

հավաստիացումների դրժումը, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը, 

որ ընդառաջ Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարքության 

խնդրանքին, սրբազան Պատարագին մասնակցություն պիտի 

բերեր երկու ներկայացուցիչներով, առկախում է նրանց 

մասնակցությունը սեպտեմբեր 19-ին Աղթամարի Սուրբ Խաչ 

եկեղեցում մատուցվող սրբազան Պատարագի 

արարողությանը»: 

Հայկական Սուրբ Խաչ եկեղեցին կառուցել է ճարտարապետ 

Մանուելը 10-րդ դարում` Վասպուրականի թագավորության 

ծաղկման ժամանակաշրջանում` Գագիկ Արծրունի թագավորի 

օրոք: Այն վերակառուցել են Թուրքիայի իշխանությունները և 

որպես թանգարան բացել 2007 թ.: 2010 թ. գարնանը 

կառավարությունը հայերին աևտոնել է տարին մեկ անգամ 

պատարագ մատուցել եկեղեցում: 

Ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ նախատեսված պատարագին 

կմասնակցեն Սուրբ Էջմիածնի առաջնորդարանից միաբաններ 

Մարկոս եպիսկոպոս Հովհաննիսյանն ու Կոմիտաս 

վարդապետ Հովնանյանը: 

Օգոստոսի վերջին Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսը 

հրաժարվել է պատարագին մասնակցելուց:  

Հայտարարությունում նշվում էր, որ կաթողիկոսն «ընդգծում է 

իր դիրքորոշումը Թուրքիայի հետևողական մերժողական 

քաղաքականության և միջազգային հանրության առաջ մարդու 

իրավունքների պաշտպանի դերում հանդես գալու փորձերի 

դեմ»: 

Հայաստանում շարունակվում են քննարկումներն այն հարցի 

շուրջ, թե արդյոք արժե՞, որ հայերը սեպտեմբերի 19-ին մեկնեն 

պատարագին մասնակցելու: Մեծ մասը կարծես դեմ է 

մասնակցելուն: Թեև թուրքագետ Արտակ Շաքարյանը, օրինակ, 

կարծում է, որ առիթը պետք է օգտագործել` որպես 

Թուրքիայում մնացած հայկական եկեղեցիները վերականգնելու 

և դրանցում պատարագ մատուցելու նախադեպ: 

«Լրագիր» թերթը գրում է. «Ակնհայտ է, որ թուրքերը «թույլ են 

տալիս» պատարագ մատուցել հայկական եկեղեցում` ցույց 

տալու, թե ո´վ է «թույլ տվողը»: Թուրքիայի թույլտվությամբ 

Աղթամար գնալը կնշանակի միայն ճանաչել նրա իրավունքը»: 

Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի տնօրեն 

Հայկ Դեմոյանի կարծիքով` Աղթամար պետք է գնա այն մարդը, 

որն իր այցով ազդանշան կարող էր տալ թուրքական կողմին, որ 

եկեղեցին նրանց մշակութային ժառանգությունը չէ, այլ 

հայկական, և մենք ենք մեր ժառանգության տերը: «Հայաստանն 

այնտեղ պետք է ներկայանա ոչ բարձր մակարդակով, մենք 

պետք է ցույց տանք, որ հասկացել ենք, որ դա ընդամենը 

քարոզարշավ է»,- ասել է Դեմոյանը: 

Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Արտակ 

Զաքարյանի կարծիքով` Աղթամար կղզում եկեղեցու 

գործունեության վերականգնումը ներքին ու արտաքին 

լսարանների համար կազմակերպած Թուրքիայի հերթական 

շոուն է: Ըստ նրա` այդ շոուն ուղղված է առաջիկա 

ընտրություններից առաջ Թուրքիայի իշխանությունների 

ներքին ու արտաքին վարկանիշը բարձրացնելուն: 

Օգոստոսին Հայաստանի երիտասարդական ութ 

կազմակերպություններ հանդես են եկել կոչով` հրաժարվել 

Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում պատարագին 

մասնակցելուց: «Մեր տվյալներով շուրջ 6000 մարդ տոմս է գնել 

և պատրաստվում է այդ օրը ներկա գտնվել թուրքերի կողմից 

բռնազավթված հայրենիքում տեղի ունեցող շոու ծրագրին: Քաջ 

գիտակցելով այս ամենի հակահայ բնույթը, ցանկացած Հայի 

մասնակցությունը այդ միջոցառմանը համարելով չգիտակցված 

պրոթուրքական գործունեություն` պահանջում ենք 

աշխարհասփյուռ հայությունից չգնալ ու չմասնակցել 

թուրքական անգերազանցելի դիվանագիտության հերթական 

թուրքանպաստ և Հայածաղր միջոցառմանը: Մասնակցել 

ցանկացող ամեն Հայ պարտավոր է իրեն հարց տալ. իսկ ո՞ւր են 

այդ հրաշագեղ կառույցը կերտողների հետևորդները, նրանց 

զավակները…»- ասվում է հայտարարության մեջ: 

Բացի այդ, Նյու Յորքում բնակվող հայազգի դաշնակահար և 

կոմպոզիտոր Շահան Արծրունին հայտարարել է, որ 

սեպտեմբերի 18-ին` Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում 

պատարագի նախօրեին, նա Վանում մեծ համերգով հանդես 

կգա: Երաժիշտն ասում է, որ ինքը եկեղեցին կառուցած Գագիկ 

Արծրունու ժառանգն է: 
 

øð¸²Î²Ü §Ê²Ô²ÔàôÂÚàôÜ ºì 

ÄàÔàìð¸²ì²ðàôÂÚàôÜ¦ Îàôê²ÎòàôÂÚ²Ü 

ä²î¶²Ø²ìàðÀ Ð²Úàò òºÔ²êä²ÜàôÂÚ²Ü 

Ø²êÆÜ 

Ü³ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ ùñ¹»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÍÝ»ñáõÙ 

§Ê³Õ³ÕáõÃÛáõÝ »õ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ¦ 
Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÂáõñùÇ³ÛÇ ³½·³ÛÇÝ Ù»Í ÅáÕáíÇª 
Ø»çÉÇëÇ í»ñçÇÝ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ëï³ó³Í Ó³ÛÝ»ñÇ 
ù³Ý³Ïáí ÙÛáõë μáÉáñ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ·»ñ³½³Ýó»É 
¿ »ñÏñÇ ùñ¹³μÝ³Ï Ñ³ñ³í³ñ»õ»ÉÛ³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõÙ, 
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³ÛëÇÝùÝª ùñ¹³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ ¿: Â»»õ Ï³É³Ýí³Í 
ÉÇÝ»Éáõ å³ï×³éáí Ýñ³ ³é³ç³¹ñ³Í 
å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇó 8-Á ½ñÏí»É »Ý Ù³Ý¹³ïÇó, ë³Ï³ÛÝ 
Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ áõÝ»Ý³Éáí 26 å³ï·³Ù³íáñ³Ï³Ý 
ï»Õ»ñª ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ËÙμ³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ Ï³½Ù»É 
Ø»çÉÇëáõÙ: 

Âáõñù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ù³Õ³ù³Ï³Ý 
Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ §Ê³Õ³ÕáõÃÛáõÝ »õ 
ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ Ñ³×³Ë 
Ù»Õ³¹ñáõÙ »Ý PKK-ÇÝ Í³é³Û»Éáõ »õ ³Ûë Ï³éáõÛóÇ 
³Ýç³ïáÕ³Ï³Ý ÝÏñïáõÙÝ»ñÁ Ãáõñù³Ï³Ý Ø»çÉÇëáõÙ 
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ïáí å³ßïå³Ý»Éáõ, 
Ã»ñ»õë ¹ñ³Ýáí ¿É »ñÏñáõÙ ³Ñ³μ»ÏãáõÃÛáõÝÁ ËÃ³Ý»Éáõ 
Ù»ç: 

¶³Éáí §Ê³Õ³ÕáõÃÛáõÝ »õ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ¦ 
Ïáõë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ, áñù³Ý ¿É Ý³ ëï³ó³Í ï»Õ»ñÇ 
ù³Ý³Ïáí ³Ù»Ý³ë³Ï³í³ÃÇí ËÙμ³ÏóáõÃÛáõÝÝ áõÝ»Ý³ 
Ø»çÉÇëáõÙ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ ÁÝ¹¹ÇÙ³Ý³É 
ÇÝãå»ë í³ñã³å»ï ¾ñ¹áÕ³ÝÇ ÇßËáÕ §²ñ¹³ñáõÃÛáõÝ »õ 
μ³ñ·³í³×áõÙ¦, í»ñçÇÝÇ Ñ»ï Ý³»õ ÄáÕáíñ¹³-
Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý áõ §²½·³ÛÝ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙ¦ 
Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿Éª Ãáõñù³Ï³Ý 
å»ïáõÃÛ³ÝÁª ¹³ï³å³ñï»Éáí í»ñçÇÝÇ áã Ãáõñù 
μÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ Ñ³É³Í»Éáõ ³í³Ý¹³Ï³Ý 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

¸³ å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, ³ÛÉª å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ 
ÂáõñùÇ³ÛáõÙ μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 1/4-Á Ï³½ÙáÕ ùñ¹»ñÇ 
³ç³ÏóáõÃÛ³Ùμ, PKK-Ç ³í»ÉÇ ù³Ý 30 ï³ñí³ 
í³Õ»ÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ½ÇÝí³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùμ, 
»ñÏñáõÙ ùñ¹³Ï³Ý Ñ³ñóÇ Ññ³ï³åáõÃÛ³Ùμ, ÇÝãå»ë 
Ý³»õ Æñ³ùÇ ·ÉË³íáñáõÃÛ³Ùμ Ñ³ñ»õ³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ, 
Ñ»ï»õ³μ³ñ »õ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ùñ¹³Ï³Ý ·áñÍáÝÇ, 
Ñ³ïÏ³å»ë Ñ³Ï³Çñ³ùÛ³Ý 2-ñ¹ å³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá 
³ÝÝ³Ë³¹»å ³ÏïÇí³óÙ³Ùμ: 

²ÛÉ Ï»ñå, §Ê³Õ³ÕáõÃÛáõÝ »õ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ¦ 
Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ñ»õáñ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ 
ÂáõñùÇ³ÛáõÙ ùñ¹³Ï³Ý Ñ³ñóÇ »õ ùáõñ¹ μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 
áïÝ³Ñ³ñí³Í Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ, ³ÛÉ»õ Ø»çÉÇëáõÙ §·áñß 
·³ÛÉ»ñÇ¦ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ýª 
§²½·³ÛÝ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙ¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ 
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ¿ÃÝÇÏ »õ ÏñáÝ³Ï³Ý 
ËÙμ³íáñáõÙÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ³ÝÑ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³Ý »õ 
³ï»ÉáõÃÛ³Ý ¹ñë»õáñáõÙÝ»ñÁ ½ëå»Éáõ »õ »ñÏñáõÙ ³éÏ³ 
ï³μáõÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ ³éáõÙÝ»ñáí: 

²Û¹ ï³μáõÝ»ñÇ Ù»ç ³é³ÝÓÝ³ÏÇ ï»Õ áõÝÇ Ð³Ûáó 
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ: Ü³Ëáñ¹ Ýëï³ßñç³ÝáõÙ ùñ¹³Ï³Ý 
³Ûë Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý å³ï·³Ù³íáñÁ, Ï³ñÍ»ë 
Ñ³Ù³Ý³Ë³·³Ñ ïÇÏÇÝ ÂáõÕáõùÝ ¿ñ, Ø»çÉÇëÇ ³ÙμÇáÝÇó 
Ñ³ëï³ï»É ¿ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÷³ëïÁª Çñ íñ³ 
·ñ³í»Éáí ÙÛáõë ËÙμ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ÕÇ ½³ÛñáõÛÃÁ: 

Üñ³ ûñÇÝ³ÏÇÝ Ñ»ï»õ»É ¿ §Ê³Õ³ÕáõÃÛáõÝ »õ 
ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ¸Ç³ñμ»ùÇñÇ 
å³ï·³Ù³íáñ ²ÉÃ³Ý Â³ÝÁ: ÆÝãå»ë ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 17-ÇÝ 
Ýß»É ¿ stratejikboyut.com Ï³Ûù¿çÁ, Ù³ëÝ³Ïó»Éáí 
Ø³ñïÇÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
·Çï³ÅáÕáíÇÝ, Â³ÝÁ »ÉáõÛÃ ¿ áõÝ»ó»É »õ Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿. 
§Ü³Ëáñ¹ ¹³ñáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É 1915-Ç Ð³Ûáó 
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ: ÂáÕ ³ñÓ³Ý³·ñ»Ý, áñå»ë 
ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇã, »ë ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ μ³éÝ »Ù 
û·ï³·áñÍáõÙ¦: 

Â³ÝÁ Ø³ñïÇÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ÂáõñùÇ³ÛÇ 
³½·³ÛÇÝ Ù»Í ÅáÕáíÇ å³ï·³Ù³íáñÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ïáí 
áõÝ»ó³Í ³ÕÙÏ³Ñ³ñáõÛó »ÉáõÛÃÇ Ù³ëÇÝ Ýßí³Í Ï³Ûù¿çÇÝ 
å³ñ½³μ³ÝáõÙÝ»ñ ¿ ïí»É, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ³ë»Éáí, áñ 

Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ¿ »ÝÃ³ñÏí»É 
úëÙ³ÝÛ³Ý ÂáõñùÇ³ÛáõÙ, ¹ñ³ ·ÉË³íáñ 
å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ §ÆÃÃÇÑ³¹ í» Â»ñ³ùùÇÇ¦ 
å³ñ³·ÉáõËÝ»ñÝ »Ý: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ, Ýß»É ¿ 
Ý³, Ïáïáñ³Í »Ý Çñ³Ï³Ý³óñ»É Ý³»õ Ñ³Û 
ÏáÙÇï³çÇÝ»ñÁ, ³å³ »õ ß³ñáõÝ³Ï»É. §ä»ïù ¿ 
Ññ³Å³ñí»É §ÇÙ Ù³ñ¹³ëå³ÝÁ É³íÝ ¿, ÇëÏ ùáÝÁª í³ï¦ 
Ùáï»óáõÙÇó: ä»ïù ¿ μáÉáñÇ íÇßïÝ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñáõß³ñÓ³Ý Ï³éáõó»É »õ Ý»ñáÕáõÃÛáõÝ ËÝ¹ñ»É 
Ï³ï³ñí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ¦: 

