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Æñ³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝù 
 

Կեանքից հեռացաւ  
Սեպուհ Ամիրխանեանը 

 
13 նոյեմբեր, 2011 Իրանահայեր Լրատու ցանց  
Նոյեմբերի 13-ի երեկոյեան, վախճանւեց Թեհրանի միակ 
հայկական հրատարակչատան արտօնատէր Սեպուհ 
Ամիրխանեանը: 
Սեպուհ Ամիրխանեանը ծնւել էր 1940թ. Իրանի Արաք 
քաղաքում, նախնական կրթութիւնն ստացել էր ծննդավայրում, 
ապա շարունակել եւ աւարտել Թեհրանում: Մասնակցել եւ 
աւարտել էր նաեւ Թ.Հ.Թ. առաջնորդարանում կայացող 
Հայերէնագիտական դասարանները: Եօթը տարի, որպէս 
ուսուցիչ, դասաւանդել է «Թունեան» դպրոցում: 
Կարճ ժամանակով տպագրական գորում մասնագիտական 
դասարանների է մասնակցել Գերմանիայում: 
Երիտասարդ տարիքից զբաղւել է տպագրական գործերով, 
հիմնականում «Անի» եւ «Մոդերն» տպարաններում: 
1970թ. համագործակցութեան մէջ է մտել «Նայիրի» 
գրախանութի եւ տպարանի հիմնադիր Սամուէլ 
Սարուխանեանի հետ եւ նոյն ժամանակ ստանձնել տպարանի 
տնօրինութիւնը: 
1986թ. «Նայիրի» տպարանը լրիւօրէն անցնում է Սեպուհ 
Ամիրխանեանին: Իսկ 1994թ. Ս. Ամիրխանեանի միջոցով հիմւել 
է «Նայիրի» հրատարակչութիւնը, որն մինչ այժմ աւելի քան 250 
անուն գիրք է հրատարակել: 
Սեպուհ Ամիրխանեանը նաեւ հրատարակել է «Նայիրի» պատի 
(1954թ.-ից) 
եւ գրպանի օրացոյցները: Նրա ջանքերով նաեւ 2004թ.-ին 
հրապարակ է իջել «Նայիրի» տարեգրքի Ա գիրքը, որին 
լրացնելու եկան Բ (2008) եւ Գ (2010) գրքերը: 
Սեպուհ Ամիրխանեանը միշտ յատուկ գուրգուրանքով էր 
մօտենում հայ գրքին եւ ներկա էր ամեն տեղ, ուր խօսք էր գնում 
գրքի մասին... 
Այս տխուր առիթով «Իրանահեր» լրատւական ցանցի անունից 
ի խորոց սրտէ ցաւակցում ենք նրա տիկնոջ, որդիներին, 
հարազատներին եւ բարեկամներին: 
Հողը թեթեւ լինի վրան... 
 

ÈáõÛë ³Ùë³·ñÇ ËÙμ³·ñáõÃÛáõÝÝ Çñ ËáñÇÝ 
ó³í³ÏóáõÃÛáõÝÝ ¿ Ñ³ÛïÝáõÙ ê»åáõÑ ØÇñË³ÝÛ³ÝÇ 

ó³í³ÉÇ Ù³Ñí³Ý ³éÇÃáí£ 

 

ÞÝáñÑ³Ý¹»ë, Ù»Í³ñáõÙ 

 

ÐáÏï»Ùμ»ñÇ 28-Ç »ñ»ÏáÛ³Ý Â»Ññ³ÝÇ Ð³Û 
Ù³ñ½³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ §ð³ýýÇ¦ Ñ³Ù³ÉÇñÇ, Ð³ÛÏ³Ï³Ý 
μ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÙÇáõÃÛ³Ý »õ §²ñ³ùë¦ 
ß³μ³Ã³Ã»ñÃÇ Ñ³Ù³ï»Õ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùμ áõ 
Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùμ Ã»ÙÇ μ³ñ»ËÝ³Ù ³é³çÝáñ¹ î. 
ê»åáõÑ ³ñù. ê³ñ·ëÛ³ÝÇ, §ð³ýýÇ¦ Ñ³Ù³ÉÇñÇ §ê³Û³Ã 
Üáí³¦ ¹³ÑÉÇ×áõÙ Ï³Û³ó³í Çñ³Ý³Ñ³Û í³ëï³Ï³íáñ 
áõëáõóãáõÑÇ, ï»ëáõã, ³½·³ÛÇÝ-Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇã, 
Ð´ÀØ-Ç Æñ³ÝÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ý³Ë³·³ÑáõÑÇª ïÏÝ. 
²ëïÕÇÏ ´³μ³Û³ÝÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ·ñùÇª §¶ñù»ñÇ 
áñμ³ÝáóÁ¦, ßÝáñÑ³Ý¹»ëÁ: 

Ò»éÝ³ñÏÝ ëÏëí»ó î»ñáõÝ³Ï³Ý ³ÕáÃùáí, ³å³ 
ÁÝÃ»ñóí»óÇÝ ¶³ñ»·ÇÝ ´ ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáëÇ »õ 
ÐÐ ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ ïÏÝ. Ðñ³Ýáõß Ð³ÏáμÛ³ÝÇ 
áõÕ»ñÓÝ»ñÁ, áñáÝù Ù»Í Ñáõ½ÙáõÝù ³é³ç³óñÇÝ ². 
´³μ³Û³ÝÇ »õ Ñ³Ý¹Çë³Ï³ÝÝ»ñÇ Ùáï: 

²å³ §²ñ³ùë¦ ß³μ³Ã³Ã»ñÃÇ ËÙμ³·Çñ Øáíë»ë 
ø»ßÇßÛ³ÝÁ ßÝáñÑ³íáñ»Éáí Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç »ñÏáõ 
Ï³ñ»õáñ³·áõÛÝ ïáÝ»ñÁª Øß³ÏáõÛÃÇ ïáÝÝ áõ ÐÐ 
³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý 20-³ÙÛ³ÏÝ, ³ë³ó. §²Ûë ßÝáñÑ³Ý¹»ëÁ 
å³ñ½³å»ë ÙÇ å³ïñí³Ï ¿ Ù»Í³ñ»Éáõ ÙÇ ³½ÝÇí áõ 
ÝíÇñÛ³É Ùß³ÏáõÛÃÇ ·áñÍÇãÇ, áõëáõóãÇ, ï»ëáõãÇ, ·ñáÕÇ áõ 
Ù³ñ¹áõ, áí Ñ³ÛáõÑáõÝ í³Û»É Ï»óí³Íùáí áõ ïÕ³Ù³ñ¹áõ 
å»ë å³Ûù³ñ»ó Çñ ÏÛ³ÝùÇ Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, 
³Ñ³ Ã» ÇÝãáõ ÁÝïñ»óÇÝù ³Ûë ³Ýí³ÝáõÙÁ ûñí³ Ñ³Ù³ñ. 
²ëïÕÇÏ ´³μ³Û³Ýª ï»ëáõãÁ, ·ñáÕÁ, Ù³ñ¹Á¦: 

²ÛÝáõÑ»ï Ñ»ñÃ³μ³ñ Çñ»Ýó »ÉáõÛÃÝ»ñáí Ñ³Ý¹»ë »Ï³Ý 
§ð³ýýÇ¦ Ñ³Ù³ÉÇñÇ Ý³Ë³·³Ñ ì³ñ¹³Ý 
´³μ³Ë³ÝÛ³ÝÁ, Ð´ÀØ ËáëÝ³Ï ²Ç¹³ êáÕáÙáÝÛ³ÝÁ, 
Â»Ññ³ÝÇ ³½³ï Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ñ³Ûáó É»½íÇ ¹³ë³Ëáë 
ø³ñÙ»Ý ²½³ñÛ³ÝÁ, èáõμ»Ý ²í³·Û³ÝÁ, Æñ³Ý³Ñ³Û 
·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ Âáñ·áÙ î»ñ-Ð³ÏáμÛ³ÝÁ, 
êñμ³½³Ý Ñ³ÛñÁ »õ §ÂáíÙ³ëÛ³Ý¦ ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇ 
÷áËï»ëáõã Ðñ³Ýáõß ê³ñ·ëÛ³ÝÁ: 

ØÇçáó³éáõÙÁ Ñ³Ù»Ùí³Í ¿ñ Ý³»õ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý 
μ³ÅÝáí, áõñ í³ñå»ïáñ»Ý ³ëÙáõÝù»óÇÝ Äá½»ý 
²ÙÇñÛ³ÝÝ áõ ²ñÃÇÝ ´³ÕáõÙÛ³ÝÁ:  