²ÛÝáõÑ»ï»õ Ý³ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ 1915-Ç Ñ³Ûáó »õ 
³ëáñÇÝ»ñÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ùñ¹»ñÇ 
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³ÝÁ, ÁÝ¹·Í»Éáí. 
§ä³ï×³é³μ³Ý»Éáí, Ã» ³Ù»Ý ÇÝã ³ñ»É ¿ §ÆÃÃÇÑ³¹ í» 
Â»ñ³ùùÇÝ¦, å»ïáõÃÛáõÝÁ, ùñ¹»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ 
³ñ¹³ñ³Ý³É: Â»»õ ùáõñ¹ ÅáÕáíáõñ¹Ý ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ 
ëáõñÁ Ó»éùÇÝ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ãÇ Ù³ëÝ³Ïó»É, ë³Ï³ÛÝ 
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ùáõñ¹ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÁ Éáõñç 
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ »Ý ÏñáõÙ: àÙ³Ýù ³ëáõÙ »Ý, áñ 
1915-Ç Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ 
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ μÝáñáßáõÙÝ»ñÇÝ, 
Ñ»ï»õ³μ³ñ ËÝ¹ÇñÁ áã Ã» ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿, ³ÛÉª 
ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÛáõÝÁ: ê³Ï³ÛÝ »ë Ñ³ñóÇÝ ³ÛÉ Ï»ñå »Ù 
Ùáï»ÝáõÙ: îíÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ù»ñ ï³ñ³ÍùÝ 
áõÝ»ñ 13 ÙÇÉÇáÝ μÝ³ÏãáõÃÛáõÝ, ÇëÏ Ñ³Û»ñÁ 1 ÙÇÉÇáÝ 200 
Ñ³½³ñ ¿ÇÝ: ²ÛëÇÝùÝª Ýñ³Ýù Ï³½ÙáõÙ ¿ÇÝ »ñÏñÇ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 10 ïáÏáëÁ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ýñ³Ýó 
ÃÇíÁ 40 Ñ³½³ñ ¿ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ: àñï»±Õ »Ý ÑÇÙ³ ³Û¹ 
Ñ³Û»ñÁ: ²ëáõÙ »Ý, Ã» ³ÝÑ»ï Ïáñ»É »Ý, Ñ³Ù³×³ñ³ÏÇ 
½áÑ ¹³ñÓ»É, ×³Ý³å³ñÑÇÝ Ù³Ñ³ó»É Ï³Ù ³ñï³·³ÕÃ»É 
»Ý: àã áù ³é³Ýó å³ï×³éÇ ïáõÝÁ, ï»ÕÁ, áõÝ»óí³ÍùÁ 
ãÇ ÃáÕÝÇ-·Ý³: 1915-ÇÝ Ñ³Û»ñÇ ·»ñ³ÏßéáÕ Ù³ëÁ 
ëñ³ËáÕËáÕ ¿ ³ñí»É: àÙ³Ýù ëå³Ýí³Í Ñ³Û»ñÇ ÃÇíÁ 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý 100 Ñ³½³ñ, áÙ³Ýù ¿Éª 300 Ñ³½³ñÇ 
Ñ³ëóÝáõÙ: ÆÙ Ï³ñÍÇùáíª ÃÇíÁ ¿³Ï³Ý ã¿: ØÇ±Ã» ùÇã ¿ 
ÝáõÛÝÇëÏ 100 Ñ³½³ñÁ: Î³ñá±Õ ¿ ³ñ¹³ñ³óÝ»É Ù»½¦: 
 

ØÇç³½·³ÛÇÝ 
���� 

 1915-ին հայերի հանդեպ ցեղասպանություն է 
իրականացվել. Թուրքիայի խորհրդարանի 

պատգամավորը կրկնել է իր խոսքը 
 

 
News.am. 18-10-2011- Թուրքիայի խորհրդարանի միակ 
քրդական «Խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն» 
կուսակցության պատգամավոր Ալթան Թանը Ստամբուլի 
հայկական «Ակոս» թերթին տված հարցազրույցում կրկնել է 
օրեր առաջ Մարդինի Արթուքլու համալսարանում 
կազմակերպված միջազգային գիտաժողովի ընթացքում արած 
իր հայտարարությունը։  
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Հայկական «Ակոս» թերթին տված հարցազրույցում Ալթան 
Թանը պնդել է, որ 1915-ին հայերի հանդեպ իրականացված 
ցեղասպանության մեջ դեր են ունեցել նաեւ քրդերն ու 
մահմեդակաները։ «Սակայն ցեղասպանության ժամանակ 
բոլոր քրդերը չէ, որ ձեռքները սուր են վերցրել, սակայն քուրդ 
լիդերներն ունեցել են մեղքի լուրջ բաժին»,-ասել է 
պատգամավորը՝ քննադատելով նաեւ իսլամական հատվածի 
վերաբերմունքը Հայոց ցեղասպանության ժխտման հարցում։ 
Նշենք, որ ավելի վաղ Ալթան Թանը նշել էր, թե ինքը որպես 
քաղաքական գործիչ 1915-ին հայերի դեմ իրականացվածը 
բնութագրում է որպես ցեղասպանություն: Ալթանն Թանը 
շեշտել է, թե կան պատճառաբանություններ, թե տեղահանման 
ժամանակ ճանապարհին մի մասը մահացել է 
հիվանդություններից, մի մասին սպանել են ավազակները եւ 
այլն: «Հիմա ես որպես խիղճ ունեցող մարդ եմ խոսում: Թե ինչ 
պայմաններում կոտորվեցին այդ մարդիկ, կարեւոր չէ: 
Հետեւանքն այն է, որ հայ ժողովուրդը ոչնչացվեց: 
Դրա ապացույցը նաեւ այսօր մեր աշխարհագրական 
տարածքի ժողովրդագրությունն է: Այն ժամանակ 13 մլն 
բնակչություն ունեցող երկրի 1,2 մլն-ը հայեր էին: Այսինքն՝ 
հայերը կազմում էին բնակչության 10 տոկոսը: Հիմա 
բնակչության թիվը 75 մլն է, իսկ հայերն ընդամենը 40 հազար 
են: Հետեւանքը սա է»,-ասել էր Ալթան Թանը: 
 

Իրանում սահմանափակվել է 
ադրբեջանցի լրագրողների 

արտոնությունները 
 

 
 
«Իրան Նյուզ» լրատվական գործակալությունը 
հաղորդում է, որ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանատունը 
հայտնում է, որ Իրանը հատուկ կանոններ է ներկայացրել 
Իրան մուտք գործող ադրբեջանցի լրագրողների համար: 
Աղբյուրի փոխանցմամբ, նոր կանոնադրության 
համաձայն, Ադրբեջանի ԶԼՄ ներկայացուցիչները պետք 
է ստանան մուտքի արտոնագրեր` Իրան մուտք գործելու 
համար: Ըստ այդմ, մուտքի արտոնագիր ստանալու 
համար լրագրողները ծրագրված այցից մեկ ամիս առաջ 
պետք է ներկայանան Ադրբեջանում գտնվող Իրանի 
դեսպանատուն, լրացնեն հատուկ փաստաթղթեր, 
այնուհետև լուսաբանող նամակի հետ միասին ուղարկեն 
Իրանի դեսպանատուն: 
Դեսպանատունը կարևորել է նաև, այն որ պետք է 
իրազեկված լինի Իրանում ադրբեջանցի լրագրողների 
կողմից նախատեսվող լուսանկարների  ու 
տեսագրումների մասին: 
 

Քրդերը նորից ոտքի են ելել Թուրքիայի 
հարավ-արևելքում 

 

 
Թուրքիայի ծայր հարավ-արևելքում գտնվող քրդաբնակ 
Հաքքարի նահանգի Յուքսեքովա շրջանում 
ցուցարարները փողոց են դուրս եկել` պահանջելով թույլ 
տալ «Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության» 
(PKK) առաջնորդ Աբդուլլահ Օջալանի հանդիպումն իր 
փաստաբանների հետ, ինչը երկար ժամանակ ձգձգվում է:  
Թուրքական «Դողան» գործակալության փոխանցմամբ` 
ցուցարարների շարքում առանձնացել է 60 հոգանոց մի 
խումբ, որը սկսել է խարույկներ վառել փողոցներում և 
քարեր նետել ոստիկանների վրա: Թուրք իրավապահները 
ցուցարարներին ցրելու համար օգտագործել են ջրցան 
մեքենաներ և արցունքաբեր գազ: 
 

Վախճանվել է Սթիվ Ջոբսը 
 

 
 
05 ÐáÏï»Ùμ»ñ, 2011- Այս գիշեր մահացել է Apple ընկերության 
հիմնադիր և նախկին ղեկավար Սթիվ Ջոբսը։Ինչպես 
տեղեկացնում է Associated press–ը, Ջոբսը 56 տարեկան 
հասակում մահացել է ենթաստամոքսային գեղձի 
քաղցկեղից։«Այսօր ողջ աշխարհը կորցրեց հանճարեղ և 
հրաշալի մի մարդու, իսկ ում բախտ է վիճակվել անձամբ 
ճանաչել և աշխատել Սթիվի հետ՝ ընկերոջ և ուսուցչի։ Սթիվ 
Ջոբսն իրենից հետո թողել է մի ընկերություն, որը կարող էր 
հիմնադրել միայն նրա մասշտաբի տեր մարդը։ Նրա հոգին 
միշտ կղեկավարի մեր գործողությունները»,– ասվում է Apple–ի 
տարածած հաղորդագրությունում։ 
Նշենք, որ առաջիկայում լույս կտեսնի Սթիվ Ջոբսի 
կենսագրությունը՝ iSteve: The Book of Jobs։ Գրքի հեղինակը 
ամերիկյան CNN հեռուստաընկերության նախկին գլխավոր 
տնօրեն և ամերիկյան Time ամսագրի խմբագիր Ուոլթեր 
Այսաքսոնն է: 
Սթիվ Ջոբսը ծնվել է 1955թ. ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգի 
Մաունթին Վյու փոքր քաղաքում։ Նրա կենսաբանական 
ծնողները Ջոանա Շիբլը և Աբդուլֆաթահ Ջոն Ջանդալին են 
(գաղթականներ են Սիրիայից)։ Ջոբսին, սակայն, մեկ 
շաբաթականից մեծացրել և դաստիարակել են ազգությամբ հայ 
Կլարան (ազգանունը՝ Հակոբյան) և ամերիկացի Փոլ Ջոբսերը։ 
«Իմ ծնողները նրանք են»,– ասում էր Ջոբսը։ 
Կլարան ԱՄՆ է գաղթել Հայոց ցեղասպանությունից հետո 
Թուրքիայի Մալաթիա նահանգից։ Գրքում նշվում է, որ Կլարայի 
հայրը Լուիս Հակոբյանը, ծնվել է Մալաթիայում 1894թ. իսկ 
մայրր՝ Վիկտորյա Արթինյանը՝ 1894թ. Իզմիրում։ 
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Սփյուռքի կազմակերպությունների 
ղեկավարների և ներկայացուցիչների 

համահայկական համաժողով 
 

 
 

Սեպտեմբերի 19-ին Երևանի մարզահամերգային համալիրի 
հանդիսությունների դահլիճում իր աշխատանքները սկսեց 
Սփյուռքի կազմակերպությունների ղեկավարների և 
ներկայացուցիչների համահայկական համաժողովը: 
Հանդիսավոր նիստին ներկա էին ՀՀ Նախագահ Սերժ 
Սարգսյանը, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Գարեգին Բ-
ն, Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Արամ Ա-ն, 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահ Բակո 
Սահակյանը, Հայ Կաթողիկե եկեղեցու պատրիարք Ներսես 
Պետրոս ԺԹ-ն, Հայ ավետարանական եկեղեցիների 
համաշխարհային խորհրդի նախագահ վերապատվելի դոկտոր 
Մկրտիչ Մելքոնյանը, ՀՅԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ 
Մարգարյանը, ՍԴՀԿ կենտրոնական վարչության ատենապետ 
Սեդրակ Աճեմյանը, ՌԱԿ կենտրոնական վարչության 
ատենապետ Մայք Խարապյանը, ՀՀԿ և ՌՀՄ նախագահ Արա 
Աբրահամյանը: 
 Համաժողովին մասնակցում էին 46 երկրներից ժամանած 
Սփյուռքի 151 կազմակերպությունների 550 ղեկավարներ և 
ներկայացուցիչներ: 
 Հանդիսավոր նիստում բացման խոսքով հանդես եկավ 
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ Սերժ Սարգսյանը: 
 Ողջունելով և շնորհավորելով Հայաստանի Հանրապետության 
անկախության 20-րդ տարեդարձի առթիվ, Հայաստանի 
Հանրապետության Նախագահը համաժողովի մասնակիցների 
ուշադրությունը հրավիրեց Հայրենիք-Սփյուռք գործակցությանն 
առնչվող այն հիմնախնդիրների վրա, որոնք կենսական են 
Հայրենիքի և Սփյուռքի հզորացման, ազգային միասնության, 
Ցեղասպանության ճանաչման, հայապահպանության համար: 
Ընդգծելով Սփյուռքի դերը Հայրենիքի զարգացման գործում` ՀՀ 
Նախագահը նշեց նաև, որ «Սփյուռքը նաև մեր ցավն է», իսկ 
«ամենաազդեցիկ միջոցը Սփյուռքի ուծացման դեմ պայքարում` 
Հայաստանի հզորացումն է», «Սփյուռքն ու Հայաստանը պետք է 
դառնան միմյանց շարունակություն», «Միայն վերածնված 
Հայրենիքի հզորացմամբ կարելի կլինի դիմագրավել 
գլոբալացումից բխող ուծացման վտանգին, ինքնության 
կորստին»: ՀՀ Նախագահը շեշտեց նաև, որ «Ազգի իղձերն ու 
Հայաստանի ճակատագիրը միացնում են հայ ժողովրդին: …. 
վաղվա Հայաստանը պետք է տեսնել ավելի հզոր ու բարեշեն, 
հայ ժողովուրդը` կուռ ու միասնական»: 
 Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը 
եզրափակեց իր ուղերձը «համաժողովին արդյունավետ 
աշխատանք և առարկայական արդյունքներ» մաղթելով: 
 Այնուհետև համաժողովին իր օրհնության խոսքն ուղղեց 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Գարեգին Բ-ն` նշելով` 
«ժողովուրդներն ապրում և գոյատևում են իրենց Հայրենիքով, 
իսկ Հայրենիքը` իր զավակներով»: Անդրադառնալով 
համազգային նշանակության խնդիրներին` Հայաստանի 
հզորացում, Արցախի ճանաչում ու բարօրություն և 

Ցեղասպանության ճանաչում` Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
շեշտեց «Պահանջատիրությունը մեր ժողովրդի հոգու պարտքն 
է մեր նախնյաց հիշատակի և Աստծո առջև»: 
 Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Արամ Ա-ն կոչ 
արեց ներկաներին գործնական քննարկումերի և «առաջնորդվել 
ապագայի տեսիլքով», քանզի տասնամյակներ շարունակ 
«անկախության ոգին ճառագայթող, անկախության բաղձանքով 
երազեցինք ու ապրեցինք, իսկ այսօր միայն անցյալին նայելու և 
հպարտանալու օր չէ »: 
 Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Արամ Ա-ն նշեց, որ 
ազգի միասնականությունը վկայելու առումով կենսական են 
համազգային խնդիրների քննարկումները, իսկ որպես ուղեցույց 
նշեց «Հայրենիք-Սփյուռք գործակցությունը»` որպես ազգի 
համար առաջնահերթ կարևորության խնդիր, որի հարցում 
անհրաժեշտ է իրապաշտ մոտեցմամբ փաստել ազգի ողջ 
կարողությունը: Եթե «Հայաստան-Սփյուռք գործակցությունը 
համահայկական տեսլականով չի գունավորված, այն 
իրատեսական չէ: Անհրաժեշտ են համահայկական 
մոտեցումներ, դուրս գալ «Մենք» և «Դուք»-ի գիտակցությունից 
և անցնել հավաքական «Մենք»-ի գիտակցմանը»,- շեշտեց Մեծի 
Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Արամ Ա-ն: 
 Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Արամ Ա-ն 
անդրադարձավ նաև Հայաստանը մեծապես ջլատող 
արտագաղթի երևույթին, նշելով, որ դարեր ի վեր օտարների 
բաղձանքն է Հայաստանը տեսնել առանց հայերի, ուստի 
անհրաժեշտ է «առաջն առնել» այս երևույթի, բարելավել 
ժողովրդի կենցաղային պայմանները, մշակել և իրականացնել 
բարեփոխումների հստակ ծրագրեր: 
 Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Արամ Ա-ն 
առանձնակի անդրադարձավ Ցեղասպանության ճանաչմանը և 
100-րդ տարելիցին, նշելով Հայաստանի դերը` պետական 
մոտեցմամբ ու ոճով: 
 Այնուհետև համաժողովի մասնակիցներին ողջունեցին 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահ Բակո 
Սահակյանը, Հայ Կաթողիկե եկեղեցու պատրիարք Ներսես 
Պետրոս ԺԹ-ն, Հայ ավետարանական եկեղեցիների 
համաշխարհային խորհրդի նախագահ վերապատվելի դոկտոր 
Մկրտիչ Մելքոնյանը: 
 ՀՅԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը 
ներկաներին խոստացավ «անզգուշության աստիճանի բաց ու 
անկեղծ» լինել: Անդրադառնալով Հանրապետությունում 
հասարակության բևեռացվածությանը` բանախոսը շեշտադրեց, 
որ այս հանգամանքը կարող է ատելություն առաջացնել հենց 
Հայրենիքի նկատմամբ, քանի որ իշխանությունները 
հնարավորություն չեն տալիս հասարակ քաղաքացուն 
հպարտանալու իր Հայրենիքով: Նա մտահոգություն հայտնեց, 
որ երկրի առկա ընկերային վիճակը, կոռումպացվածությունը և 
մյուս բացասական երևույթները կարող են մեր մեջ սպանել 
Հայրենասիրությունը և կոչ արեց կատարել համակարգային 
արմատական փոփոխություններ: 
Համաժողովի հանդիսավոր բացմանը հաջորդեց լիագումար 
նիստը` ՀՀ սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի 
նախագահությամբ: 
 «Հայոց պատմության հոլովույթներում և հասարակական 
գիտակցության մեջ մայիս ամիսը խորհրդանշում է հայ 
ժողովրդի հաղթանակների ամիս, իսկ սեպտեմբերը` հայոց 
պետականաստեղծման, պետականակերտման ամիս»,- 
այսպիսի բնորոշմամբ սկսեց իր` «Հայաստան-Սփյուռք 
գործակցության պետական քաղաքականության 
հիմնախնդիրները» թեմայով զեկույցը ՀՀ սփյուռքի նախարար 
Հրանուշ Հակոբյանը: 
 Անդրադառնալով անկախության 20 տարիների ընթացքում 
ձեռք բերված հաջողություններին` նախարար Հրանուշ 
Հակոբյանը նշեց,- «Մենք պայքարում ենք համաշխարհային, 
տարածաշրջանային, ինչպես նաև ներքին մարտահրավերների 
լուծման համար: Ժողովրդի սոցիալական բարելավումը, 
տնտեսության առողջացումը, կոռուպցիայի վերացումը, 
արտագաղթի կանխումը, ժողովրդավարական 
ինստիտուտների ամրացումը, Սփյուռքում ուծացման և 
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հայապահպանության խնդիրները հրամայաբար պահանջում 
են մեր ուժերի համախմբում»: 
 Նախարարը ներկայացրեց նաև ներկա ժամանակաշրջանի նոր 
փուլի Հայրենիք-Սփյուռք գործակցության քաղաքականության 
հիմնական ձևակերպումները` «Հայաստանը բոլոր հայերի 
Հայրենիքն է», «Հայ է այն անձը, ով իրեն հայ է զգում», «Աջակցել 
հայ մարդու ինտեգրմանը այն հասարակությանը, որտեղ 
ապրում է, և շարունակել իր ինքնությանը հավատարիմ մնալ», 
«Սփյուռքահայը Հայրենիքում պետք է շահ ստանա, դրամ 
վաստակի», «Գործակցություն` ըստ տարածաշրջանների», 
«Երկքաղաքացիության ինստիտուտի ներդրում, օրենդրության 
կատարելագործում», «Ճանաչել, վստահել և գործակցել» 
սկզբունքով կազմակերպել Սփյուռքի հետ աշխատանքը, 
«Աջակցել հայապահպանությանը և Սփյուռքի ուծացման դեմ 
պայքարին», որի կիզակետում հայ երիտասարդությունն է, 
որպես ազգային ինքնության շարունակության ապահովման 
հիմնասյուն և վահան, «Նպաստել նոր ձևավորվող 
համայնքների ինքնակազմակերպմանը», «Սփյուռքում հայ 
ներուժի համախմբումը և դրա օգտագործումը Հայաստանի 
զարգացման համար», «Հայրենադարձության խթանում», 
«Համահայկական առաջնահերթությունների ձևակերպումը»: 
Վերջին խնդրի շուրջ Նախարար Հ.Հակոբյանն առանձնակի 
շեշտադրեց` Հայաստանի Հանրապետության զորացում, 
անվտանգության ապահովում, ԼՂՀ հարցի խաղաղ 
կարգավորում, Հայոց Ցեղասպանության ճանաչում, 
դատապարտում և հետևանքների վերացում, Սփյուռքում 
հայապահպանության հզորացում և պայքար ուծացման դեմ, 
Հայ եկեղեցու շուրջ համախմբում: 
 Այնուհետև անդրադառնալով ՀՀ սփյուռքի նախարարության 
եռամյա գործունեությանը նախարարն իր խոսքն ավարտեց,- 
«Մեր նախարարությունը սփյուռքահայի տունն է, ուր 
յուրաքանչյուր սփյուռքահայ կարող է դիմել իրեն 
անհանգստացնող խնդիրներով»: 
Լիագումար նիստում «Հայաստան-Սփյուռք գործակցության 
համակարգային զարգացումների ներկա հրամայականները» 
թեմայով զեկույցը կարդաց «Հայաստան» համահայկական 
հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի փոխնախագահ 
Գագիկ Հարությունյանը: 
 «Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման ներկա 
փուլը» թեման ներկայացրեց ՀՀ արտգործնախարար Էդվարդ 
Նալբանդյանը: 
 Հայոց Ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի տնօրեն 
Հայկ Դեմոյանը ներկայացրեց Հայոց Ցեղասպանության 100-րդ 
տարելիցին նվիրված միջոցառումների շարքը: 
Սփյուռքի կազմակերպությունների ղեկավարների և 
ներկայացուցիչների համահայկական համաժողովի 
ընթացակարգով լիագումար նիստին և ՀՀ Նախագահի 
ընդունելությանը հաջորդեցին թեմատիկ նիստերը: 
 Համաժողովի մասնակիցները կամավորության ու 
նախընտրության սկզբունքով բաժանվեցին չորս` լեզվի և 
կրթության հիմնախնդիրներ, երիտասարդության 
հիմնախնդիրներ, Հայոց Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին 
ընդառաջ` տարածաշրջանային հանձնախմբերի 
գործունեության մասին, Հայաստան-Սփյուռք գործակցության 
զարգացման կառուցակարգերի մասին, թեմատիկ խմբերի: 
  
Թեմատիկ նիստերն ընթանում էին բուռն քննարկումներով, 
համարձակ առաջարկություններով: 
Սեպտեմբերի 20-ին, համաժողովի լիագումար նիստում 
թեմատիկ նիստերի աշխատանքների ամփոփումն էր: 
 Լեզվի և կրթության հիմնախնդիրների մասին զեկուցեցին 
Ազգային կոնտրոնական վարչության ատենադպիր, Մեծի Տանն 
Կիլիկիո կաթողիկոսության ներկայացուցիչ Տիգրան 
Ճինպաշյանը և Բեյրութի Հայկազյան համալսարանի նախագահ 
Փոլ Հայտոստեանը: 
 Վերջիններս համաժողովի ուշադրությանը ներկայացրեցին 
թեմատիկ նիստի ընթացքում մշակված առաջարկությունները. 
  

1.Հայ ինքնության զարգացում և մշակում երիտասարդ սերնդի 
համար, 
 2.Անհրաժեշտ է, որպեսզի նույնացվեն ավանդական և 
նորաստեղծ Սփյուռքի կրթական ծրագրերն ու համակարգը, 
 3.Հայագիտության բնագավառի մասնագետների 
պատրաստում, 
 4.Պատրաստվող դասագրքերին զուգընթաց պատրաստվեն 
նաև դրանցով դասավանդելու մեթոդիկան, 
 5.Կարևոր է քրիստոնեական դաստիարակությունը, 
 6.Ուսումնական ծրագրերում անպայմանորեն ներառել և 
դասավանդել Հայ Դատի և հայ ժողովրդի պատմությունը, 
 7.Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է բարոյական, 
նյութական և ֆինանսական օգնություն հատկացնի Սփյուռքում 
գործող հայագիտական ամբիոններին 
 8.Սփյուռքի դպրոցները վտանգված են, անհրաժեշտ է նոր 
դպրոցներ բացել դեսպանատներին և եկեղեցիներին կից: 
«Հայաստան» հիմնադրամը պետք է կանոնաբար օգնություն և 
օժանդակություն ցուցաբերի հայ դպրոցին, 
 9.Կրթությունը միայն դպրոց չէ, կրթություն ասելով պետք է 
հասկանալ նաև ընտանիք, միջավայր, եկեղեցի, 
կազմակերպություններ, մամուլ, հեռուստատեսություն և 
ռադիո, 
 10.Ունենալ համահայկական թերթ տարբեր լեզուներով, թե 
էլեկտրոնային և թե տպագիր տարբերակով: 
  
Հայոց լեզուն հայ ինքնության դրսևորման հիմնական կռվանն է, 
առանց որի հնարավոր չէ պատկերացնել ոչ գրականություն, ոչ 
մշակույթ, ոչ արվեստ: Ուստի պարոն Ճինպաշյանն 
առանձնակի շեշտադրեց հայոց լեզվի երկու ճյուղերին 
վերաբերող հարցերը: Այսպես. 
  
1.հայոց լեզվի օտարացման դեմ պայքարը պետք է լինի 
միասնական 
2.պատրաստել լեզվի ուսուցման հեշտացված մեթոդներ, 
3.պետք է վերականգնվի մեսրոպյան ուղղագրությունը և 
մշակվի միատեսակ ուղղագրական համակարգ, 
4.մանկապատանեկան գրականությունը պետք է տարածվի 
մայրենի լեզվի երկու ճյուղերով հավասարապես: 
Երիտասարդության հիմնախնդիրները ներկայացրեց ՍԴՀԿ 
կենտրոնական վարչության փոխատենապետ, Լիբանանի 
խորհրդարանի անդամ Սեպուհ Կալփակեանը: Նշելով ու 
շեշտադրելով այն փաստը, որ Սփյուռքի տարբեր 
համայնքներում խնդիրները տարբեր են և անհրաժեշտ է 
խնդիրները մշակելիս հաշվի առնել այս տարբերությունները` 
նա արձանագրեց թեմատիկ նիստի ընթացքում հնչած 
առաջարկները. 

1. Աշխուժացնել ՀՀ սփյուռքի նախարարության և 
համայնքների միջև կապը փոխայցելություններով,  

2. Սփյուռքի երիտասարդների մեջ սերմանել պետական 
մտածողություն  

3. Երիտասարդների ուսման համար և Հայրենիք 
վերադարձող երիտասարների համար սահմանել 
հատուկ արտոնություններ  

4. առնվազն 2 տարին մեկ անգամ գումարել 
երիտասարդների համահայկական համաժողովներ  

5. համախմբել կառույցները, ստեղծել համահայկական 
էլեկտրոնային ցանց, հոգաբարձուների խորհուրդ  

6. ուսուցիչների վերապատրաստում,  
7. օգտագործել այլ երկրների փորձը, ստեղծել 

համակարգչային ծրագրեր  
8. պարբերաբար համայնքների օրեր կազմակերպել 

Հայաստանում,  
9. խառնամուսնությունների դեպքում աշխատանք տանել 

օտարազգի ամուսնու հետ և դրականորեն տրամադրել 
հայի նկատմամբ, այսպես ասած` հայացնել,  

10.  հիմնել սփյուռքի հարցերն ուսումնասիրող կենտրոն 
11.  Բարձրացնել հայաստանյան հեռուստաընկերությունների 
լեզվական և մշակութային մակարդակը 
12.  Սկսել երկպալատ պառլամենտ ստեղծելու քննարկումները 



 

  

ÈàôÚê # 166  ÐáÏï»Ùμ»ñ 2011 Ã.  ¿ç 9 

ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ 
  

  
Հայոց Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ` 
տարածաշրջանային հանձնախմբերի գործունեությունների 
տեսլականը ներկայացրեց ՀՅԴ Բյուրոյի Հայ Դատի և 
քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատուԿիրո 
Մանոյանը: Նա  մտահոգություն հայտնեց, որ Սփյուռքում չկա 
պատմաբանների նոր սերունդ: 
  
1.Պետք է մշակվի, ձևավորվի և ստեղծվի կենտրոն, որի միջոցով 
Ցեղասպանագետները, օսմանագետները և պատմաբանները, 
իրավագետները անմիջապես կանցնեն աշխատանքի: Այդ 
կառույցի դերը պետք է ստանձնեն ՀՀԳԱԱ-ն և ԵՊՀ-ն, 
ֆինանսական միջոցները պետք է տրամադրվեն թե 
Հայաստանյան և թե Սփյուռքի աղբյուրներից, այս ամենի 
նպատակն է պատրաստել բարձրագույն մասնագետներ: 
 2.Թե Սփյուռքում և թե Հայրենիքում դպրոցական, 
երիտասարդական և ուսանողության շրջաններին անհրաժեշտ 
է ծանոթացնել Հայոց Ցեղասպանության և Հայ Դատի 
խնդիրներին` քննարկումների և դասավանդումների 
ժամանակակից մեթոդներով, մոտեցումներով և միջոցներով: 
Մեր Կորուստը, ողբը պետք է վերածել Հաղթանակի, կյանքի 
թեմայի: 
 3. Ցեղասպանագետների պատրաստման անհրաժեշտություն: 
 4.Ժամանակն է Հայոց Ցեղասպանության հարցից անցնել 
հատուցման հարցի բարձրացմանը: 
Անհրաժեշտ է Ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումների 
կարևոր նպատակներից մեկը դարձնել հատուցման հարցը և 
միջազգային հանրությանն իրազեկել հատուցման հարցի 
վերաբերյալ: 
 Հատուցումը բաժանվում է հիմնականում երեք մասի` 
ա. համազգային, հողային, տարածքային խնդիրներ և 
մարդկային զանգվածային կորուստներ բ.եկեղեցապատկան 
կամ ազգապատկան հողերի հարցեր 
  գ.անհատական կալվածքների և ունեցվածքի խնդիրներ: 
Պետք է օգտագործվեն միջազգային, տարածաշրջանային և 
տեղական դատարանները եկեղեցապատկան կամ 
անհատական կալվածքների հատուցման համար: 
 5. Համատեղել համայն հայության տեղեկատվական-
քարողչության հնարավորությունները Ցեղասպանությունը 
ճանաչելու հարցում: 
 6.Շրջիկ ցուցահանդեսներ կազմակերպել հայ համայնքներում: 
 7.Աշխատանք տանել Արևմտյան Հայաստանում ապրող 
ծպտյալ հայերի հետ, այդ շրջանում հեռուստատեսություն և 
ռադիո հիմնելով, նպատակ ունենալով նրանց հայադարձել: 
 Հայաստան-Սփյուռք գործակցության զարգացման 
կառուցակարգերի շուրջ առաջ քաշված խնդիրները 
ներկայացրեց ՀՀ սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը: 
Հայաստան-Սփյուռք գործակցության զարգացման 
կառուցակարգերի շուրջ առաջ քաշված խնդիրները 
ներկայացրեց ՀՀ սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը: 
 -Մշակել Հայաստան-Սփյուռք նոր կառուցակարգեր: 
-Ստեղծել ազգային կառույց` Ֆրանսիայում գործող CCAF-ի 
օրինակով: 
- Նախապես ստեղծել համայնքային կառույցներ`, 
-Ապա տոկոսային հարաբերակցությամբ ստեղծել համազգային 
մարմինը կամ խորհուրդը: 
-Ստեղծել հայերի միջազգային խորհուրդ, որը կղեկավարվի ՀՀ-
ի կողմից: 
-Սփյուռքում համայնքային գործերը համակարգի մեկ կառույց` 
Ռումինիայի հայոց միության օրինակով: 
-Ստեղծել համահայկական կառույց` Երկպալատ 
խորհրդարանի կամ Ազգային ժողովի թևով: 
-Ստեղծել համազգային կառույց` ժողովրդավարական 
սկզբունքներով և համամասնական կարգով: 
-Մշակել Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունների 
հայեցակարգի նախագիծ: 
-Ուսումնասիրել, ամփոփել և օգտագործել Կ.Պոլսում 1860-
ական թվականներին ստեղծված «Ազգային 