Ìñ³·ñÇ í»ñçÇÝ μ³ÅÝáõÙ ÐØØ §ð³ýýÇ¦ Ñ³Ù³ÉÇñÇ »õ 
Ð´ÀØ ì³ñãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ·Ý³Ñ³ï³·ñ»ñ »õ 
Ýí»ñÝ»ñ Ñ³ÝÓÝí»ó ². ´³μ³Û³ÝÇÝ, áñÇó Ñ»ïá ²ëïÕÇÏ 
´³μ³Û³ÝÁ Ñáõ½áõÙÝ³Ë³éÝ Çñ ëñï³·ÇÝ 
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Ñ³ÛïÝ»ó ßÝáñÑ³Ý¹»ëÁ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáÕ Ï³éáõÛóÝ»ñÇÝ, êñμ³½³Ý ÑáñÁ, 
áõÕ»ñÓÝ»ñ ÑÕáÕÝ»ñÇÝ, Ù³Ý³í³Ý¹ ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó 
Ñ³Ûñ³å»ïÇÝ, ÐÐ ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÇÝ »õ μáÉáñ 
Ýñ³Ýó, áíù»ñ ¹»ñ ¿ÇÝ áõÝ»ó»É ³Ûë Ó»éÝ³ñÏÇ Ï³Û³óÙ³Ý 
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Ù»ç:ì»ñçáõÙ Ý»ñÏ³Ý»ñÁ ÑÛáõñ³ëÇñí»óÇÝ §ð³ýýÇ¦ 
Ñ³Ù³ÉÇñÇ »õ Ð´ÀØ ßÝáñÑ³ß³ï Ï³Ý³Ýó ËÙμ»ñÇ 
Ñ³Ù³ï»Õ ç³Ýù»ñáí å³ïñ³ëïí³Í ÏáÏï»ÛÉÝ»ñáí: 

ØÇçáó³éÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³ ¿ÇÝ Ý³»õ Ø³Ï³ñ íñ¹. 
²ß·³ñÛ³ÝÁ, ³½·³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ, 
ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »õ Ù³ÙáõÉÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ áõ ÑáÍ 
μ³½ÙáõÃÛáõÝ: 

ÐÇß»óÝ»Ýù, áñ ². ´³μ³Û³ÝÇ ³é³çÇÝ ·ÇñùÁª 
§Æñ³Ï³Ý ¹»åù»ñ¦, ÉáõÛë ¿ ï»ë»É 2001Ã., áñÇÝ »Ï»É »Ý 
Éñ³óÝ»Éáõ §Ä³Ù³Ý³ÏÁ ë³ÑáõÙ ¿ »õ ...¦, §Ü»ñùÇÝ Ó³ÛÝÁ, 
áñ...¦, §²ÏñáëïÇùáëÝ»ñ¦, §²ñÍ³Ã¿ ·ûïáõ Ñ»ïù»ñáí¦, 
§²ÏñáëïÇùáëÝ»ñ 2¦ »õ §¶ñù»ñÇ áñμ³ÝáóÁ¦: 

 

Անորակ շինություն թե՞ 
Անպատասխանատու վերաբերմունք 

 

 
Ով է պատասխանատու Թեմականը թե կապալառուն 

 
13 ÜáÛ., 2011 «Արաքս» շաբաթաթերթ  

 
«Վթարային վիճակից փրկելու» նպատակով հիմնովին 

վերակառուցված Թեհրանի հայոց «Թունյան» տարրական 
աղջկանց դպրոցը ամեն օր մի նոր խնդրի առջեւ է կանգնում: 

Մեկ կողմից ջեռուցման չկարգավորվելու խնդիրը, իսկ մյուս 
կողմից կախովի առաստաղների (կեղծ առաստաղների) 
թափվելը, խոնավության հետեւանքով, խիստ մտահոգում է 
բոլորին:  

Այսօր առավոտյան, երբ կրկին սկսեց անձրեւի տեղումը, 
դպրոցի մոտ կուտակվեցին աշակերտների ծնողները, մտահոգ 
վիճակում: Նրանք եկել էին ժամից շուտ իրենց դուստրերին 
տուն տանելու, վախենալով, որ դարձյալ թափվելու է կախովի 
առաստաղները: 

Դպրոցի փոխտեսչուհի տկն. Շաքե Ավետյանը, որը նաեւ 
Պատգամավորական ժողովի դիվանի անդամ է, ընդամենը մի 
քանի օր առաջ, վստահեցնում էր, որ «Թունեանում հիմնական 
խնդիրներ չը կան և հաւանական որևէ լուրջ վտանգի դէպքում, 
հարցը կը լուծւի մինչև պատահարները», սակայն նոր դեպքերն 
ապացուցեցին փոխտեսչուհու վստահեցումների 
անլրջությունը: Վերջին տեղումներից հետո թափվեցին 
դասարանների մեծ մասի կախովի առաստաղները: 

Քաղաքապետարանից եւ ԹՀԹ առաջնորդարանից այսօր 
ներկայացուցիչներ էին այցելել նորակառույց դպրոցի վիճակը 
գնահատելու համար: 

Ըստ երեւույթի Թեմական խորհրդի անդամները արդեն 
համոզվել են, որ չի կարելի նույն կերպ շարունակել ուստի 
դպրոցը մինչեւ շաբաթ օրն արձակ է հայտարարվել եւ ասվում 
է, որ մինչ վերջնական կարգավորումը աշակետրությունը 
կտեղավորվի այլ դպրոցում: 

Հիշեցնենք, որ դպրոցի շինության ընթացքում արձանագրվել 
է ոչ միայն հաշվետվության անհստակություններ այլ նաեւ 

գործի որակազրկում, վերջին պարագան հաստատեց նաեւ 
Թեմական խորհրդի անդամ և Շինարարական մարմնի հետ 
կապ Ռուբիկ Սարխոշյանը: 

 
Ս. Ստեփանոս Նախավկայի վանքի 

վերանորոգւած զանգակատան օրհնութիւնը  
 

 
 
Նոյ. 7-ին Ս. Ստեփանոս Նախավկայի վանքում համախմբւած 
ուխտաւորների ներկայութեամբ կատարւեց առաւօտեան 
ժամերգութիւն եւ օրհնւեց չորս ամբողջ ամիսներ տքնաջան 
աշխատանքի արդիւնքում ամբողջովին վերանորոգւած 
զանգակատունը, որից էլ հնչեցին զանգի հոգեպարար 
ղօղանջները... 
Առաւօտեան ժամերգութիւնը կատարեց Ատրպատականի 
հայոց թեմի հոգեւոր հովիւ Տ. Վաղինակ վրդ. Մելոյեանը: 
Ժամերգութեանը մասնակցում էր Ուրմիայի շրջանի քահանայ 
Տ. Ներսէս Պասիլեանը: Զանգակատան օրհնութեան 
ժամերգութեան աւարտին օրհնութեան խօսքով արտայայտւեց 
Հայր Սուրբը: Նա իր խօսքի վերջում անդրադարձաւ Ս. 
Ստեփանոս Նախավկայի եւ Նախասարկաւագի կեանքին ու 
գործունէութեանը: 
Նախքան ժամերգութիւնը եւ ժամերգութեան աւարտից յետոյ՝ 
վանքին կից շինութիւնում Իրանի Եկեղեցիների կենտրոնի 
ընդհանուր տնօրէն Շերլի Աւետեանի միջոցով դիմաւորւեցին ու 
հիւրընկալւեցին՝ Տ. Վաղինակ վրդ. Մելոյեանը, Տ. Ներսէս քհնյ. 
Պասիլեանը, ոչ- պաշտօնական այցով վանքում գտնւող 
Իրանում Հայաստանի փոխդեսպան պրն. Բաղդասարեանը, 
Ատրպատականի հայոց թեմի Պատգ. ժողովի եւ Թեմական 
խորհրդի անդամները, նահանգի Մշակութային ժառանգութեան 
կազմակերպութեան պատասխանատուները եւ 
զանգակատունը վերանորոգող Հայաստանից Իրանում գտնւող 
երկու վարպետ ճարտարապետները, եղան գնահատանքի եւ 
շնորհակալական արտայայտութիւններ ու յուշանւէրների 
յանձնում, որոնց մասին կանդրադառնանք առանձին 
թղթակցութեամբ:   

 

Ð³Û³ëï³Ý 
 

 
ò²ì²ÎòàôÂÚàôÜ 

§ÈáõÛë¦ ³Ùë³·ñÇ »õ §²å³·³¦ Ñ³Ý¹»ëÇ 
ËÙμ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ Çñ»Ýó 
Ëáñ³½·³ó ó³í³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿ Ñ³ÛïÝáõÙ ÐÐ 
ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ ïÇÏÇÝ Ðñ³Ýáõß Ð³ÏáμÛ³ÝÇÝª Çñ 
ëÇñ»ÉÇ Ñáñª 