Սահմանադրությունը» ազգային կառույցի ստեղծման և 
գործունեության համար: 
-Համահայկական կառույցի ստեղծմանը պատրաստ չեն 
Սփյուռքի մի շարք կառույցներ, ինչպես նաև Հայաստանը: 
Սակայն կառույցը կարող է թռիչքային դեր ունենալ 
Հայաստանի զարգացման համար: 
-Սկզբում անհրաժեշտ է հասկանալ Սփյուռքի կարիքները, 
ապա ջանալ դարանք լուծել: 
- Մշակել և տարբեր լեզուներով հրատարակել ՀՀ հարկային, 
մաքսային, բանկային և այլ բնագավառներն ընդգրկող 
իրավական ակտերի գրքույկ, որն ամբողջական 
տեղեկատվություն կներկայացնի և կօժանդակի 
սփյուռքահայերին: 
- Նպաստել հայաստանցի արվեստագետների համերգները 
համայնքներում` Սփյուռքի համար նպաստավոր պայմաններով 
կազմակերպելուն: Հաճախ հայաստանցի արվեստագետների 
համերգները Սփյուռքի հայ համայնքներում կազմակերպվում 
են համայնքների համար ոչ ձեռնտու պայմաններով: 
-Սփյուռքի հայ համայնքներում կազմակերպել հայ 
արվեստագետների բարեգործական հյուրախաղեր: 
-Նպաստել համայնքներում հայապահպանությանը, 
մասնավորապես ուսուցիչներ ուղարկելով: 
-Հայեցի դաստիարակության խնդիրները լուծելու նպատակով 
արևմտահայերենով տպագրել և համայնքներին տրամադրել 
հայոց լեզվի, հայ ժողովրդի պատմության, Հայ Եկեղեցու 
պատմության, աշխարհագրության արևմտահայերեն 
դասագրքեր: 
-Մշակել Հայաստան-Սփյուռք, Սփյուռք-Սփյուռք 
տեղեկատվության փոխանակման նոր և առավել օպերատիվ 
մեխանիզմներ: 
-Մշակել և կիրառել Սփյուռքի հայ համայնքների, 
կազմակերպությունների, անհատների վերաբերյալ 
ամբողջական տեղեկատվության հավաքման մեխանիզմներ և 
ստեղծել շտեմարան: 
-Սփյուռքի հայաշատ համայնքներում, բացի նախարարի 
խորհրդականից, սահմանել նաև նախարարի տեղակալի 
պաշտոն: 
-Հայաստան-Սփյուռք գործակցության զարգացման 
գործընթացում ներգրավել նաև գիտնականների, որոնց 
հետազոտությունները հաշվի առնելով մշակել գործակցության 
նոր մեխանիզմներ: 
-ՀՀ սփյուռքի նախարարության կազմակերպված 
համաժողովներին հրավիրել և բոլոր ծրագրերում ընդգրկել 
գիտնականների, ուշադրություն դարձնել հատկապես 
գիտական հաստատությունների գործունեությանը: 
-Օգտագործել Սփյուռքի մասնագետների ներուժը: 
-Փորձել Սփյուռքի չներկայացված մասը ներկայացնել: 
-Առաջարկում է հայ անկախ բոլոր ֆիլմարտադրողներին 
մասնակցել «Համահայկական անկախ ֆիլմերի փառատոնին»: 
-ՀՀ սփյուռքի նախարարությունը Սփյուռքի հայ համայնքների 
հետ աշխատի ավելի համակարգված (օր.` 1 տարում-1 համայնք 
սկզբունքով), այլ ոչ թե միաժամանակ աշխատել տարբեր 
համայնքների հետ: 
-Հայաստան-Սփյուռք գործակցությունը կազմակերպել 
ապակենտրոնացված սկզբունքով` Հայաստանը կատարի իր 
անելիքը, Սփյուռքը` իրենը: 
Կազմակերպել փոքր գործնական համաժողովներ և 
քննարկումներ: 
-Բարելավել ՀՀ օրենսդրական դաշտը, նպաստել կոռուպցիայի 
նվազմանը: 
-Հայաստանը պետք է վստահություն ներշնչի Սփյուռքին, 
Սփյուռքը պետք է վստահի Հայաստանին: 
-Նկատի ունենալով Սփյուռքից որոշ թվով հայերի ներգաղթը 
դեպի Հայրենիք`պայմաններ ստեղծել, որ այս ընթացքը 
շարունակական լինի ու նաև նպաստավոր պայմաններ 
ստեղծել հայ գործարարների ներդրումների համար: 
-Շարունակել ներդրումները Հայաստանում և աշխուժացնել 
հիմնադրամների համար գումարների հայթայթման 
աշխատանքները: 
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-ՀՀ Ազգային ժողովում որդեգրել «Մեկ ժողովուրդ` մեկ 
խորհրդարան» բանաձևը: 
-Ստեղծել հատուկ օրգան` իմի բերելով Սփյուքի տեսակետները 
և դրանցից լավագույններն օգտագործել ՀՀ բարգավաճման 
համար: 
Ստեղծել համահայկական ֆորում` Եվրոխորհրդարանի 
օրինակով: 
-Ստեղծել կառույցներից ընտրված կառույց` հաարակական, 
 տնտեսական և քաղաքական` ՀՀ-ին բարոյապես և նյութապես 
օգնելու համար: 
-Ստեղծել պայմաններ ՀՀ-ից արտագաղթը կասեցնելու և 
ներգաղթը ավելացնելու համար: 
-Դրացի կամ ոչ դրացի երկրների հետ հարաբերություն 
ունենալը ինքնանպատակ չէ, այլ իր չափով և ծավալով պիտի 
բծախնդրորեն ծրագրվի` ազգային շահերի դիտանկյունից 
վնասները նվազագույնի և օգուտը առավելագույնի հասցնելու 
համար, իսկ Թուրքիայի հետ հարաբերվելու լավագույն միջոցը 
չհարաբերվելն է: 
-Հայաստանն իր բացառիկ գիտական և մասնագիտական 
ներուժով, բարձր մակարդակ ունեցող արտադրությամբ կարող 
է միջազգային շուկաներում մրցակցության մտնել և 
մասնավորապես սփյուռքյան մասնագիտական ներուժը 
զորակոչի հրավիրելով արդյունաբերության զարգացած 
օրինակը լինի: 
-Պետք է ուշադիր լինել, որ Հայաստանից արժեքավոր 
սարքավորումները կամ տնտեսության ու արդյունաբերության 
բնագավառում կարևորություն ունեցող մեքենաները 
անձնական շահերով արտասահմանում վաճառքի չհանվեն, 
եթե նման բան դեռևս կատարվում է: 
-Հետևել հեռուստատեսությամբ հեռարձակվող ֆիլմերի, 
հաղորդումների բովանդակությանը: 
-Հայաստան-Սփյուռք գործակցությունը կազմակերպել 
տարածաշրջանային առանձնահատկությունները հաշվի 
առնելով: 
-Հայ ժողովրդի կարևորագույն խնդիրը Հայոց պետականության 
հզորացումն ու բարգավաճումն է: 
-Իրականացնել ծրագրեր ակումբային ձևաչափով տարբեր 
բնագավառներում: 
-լեզվի և համազգային կրթական համակարգի ստեղծում 
(միասնական ուղղագրություն). 
-լրատվության և քարոզչական միասնական դաշտի ստեղծում, 
-ազգային մշակույթի, ժառանգության պահպանման և 
զարգացման ազգային ծրագրի իրականացում, 
-իրավական համակարգի կատարելագործում, որը կապահովի 
յուրաքանչյուր հայի`անկախ բնակության վայրից և 
քաղաքացիությունից, 
-հայկական կապիտալի համախմբում, տրանսկոնտինենտալ 
սկզբունքով տնտեսական ծրագրերի իրականացում. 
-Իրականացնել ներդրումային ծրագրեր Հայաստանում, ոչ թե 
միայն բարեգործական: 
-Սփյուռքի և Հայաստանի կապը դարձնել ավելի ինտերակտիվ  
համախմբելու համար համայն հայության ներուժը 
(մասնագիտական, տնտեսական և այլն) և ներդնելու այն ՀՀ 
զարգացման համար: 
-Հիմնել Հայաստան-Սփյուռք, Սփյուռք- Սփյուռք հորիզոնական 
կապեր և գործակցություն: 
-Հայաստանում ակտիվացնել պայքարն աղանդների դեմ: 
 
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
-Հայեցի դաստիարակության խնդիրները լուծելու նպատակով 
անհրաժեշտ է հավելյալ ուշադրություն դարձնել 
արևմտահայերեն որակյալ դասագրքերի պատրաստման 
աշխատանքին  (հայոց պատմության և կրոնի) և զարգացնել 
համակարգչային համապատասխան ծրագրեր: 
-Նպաստել արևմտահայերենի պահպանության գործին: Կարելի 
է ստեղծել կայքէջ (արևմտահայերեն և արևելահայերեն), 
արբանյակային հեռարձակում, դասագրքեր, ուսուցիչների 
վերապատրաստման սեմինարներ և այլն: 

-Ստեղծել նպաստավոր պայմաններ սփյուռքահայ 
ուսանողների ուսումնառության համար ՀՀ բուհերում, 
հատկացնել նպատակային տեղեր հայագիտության և 
բանասիրության մասնագիտություններով պետական 
պատվերի շրջանակներում: 
-Հայաստանում և Սփյուռքում ծրագրել և որդեգրել բարոյական 
արժեքների միատեսակ ուսուցում, որի նպատակն է գալիք 
ժամանակների համար պատրաստել հայն ու հայ քաղաքացին: 
-Զարկ տալ քրիստոնեական դաստիարակության գործին և 
քաջալերել հայ եկեղեցու ավանդույթների պահպանումը: 
-ԱՊՀ երկրներում արագացնել հայկական վարժարաններ 
հաստատելու գործընթացը: 
 
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ 
 
-Ավելի հաճախակի կազմակերպել Համահայկական 
մարզական խաղերը և այլ երիտասարդական հավաքներ: 
-Եթե ՀՀ սփյուռքի նախարարությունը համակարգված աշխատի 
այլ պետություններում ՀՀ դեսպանությունների և համայնքային 
ու համահայկական մարզական միությունների հետ, ապա 
Համահայկական խաղերին կմասնակցեն մարզիկներ 50 
շրջաններից: 
-Գնահատելի են ՀՀ սփյուռքի նախարարության կազմակերպած 
հավաքներն ու համաժողովները, ուստի անհրաժեշտ է 
կազմակերպել ուսանողական հավաքներ: 
-Ստեղծել հայկական սոցիալական ցանց (Facebook-ի և Youtube-
ի համակարգերում) և տեղադրել ՀՀ սփյուռքի նախարարության 
կայքէջի վրա` երիտասարդության շփումն ակտիվացնելու 
համար: 
-Ստեղծել և զարգացնել երիտասարդությանը ավելի 
հետաքրքրող գրականություն: Խմբագրել նոր թերթեր, ստեղծել 
կայքէջեր, արբանյակով հեռարձակվող հաղորդումներ, ֆիլմեր 
և այլն: 
-Հայաստան, Արցախ, Ցեղասպանություն, 
Պահանջատիրություն, Միացյալ Հայաստան, Մեկ ազգ, Մեկ 
Հայրենիք գաղափարների և կարգախոսների շուրջ հայ 
երիտասարդության մոտ մշակել համանման ազգային 
մոտեցումներ: 
-Հայեցի դաստիարակությունն ու դրա ունեցած 
դերակատարությունը դարձնել միությունների աշխատանքի 
սևեռակետ, որպեսզի Հայրենիքի գաղափարը, Հայոց 
Ցեղասպանությունը և հայ ժողովրդի պահանջատիրության 
հասկացողությունները անջնջելի կերպով դրոշմվեն ներկա 
սերունդների գիտակցության մեջ: 
-Գնահատելի են նախարարության կազմակերպած 
ոսկերիչների, իրավաբանների, բժիշկների սեմինարներն ու 
համաժողովները, կարելի է ընդլայնել դրանց աշխատանքային 
ծիրը` կազմակերպելով նաև ցուցահանդեսներ և գործնական  
հանդիպումներ: 
-Հայության հզորացման գաղափարը տեսնել` 
ա)հայության բոլոր հատվածների միացման մեջ, 
բ)հայության պատմական և հողային բոլոր իրավունքների 
ձեռքբերման մեջ: 
-Աջակցել նորաստեղծ համայնքների կազմակերպման 
գործընթացին` հատկապես ուշադրություն դարձնելով ԱՊՀ և 
Արևելյան Եվրոպայի երկրներին: 
-Սփյուռքի բոլոր համայնքների մասնակցությամբ 
կազմակերպել տոհմիկ բարքերի փառատոններ, որոնք ուղղված 
կլինեն հայկական խոհանոցի, պարարվեստի, թատերական 
արվեստի, երգարվեստի, ազգային տարազների, ձեռարվեստի 
պահպանությանը: 
-Հայաստանի, Արցախի  և  Սփյուռքի իրավիճակների 
անվտանգության հարցերը հավասարապես համարել ազգային 
առաջնահերթ խնդիրներ: Մշակել հատուկ ռազմավարություն 
այն համայնքների վերաբերյալ, որոնք համաշխարհային կամ 
տարածաշրջանային զարգացումների հետևանքով հայտնվել են 
ծանր կացության մեջ, օրինակ` Իրաք, Սիրիա, Եգիպտոս: 
-ՀՀ սփյուռքի նախարարությունում ունենալ Սփյուռքի 
ներկայացուցիչներից բաղկացած խորհրդատվական մարմին, 
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որը պարբերական հանդիպումների ընթացքում կքննարկի 
համայնքների հարցերը, դժվարություններն ու առաջարկները, 
կապահովի նրանց կարիքները: 
- Պարբերաբար և հատկապես Սփյուռքին հուզող հարցերի 
քննարկումների համար Հայաստանի և Արցախի 
խորհրդարանների նիստերին հրավիրել Սփյուռքի շրջանների 
ներկայացուցիչների: 
-Ստեղծել Սփյուռք-Հայրենիք համակարգը պարփակող հատուկ 
խորհրդարան, որտեղ կքննարկվեն համազգային 
նշանակության հարցեր: Այդ խորհրդարանին մասնակցող 
սփյուռքյան ներկայացուցիչներն ընտրվեն Սփյուռքում բնակվող 
ՀՀ քաղաքացիների կողմից: 
-Կիրարկել Սփյուռք-Հայաստան  քաղաքական, մշակութային, 
տնտեսական ավելի ուժեղ երկկողմանի հարաբերություններ: 
-Արցախի միջազգային ճանաչման հարցը դարձնել հայության 
բոլոր հատվածների սևեռակետ: 
-Սփյուռքի տնտեսական, քաղաքական, գիտական և 
հաղորդակցական բոլոր հնարավորություններն ի սպաս դնել 
Հայաստանի զարգացման և հզորացման գործին: 
-Երիտասարդական ծրագրերը իրականացնել ավելի շատ 
մասնակիցներով և տարբեր ոլորտներում: 
-Երիտասարդների շրջանում ուծացումը կանխելու նպատակով  
անհրաժեշտ է ուսումնասիրել տարբեր երկրներում բնակվող 
հայ երիտասարդների մտածելակերպը և գործել 
համապատասխան: Չի կարելի մեկ գիրք տպագրել բոլորի 
համար: 
-Երիտասարդները հեռանում են Հայ Եկեղեցուց անկիրթ 
հոգևորականների պատճառով: Անհրաժեշտ է  նախ կրթել 
հոգևորական դասը, որը կկրթի երիտասարդներին: 
-Քարոզչության ակտիվացման նպատակով պատրաստել և 
տարածել մեծ թվով բարձրորակ քարոզչական ֆիլմեր: 
-Իրականացնել համայնքների քույրացման ծրագրեր: 
-Իրականացնել այն քաղաքների քույրացում, որոնց 
քաղաքապետները կամ փոխքաղաքապետները հայ են: Դա 
կնպաստի գործակցության հետագա զարգացմանը: 
 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
  
Խնդրում է նախարարի միջամտությունը ՀՀ 
արդյունաբերության նախարարին` միջազգային շուկային 
համապատասխան շուկա ստեղծելու համար: 
Սա բարձրացված հարցերի և արված առաջարկությունների ոչ 
ամփոփ նկարագրությունն է: 
Սփյուռքի կազմակերպությունների ղեկավարների և 
ներկայացուցիչների համահայկական համաժողովի թեմատիկ 
նիստերում արված առաջարկությունները և կատարված 
աշխատանքներն ամփոփելով ՀՀ սփյուռքի նախարար Հրանուշ 
Հակոբյանն առաջարկեց բարձրաձայնել համաժողովի 
մասնակիցների կողմից ընդունված Հայտարարությունը: 
  
Այնուհետև, մամուլի ասուլիսով իր աշխատանքներն  ավարտեց 
Սփյուռքի կազմակերպությունների ղեկավարների և 
ներկայացուցիչների համահայկական համաժողովը:  
  
Բանախոսներն էին ՀՀ սփյուռքի նախարար Հրանուշ 
Հակոբյանը, ՀՀԿ և ՌՀՄ նախագահ Արա Աբրահամյանը, 
Վիեննայի Մխիթարյան Միաբանության աբբահայր Հ. Պողոս Ծ. 
Գոճանյանը, Տ. Սեպուհ արքեպիսկոպոս Սարգիսյան` Թեհրանի 
հայոց թեմի առաջնորդ, Տ. Ռաֆայել արք. Մինասյանը` Հայ 
Կաթողիկե եկեղեցու Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի, 
Արևելյան Եվրոպայի թեմի առաջնորդ, Նաթան Եպիսկոպոս 
Հովհաննիսյան` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
հրատարակչության տնօրեն, Տիգրան Ճինպաշյանը` Մեծի Տանն 
Կիլիկիո կաթողիկոսության ներկայացուցիչ, Ազգային 
կենտրոնական վարչության ատենադպիր, Վազգեն 
Յակուբյանը` ՀԲԸՄ-ի կենտրոնական վարչական ժողովի 
անդամ, Մկրտիչ Մելքոնյանը` Հայ ավետարանական 
եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի նախագահ, Մայք 
Խարապյանը`ՌԱԿ-ի կենտրոնական  վարչության ատենապետ 

և Սեպուհ Կալփակյան` ՍԴՀԿ-ի կենտրոնական վարչության 
անդամ, Լիբանանի խորհրդարանի պատգամավոր: 
 Մասնակիցները բարձր գնահատելով համաժողովի 
արդյունքները` իրենց շնորհակալական խոսքն ուղղեցին 
ինչպես ՀՀ Նախագահին, այնպես էլ ՀՀ սփյուռքի նախարար 
Հրանուշ Հակոբյանին, այսքան կարճ ժամանակահատվածում 
այդքան ահռելի ու դժվարին աշխատանք կատարելու և մեկ 
անգամ ևս Սփյուռքը միավորելու փորձ կատարելու համար: 
  
Բանախոսները պատասխանեցին լրագրողների հարցերին: 
 

Æð²ÜÆ ²¼²î Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Ð²Úàò Èº¼ìÆ ºì 
¶ð²Î²ÜàôÂÚ²Ü ²Ø´ÆðàÜÆ ì²ðÆâ, Æð²Ü²Ð²Ú 

²¼¶²ÚÆÜ ºì ØÞ²ÎàôÂ²ÚÆÜ ØÆàôÂÚ²Ü 
ä²î¶²Ø²ìàð²Î²Ü ÊØ´Æ Ü²Ê²¶²Ð`  

²Ü¸ð²ÜÆÎ êÆØàÜÚ²ÜÆ ÊàêøÀ 
 

Ü²Ê²¶²ÐàÆÂÚ²Ü Ð²ð¶²ðÄ²Ü Î²¼Ø,  
ØºÌ²ð¶à ÜºðÎ²Üºð 
 
Â³ÛÉ ïí»ù ³Ù»ÝÇó ³é³ç »ñ³Ëï³·ÇïõÃÛ³Ý Ëáëù áõÕÕ»É 

ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³ÝÝ áõ Ð³Ûñ»ÝÇ ä»ï³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ: 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³ÝÁ ïáÝáõÙ ¿ Çñ ÍÝÝ¹Û³Ý 

ùë³Ý³ÙÛ³ÏÁ: ¸Åí³ñÇÝ ï³ñÇÝ»ñ »Ý ³Ýó»É, ÏáñáõëïÝ»ñáí, 
μ³Ûó Ý³Ý` Ù»Í Ó»éùμ»ñáõÙÝ»ñáí Ñ³·»ó³Í ï³ñÇÝ»ñ: ÂíáõÙ ¾ 
Ã» Ù»Ýù` Ñ³Û»ñë, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ²ñó³ËáõÙ, Ñ³Û³ëï³Ý³Ù»ñÓ 
ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ¨ ë÷ÛáõéùáõÙ Ï³Ù³ó-Ï³Ù³ó ÁÝï»É³Ý³Ù »Ýù 
Ýáñ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ, ûñÁëïûñ» ³í»ÉÇ ß³ï »Ýù ç³ÝáõÙ ×³Ýã»É 
Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ, Ýñ³ Ï³ñÇùÝ»ñÝ áõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: ´³Ûó ³ñÇ 
áõ ï»ë, áñ ÝíÇñ³μ»ñÙ³Ý μáõéÝ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÇó »ÉÝ»Éáí 
ïñáÑíáõÙ áõ ï³ñ³Ýç³ïíáõÙ »Ýù` μ³Å³Ýí»Éáí ï³ñμ»ñ 
Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ËÙμ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ×³Ï³ïÝ»ñÇ ¨ 
ïñáÑáõÙÁ »ñ³ßË³íáñáÕ ³ÛÉ ÙÇ³íáñÝ»ñÇ: ¸³ ¿É ¹»é ùÇã ¿: 
1700 ï³ñí³ Ù»ñ »Ï»Õ»óÇÝ ¹»é ãÙÇ³íáñ³Í` Ýáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ 
áñáÝáõÙ, Ýáñ Ñ³í³ïÝ»ñ, Ï³Ù ³í»ÉÇ ×Çßï` Ýáñ 
³ÝÑ³í³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ: «ØÇáí μ³ÝÇí» μáÉáñ ÑÇÙù»ñÁ 
å³ïñ³ëïí³Í »Ý »ñÏáõ Ñ³½³ñ ï³ñÇ ùñÇëïáÝÛ³ ³åñ³Í ¨ 
16 ¹³ñ ë»÷³Ï³Ý É»½íáí Ùß³ÏáõÛÃ ëï»ÕÍ³Í ³½·Ç 
÷áßÇ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ... 

ÆÑ³ñÏ», ³Ù»Ý ÇÝã ³Ûëå»ë ¿, »Ã» Ñ³ßíÇ ã³éÝ»Ýù ³ÛÝ ½áñ»Õ 
áõ ³ÝÏáïñáõÙ á·ÇÝ, áñÁ μÛáõ½³Ý¹³óáõ ¨ ë³ë³ÝÛ³ÝÇ, ³ñ³μÇ 
áõ ÙáÝÕáÉÇ, ë»ÉçáõÏÇ áõ Ã³Ã³ñÇ ÙÇçáí, »ñÏáõ 600-³ÙÛ³ 
ëïñÏáõÃÛ³Ý ÙÇçáí, ß³ÑÇ áõ ëáõÉÃ³ÝÇ ÙÇçáí, ÙÇ 
³ßË³ñÑ³ÏáñÍ³Ý Ãñù³ÍÇÝ »Õ»éÝÇ ÙÇçáí ³Ýó ¿ Ï³óñ»É Çñ 
ÅáÕáíñ¹ÇÝ áõ ÏÛ³Ýùáí É»óáõÝ 21-ñ¹ ¹³ñÇÝ Ñ³ëóñ»É: ºí ³Ñ³ 
³Û¹ á·áõ å³ÛÍ³é Ñ³éÝáõÙÇ ÷³ëïÝ »Ýù ÝßáõÙ ³Ûëûñ: à·Ç, áñ 
Ý³¨ Ù»½ åÇïÇ û·ÝÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÉáõ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ 
¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

êÇñ»ÉÇ Ý»ñÏ³Ý»ñ: Üáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï Ýáñ 
μ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý Í³·áõÙ: Ø»ñÓ³íáñ ¨ ØÇçÇÝ ²ñ»»õùÇ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ·ÉËÇÝ Ï³Ëí³Í ëå³áÝ³ÛÇùÝ»ñÁ 
³Ý½»Ý ³ãù»ñáí ¿É ï»ë³Ý»ÉÇ »Ý: ²ÛÉ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ³ÛÉ 
¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ý: Å³Ù³Ý³ÏÇ å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý Ý 
³í³Ý¹³å³Ñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ÷áË³ñ»Ý ·áÛ³Ý³Ù »Ý ³í»÷ 
³ñ¹Ç³Ï³Ý Ñ³Û³óùÝ»ñáí ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ËÙμ»ñ: Ø»Í 
ï³ñ³ÍáõÙ ¿ ·ïÝáõÙ ûï³ñ É»½íáí ÏñÃí»Éáõ ¨ ¹³ëïÇ³ñ³Ï»Éáõ 
÷³ëïÁ: Ê³éÝ ³ÙáõëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹³éÝ³Ù »Ý ëáíáñ³Ï³Ý 
»ñ¨áõÛÃ: 

Ð³Ûñ»ÝÇùáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý Í³Ýñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ 
Ã»É³¹ñ³Ýùáí ³ñï³·³ÕÃÁ ¹»é ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿: Ð³Ûñ»ÝÇùÝ áõ 
ê÷ÛáõéùÁ »ñÏáõëï»ù å³ßïå³ÝÙ³Ý Ï³ñÇù »Ý ½·áõÙ: ØÇ 
ÏáÕÙÇó Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý, ÇëÏ ÙÛáõë` 
Ñ³Ûñ»Ý³å³Ñå³Ý³ÃÛ³Ý: ²Û¹åÇëÇ Çñ³íÇ×³ÏáõÙ 
Ï³·Ù³Ï»ñåíáÕ Ý»ñ·³ÕÃÇ Íñ³·ñ»ñÁ, ÝáõÛÝÇëÏ, Ñ³çáÕí»Éáõ 
¹»åùáõÙ ã»Ý Ï³ñáÕ Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý áõÝ»Ý³É: â»Ý Ï³ñáÕ, 
ù³ÝÇ áñ ¹»é ³ñï³·³ÕÃ Ï³ ¨ ¹ñ³ å³ï×³éÝ»ñÁ μ³½Ù³½³Ý 
»Ý: êñ³Ýó ÙÇ Ù³ëÁ ³ñï³ùÇÝ » ÙÛáõë Ù³ëÁ` Ý»ñùÇÝ 
å³ï×³éÝ»ñ áõÝ»Ý, áñáÝù ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ Ñ³ëáõÝ ¨ Ë»É³ÙÇï 
Ùáï»óáõÙ »Ý å³Ñ³ÝçáõÙ: 
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* êï»ÕÍí³Í Çñ³íÇ×³Ï³Ù ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ áõÝ»Ý³É 
μ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ » μ³½Ù³μáí³Ý¹³Ï Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ Íñ³·Çñ, 
áñÇ áñáß³ÏÇ Ñ³ïí³ÍÁ Ï³ñáÕ ¾ Ñ³ïÏ³óí³Í ÉÇÝ»É ÏñÃáõÃÛ³Ý 
» É»½íÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÁ: 

²Û¹ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¾ Ùß³Ï»É ³é³ÝÓÇÝ 
»ñÏñÝ»ñ³Ù » ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ Ñ³ÛÇÝ ³é³í»É 
³ÝÑñ³Å»ßï Ù³ëÝ³·Çï³ÃÛáõÝÝ»ñÇ óáõó³Ï, áñÁ å»ïù ¾ 
ïñ³Ù³¹ñíÇ ïíÛ³É »ñÏñÇ Ï³Ù ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ñ³Û 
»ñÇï³ë³ñ¹ÇÝ: ¸³ ³½·³å³Ñå³ÝÙ³Ý μÝ³½¹Çó μË³Í 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¾: ¶Çï³ÏÇó » ÏáÕÙÝáñáßí³Í 
»ñÇï³ë³ñ¹Á ãÇ ÁÝïñÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ³ÛÝåÇëÇ 
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý, áñÁ åÇïÇ ÉùÇ ÏÛ³ÝùÇ` ³½å³ñ»½ ¹³ñë 
·³Éáõó Ñ»ïá: 

*²ñï»ñÏñ³Ù ³ßË³ïáÕ Ñ³Ûáó É»½íÇ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, Ý³¨ 
Ñ³Û³·ÇïáõÃÛ³Ý ³ÛÉ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ 
³ÙμÇáÝÝ»ñÁ Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ³Ý»Ý » ¹ñ³Ýó å³Ñå³ÝáõÙÁ 
å»ïù ¾ å»ï³Ï³Ý Ñá·³ÍáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ ÉÇÝÇ: 

Â»Ññ³ÝÇ ²½³ï Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ñ³Ûáó É»½íÇ » 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ÙμÇáÝÁ ÑÇÙÝ³¹ñí»É ¾ 1995 Ã.-ÇÝ: 
Þ³μ³Ã³Ï³Ý 20 Å³Ù Íñ³·ñáí ³ßË³ïáÕ ó»ñ»Ï³ÛÇÝ 
ëï³óÇáÝ³ñ áõë³óÙ³Ý ³ÙμÇáÝ ¿ » ÙÇÝã¨ ûñë ïí»É ¾ ³í»ÉÇ 
ù³Ý 400 ßñç³Ý³í³ñï, áñáÝó Ù»Í Ù³ëÁ Ñ³Û»ñ »Ý: Üñ³Ýù 
Ñ³Ù³ÛÝùÇ ¹åñáóÝ»ñáõÙ, ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, Ù³ÙáõÉáõÙ, 
é³¹ÇáÛáõÙ ¨ ²½·³ÛÇÝ Ï³éáõÛóáõÙ Ñáõë³ÉÇ ¨ ÇÝùÝ³íëï³Ñ 
³ßË³ï³Ýù »Ý Í³í³ÉáõÙ: ØÇÝã¨ ³Ûëûñ ³í»ÉÇ ù³Ý 50 
ßñç³Ý³í³ñï ï³ñμ»ñ μáõÑ»ñáõÙ ëï³ó»É »Ý Ý³¨ 
Ù³·ÇëïñáëÇ ³ëïÇ×³Ý: àõÝ»Ýù 5 ³ëåÇñ³Ýï: 2011-Ç 
ÑáõÝÇëÇÝ ºäÐ ³ëåÇñ³Ýï êÇÉí³ êíÉ³í»ñ¹Û³ÝÁ å³ßïå³Ý»ó 
Ã»ÏÝ³Íáõ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛ³Ý ¨ ³Ûë å³ÑÇÝ êå³Ñ³ÝÇ 
å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ñïÝÇ Ñ³Ûáó É»½íÇ » ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
³ÙμÇáÝÇ ¹³ë³ËáëÝ ¾: ê³Ï³ÛÝ, ³Û¹ ³Ù»Ýáí Ñ³Ý¹»ñÓ Ù»ñ 
³ÙμÇáÝÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ íï³Ý·í³Í ¿ ¨ »Ã» ßáõï³÷áõÛÃ 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ãÓ»éÝ³ñÏí»Ý, ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¾ ÷³Ïí»É: àñáß³ÏÇ 
ù³ÛÉ»ñ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ »Ý î»ñ ê»åáõÑ ³ñù. êñμ³½³ÝÇ. 
²½·³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý » ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ñ³Û 
å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 