 
Ðñ³Ýï Ê³ã³ïáõñÇ Ð³ÏáμÛ³ÝÇ 

 

Ù³Ñí³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ: 
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12 ØÆÈÆàÜ 286 Ð²¼²ð 478 ¸àÈ²ð` 
²ðò²ÊÆ æð²Ø²î²Î²ð²ðØ²ÜÀ 

§Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ 14-ñ¹ 
Ñ»éáõëï³Ù³ñ³ÃáÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, áñ Ù»ÏÝ³ñÏ»ó 
ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 24-Ç »ñ»ÏáÛ³Ý Å³ÙÁ 20-ÇÝ »õ ³í³ñïí»ó 
Ñ³çáñ¹ ³é³íáïÛ³Ý Å³ÙÁ 8-ÇÝ, Ñ³í³ùí»É ¿ 12 ÙÉÝ 286 
Ñ½. 478 ¹áÉ³ñ: Ü³Ëáñ¹ ï³ñí³ §æáõñÁ ÏÛ³Ýù ¿¦ 
Ëáñ³·ñáí Ñ»éáõëï³Ù³ñ³ÃáÝÇ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³í³ùí»É ¿ñ 
³í»ÉÇ ù³Ý 20 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ: 

Ð»ïáõëï³Ù³ñ³ÃáÝÁ Ñ»é³ñÓ³ÏíáõÙ ¿ñ Èáë 
²Ýç»É»ëÇó` Ï³μ»É³ÛÇÝ, ³ñμ³ÝÛ³Ï³ÛÇÝ Ï³åáõÕÇÝ»ñáí, 
ÇÝï»ñÝ»ïáí, ÇÝãå»ë Ý³»õ Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý ÙÇ ß³ñù 
Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »Ã»ñáí: 

Ð³í³ùí³Í ·áõÙ³ñÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ²ñó³ËÇ 
çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Ð³í³ùí³Í ·áõÙ³ñÁ 
Ï³ñáÕ ¿ ¿³Ï³Ýáñ»Ý ³×»É ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ Ï»ë»ñÇÝ 
ØáëÏí³ÛáõÙ Ï³Û³Ý³ÉÇù ³í³Ý¹³Ï³Ý ×³ßÏ»ñáõÛÃÇó 
Ñ»ïá, áñ ïñíáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ 
ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ÏáÕÙÇó` éáõë³ëï³Ý³μÝ³Ï Ñ³Û 
·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇ Ñ»ï:  

 
Ադրբեջանը 7 զոհ է տվել.  

 Արցախի բանակ 

 
Համաձայն ՊԲ օպերատիվ տվյալների անցած շաբաթվա 

ընթացքում ղարաբաղա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի 
շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման 
ռեժիմը խախտվել է շուրջ 270 անգամ: Ադրբեջանական բանակի 
առաջապահ ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի 
հրաձգային զինատեսակներից ղարաբաղյան դիրքերի 
ուղղությամբ արձակել են ավելի քան 1500 կրակոց: Առավել 
ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել հատկապես 
նոյեմբերի 20-ին, 22-ին և 23-ին, որոնց ընթացքում բացի 
ավտոմատ զինատեսակներից, հակառակորդը բավականին մեծ 
հաճախականությամբ կիրառել է նաև հեռահար 
դիպուկահարային հրացաններ: Անցած 7 օրերի ընթացքում, 
միայն “СВД”, “Սև նետ” և “Իստիգլալ” դիպուկահար 
հրացաններից, ադրբեջանական կողմն արձակել է մոտ 250 
թիրախային կրակոց: 
Ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից շփման գծի ողջ 
երկարությամբ ծավալած վերոնշյալ նախահարձակ 
գործողությունները մեկ անգամ ևս փաստում են, որ 
պաշտոնական Բաքուն ոչ միայն չի հարգում հակամարտության 
խաղաղ կարգավորմանն ուղղված միջազգային ջանքերը, այլև 
նպատակային քայլեր է ձեռնարկում շփման գծում 
լարվածությունը խորացնելու ուղղությամբ: Հանգամանք, որը 
ղարաբաղյան կողմին ստիպում է իր ընթացիկ և հետագա 
գործողություններում լինել ավելի կոշտ, իսկ պատասխաններում` 
համարժեք: 
Հարկ է ընդգծել, որ միայն անցած շաբաթվա ընթացքում, ի 
պատասխան նոյեմբերի 19-ին և 20-ին առաջնային գծում 
հակառակորդի նախահարձակ գործողությունների արդյունքում 
ՊԲ-ի կրած երկու զինվորի կորստի, հայկական կողմը, ինչպես և 
նախապես զգուշացրել էր, դիմել է պատժիչ գործողությունների: 
Ըստ ՊԲ հետախուզության տվյալների, նոյեմբերի 20-ից 25-ն 

ընկած ժամանակահատվածում ադրբեջանական բանակի 
առաջապահ ստորաբաժանումները ղարաբաղյան ուժերի կողմից 
ձեռնարկած կանխարգելիչ գործողությունների արդյունքում տվել 
են մինչև 7 զոհ և վիրավոր: Ակնհայտ է, որ ներքաղաքական և 
ներհասարակական ընդվզումներից երկիրն ու սեփական 
զինուժը զերծ պահելու համար, պաշտոնական Բաքուն ձեռնպահ 
է մնում վերոնշյալ փաստերը հրապարակավ ներկայացնելուց: 
Սակայն ըստ հավաստի աղբյուրների, տվյալ երկրի 
իշխանությունները կատարվածի շուրջ պաշտպանության 
նախարարությունից պահանջում են կոնկրետ պարզաբանումներ 
և բացատրություններ: 

ՊԲ Լրատվության և քարոզչության բաժին 
HayNews.am 

 
Ø²Úð²ø²Ô²øÀ öðÎºÈ.... Æð²Ü²Î²Ü 

ºðÎÜ²øºðÆò 
80-³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñç»ñÇÝ ÜÏ³ñÇãÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝÝ 

³í³ñï»É ¿ñ Ýáñ Ù³ëÝ³ß»ÝùÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ: 
àñáß³ÏÇ Ñ³ñ¹³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá 
Ýáñ Ù³ëÝ³ß»ÝùáõÙ ·áñÍ»Éáõ ¿ÇÝ óáõó³ëñ³ÑÝ»ñ, 
ÏáÝý»ñ»Ýë-¹³ÑÉÇ×Ý»ñ: ØÇáõÃÛ³Ý ï³Ý Ý»ñÏ³ÛÇë 
Ñ³ï³Ï³·ÇÍÁ Ùáï³íáñ³å»ë 2 Ñ³½³ñ ùÙ ¿: Üáñ 
Ù³ëÝ³ß»ÝùÁ ÏñÏÝ³ÏÇ Ù»Í ¿ñ: î³ñ³ÍùÁ ÃáõÛÉ Ïï³ñ 
É³ÛÝ³Ù³ëßï³μ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ 
Ñ³Ý¹ÇëáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»É: ê³Ï³ÛÝ 90-
³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ÜÏ³ñÇãÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ïí³ 
Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³ÍùÁ í³×³é»ó: ÜÏ³ñÇãÝ»ñÇ 
ÙÇáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³ Ý³Ë³·³Ñ Î³ñ»Ý ²Õ³ÙÛ³ÝÁ ÑÇßáõÙ ¿, 
áñ ï³ñ³ÍùÁ í³×³éí»É ¿ 20.000 ¹áÉ³ñáí: §¶áñÍ³ñùÝ 
Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ÙÇ³ÝÓÝÛ³ áñáßÙ³Ùμ, ÅáÕáí ãÇ 
·áõÙ³ñí»É, »õ ÙÇáõÃÛ³Ý ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ïí³ ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ 
Çñ»Ýó ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ ã»Ý ïí»É: Ð»ï³·³ÛáõÙ å³ñ½í»É 
¿, áñ ·áñÍ³ñùÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ß³éù ¿ ïñí»É: 
²í»ÉÇ áõß ùñ»³Ï³Ý ·áñÍ Ñ³ñáõóí»ó ÙÇáõÃÛ³Ý 
Õ»Ï³í³ñÇ ¹»Ù¦, ³ëáõÙ ¿ ²Õ³ÙÛ³ÝÁ: ì»ñçÇÝ 20 ï³ñí³ 
ÁÝÃ³óùáõÙ ï³ñ³ÍùÁ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù í»ñ³í³×³éí»ó 
»õ ³Ûëûñ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ Çñ³Ý³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý, 
áñÁ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ ï³ñ³ÍùáõÙ 50-Ñ³ñÏ³ÝÇ §¿ÉÇï³ñ¦ 
ßÇÝáõÃÛáõÝ Ï³éáõó»É: ²½Ý³íáõñÇ ³Ýí³Ý Ññ³å³ñ³ÏÇ 
Ñ³ñ»õ³ÝáõÃÛ³Ùμ Çñ³Ý³Ï³Ý §Ã³áõÝ»ñ¦ Ï³éáõó»Éáõ 
×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ ïí»É ¿ 
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ Ý³ËÏÇÝ ·ÉË³íáñ ×³ñï³ñ³å»ï 
ê³Ùí»É ¸³ÝÇ»ÉÛ³ÝÁ: ö³ëï³ÃÕÃáõÙ ³éÏ³ ¿ Ý³ËÏÇÝ 
ù³Õ³ù³å»ï ¶³·ÇÏ ´»·É³ñÛ³ÝÇ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ: 
ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ ³í³·³Ýáõ 
ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ Ðñ³ã 
äáÕáëÛ³ÝÁ, ÑÕáõÙ Ï³ï³ñ»Éáí Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ ·ÉË³íáñ 
×³ñï³ñ³å»ï Ü³ñ»Ï ê³ñ·ëÛ³ÝÇÝ, ß»ßïáõÙ ¿, áñ 
Ý³ËÏÇÝ ù³Õ³ù³å»ïÁ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ ëïáñ³·ñ»É ¿ 
³é³Ýó ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç Ñ»ï ùÝÝ³ñÏÙ³Ý: 