* ²é³ç³ñÏíáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ß÷áõÙÝ»ñáõÙ 
Ï³Ù ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ, Å³Ù³Ý³Ï ³á Å³Ù³Ý³Ï ÝßíÇ ³Û¹ 
Ñ³ñóñ: Â» ã¿ ÇÝãå»±ë Ñ³ëÏ³Ý³É Ð³Û³ëï³ÝÇ ³í»÷ μ³Ý 20 
¹åñáóÝ»ñáõÙ áõ 5-Çó ³í»ÉÇ μáõÑ³Ï³Ý ³ÙμÇáÝÝ»ñáõÙ å³ñëÇó 
É»½íÇ ¹³ë³í³Ý¹áõÙÁ, »ñμ ³Ûëûñ Â»Ññ³ÝÇ 
Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ÙÇ³Ï Ñ³Ûáó ³ÙμÇáÝÁ ÷³ÏíáõÙ ¿: 

* ²é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ù³ñá½ã³Ï³Ý Ù»Í ÷áñÓ áõÝ»óáÕ 
É»½áõÝ»ñÇ ûñÝ³Ïáí` ïíÛ³Û ¹»åùáõÙ ·»ñÙ³Ý»ñ»ÝÇ » 
üñ³Ýë»ñ»ÝÇ ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ùμ, ëï»ÕÍ»É É»½íÇ áõëáõóÙ³Ý ¨ 
Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ³á³ÝÓÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ μ³Å³ÝíáÕ Ý 
Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇÝ ß³ñáõÝ³ÏáÕ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ: ²ßË³ï³ÝùÁ Ï³ñáÕ 
¿ Ï³ï³ñí»É Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ÷áùñ ËÙμ»ñÇ ë»ñï 
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ùμ: èñå»ë ûñÇÝ³Ï ³é³ÝÓÝ³óíáõÙ ¿ 
Ù³ÝÏ³Ï³Ý ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙμ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÙÇÝã¨ 1000 ¨ ³å³` 
å³ï³Ý»Ï³Ý ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙμ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÙÇÝã¨ 2000 ³ÛÝåÇëÇ 
μ³é³å³ß³ñ, áñÝ ³é³í»É Ñ³×³Ë³Ï³Ý ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ áõÝÇ 
É»½íÇ Ù»ç: ¸ñ³Ý »Ý ·áõÙ³ñíáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
å³ñ½»óí³Í ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Ï³ñ·Ç ÝÛáõÃ»ñÁ: ²Û¹ ÝáõÛÝ 
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ï³ñáÕ »Ý Ññ³ï³ñ³Ïí»É ·ñù»ñ ¨ Ù³ïáõóí»É 
ï»ë³ÉëáÕ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ: 

Ð³çáñ¹ ÷áõÉÁ Ï³ñáÕ ¿ ÁÝ¹·ñÏ»É 3000-Çó 5000 μ³é³ÙÃ»ñù, 
Çñ»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ÝÛáõÃáí: ²Ûë 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ùáï³íáñ³å»ë Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿ Â»Ññ³ÝÇ Ù»ñ 
Ñ³Û³·Çï³Ï³Ý ³ÙμÇáÝáõÙ áõëáõó³ÝíáÕ ÙÇ ß³ñù 
Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ μáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³ÝÁ, áñáÝù Ñ³Û 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý É³í³·áõÛÝ ¿ç»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ½³ñ·³óÝáõÙ »Ý ¨° 
É»½í³ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ, ¨° É»½í³Ùï³ÍáÕ³ÃÛáõÝÁ, ¨° μ³Ý³íáñ 
ËáëùÁ, ¨° ·ñ³íáñ ËáëùÇ Ï»ñï³ÙÁ: ê³ ÙÇÝã¨ μáõÑ³Ï³Ý 
ï³ñÇùÇ Ñ³Ù³ñ ¿: 

ºññáñ¹ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ÙÝáõÙ ¿ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¨ 
³å³Ñáíí»Éáõ ¿ μáõÑ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ: 

²é³ç³ñÏáõÙ »Ýù í»ñáÑÇßÛ³É Íñ³·ñÇ Ó¨³íáñáõÙÁ íëï³Ñ»É 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ êõÇÛ³éùÇ ÙÇ ËáõÙμ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ, ³Û¹ 
¹»åùáõÙ Ù»Ýù ëÇñáí Ï³ñáÕ »Ýù ³ç³Ïó»É ¨ Ù»ñ Ý»ñ¹ñáõÙÁ 
μ»ñ»É ³Û¹ ³½·³Ýå³ëï ·áñÍÇÝ: 

²Ù»Ý³í»ñçáõÙ ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ýù Ù»ñ ßÝáñÑ³Ï³É³ÃÛáõÝÁ 
Ñ³ÛïÝ»É ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ` ºñ¨³ÝáõÙ ³ÝóÛ³É 
³ÙëÇÝ Çñ³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÝùÇ ûñ»ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ  Ñ³Ù³ñ:  
²Û¹ ûñ»ñÇÝ  ºñ¨³ÝáõÙ ÙÇ ß³ñù ³½·³ÛÇÝ ·áñÍÇãÝ»ñ 
·Ý³Ñ³ïí»óÇÝ, ÇÝãÁ ³ñÅ³ÝÇ ¿ ¹ñí³ï³ÝùÇ, μ³Ûó áñ 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ß³ñùÁ Ñ³ïí³Í³Ï³Ý ¿ñ ¨ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ, ¹³ 
¿É Ï³ëÏ³ÍÇó í»ñ ¿: Ø»ñ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ³ßË³ïáõÙ »Ý 25 
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝóÇó 7-Á ÉÇ³ñÅ»ù 
ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý: àõÝ»Ýù ûñ³Ã»ñÃ, ß³μ³Ã³Ã»ñÃ, 
»ñÏß³μ³Ã³Ã»ñÃ, »é³ÙëÛ³ Ñ³Ý¹»ë, ï³ñ»·Çñù » μ³½Ù³ÃÇí 
ûñ³óáõÛóÝ»ñ: ¸ñ³Ýó å»ïù ¿ ·áõÙ³ñ»É å³ñ³ËÙμ»ñÝ áõ 
»ñ·ã³ËÙμ»ñÁ: Î³Ý Ý³Ý ßÝáñÑ³ß³ï Ýí³·³ËÙμ»ñ: ê÷ÛáõéùÇ 
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ·áñÍÁ Ñ³Ûñ»ÝÇ »ñÏñÇ í»ñ³μ»ñÙáõÝùÝ ¿, »ñμ 
ÙÇ ù³ÝÇ ³ñÅ³ÝÇøÝ»ñÇó ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ù»ÏÁ, »ñ¨áõÛÃÁ Ï³ñáÕ 
¿ ¹Å·áÑáõÃÛ³Ý ³éÇÃ ¹³éÝ³É: ²ÛÝáõÑ³Ý¹»ñÓ ÏñÏÇÝ ³Ý·³Ù Ù»ñ 
·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ ËáëùÝ »Ýù áõÕÕáõÙ ê÷ÛáõùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³ÝÝ 
áõ Ýñ³ ·áñÍÇãÝ»ñÇÝ: 

 

Øß³ÏáõÛÃ 
 

æºÚØê è²êºÈÀ ´²ò²Ð²ÚîàôØ ¾ Ð²Ú-

º´ð²Ú²Î²Ü ØÆ ²èºÔÌì²Ì 
ÜáÛ»Ùμ»ñÇ 3-ÇÝ ´»ÉÙáÝïÇ (Ø³ë³ãáõë»Ãë) Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 

áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »õ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ 
³ëáóÇ³óÇ³ÛÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ Ð³ñí³ñ¹ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
¹³ë³Ëáë, Ø³ßïáóÇ ³Ýí³Ý Ùñó³Ý³ÏÇ ³ñÅ³Ý³ó³Í 
åñáý»ëáñ æ»ÛÙë è³ë»ÉÁ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ ¿ Ï³ñ¹³Éáõ §Ð³Û-
»μñ³Û³Ï³Ý ÙÇ ³é»ÕÍí³ÍÇ Ï³Ù 1000 ï³ñí³ ÑÝáõÃÛáõÝ 
áõÝ»óáÕ ÙÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ï»ùëïÇ Ù³ëÇÝ¦, áñÁ ·ïÝí»É ¿ 
Î³ÑÇñ»Ç Ññ»³Ï³Ý ëÇÝ³·á·Ý»ñÇó Ù»ÏáõÙ: 19-ñ¹ ¹³ñÇ 
í»ñç»ñÇÝ ×³Ý³å³ñÑáñ¹ ÙÇ ·Çï³ßË³ïáÕ Î³ÑÇñ»Ç 
Ññ»³Ï³Ý ëÇÝ³·á·Ý»ñÇó Ù»ÏÇ å³Ñ»ëï³ñ³ÝáõÙ 
å³ï³Ñ³Ï³Ýáñ»Ý Ñ³ÛïÝ³μ»ñáõÙ ¿ μ³½Ù³ÃÇí ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý 
Ó»é³·ñ»ñ, Ý³Ù³ÏÝ»ñ, ·ñù»ñ »õ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñª ·ñí³Í 
»μñ³Û»ñ»Ý É»½íáí, áñáÝó Ù»ç »Õ»É ¿ Ý³»õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÙÇ 
μ³é³ó³ÝÏ Çñ »μñ³Û»ñ»Ý-³ñ³μ»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ùμ: 
Ð³ñ·³ñÅ³Ý åñáý»ëáñÁ μ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ ¿, Ã» ÇÝã ³éÇÃáí ¿ 
·ñí³Í ³Û¹ μ³é³ó³ÝÏÁ, ÉáõÛë ë÷é»Éáí Ø»ñÓ³íáñ ²ñ»õ»ÉùÇ 
ÙÇÝã ³ÛÅÙ ³ÝÑ³Ûï ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ íñ³: 

äñáý. è³ë»ÉÁ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¿ ÙÇ ß³ñù ·ñù»ñÇ, áñáÝó ÃíáõÙ »Ý 
§´áëýáñÛ³Ý ·Çß»ñÝ»ñ: ä»ïñáë ¸áõñÛ³ÝÇ ³ÙμáÕç³Ï³Ý 
ÉÇñÇÏ³Ï³Ý åá»ÙÝ»ñÁ¦ »õ §ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÂÉÏáõñ³ÝóÇÝ »õ 
ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÉÇñÇÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÃÛáõÝÁ¦ 
Ñ³ïáñÝ»ñÁ: 

¸³ë³ËáëáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ³é³í»É Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ ³Ûó»É»É hq@naasr.org Ï³ÛùÁ: 

 
Ð³Û»ñ»Ý ïå³·ñáõÃÛ³Ý 500-³ÙÛ³ÏÇÝ 

ÁÝ¹³é³ç (1512-2012) 
 

²ßË³ï³óÇñ»ó ¾¹. ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ 
²êîì²Ì²ÞàôÜâ  

 
²ëïí³Í³ßáõÝãÁ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù»Í 

Ýí³×áõÙÝ»ñÇó ¿: Üñ³ÝáõÙ ³Ù÷á÷í³Í »Ý ³ÝÑÇß»ÉÇ 
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó »ÏáÕ ÏÛ³ÝùÇ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÁ, 
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ïáõï³Ï³Í íÇÃË³ñÇ Ï»Ýë³÷áñÓÁ, ïÇ»½»ñùÇ, 
³ßË³ñÑÇ ³ñ³ñÙ³Ý áõ å³ïÙ³Ï³Ý ³Ýóù»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 
Ù»ñ Ý³ËÝÇÝ»ñÇ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³×³Ë ë»ñ-
ïáñ»Ý ³éÝãíáõÙ »Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇÝ: 

²ëïí³Í³ßáõÝãÁ μ³ÕÏ³ó³Í ¿ »ñÏáõ Ù³ëÇó` ÐÇÝ 
Ïï³Ï³ñ³Ý ¨ Üáñ Ïï³Ï³ñ³Ý: ²ÙμáÕç ²ëïí³Í³ßÝãÇ Ù»ç 
ÙïÝáõÙ »Ý 75 ï³ñμ»ñ ·ñù»ñ, áñáÝóÇó 48-Á ÐÇÝ 
Ïï³Ï³ñ³ÝÇ ·ñù»ñÝ »Ý, 27-Á` Üáñ Ïï³Ï³ñ³ÝÇ: ²Ûë ·ñ-
ù»ñÁ ·ñí»É »Ý ßáõñç ù³é³ëáõÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¨ 
ï³ñμ»ñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ` 1500 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: ÐÇÝ 
Ïï³Ï³ñ³ÝÇ ·ñù»ñÁ ·ñí»É »Ý ÐÇëáõë ` øñÇëïáëÇ ÍÝÝ¹Çó 
³é³ç, ³ÛëÇÝùÝ` Ý³Ëù³Ý 1 Ãí³Ï³ÝÁ: ²Û¹ ·ñù»ñÁ ·ñí»É »Ý 
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ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ 
  

ÑÇÝ Ññ»»ñ»Ý (»μñ³Û»ñ»Ý): Üáñ Ïï³Ï³ñ³ÝÇ ·ñù»ñÁ ·ñí»É 
»Ý ÐÇëáõëÇ Ë³ã»ÉáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá` ÙÇÝã¨ ³é³çÇÝ ¹³ñÇ 
í»ñçÁ (ÙÇÝã¨ 1 Ãí³Ï³ÝÁ)` ÑÇÝ ÑáõÝ³ñ»Ý: 

Ðñ»³ Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ¹»é ß³ï ÑÝáõÙ ÐÇÝ 
Ïï³Ï³ñ³ÝÇ ·ñù»ñÁ Ñ³í³ù»É áõ ÙÇ³íáñ»É »Ý áñå»ë Ù»Ï  
³ÙμáÕç³Ï³Ý ·Çñù: 

øñÇëïáÝÛ³ Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÝ ¿É Ñ³í³ù»É, ëïáõ·»É áõ 
áñå»ë ÙÇ ³ÙμáÕç³Ï³Ý ·Çñù ÙÇ³íáñ»É »Ý Üáñ 
Ïï³Ï³ñ³ÝÇ ·ñù»ñÁ: ºí ³Ñ³ ÐÇÝ ¨ Üáñ Ïï³Ï³ñ³ÝÝ»ñÁ 
ÙÇ³ëÇÝ ÙÇ ³ÙμáÕç³Ï³Ý ·ñùáõÙ Ï³½Ù»É »Ý ²ëïí³Í³ßáõÝã 
Ù³ïÛ³ÝÁ, áñÁ ¹³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ùñÇëïáÝÛ³ ³ÙμáÕç 
³ßË³ñÑÇ êáõñμ ·ÇñùÝ ¿ »Õ»É ¨ ¿:ÐáõÛÝ»ñÝ ³ÛÝ ³Ýí³Ý»É »Ý 
Ñ»Ýó ¶Çñù, ÑáõÝ³ñ»Ý` ´ÇμÉÇ³: ²Ûë ³ÝáõÝÁ ï³ñ³Íí»ó 
³ßË³ñÑÇ É»½áõÝ»ñÇ Ù»ç, ÇëÏ Ñ³Û»ñÁ ·ÇñùÁ Ïáã»óÇÝ ×Çßï 
³ÝáõÝáí` ²ëïí³Í³ßáõÝã: 

²ëïí³Í³ßáõÝãÝ ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ Ï³Ù Ýñ³ ³é³ÝÓÇÝ Ù³-
ë»ñÝ ³Ûëûñ Ã³ñ·Ù³Ýí³Í »Ý ³í»ÉÇ ù³Ý 1700 É»½áõÝ»ñáí: 
¸³ ³Ù»ÝÇó ³í»ÉÇ ß³ï Ã³ñ·Ù³Ýí³Í áõ Ññ³ï³ñ³Ïí³Í 
·ÇñùÝ ¿: 

Ð³Û»ñÝ ³ßË³ñÑáõÙ ³é³çÇÝÝ»ñÇó ¿ÇÝ, áñ 
Ã³ñ·Ù³Ý»óÇÝ ²ëïí³Í³ßáõÝãÁ: Ð³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáë ê³Ñ³Ï 
ä³ñÃ¨Á ¨ í³ñ¹³å»ï Ø»ëñáå Ø³ßïáóÁ Çñ»Ýó 
³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ñ»ï` ëÏë³Í 405 Ãí³Ï³ÝÇó, ßáõñç 30 
ï³ñáõÙ, ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ Ã³ñ·Ù³Ý»óÇÝ ÐÇÝ áõ Üáñ 
Ïï³Ï³ñ³ÝÝ»ñÁ: ²Û¹ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ É³í³·áõÛÝÝ ¾ ÙÛáõë 
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç, áõëïÇ ¨ ÏáãíáõÙ ¾ Â³ñ·-
Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã³·áõÑÇ: 

Ð³Û»ñÝ     ³é³çÇÝÝ»ñÇó     »Ý »Õ»É       Ý³¨     
²ëïí³Í³ßáõÝãÁ ïå³·ñ»Éáõ ·áñÍáõÙ: ÐÇÝ Ïï³Ï³ñ³ÝÇ 
·ñù»ñÇó Ù»ÏÁ` ê³ÕÙáë³ñ³ÝÁ, Ñ³Û»ñ»Ý ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù 
ïå³·ñí»É ¾ 1565 Ãí³Ï³ÝÇÝ, ì»Ý»ïÇÏáõÙ, ²μ·³ñ ¹åÇñ 
ÂáË³Ã»óáõ ÏáÕÙÇó: 

Ð³Û»ñ»Ý ²ÙμáÕç ²ëïí³Í³ßáõÝãÁ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù 
ïå³·ñí»É ¾ 1666—1668 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, ²Ùëï»ñ¹³ÙáõÙ, 
àëÏ³Ý í³ñ¹³å»ï ºñ¨³Ýóáõ ÏáÕÙÇó: ¸³ 1436 ¾ç³Ýáó ÙÇ 
ÑëÏ³ ·Çñù ¾, ·»Õ»óÇÏ ÝÏ³ñ³½³ñ¹áõÙáí: ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá 
Ñ³Û»ñ»Ý ²ëïí³Í³ßáõÝãÁ` Ã»° ·ñ³μ³ñ, Ã»° ³ßË³ñÑ³μ³ñ, 
ß³ï ³Ý·³Ù ¾ ïå³·ñí»É: ²Ù»ÝÇó ³í»ÉÇ ß³ï ïå³·ñí»É ¾ 
Üáñ Ïï³Ï³ñ³ÝÁ: 

²ëïí³Í³ßáõÝãÁ Ù»Í ¹»ñ ¿ Ï³ï³ñ»É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç 
Ùï³íáñ áõ Ñá·¨áñ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ, Ýñ³ 
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ¿ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, 
³ñí»ëïÇ, å³ïÙ³·ñáõÃÛ³Ý, μ³Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý íñ³: Ð³Ûáó 
ÑÇÝ áõ ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ 
Ï³ñ¨áñ ¿ ²ëïí³Í³ßÝãÇ ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ: ê³Ñ³Ï ä³ñÃ¨Ç ¨ 
Ø»ëñáå Ø³ßïáóÇ ·ñ³Í ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, ÎáñÛáõÝÇ, 
²·³Ã³Ý·»ÕáëÇ, ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹Ç, º½ÝÇÏ ÎáÕμ³óáõ, 
ºÕÇß»Ç, Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ, Ô³½³ñ ö³ñå»óáõ, ¸³íÇÃ 
²ÝÑ³ÕÃÇ, ê»μ»áëÇ, Ô¨áÝ¹Ç, Øáíë»ë Î³Õ³ÝÏ³ïí³óáõ, 
¶ñÇ·áñ Ø³·Çëïñáë ä³ÑÉ³íáõÝáõ, Ø³ïÃ»áë àõéÑ³Û»óáõ, 
ÎÇñ³Ïáë ¶³ÝÓ³Ï»óáõ, ØËÇÃ³ñ ¶áßÇ, êï»÷³Ýáë 
úñμ»ÉÛ³ÝÇ ¨ Ù»ñ ÙÛáõë å³ïÙÇãÝ»ñÇ áõ ÇÙ³ëï³ë»ñÝ»ñÇ 
»ñÏ»ñÁ ÉÇ »Ý ²ëïí³Í³ßÝãÇ Ùïù»ñÇ ÑÇ-
ß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ù³Õí³ÍùÝ»ñáí: ¶ñÇ·áñ Ü³ñ»Ï³óáõ, 
Ü»ñë»ë ÞÝáñÑ³Éáõ, Îáëï³Ý¹ÇÝ ºñ½ÝÏ³óáõ ¨ 
ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý ÙÛáõë Ñ³Û μ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ ·áñÍ»ñÁ 
ÑÇÙÝí³Í »Ý ²ëïí³Í³ßÝãÇ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ íñ³, Ù»ñ ÙÇç-
Ý³¹³ñÛ³Ý Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ μ³ÕÏ³ó³Í 
¿ ³ëïí³Í³ßÝãÛ³Ý å³ïÏ»ñÝ»ñÇó: ÜáõÛÝÁ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ 
Ù»ñ ÑÇÝ ½³ñ¹³ù³Ý¹³ÏÝ»ñÇÝ ¨ ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³ÝÁ: 

 
Ð²ÚºðºÜ ²è²îÆÜ îä²¶Æð ¶ÆðøÀ 

 

§àõñμ³Ã³·Çñù¦, ³Ûëå»ë ¿ ÏáãíáõÙ Ñ³Û»ñ»Ý ³á³çÇÝ 
ïå³·Çñ ·ÇñùÁ, áñÁ Ð³Ïáμ Ø»Õ³å³ñïÁ ïå³·ñ»É ¿ 
ì»Ý»ïÇÏáõÙ, 1512 Ãí³Ï³ÝÇÝ: î³é³ï»ë³ÏÁ μáÉáñ·Çñ ¿, 
ïå³·ñáõÃÛáõÝÁ` ë¨ áõ ëåÇï³Ï: 124 ¿ç³Ýáó ·Çñù ¿: 

§àõñμ³Ã³·ñù¦-Ç »½³ÏÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ å³ÑíáõÙ ºÝ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇ ÙÇ ù³ÝÇ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñáõÙ: 
¶ñùáõÙ ³Ù÷á÷í³Í »Ý ³á³ëå»É³Ë³áÝ     å³ïÙáõÃÛáõÝ-
Ý»ñ, ã³÷³Íá ³ÕáÃùÝ»ñ: 

´³Ûó ÇÝãáõ ¿ ³Ûë ÅáÕáí³ÍáõÝ ëï³ó»É §àõñμ³Ã³·Çñù¦ 
Ëáñ³·ÇñÁ: ²Û¹å»ë ¿ Ïáãí»É áõñμ³Ã ûñ ³ÝáõÝÇó, ÇëÏ 
áõñμ³ÃÁ, Áëï Ô¨áÝ¹ ²ÉÇß³ÝÇ, ÑÝáõó ³ÝïÇ Ñ³Ù³ñí»É ¿ 
ÑÙ³Û³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý ûñ: 

 

 
 
1512-13 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ð³Ïáμ Ø»Õ³å³ñïÇ ç³Ýù»ñáí ì»-

Ý»ïÇÏáõÙ ÉáõÛë »Ý ï»ë»É Ñ³Û»ñ»Ý ³á³çÇÝ ·ñù»ñÁ: ²Ñ³ ¹ñ³Ýù 
Áëï Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý. §àõñμ³Ã³·Çñù¦, 
§ä³ï³ñ³·³ï»ïñ¦, §²ÕÃ³ñù¦, §ä³ñ½³ïáõÙ³ñ¦, 
§î³Õ³ñ³Ý¦: 

 
Ð²Ú ÄàÔàìð¸Æ ²¼²î²¶ð²Î²Ü 
ä²Úø²ðÆ ä²îØàôÂÚàôÜÆò 

äñáü. Ì. ä. ²Õ³Û³Ý 
Ð³Û Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý-¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý Ñáë³ÝùÇ 

·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñÝ ¾ñ ØÇù³Û»É Ü³Éμ³Ý¹Û³ÝÁ: 
Æ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ Çñ Ý³Ëáñ¹Ý»ñÇ ¨ Å³Ù³Ý³Ï³-
ÏÇóÝ»ñÇ, ØÇù³Û»É Ü³Éμ³Ý¹Û³ÝÁ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç 
½³ñÃáÝùÝ áõ Ýñ³° ³å³·³Ý ï»ë³í Ñ³ë³ñ³Ï 
ÅáÕáíñ¹Ç, ·ÛáõÕÇ ¨ ù³Õ³ùÇ ³ßË³ï³íáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó 
Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý å³Ûù³ñáõÙ: ²Û¹ ·³Õ³÷³ñÁ Ý³ 
½³ñ·³óñ»ó §ºñÏñ³·áñÍáõÃÛáõÝÁ áñå»ë áõÕÇÕ 
×³Ý³å³ñÑ¦ ³ßË³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç: Ü³ Ñ³Ý¹»ë »Ï³í 
áñå»ë Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³ñ»õ»ÉÛ³Ý ¨ ³ñ¨ÙïÛ³Ý 
Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³½·³ÛÇÝ− 
³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý− 
¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñ³Ëáë áõ 
Ù³ñïÇÏ: ÐÇÙÝ³Ï³ÝÁ, Áëï Ø. Ü³Éμ³Ý¹Û³ÝÇ, 
³ßË³ï³íáñÇÝ ÑáÕáí ¨ ³ßË³ï³Ýùáí ³å³Ñáí»ÉÝ ¾,   
Ù³ñ¹áõ   ³½³ïáõÃÛáõÝÁ   »ñ³ßË³íáñ»ÉÁ: 

Ø. Ü³Éμ³Ý¹Û³ÝÁ    Ï³ñ¨áñ       Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ      
ï³Éáí      Éáõë³íáñáõÃÛ³ÝÁ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï    ÝßáõÙ    ¾.    
§ÆÝãå»ë Ï³ñáÕ ¾ñ ëïáõÛ· Éáõë³íáñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ ·ïÝ»É   
ÙÇ ³ßË³ñÑáõÙ, áñÇ ÑÇÙù»ñÁ ¨ ï³ñ»ñùÝ ¾ÇÝ   
μéÝ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ   ¨   ëïñÏáõÃÛáõÝ.,.¦: Ü³ Ù»Í    
½³ÛñáõÛÃáí    ¾ñ    ËáëáõÙ   Ë³í³ñ³ÙáÉÝ»ñÇ ¹»Ù: 1859   
Ã.   Ý³Ù³ÏÝ»ñÇó   Ù»ÏáõÙ   Ý³Éμ³Ý¹Û³ÝÁ   ÝÏ³ñ³·ñ»Éáí   
Çñ Í³Ýñ íÇ×³ÏÁ ¨  Ïñ³Í Ñ³É³Í³ÝùÁ   Ñá·¨áñ³-
Ï³ÝÝ»ñÇ   ÏáÕÙÇó,   Ýß»É   ¾.    §ºë   ³Ûë   μáÉáñÁ   ù³ßáõÙ   
»Ù   ³½·Ç   Ñ³Ù³ñ   Ù»ñ    ¹ÅáËùÇ    ëå³ë³íáñ   
×Ç½íÇÃ    Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇó, áñáÝó   í»ñçÇÝ   ç³ÝùÝ    ¾   
³½·Á    Ïáõñ³óÝ»Éáí   í³Û»É»É    Ýáñ³   μ³ñÇùÁ¦:    
²ÛÝáõÑ»ï¨ Ü³Éμ³Ý¹Û³ÝÁ ·ñáõÙ ¾, áñ ÇÝùÁ   ·Çß»ñ−ó»ñ»Ï    
Ùï³ÍáõÙ    ¾« Ù»ñ  áÕμ³ÉÇ   ³½·Ç   Ë»Õ×   íÇ×³ÏÇ   íñ³:    
²ëïí³Í   ï³ñ,-ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¾ Ý³,- áñ »ë   ·»ñ»½Ù³Ý   
ãÙï³Í   ï»ëÝ»Ç   Ù»ñ   ³½¹Ç   ¹ñáõÃÛ³Ý   μ³ñíáùí»ÉÁ   
¨ Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ μ³ñμ³ñáëáõÃÛáõÝÇó     ³½³ïáõ-
ÃÛáõÝÁ¦: ØÇ áõñÇß  Ý³Ù³ÏáõÙ    Ý³ ·ñáõÙ  ¿.§êÇñïë   
³ñÛáõÝÇ   Íáí ¾,  μ³Ûó   ³ÛÝù³Ý   ½áñáõÃÛáõÝ   áõÝÇÙ,   áñ   
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ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ 
  

áã   áù° ã¿  Ï³ñáÕ  ÇÙ  ¹ñáõÃÛáõÝÁ  Ï³ñ¹³É   »ñ»ëÇë   
íñ³,.,   ÇÙ  ³Ù»Ý μ³ÝÁ   ³Ûëå»ë   å³ï»ñ³½Ùáí   åÇïÇ   
ÉÇÝÇ,..¦: ²Û¹å»ë ¿É Ý³ Ïáã   ¿ñ ³ÝáõÙ ×Ýßí³ÍÝ»ñÇÝ` 
å³Ûù³ñáí    Ñ³ëÝ»É    ³½³ïáõÃÛ³Ý,    μéÝ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý    
ï³å³ÉÙ³Ý:     ²Û¹    Ýå³ï³ÏÇÝ   Ñ³ëÝ»Éáõ   Ñ³Ù³ñ   
å»ïù   ¿   ·áñÍÇ   ¹ñí»Ý   Ùß³ÏáõÛÃÇ,   Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý 
μáÉáñ ÙÇçáóÝ»ñÁ: 

Ð³Ûáó É»½íÇ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ßË³ñÑ³Ï³Ý³óÙ³Ý, 
é»³ÉÇ½ÙÇ áõÕÇáí Ýñ³Ýó ½³ñ·³óÝ»Éáõ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, áñ 
³é³ç³¹ñáõÙ ¿ñ Ø. Ý³Éμ³Ý¹Û³ÝÁ, Áëï ¿áõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ 
¿ÇÝ ³μáíÛ³Ý³Ï³Ý ·ÍÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ýáñ å³Û-
Ù³ÝÝ»ñáõÙ:¸³ ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿ñ, áñå»ë½Ç ³ßË³ï³íáñ    
Ù³ñ¹Ý    Çñ    ³½³ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑáõÅÏáõ ½»Ýù Ó»éù 
μ»ñÇ ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÙÇïùÁ Ýáñ áõÕÇáí ½³ñ·³Ý³: 
²ßË³ñÑ³μ³ñÁ Ý³ ¹ÇïáõÙ ¾ñ áñå»ë Ñ³Û»ñÇ Ñ³Ù³½·³-
óÇÝ Ñ³Ù³ËÙμÙ³Ý, ³½·³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ ½³ñÃáÝùÇ ¨ 
¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý ÙïùÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ 
ÙÇçáó: ²Û¹ Ùïù»ñÝ ¾ñ ³ñÍ³ñÍáõÙ Ý³ §ÐÛáõëÇë³÷³ÛÉÇ¦ 
¾ç»ñáõÙ: Ð³ïÏ³å»ë Ï³ñ¨áñ ï»Õ ï³Éáí Ù³Ûñ»ÝÇ É»½− 
í¿ÇÝ, Ý³ Ýß»É, áñ ³½·Ç §Ñá·ÇÝ É»½áõÝ ¾, ³é³Ýó 

É»½íÇ ãÏ³ ³½·¦: ºí ³Û¹ ·³Õ³÷³ñÁ å»ïù ¾ñ 
³ÛÝåÇëÇ ÑÙïáõÃÛ³Ùμ ë»ñÙ³Ý»É, áñ áã ó³ñÇ½ÙÁ ¨ áã ¾É 
ëáõÉÃ³ÝÇ½ÙÁ ãÏ³ñáÕ³Ý³ÛÇÝ ³ñ·»É»É §ÝáñÇó ÍÉ»Éáõ 
μáõÛëÁ¦,- ³ëáõÙ ¾ñ Ü³Éμ³Ý¹Û³ÝÁ: Ð³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÝ 
Áëï Ø.Ü³Éμ³Ý¹Û³ÝÇ, åÇïÇ Ïáãí³Í ÉÇÝ»ÇÝ §μ³Ý³É 
Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ ÙÇïùÁ, åÇÝ¹ ïÝÏ»É Ýáó³ Ù»ç ³½³-
ïáõÃÛ³Ý ë»ñÙÁ, í³é»É Ýáó³ ëñï»ñáõÙ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý 