§¸³ÝÇ»ÉÛ³ÝÇ Ï³ñÍÇùáíª ³ÛÝå»ë »Ý ³ñ»É, áñ ß»ÝùÝ 
³ÛÝù³Ý ¿É μ³ñÓñ ãÉÇÝÇ, »õ ïí»É »Ý 25 Ñ³ñÏÇ 
³é³ç³¹ñ³Ýù: ÆëÏ ³é³ç³¹ñ³Ýù ³ëí³ÍÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, 
áñ ÙÛáõë ÏáÕÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ëÏë»É Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ÑáõÛë áõÝ»Ý³Éáí, áñ ³ÛÝ ÏÛ³ÝùÇ 
ÏÏáãíÇ¦, ³ëáõÙ ¿ Ðñ³ã äáÕáëÛ³ÝÁ: 

§²Û¹ ï³ñ³ÍùáõÙ ÝÙ³Ý³ïÇå Ï³éáõÛóÇ 
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ ³ÝÑÝ³ñ ¿, ù³ÝÇ áñ Ñ³ñ³ÏÇó ß»Ýù»ñÇ 
μ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ ÏÇÝáÃ³ïñáÝÇ 
μ³ñÓñáõÃÛ³ÝÁ: ²í»ÉÇÝ, ºñ»õ³ÝÁ ·»ñÍ³Ýñ³μ»éÝí³Í ¿: 
Ø³Ûñ³ù³Õ³ùÇ Ñ³Ù³ñ áã ÙÇ³ÛÝ 50, ³ÛÉ»õ 25-Ñ³ñÏ³ÝÇ 
ßÇÝáõÃÛáõÝÝ ³ÝÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ¿, áñáíÑ»ï»õ ÑáÕÝ ³Û¹ù³Ý 
é»ëáõñë ãáõÝÇ: ºñ»õ³ÝÇ ëÇñïÝ ³ÛÝ ï»ÕÁ ã¿, áñï»Õ 
å»ïù ¿ Çñ³Ý³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ Ï³éáõóíÇ¦, ß»ßïáõÙ ¿ 
Ö³ñï³ñ³å»ïÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ ØÏñïÇã 
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ØÇÝ³ëÛ³ÝÁ: Üñ³ ÷áË³ÝóÙ³Ùμ` ·áñÍ áõÝ»Ýù 
Çñ³Ý³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÇó ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ¹ñí³Í 
Ý³Ë³·ÍÇ Ñ»ï: 

Æñ³í³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó μ³ñ¹ Çñ³íÇ×³Ï ¿ 
ëï»ÕÍí»É, ×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ ïñí³Í 
¿, ÑáÕÝ ¿É Çñ³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿: 

ê³ Ã»ñ»õë »½³ÏÇ ¹»åù»ñÇó ¿, »ñμ 
Ö³ñï³ñ³å»ïÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝÁ, ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ 
ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý áõ ·ÉË³íáñ 
×³ñï³ñ³å»ïÁ Ñ³Ù³Ï³ñÍÇù »Ý` ß»ÝùÇ Ï³éáõóáõÙÁ, 
Ã»Ïáõ½»õ 25 Ñ³ñÏÇ ï»ëùáí, ³ÝÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ¿: ØÏñïÇã 
ØÇÝ³ëÛ³ÝÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ùμ` ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ý³»õ 
μ³ñáÛ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñ: 

ØÇÝ³ëÛ³ÝÁ ÑÇß»óÝáõÙ ¿, áñ 5 ï³ñÇ ³é³ç ¿É ¿ñ 
Çñ³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÁ ÝáõÛÝ í³ÛñáõÙ Ï³éáõó³å³ïÙ³Ý 
ÝÙ³Ý³ïÇå Íñ³·Çñ Ý»ñÏ³Û³óñ»É, ë³Ï³ÛÝ ³ñÅ³Ý³ó»É 
¿ ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç Ù»ñÅÙ³ÝÁ: ²Ûë Ý³Ë³·ÇÍÝ 
¿É Ï³ñÅ³Ý³Ý³ Ý³Ëáñ¹Ç ×³Ï³ï³·ñÇÝ, »Ã» Ñ³ßíÇ 
³éÝíÇ, áñ ×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ áõÅÁ 
Ïáñóñ»É ¿: §²é³ç³¹ñ³ÝùÁ ïñí»É ¿ 2009-ÇÝ, ë³Ï³ÛÝ 2 
ï³ñÇ ³Ýó ×³Ý³ãíáõÙ ¿ áõÅÁ Ïáñóñ³Í, »õ ³Ýå³ÛÙ³Ý 
å»ïù ¿ ³ÛÝå»ë ³Ý»É, áñ áñáßáõÙÁ ãí»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óíÇ 
á°ã 20, á°ã ¿É 10-Ñ³ñÏ³ÝÇ Ï³éáõÛóÇ ï»ëùáí¦: 

Â»å»ï ·ÉË³íáñ ×³ñï³ñ³å»ïÁ Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿, áñ 
í»ñáÝßÛ³É Ý³Ë³·ÇÍÁ å»ïù ¿ ùÝÝ³ñÏíÇ, ë³Ï³ÛÝ 
ØÇÝ³ëÛ³ÝÁ Ñ³í»ÉáõÙ ¿, áñ ³Ûëï»Õ ùÝÝ³ñÏ»Éáõ áãÇÝã 
ãÏ³: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ μ³ó³ë³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý ï³É áõ 
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ ÷ñÏ»É 50-Ñ³ñÏ³ÝÇ §¿ÉÇï³ñ¦ 
»ñÏÝ³ù»ñÇó: 

 
Հայ մարզիկը հաղթեց թուրքին և 

ադրբեջանցուն ու ծածանեց Հայոց Եռագույնը 
 

 
 
Այկիկենդո կարատեի Հայաստանի հավաքականն օրերս 
վերադարձել է հոկտեմբերի 25-31-ը Հյուսիսային Կիպրոսում 
կայացած Եվրոպայի կոնտակտային տաեկվոնդոյի 
առաջնությունից: Մեր մարզիկները փայլուն են հանդես եկել: 
Մինչև 18 տարեկանների այս առաջնությունում 14-15 
տարեկանների մրցությունում առաջին տեղ է զբաղեցրել 
Անդրանիկ Յախսզյանը, 12-13 տարեկանների մրցությունում 
հաղթել է Էդվին Ավագյանը, 10-11 տարեկանների կարգում 
երկրորդ տեղն է նվաճել Սմբատ Սիրավյանը: Սակայն 
ամենահետաքրքիր ու հիշարժանն է եղել 16-17 տարեկանների 
մրցությունը, որտեղ Մարտին Այվազյանը համառ պայքարում 
պարտության է մատնել ադրբեջանցի Մուհերեմ Հասանովին և 
բարձր ծածանել հայոց եռագույնը պատվո հարթակում: 
Հետաքրքրական է նաև այն, որ Մարտինը կիսաեզրափակիչում 
հանդիպել է Հյուսիսային Կիպրոսում բնակվող թուրք մարզիկի 
հետ և հաղթել է նրան: 
«Մեր հաջողությունները հավաքական ուժի վառ դրսևորում են: 

Առաջիկայում՝ դեկտեմբերի 2-13-ը մասնակցելու ենք 
Գերմանիայում կայանալիք Կոնտակտային մենամարտերի 
Եվրոպայի առաջնությանը, որտեղ, կարծում եմ, նույնպես 
հաջողություններ կունենաք»,- պատմեց Այկիկենդո կարատեի 
հայաստանյան ֆեդերացիայի նախագահ Դավիթ Աթանեսյանը: 
HayNews.am 

 
Հայաստանը դեմ է քվեարկել հակաիրանական 

փաստաթղթին 
Ինչպես արդեն նշել էինք, ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեան 

ընդունել է մի բանաձև` «Ահաբեկչական հարձակումները 
միջազգային պաշտպանություն ունեցող անձանց վրա» 
վերնագրով, որը դատապարտում է դիվանագիտական 
պաշտպանություն ունեցող անձանց վրա ակաբեկչական 
գործողությունները: Հակաիրանական փաստաթղթի ընդունումը 
նախաձեռնել է Սաուդյան Արաբիան: Հակաիրանական 
փաստաթղթին կողմ է քվեարկել 193 պատվիրակություններից 
106-ը, դեմ` 9-ը, ձեռնպահ մնացել է 40 երկիր: 
Հայաստանը, Բոլիվիան, Կուբան, Հյուսիսային Կորեան, 

Էկվադորը, Նիկարագուան, Վենեսուելան և Զամբիան դեմ են 
քվեարկել փաստաթղթի ընդունմանը: Ռուսաստանը ձեռնպահ է 
մնացել: Այս մասին հայտնում է msnbc.com կայքը: 
Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Իրանի Իսլամական 
Հանրապետության նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը 
հայտարարել էր, որ Իրանի կառավարության հասցեին 
մեղադրանքները անհիմն են և շինծու: 
HayNews.am 

 

²ñ»õÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý 
 

ì»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ` Ãáõñù»ñÁ 
í»ñ³Ýáñá·»óÇÝ Çñ»Ýó ËÇÕ×Á. ¸Ç³ñμ»ùÇñÇ 

ù³Õ³ù³å»ï 

 
�HayNews.am. 15-11-2011- «ì»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáí Ø»ñÓ³íáñ 
²ñ¨»ÉùáõÙ ³Ù»Ý³Ù»Í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ`Ãáõñù»ñÁ 
í»ñ³Ýáñá·»óÇÝ Çñ»Ýó ËÇÕ×Á»: ÜÙ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ùμ ¿ 
Ñ³Ý¹»ë »Ï»É ¸Ç³ñμ»ùÇñÇ ù³Õ³ù³å»ï úëÙ³Ý ´³Û¹»ÙÇñÁ 
«¸Ç³ñμ»ùÇñ, ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý 
ßáõñç» Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Å³Ù³Ý³Ï: 
ÆÝãå»ë Ñ³ÛïÝáõÙ »Ý ï»Õ³Ï³Ý Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñÁ, 
´³Û¹»ÙÇñÁ Çñ ËáëùáõÙ Ý³¨ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ ³ÛÝ Ñ³Û»ñÇÝ, 
áíù»ñ Ï³ñ¨áñ ¹»ñ »Ý áõÝ»ó»É ¸Ç³ñμ»ùÇñÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç: 
´³Û¹»ÙÇñÁ Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿. «²é³Ýó ùá ³ÝóÛ³ÉÁ ×³Ý³ã»Éáõ ¨ 
Ýñ³ ³ãù»ñÇ Ù»ç Ý³Û»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Ï³éáõó»É å³ÛÍ³é ¨ 
³½³ï ³å³·³: Âáõñù åñáý»ëáñ ´³ëÏÇÝ úñ³ÝÁ Çñ Ñ»ñÃÇÝ 
Ýß»É ¿, áñ 1915 Ãí³Ï³ÝÁ ¹³ñÓ³í Ëáñù³ÛÇÝ Ãáõñù³Ï³Ý 
å»ïáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ, ¨, áñ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ¨ë 
Ñ³Û»ñÇÝ ÃáõÛÉ ãïñí»ó í»ñ³¹³éÝ³É ¨ ï»ñ Ï³Ý·Ý»É Çñ»Ýó 
áõÝ»óí³ÍùÇÝ: ØÇçáó³éÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý Ý³¨ 
Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñ,²ñ¹³ñáõÃÛáõÝ ¨ ½³ñ·³óáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý 
å³ï·³Ù³íáñÝ»ñ, ¨ ³ÛÉ Ýß³Ý³íáñ ³ÝÓÇù: 
 

ÂáõñùÇ³ÛáõÙ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿  
»Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ åÕÍáõÙÁ 

�ÂáõñùÇ³ÛÇ ºñ½ÝÏ³ ù³Õ³ùáõÙ ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÁ êáõñμ 
êáýÇ³ÛÇ ï³×³ñÁ, áñï»Õ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ÜÇÏ»Û³ÛÇ 
îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÅáÕáíÁ, í»ñ »Ý ³Í»É Ù½ÏÇÃÇ: 
²Û¹ ï³×³ñÁ Ï³éáõóí»É ¿ VI ¹. ÜÇÏ»Û³ ù³Õ³ùáõÙ 
μÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý Ï³Ûëñ ÐáõëïÇÝÇ³Ýáë I ÏáÕÙÇó: 1331 Ã., 
»ñμ Ãáõñù»ñÁ ·ñ³í»óÇÝ ³Û¹ ù³Õ³ùÁ, Ýñ³Ýù ï³×³ñÁ 
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ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ 
  

í»ñ³Í»óÇÝ Ù½ÏÇÃÇ, ë³Ï³ÛÝ 1922 Ã. ï³×³ñáõÙ 
μéÝÏí³Í Ññ¹»ÑÁ ·ñ»Ã» ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ áãÝã³óñ»É ¿ñ 
³ÛÝ: ØÇ³ÛÝ 2007 Ã, »ñμ Ñ³çáÕí»ó í»ñ³Ï³Ý·Ý»É ëáõñμ 
êáýÇ³ÛÇ ï³×³ñÁ, Ñ³½³ñ³íáñ ùñÇëïáÝÛ³ 
áõËï³·Ý³óÝ»ñ ¨ ½μáë³ßñçÇÏÝ»ñ ëÏë»É ¿ÇÝ ³Ûó»É»É 
³ÛÝï»Õ:Ôáõñμ³Ý-μ³Ûñ³ÙÇ ïáÝ³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï, ÂáõñùÇ³ÛÇ ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÁ ÏñÏÇÝ ï³×³ñÁ 
í»ñ »Ý ³Í»É Ù½ÏÇÃÇ: ÂáõñùÇ³ÛÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Û¹ 
áñáßáõÙÁ ËÇëï ùÝÝ³¹³ïáõÃÛ³Ý ¿ ³ñÅ³Ý³ó»É áã ÙÇ³ÛÝ 
ùñÇëïáÝÛ³Ý»ñÇ, ³ÛÉ¨ ÇëÉ³Ù³Ï³Ý ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ 
ÏáÕÙÇó: 
 

800 Ð²¼²ð úêØ²ÜÚ²Ü àêÎº¸ð²Ø 
ÞìºÚò²ð²Î²Ü ´²ÜÎºðàôØ 

à±õÙ ¿ñ å³ïÏ³ÝáõÙ, ÇÝãå»±ë ¿ Ó»éù μ»ñí»É ³Û¹ 
Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÁ »õ Ç±Ýã ÙÇçáóÝ»ñáí ¿ ¾ÉÛ³½Ç·Çó 

÷áË³¹ñí»É Þí»Ûó³ñÇ³ 
àñù³Ý ¿É ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ Ãáõñù 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù»ñ³ßË ÉÇÝÇ Ãáõñù³Ï³Ý 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ð³Ûáó 
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³Ý ³Ù»Ý ÙÇ 
¹ñë»õáñáõÙ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÇó Ñ³ÝáõÙ ¿ Ã»° Ù»ÏÇÝ 
»õ Ã»° ÙÛáõëÇÝ: ÐÇí³Ý¹³·ÇÝ »ñ»õ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ¹³éÝáõÙ ¿ 
Ýñ³Ýó μÝáñáß ·ÇÍÁ: ¸³ å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, ³ÛÉ 
Ñ³Ýó³·áñÍÇ Ñá·»μ³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï»õ³Ýù, áñáíÑ»ï»õ 
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÂáõñùÇ³ÛÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ ø»Ù³É ²Ã³ÃáõñùÁ 
μ³ó³é³å»ë ßñç³÷³Ïí³Í ¿ñ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç 
¹³ÑÇ×Ý»ñáí, ÇëÏ ÁÝã³ù³Õó Ãáõñù³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý 
½³Ý·í³ÍÝ»ñÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ÇÝ Ð³Ûáó 
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³ÝÁ: Ø»Í »Õ»éÝÇ 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÝ 
³í»ÉÇ ¿ μáñμáùáõÙ Ãáõñù»ñÇ ÑÇí³Ý¹³·ÇÝ 
»ñ»õ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³Ýù ëÏëáõÙ »Ý ³ÏïÇí³óÝ»É 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹³í³¹ñáõÃÛ³Ý áñáÝáõÙÝ»ñÁ: 
àñáÝáõÙÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ ËáëùÁ ¿ÉÛ³½Ç·óÇ ·áñÍ³ñ³ñ 
ê³Ç¹ ²ÉÇ ´³Ûñ³ùÇ Ñáñ ßí»Ûó³ñ³Ï³Ý Credit Suisse 
μ³ÝÏáõÙ å³ÑíáÕ 800 Ñ³½³ñ ûëÙ³ÝÛ³Ý áëÏ»¹ñ³ÙÇ 
Ù³ëÇÝ ¿: 6 ïáÝÝ³ ÏßéáÕ ³Û¹ áëÏ»¹ñ³ÙÝ»ñÁ μ³ÝÏÇÝ »Ý 
Ñ³ÝÓÝí»É 1980-Ç ë»åï»Ùμ»ñÇ 12-Ç ½ÇÝíáñ³Ï³Ý 
Ñ»Õ³ßñçÙ³Ý Ý³Ëûñ»ÇÝ, ßí»Ûó³ñ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ 
Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿, áñ áëÏÇÝ»ñÇ ³ÕμÛáõñÝ ³ÝÑ³Ûï ¿, 
Ë³ñ¹³ËáõÃÛ³Ý Ñáï ¿ ÷ãáõÙ ¹ñ³ÝÇó: 
ê³Ï³ÛÝ ²ÝÏ³ñ³ÛÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ åñáý. â³ÕñÁ ¾ñÑ³ÝÁ 
÷áË³Ý³Ï Ùï³Í»Éáõ, Ã» 6 ïáÝÝ³ ù³ß áõÝ»óáÕ 800 
Ñ³½³ñ áëÏ»¹ñ³ÙÝ Ç±Ýã Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ ¿ Ñ³ÛïÝí»É 
¿ÉÛ³½Ç·óÇ ·áñÍ³ñ³ñ ´³Ûñ³ùÇ Ñáñ Ó»éùáõÙ, ÇÝãá±õ »õ 
Ç±Ýã ÙÇçáóÝ»ñáí áõ ×³Ý³å³ñÑáí ¿ Ñ³ë»É Þí»Ûó³ñÇ³, 
Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝ ¿ Ñ³ÛïÝáõÙ, Ã» ´³Ûñ³ùÁ áñå»ë Å³é³Ý· 
ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï, å³Ûù³ñ»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ, ãÇ 
Ï³ñáÕ³ÝáõÙ μ³ÝÏÇó ëï³Ý³É Çñ Ñáñ áëÏÇÝ»ñÁ, ³å³ »õ 
³í»É³óÝáõÙ. §Ð»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿, §³ÕμÛáõñÝ ³ÝÑ³Ûï¦, 
³Ûë áëÏÇÝ»ñÇó Ë³ñ¹³ËáõÃÛ³Ý ÑáïÁ ÷ã»Éáõ Ù³ëÇÝ 
³ñï³Ñ³Ûïí»ÉÇë, Ç±Ýã ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñáí ¿ 
³é³çÝáñ¹í»É ßí»Ûó³ñ³Ï³Ý μ³ÝÏÁ¦: 
Æ ¹»å, ¾ÉÛ³½Ç·Ç áëÏÇÝ»ñÇ Ñ³ñóÁ ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 17-Ç 
Ñ³Ù³ñáõÙ ³ñÍ³ñÍí»É ¿ñ §ØÇÉÉÇ»Ã¦ Ã»ñÃáõÙ: Ð³Ù»Ý³ÛÝ 
¹»åë, åñáý. ¾ñÑ³ÝÇ §ÂÛáõñùÇ»¦ Ã»ñÃÇ ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 8-Ç 
Ñ³Ù³ñáõÙ Ññ³å³ñ³Ïí³Í Ñá¹í³ÍÁ, áñÝ ³ñï³ïå»É ¿ 
êï³ÙμáõÉÇ §Ð³ÛÃ»ñÃ¦ Ï³Ûù¿çÁ, Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿: ²Ñ³ 
Ã» ÇÝã ¿ ·ñ»É. §¾ÉÛ³½Ç·óÇ ·áñÍ³ñ³ñ ê³Ç¹ ²ÉÇ ´³Ûñ³ùÁ 
ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï å³Ûù³ñáõÙ ¿, áñ ßí»Ûó³ñ³Ï³Ý 
μ³ÝÏÇó ëï³Ý³ ÑáñÇó Å³é³Ý·³Í 800 Ñ³½³ñ 
ûëÙ³ÝÛ³Ý áëÏ»¹ñ³ÙÁ: ÂáõñùÇ³ÛáõÙ Þí»Ûó³ñÇ³ÛÇ 
¹»ëå³Ý è³ÛÙáÝ¹ ÎáõÝóÁ, ëï³ó³Í Ññ³í»ñÇÝ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, ¾ÉÛ³½Ç·áõÙ Ñ³Ý¹Çå»É ¿ñ ´³Ûñ³ùÇ 
Ñ»ï »õ ùÝÝ³ñÏ»É áëÏÇÝ»ñÇ ×³Ï³ï³·ÇñÁ: 
ØÇ±Ã» ³Ûë å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ã³÷Çó ¹áõñë ï³ñûñÇÝ³Ï ã¿: 
ØÇ ÏáÕÙ ÃáÕ³Í ³ÛÝ Ñ³ñóÁ, Ã» 6 ïáÝÝ³ ÏßéáÕ ³Ûë 
áëÏÇÝ»ñÁ ÇÝãå»ë »Ý ÷áË³¹ñí»É Þí»Ûó³ñÇ³, áõ½áõÙ »Ù 
Ñ³ñóÝ»É. §à±ñÝ ¿ 800 Ñ³½³ñ ûëÙ³ÝÛ³Ý áëÏÇÝ»ñÇ 
³ÕμÛáõñÁ¦: 
¾ÉÛ³½Ç·óÇ ù³Õ³ù³óáõ Ñ³Ý·áõóÛ³É Ñ³ÛñÁ 
§Ý³óÇëï³Ï³Ý áëÏÇÝ»ñÁ áñå»ë ³í³Ý¹ ÁÝ¹áõÝáÕ 
Þí»Ûó³ñÇ³Ý ÏÁÝ¹áõÝÇ Ý³»õ ÇÙ áëÏÇÝ»ñÁ¦ 
ïñ³Ù³μ³ÝáõÃÛ³Ùμ ¹ñ³Ýù Ñ³ÝÓÝ»É ¿ μ³ÝÏ: ê³Ï³ÛÝ 
ãÏ³ëÏ³Í»ù, áñ ³Û¹åÇëÇ áã ÙÇ ³éÇÃ μ³ó ãÃáÕÝáÕ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÉáμμÇÝ ³ñ¹»Ý Éáõë³ñÓ³ÏÇ ï³Ï í»ñóñ³Í 
å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ßí»Ûó³ñ³Ï³Ý μ³ÝÏ»ñáõÙ å³ÑíáÕ 
§³ÕμÛáõñÝ ³ÝÑ³Ûï¦ ¾ÉÛ³½Ç·Ç áëÏÇÝ»ñÁ: 
ÐáÏï»Ùμ»ñÇ í»ñç»ñÇÝ ¾ÉÛ³½Ç·áõÙ μÝ³ÏíáÕ Ù»ñ 
ù³Õ³ù³óÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñ»Éáí Çñ Ñáñ áõÝ»ó³Í 800 
Ñ³½³ñ ûëÙ³ÝÛ³Ý áëÏ»¹ñ³ÙÇ Ù³ëÇÝ, ÇëÏáõÛÝ Ñ³ÛïÝí»É 
¿ñ ûñ³Ï³ñ·áõÙ: ²í»ÉÇÝ, Þí»Ûó³ñÇ³ÛÇ ¹»ëå³ÝÝ ³Ûó»É»É 
¿ñ Ýñ³Ý, ÝáõÛÝÇëÏ áëÏÇÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 
ÙÇç³Ùï»É ¿ñ í³ñã³å»ï ¾ñ¹áÕ³ÝÁ: 
Àëï Ù»ñ ù³Õ³ù³óáõ, Ýñ³ Ñ³ÛñÁ 1980-Ç ë»åï»Ùμ»ñÇ 
12-Ç Ñ»Õ³ßñçÙ³Ý Ý³Ëûñ»ÇÝ 6 ïáÝÝ³ ÏßéáÕ ³Ûë 
áëÏÇÝ»ñÁ ó³Ù³ù³ÛÇÝ áõ Íáí³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí 
Ñ³ëóñ»É ¿ñ Þí»Ûó³ñÇ³: Üß»Ù, áñ 800 Ñ³½³ñ ûëÙ³ÝÛ³Ý 
áëÏáõ ³ñÅ»ùÁ Ý»ñÏ³ÛáõÙë 4 ÙÉñ¹ ÉÇñ³ ¿ Ï³½ÙáõÙ (Ùáï 
3,5 ÙÉñ¹ ¹áÉ³ñ): 
Ð»Ýó Ã»ñÃáõÙ Ï³ñ¹³óÇ áëÏÇÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ½·³óÇ, áñ 
³Ûëï»Õ ï³ñûñÇÝ³Ï μ³Ý Ï³: Ø»ÏÁ 800 Ñ³½³ñ 
ûëÙ³ÝÛ³Ý áëÏ»¹ñ³Ù áõÝ»Ý³, ³é³Ýó ÂáõñùÇ³ÛáõÙ Ï³Ù 
³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ å³ÑÇ ÙÇÝã»õ 
1980 Ã., ³å³ Ý³Ë³å»ë §Çñ³½»ÏíÇ¦ ë»åï»Ùμ»ñÇ 12-Ç 
½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ñ»Õ³ßñçÙ³Ý Ù³ëÇÝ »õ Ñ»Õ³ßñçáõÙÇó ÙÇ 
ù³ÝÇ ûñ ³é³ç ¹áõñë Ñ³ÝÇ ÂáõñùÇ³ÛÇó: 
àñù³Ý ÇÝÓ Ñ³ÛïÝÇ ¿, ÂáõñùÇ³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
³é³çÇÝ ßñç³ÝáõÙ áã áù §³éÓ»éÝ¦ ³Û¹åÇëÇ ·áõÙ³ñ ãÇ 
áõÝ»ó»É: 1924-ÇÝ ÑÇÙÝ³¹ñí³Í IS μ³ÝÏÇ Ï³åÇï³ÉÁ 250 
Ñ³½³ñ ÉÇñ³ ¿, ÇëÏ ³Ý·ÉÇ³óÇÝ»ñÁ ØáëáõÉÇó 
Ññ³Å³ñí»Éáõ Ñ³Ù³ñ 1926-ÇÝ 500 Ñ³½³ñ ÉÇñ³ ¿ÇÝ 
³é³ç³Ï»É ÂáõñùÇ³ÛÇÝ, áñÁ ãÁÝ¹áõÝí»ó: ²ÛëÇÝùÝ ËÝ¹ñá 
³é³ñÏ³ ·áõÙ³ñÁ å»ïáõÃÛáõÝÇó ·³ÕïÝÇ ï³ñÇÝ»ñ 
ß³ñáõÝ³Ï å³Ñ»ÉÝ ³Ý·³Ù ÇÝùÝÇÝ Ù»Í ËÝ¹Çñ ¿: 
Ø»ñ ù³Õ³ù³óáõ íÏ³ÛáõÃÛ³Ùμ, Ýñ³ Ñ³ÛñÁ 6 ïáÝÝ³ 
ÏßéáÕ áëÏ» ¹ñ³ÙÝ»ñÁ Ã³ùóñ»É ¿ §Çñ»Ýó ï³Ý ï³Ï 
÷áñ³Í ÷áëáõÙ¦: ºÃ» ³Ûë ·áõÙ³ñÁ í»ñçÇÝÁ í³ëï³Ï»É ¿ 
ßÝáñÑÇí ³é»õïñÇ, ³å³ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ 
ûëÙ³ÝÛ³Ý áëÏ»¹ñ³Ùáí ÇÝãå»±ë ¿ ³é»õïáõñ ³ñ»É: ÆÝãá±õ 
³Ûëù³Ý Ù»Í Í³í³ÉÇ ³é»õïñÇ ¹ÇÙ³ó ãÇ Ñ³ÛïÝí»É 
Ñ³ñÏ³ïáõÝ»ñÇ óáõó³ÏáõÙ: ÆÝãá±õ ¿ Ã³ùóñ»É ·áõÙ³ñÁ 
Ï³Ù ÇÝãá±õ ãÇ ÷áË³Ý³Ï»É, ãÇ ¹ñ»É Ãáõñù³Ï³Ý μ³ÝÏáõÙ, 
Ý»ñ¹ñáõÙ ãÇ ³ñ»É »õ ·áñÍ³ñ³Ý ãÇ Ï³éáõó»É: ¶áõó» ³Ûë 
áëÏ»¹ñ³ÙÝ»ñÇ ³ÕμÛáõñÝ ÇëÏ³å»ë ËÝ¹ñ³Ñ³ñáõÛó ¿: 
ºñμ Ù»ñ ù³Õ³ù³óáõ Ñ³Ý·áõóÛ³É Ñ³ÛñÁ Ùï³ÍáõÙ ¿ñ 
§Ý³óÇëï³Ï³Ý áëÏÇÝ»ñÁ å³ÑáÕ Þí»Ûó³ñÇ³Ý Ïå³ÑÇ 
Ý³»õ ÇÙ áëÏÇÝ»ñÁ¦, ÙÇ±Ã» ã·Çï»ñ, áñ ³Û¹ áëÏÇÝ»ñÁ 
Ññ»³Ý»ñÇÝ ¿ñ å³ïÏ³ÝáõÙ, ³ÛÉ áã Ã» Ý³óÇëïÝ»ñÇÝ: 
ØÇÉÇáÝ³íáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý 
×³Ùμ³ñÝ»ñáõÙ áãÝã³óÝáÕ Ý³óÇëïÝ»ñÝ ³é·ñ³í»É ¿ÇÝ 
Çñ»Ýó ½áÑ»ñÇ áõÝ»óí³ÍùÁ »õ Ñ³ïáõÏ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ 
óáõó³μ»ñ»É áëÏÇÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ: Æ ¹»å, 90-
³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ý³óÇëïÝ»ñÇ ³é·ñ³í³Í áëÏÇÝ»ñÇ 
ßí»Ûó³ñ³Ï³Ý μ³ÝÏ»ñáõÙ å³Ñå³ÝÙ³Ý ßáõñçÁ 
ù³Õ³ù³Ï³Ý ÷áÃáñÇÏ ¿ñ μ³ñÓñ³ó»É: ²Û¹ áëÏÇÝ»ñÇ Ñ»ï 
Ï³åí³Í ßí»Ûó³ñ³Ï³Ý μ³ÝÏ»ñÁ ëïÇåí³Í ¿ÇÝ 
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ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý áñáß ·³ÕïÝÇùÝ»ñ Ñ³ÛïÝ»É ²ØÜ-ÇÝ áõ 
²Ý·ÉÇ³ÛÇÝ: §ÐáÉáùáëÃÇ ½áÑ»ñÇ¦ ³ÝáõÝÁ ÏñáÕ 
μ³½Ù³ÃÇí Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ ÁÝÏ»É »Ý ³Ûë 
áëÏÇÝ»ñÇ Ñ»ï»õÇó: ²é»ÕÍí³ÍÝ ³é ³Ûëûñ ãÇ 
μ³ó³Ñ³Ûïí»É: ¸»é ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿É 
ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ »Ý: 
²Ñ³ Ã» ÇÝãá±õ ¿ÇÝ ½³ñÙ³ó»É, Ï³ñ¹³Éáí 800 Ñ³½³ñ 
ûëÙ³ÝÛ³Ý áëÏ»¹ñ³ÙÇ Ù³ëÇÝ: ºÃ» ³Û¹ áëÏÇÝ»ñÁ 
ßí»Ûó³ñ³Ï³Ý μ³ÝÏ»ñáõÙ ¹ñí»É »Ý §Ý³óÇëï³Ï³Ý 
áëÏÇÝ»ñÇ¦ ûñÇÝ³Ïáí, ³å³ ³Ûë ·áõÙ³ñÇ ³ÕμÛáõñÝ 
³ÝÑ³Ûï ÉÇÝ»Éáõ ³éáõÙáí å»ïù ¿ ï»ÕÇù ï³ Éáõñç 
Ùï³Ñá·áõÃÛ³Ý: Â³É»³Ã ÷³ß³Ý §¶³ÕïÝÇ 
ÃÕÃ³Íñ³ñáõÙ¦ 1915-ÇÝ Ø³Ùáõñ³ÃáõÉ³½Ç½Çó (¾ÉÛ³½Ç·) 
ï»Õ³Ñ³Ýí³Í Ñ³Û»ñÇ ÃÇíÁ 70 Ñ³½³ñ ¿ ÝßáõÙ: ²Û¹ 
Ñ³Û»ñÇó áã Ù»ÏÝ ³ÛÉ»õë ¾ÉÛ³½Ç· ãí»ñ³¹³ñÓ³í: 
î»Õ³Ñ³Ýí»É »Ý Ý³»õ ù³Õ³ùÇ áõÝ»õáñ Ñ³Û 
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ: ¶ñ»Ã» Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³Û ÁÝï³ÝÇù 
§ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá í»ñ³¹³éÝ³Éáõ¦ ÑáõÛëáí 
÷áË³Ý³Ï áõÝ»ó³Í áëÏÇÝ Çñ Ñ»ï í»óÝ»Éáõ, ÃáÕ»É ¿ 
Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý íëï³Ñ»ÉÇ Ñ³ñ»õ³ÝÇ Ùáï Ï³Ù Ã³Õ»É 
³å³Ñáí ÙÇ ï»Õ, ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï 
μ»ñÝ»μ»ñ³Ý å³ïÙáõÙ »Ý: ²Û¹åÇëÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñ 
å³ïÙáõÙ »Ý Ý³»õ ²ñ»õ»ÉÛ³Ý ²Ý³ïáÉÇ³ÛÇ ³ÛÉ 
ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ: ²í»ÉÇÝ, ²ØÜ-Ç ù³Õ³ù³óÇ μ³½Ù³ÃÇí 
Ñ³Û»ñ Çñ»Ýó å³å»ñÇ Ã³Õ³Í áëÏÇÝ»ñÁ ·ïÝ»Éáõ 
ÝÏ³ï³éáõÙáí Ñ³×³Ë »Ý ³Ûó»ÉáõÙ ³Ûë ßñç³ÝÝ»ñÁ: 
2015-ÇÝ Éñ³ÝáõÙ ¿ ³Ûëå»ë Ïáãí³Í Ð³Ûáó 
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÁ: Ð³Û»ñÁ Ï³ñ»õáñ 
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë ³Û¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ: Î³ëÏ³ÍÇó 
í»ñ ¿, áñ ³Û¹ ³éáõÙáí áñ»õ¿ ³éÇÃ μ³ó ãÃáÕÝáÕ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÉáμμÇÝ ³ñ¹»Ý Éáõë³ñÓ³ÏÇ ï³Ï í»ñóñ³Í 
å»ïù ¿ ÉÇÝÇ §³ÕμÛáõñÝ ³ÝÑ³Ûï¦ ³Ûë áëÏÇÝ»ñÁ: ¾É ã»Ýù 
ËáëáõÙ ßí»Ûó³ñ³Ï³Ý Credit Suisse μ³ÝÏÇ Ù³ëÇÝ, áñÁ 
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿. §àëÏÇÝ»ñÁ ËÝ¹ñ³Ñ³ñáõÛó »Ý: 
Ê³ñ¹³ËáõÃÛ³Ý Ñáï ¿ ÷ãáõÙ¦: Ð»ï»õ³μ³ñ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ 
í³ñã³å»ïÇÝ Ë³éÝ»É ³ÛëåÇëÇ ÙáõÃ ·áñÍ»ñÇ Ù»ç, áñÇ 
Í³ÛñÁ ùÇã Ã» ß³ï Ñ³ÛïÝÇ ¿, Ã» á±õñ ¿ ï³Ý»Éáõ: ²é³í»É 
»õë ãÇ Ï³ñ»ÉÇ í³ñã³å»ïÇÝ ¹Ý»É ³ÛÝåÇëÇ 
Çñ³íÇ×³ÏáõÙ, áñ Ý³ Ñ³ÛïÝíÇ §³ÕμÛáõñÝ ³ÝÑ³Ûï¦ 
·áõÙ³ñÇ Ñ»ï»õÇó ÁÝÏÝáÕÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏáõÙ, ÇÝãÁ, 
Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí, ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ ¿ 
Éáõñç ËÝ¹Çñ ¹³éÝ³É ³é³çÇÏ³ÛáõÙ¦: 

Ð²Îà´ â²øðÚ²Ü-²½· 
 
Դերսիմի ներողությանը հաջորդելու է Հայոց 
ցեղասպանությունը. թուրք ազգայնականներ 

 

 
 
Թուրքիայում չեն դադարում քննադատել վարչապետ Թայիփ 
Էրդողանին, ով «համարձակվել» էր ներողություն խնդրել 
Դերսիմի կոտորածների համար: Սյս անգամ քննադատողի 
դերում է հանդես եկել «Ազգայնական շարժում» 
խորհրդարանական կուսակցության անդամ, պատգամավոր 
Օզջան Ենիչերին: 
Ենիչերին Էրդողանի խոսքերը բնորոշել է որպես հարված 

Աթաթուրքին, հանրապետականությանն ու թուրք ժողովրդին: 
Հիշեցնենք, որ Էրդողանը, անդրադառնալով 1937-38 թթ-ին 
Դերսիմում իրականացված կոտորածներին, նշել էր, թե «եթե 
հարկավոր է, ապա իքնը պետության անունից ներողություն է 
խնդրում «այդ դեպքերի» համար»: 
«Այժմ էլ հերթում են Հայոց ցեղասպանության, Սեպտեմբերի 6-7-
ի դեպքերի, Իզմիրի հրդեհը և այլն…»,-նշել է ազգայնական 
պատգամավորը` ակնարկելով, որ Էրդողանը կարող է 
ներողություն խնդրել նաև այդ դեպքերի համար: 
HayNews.am 
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Æñ³ùáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ ÙÝ³ó»É ¿ 
ßáõñç 10 Ñ³½³ñ Ñ³Û 

 

 
 
News.am. 30-11-2011- Æñ³ùáõÙ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ ß³ï 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ Çñ³ùÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï 
Éù»óÇÝ ³Û¹ »ñÏÇñÁ, Ù»ÏÝ»Éáí ²ØÜ, »íñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñ 
áõ Ð³Û³ëï³Ý, áñÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí, Æñ³ùáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
³éÙ³Ùμ, ÙÝ³ó»É ¿ ßáõñç 10 Ñ³½³ñ Ñ³Û: ²Ûë Ù³ëÇÝ 
³Ûëûñ` ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 30-ÇÝ, Ù³ÙáõÉÇ ³ëáõÉÇëáõÙ 
Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿ Facebook ëáóÇ³É³Ï³Ý ó³ÝóáõÙ 
Çñ³ù³Ñ³Û»ñÇ ËÙμÇ ³¹ÙÇÝÇëïñ³ïáñ ²ñ³ ²ßãÛ³ÝÁ, 
Ñ³í»É»Éáí, áñ Ýñ³Ýó Ùáï Ï»ëÝ ³åñáõÙ ¿ ´³Õ¹³¹áõÙ: 
«Ø»ñÓ³íáñ ²ñ»õ»ÉùáõÙ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 
Ñ³Ý·»óÝ»É Ñ³Û»ñÇ Ñ»ï³·³ ³ñï³·³ÕÃÇÝ ¹»åÇ 
Ð³Û³ëï³Ý: Ð³ñó ¿ Í³·áõÙ. ÆëÏ Ï³ñá±Õ ¿ ³Ûë »ñÏÇñÝ 
ÁÝ¹áõÝ»É Çñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ»,-Ýß»É ¿ Ý³: ²ßãÛ³ÝÇ 
Ëáëùáí, Ý³Ëù³Ý Çñ³ùÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ ´³Õ¹³¹áõÙ 
Ñ³Û»ñÇ ÃÇíÁ ·ñ»Ã» ³ÛÝù³Ý ¿ñ, áñù³Ý ³Ûëûñ Æñ³ùÇ áÕç 
ï³ñ³ÍùáõÙ Ñ³Û»ñÇ ÃÇíÝ ¿: 
«Æñ³íÇ×³ÏÁ ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ Ï³ñáÕ ¿ 
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë ·³É, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝï»Õ 
å³ñμ»ñ³μ³ñ ³Ñ³μ»ÏãáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ï»ÕÇ áõÝ»ÝáõÙ, 
áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý áõÕÕí»É ùñÇëïáÝÛ³Ý»ñÇ, 
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, Ñ³Û»ñÇ ¹»Ù»,-Ï³ñÍÇù ¿ Ñ³