Ïñ³ÏÁ¦: Àëï áñáõÙ Ý³ å³Ñ³ÝçáõÙ ¾ñ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ 
ëï»ÕÍ»É ï³ññ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñ ¨ Ýñ³ÝóáõÙ ÁÝ¹·ñÏ»É 
ÅáÕáíñ¹Ç É³ÛÝ Ë³í»ñÇ ½³í³ÏÝ»ñÇÝ: Üñ³ å³Ñ³Ýçñ 
§ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ Ñ³ë³ñ³Ï¦ ÏñÃáõÃÛáõÝÝ ¾ñ, áñ å»ïù ¾ 
Í³é³Û»ñ ³ßË³ï³íáñ ÅáÕáíñ¹Ç μ³ñ»Ï»óáõÃÛ³ÝÁ: 

Ø. Ü³Éμ³Ý¹Û³ÝÇ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý Ù»ç 
³é³í»É Ï³ñ¨áñÝ ³ÛÝ ¾, áñ ³½³ïáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÝ Ç 
í»ñçá ÙÇ³ÑÛáõëíáõÙ ¾ ÅáÕáíñ¹Ç ëáóÇ³É–ù³Õ³ù³Ï³Ý 
³½³ï³·ñáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÇ Ñ»ï: Ü³ ëáóÇ³É³Ï³Ý 
Ñ»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý Ïáã ¿ñ ³ÝáõÙ: 

²½·Ç ¨ ³½·³ßÇÝáõÃÛ³Ý ·áñÍÁ, Áëï Ø. 
Ü³Éμ³Ý¹Û³ÝÇ, å»ïù ¾ ëÏëíÇ ÑÇÙùÇó, Ñ³ë³ñ³Ï 
ÅáÕáíñ¹Çó: ÆëÏ ³½¹Á ¨ ÅáÕáíáõñ¹Á ãÇ Ï³ñáÕ Éáõë³íáñ− 
í»É, »Ã» Ý³ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³½³ïáõÃÛáõÝÇó ¨ ÝÛáõÃ³Ï³Ý 
³å³ÑáíáõÃÛáõÝÇó ½áõñÏ ¿. §êïñÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ãÇ Ï³ñáÕ 
Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý ÍÇÉ Ï³Ý³ã»É¦: ²Ûë Ùïù»ñÁ Ñ³Ù³ÑÝãáõÝ 
¿ÇÝ éáõë Ñ»Õ³÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ, Ñ³ïÏ³å»ë â»ñÝÇß¨ëÏáõ 
·³Õ³÷³ñÝ»ñÇÝ:ÊÝ¹ÇñÁ Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó 
¹Ý»Éáí, Ü³Éμ³Ý¹Û³ÝÁ Î. äáÉëáõÙ ¨ Æï³ÉÇ³ÛáõÙ »Õ³Í 
Å³Ù³Ý³Ï Çñ ½ÇÝ³ÏÇó Ð. êÁí³×Û³ÝÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÝ ¾ñ 
Ññ³íÇñáõÙ ³ñ¨Ùï³Ñ³Û ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ é»ýáñ− 
ÙÇëï³Ï³Ý,   ÉÇμ»ñ³É   Ñ³Û³óùÝ»ñÁ   Ù»ñÏ³óÝ»Éáõ   
íñ³: 

Ø. Ü³Éμ³Ý¹Û³ÝÁ Ëáë»Éáí Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³½³ï³-
·ñáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¾ ³Û¹ 
³½³ï³·ñáõÃÛáõÝÁ ß³ÕÏ³å»É ·³ñÇμ³É¹Ç³Ï³Ý 
ß³ñÅÙ³Ý Ñ»ï: àõß³·ñ³í ¾, áñ Ü³Éμ³Ý¹Û³ÝÁ 
Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝ ¾ ³ÝóÏ³óÝáõÙ ³Û¹ ß³ñÅÙ³Ý »ñÏáõ 
Ã¨»ñÇ ÙÇç¨ ¨ å³ñ½áõÙ Ýñ³ ¹³ë³Ï³ñ·³ÛÇÝ ¾áõÃÛáõÝÁ: 
Ü³ ÁÝ¹·ÍáõÙ ¾, áñ ¶³ñÇμ³É¹ÇÝ Ñ»ÝíáõÙ ¾ §Ñ³ë³ñ³Ï 
ÅáÕáíñ¹Ç¦ íñ³, ÇëÏ ìÇÏïáñ ¾Ù³Ýáõ»ÉÁ` μáõñÅáõ³½Ç³ÛÇ 
íñ³: Üñ³Ýó å³Ûù³ñÇ Ýå³ï³Ïñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ 
³½³ï³·ñáõÙÝ ¾, μ³Ûó Ýñ³ÝóÇó ³Ù»Ý Ù»ÏÁ ³Û¹ ËÝ¹ñÇÝ 
Ùáï»ÝáõÙ ¾ ï³ñμ»ñ ëÏ½μáõÝùÝ»ñáí: 

Ø. Ü³Éμ³Ý¹Û³ÝÁ Ð³ñáõÃÛáõÝ êÁí³×Û³ÝÇÝ 1860 Ã. 
¹»Ïï»Ùμ»ñÇ Úú−ÇÝ Ü»³åáÉÇó ·ñ³Í Ý³Ù³ÏáõÙ Ù»Í 
ÑÇ³óÙáõÝùáí ¾ ËáëáõÙ Çï³É³Ï³Ý Ñ»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý 

³é³çÝáñ¹ ¶³ñÇμ³É¹ÇÇ ¨ Ýñ³ Ñ³Ù³ÏñáÕÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: 
§ºñμ Ù»ñ ßá·»Ý³íÁ Ùáï»ó³í Íáí»½ñÇÝ,— ·ñáõÙ ¾ 
Ý³,— Ø»ëëÇÝ³ÛÇ Ý³í³Ñ³Ý·ëïáõÙ Ï³Ý·Ý³Í ¾ñ ÙÇ 
³Ñ³·ÇÝ μ³½ÙáõÃÛáõÝ ³ßËáõÛÅ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ, áñáÝó 
Ï³ñÙÇñ ß³åÇÏÁ íÏ³ÛáõÙ ¾ñ, Ã» å³ïÏ³ÝáõÙ »Ý 
Çï³É³Ï³Ý Ñ»ñáëÇÝ` ¶³ñÇμ³É¹ÇÇ μ³Ý³ÏÇÝ: ²Û¹ 
í³éíéáõÝ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ¹»ÙùÇ íñ³ ·Í³·ñí³Í ¾ñ 
áõñ³ËáõÃÛáõÝ ¨ ËÕ×Ç Ñ³Ý·ëïáõÃÛáõÝ, Ýáó³ ×³Ï³ïÁ 
÷³ÛÉáõÙ ¾ñ ³ñÅ³Ý³íáñ å³ñÍ³Ýùáí: 

Î»óó»¯   Æï³ÉÇ³,   Ï»óó»¯   ¶³ñÇμ³ÉÕÇ,   ³ÝÉáõé   
³Õ³Õ³ÏáõÙ   ¾   Ñ³ë³ñ³Ï ÅáÕáíáõñ¹Á...¦: 

Þ³ñ. 9 

ÊáÑ»ñ  
Ø»ñ ³Ýó³Í ×³Ùμ³Ý 

 
Þ³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñ 164-Çó 
 

Â. Ô³ñ³Ë³ÝÛ³Ý êÇñ³ÏóÇ 
àõÕ³ñÏí»óÇÝù ÞÇñ³½ ù³Õ³ù ¨ ²Ù»ñÇÏÛ³Ý ëÇëï»ÙÇ 
¹Åí³ñ μ³Ûó Ï³ñ¨áñ ½ÇÝ³í³ñÅáõÃÛáõÝ Ý³»õ áõëáõóã³Ï³Ý-
ÏñÃ³Ï³Ý í³ñÅ»óáõÙ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ, ³é³íûïÛ³Ý Å³ÙÇ 
6:30-12:00-Á ½ÇÝ³í³ñÅáõÃÛáõÝ, 12:00-Çó ÙÇÝã»õ 1:00-Á Ù¿Ï 
Å³Ù ×³ß »õ Ñ³Ý·ëïáõÃÛáõÝ, 1:00-Çó ÙÇÝã»õ 4:00-Á Ñ»Ýó 
ÝáõÛÝ ½ÇÝíáñ³ÝáóáõÙ áõëáõóã³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ:  
²Û¹ ûñ»ñÇÝ ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ ÞÇñ³½ ù³Õ³ùÇ àõëÙ³Ý ¼ûñùÇ 
½áñ³ÝáóÇ å»ïÝ ¿ñ å³ñëÇÏ §ê³ñÑ³Ý· ²üæºÆ¦-Ý£ 
¼ÇÝõáñ³ÝáóÇ ³Ù¿Ý ÙÇ 40 Ñá·³Ýáó ËÙμ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ 
Ñ³ïÏ³óõ³Í ¿ñ ÑëÏ³Û ëñ³ÑÝ»ñ Çñ ÷³ÛÉáõÝ ·»ïÇÝÝ»ñáí »õ 
Ù³ùáõñ å³ï»ñáí, áñï»Õ 40 Ù³Ñ×³Ï³É ¿ÇÝ ¹³ë³õáñí³Í 
Ù³ùáõñ ³ÝÏáÕÇÝÝ»ñáí »õ Í³ÍÏí³Í μ³ó ÙáËñ³·áÛÝ μñ¹» 
Í³ÍÏáóáí »õ μ³ñÓ»ñÇ íñ³ ×»ñÙ³Ï áõ Ù³ùáõñ ÑáõñÑáõñ³Ý 
ë³í³Ýáí£ºõ ³Ù»Ý ½ÇÝíáñ å³ñï³íáñ ¿ñ ³Ûë Ù³ùñáõÃÛáõÝÁ 
å³Ñå³Ý»ñ£  ´³óÇ áõñμ³Ã, ³Ù»Ý ³é³íáï Å³ÙÇ 5-ÇÝ 
¹³ÑÉÇ×ÇÝ ³ñÃÝ³óÝáõÙ ¿ÇÝ »õ ½ÇÝíáñÁ åÇïÇ Éí³óí»ñ, 
Ù³ùñí¿ñ, ë³÷ñí¿ñ, Ù³ùáõñ Ñ³·Ýí»ñ »õ å³ïñ³ëïí»ñ, 
åÇïÇ ³Ûëù³Ý Ù³ùñáõÃÛáõÝÁ ³Ù»Ý ³é³íáï å³Ñå³Ýí»ñ, 
»ñ»ëÝ»ñë ë³÷ñí³Í, ·ÉáõËÝ»ñë ËáõÉáõÉ, ½ÇÝíáñ³Ï³Ý 
áõÝÇýáñÙÁ Ù³ùáõñ áõ ³ñÃáõÏ³Í, ÏáßÇÏÝ»ñë Ù³ùáõñ ¨ 
åÉåÉ³Ý ë»õ ÷³ÛÉáí, å³ïñ³ëí»ÇÝ Ý³Ë³×³ßÇ£  Î»ë Å³Ù 
³Ýó, å³ïñ³ëï Ï³Ý·Ý»ñ Çñ Ù³Ñ×³Ï³ÉÇ ³é³ç ëå³ë»Éáõ 
ûñí³ ëå³ÇÝ ëïáõ·áõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£  
ÆñÇÏÝ³å³ÑÇÝ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá 
÷áùñ ³Ýó ÁÝÃñÇùÇ Å³ÙÇ ß»÷áõñÝ ¿ñ ÑÝãáõÙ áñ ß³ñù»ñáí 
áõï»ÉÇùÝ»ñÇ ëñ³Ñ ¿ÇÝù Õ»Ï³í³ñíáõÙ ¨ ÝáõÛÝ 
Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ùμ í»ñ³¹³éÝáõÙ Ï»ÝïñáÝ³ï»ÕÇ 
(å³ñëÏ»ñ¿Ýáí ASAYESHGAH) áñï»Õ ³Ý¿Ý ÙÇ ½ÇÝíáñ Çñ 
³ÝÓÝ³Ï³Ý Çñ»ñÝ  ¿ñ å³ÑáõÙ Çñ Ù³Ñ×³Ï³ÉÇ ï³Ï£   
ÀÝÃñÇùÇó Ñ»ïáÛ 5£30–Çó ÙÇÝã¨ 9-Á ³½³ï ¿ÇÝù ³ÝÓÝ³Ï³Ý 
·áñÍ»ñáí / Ñ³ñó»ñáí ½μ³Õõ»Éáõ ¨ í³Õí³ Ñ³Ù³ñ 
Ù³ùñáõÃÛáõÝ ³Ý»Éáõ ÙÇÝã¨ 9-Ç ß»÷áõñÁÁ ÑÝã»ñ ¨ ³ñ¹¿Ý ³Û¹ 
Å³ÙÇÝ åÇïÇ Ù³Ñ×³Ï³É Ùï³Í ÉÇÝùÇÝù£  ¼ÇÝõáñ³Ï³Ý ¨ 
½ÇÝ-áõëáõã³Ï³Ý ¹³ë»ñÁ Ñ»Ýó ï»ÕáõÙ ¿ÇÝù ëáíáñáõÙ ¨ áñ¨¿ 
Ýáñ ¹³ë Ñ»Ýó ÝáõÛÝ ûñÇÝ ¨ ÝáõÛÝ Å³ÙÇÝ ¿ñ ³ñÍ³ñÍíáõÙ ¨ 
³Û¹ ëÇëï»Ùáí ¿É ÙÛáõë ûñÁ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ¿ñ£  12 
Ï»ÝïñáÝ³ï»ÕÇ Ï³ñ ¨ ³Ù¿Ý Ï»ÝïñáÝ³ï»ÕÇ áõÝ¿ñ 2 
½ÇÝõáñ³Ï³Ý Ï³åÇï³Ý ¨ 3 áõëÙ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý áõëáõóÇã£  
Ø»ñ ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñ  ²Ù»ñÇÏ³ÛáõÙ ½ÇÝõáñáõÃÛáõÝÁ 
³í³ñïí³Í å³ñëÇÏ Î³åÇï³Ý §´ûñ»ÛñÇ¦ ³ÝáõÝáí, ÙÇ 
ù³ÝÇ ³éÇÃÝ»ñáí ½ñáõÛó»ó  ÇÝÓ Ñ»ï ¨ ã·Çï»Ù ÇÝã 
å³ï×³éáí ¹»é 3 ß³μ³Ã ½ÇÝíáñáõÃÛáõÝÇó ã³Ýó³Í 
Ýß³Ý³Ïí»óÇ Ï»ÝïñáÝ³ï»ÕÇ Õ»Ï³í³ñ£ ºõ ³Ûëå¿ë ÙÇÝã¨ 
½ÇÝíáñáõÃÛ³Ý í»ñçÇÝ ûñÁ ÙÝ³óÇ Ï»ÝïñáÝ³ï»ÕÇ 
Õ»Ï³í³ñÇ å³àïáÝáõÙ,áñ ÙÝ³ó³Í 39 Ñá·áõÝ Ñ³ñ·³Ýùáí, 
ëÇñáí ¨ »ñμ»ÙÝ ¿É å³ïÅ»Éáí Õ»Ï³í³ñ»óÇ ÙÇÝã¨ Ù»½ 
μ³Å³Ý»óÇÝ »õ áõÕ³ñÏ»óÇÝ Ù»ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý í³Ûñ»ñª Ñ»éáõ 
·ÛáõÕ»ñ£   


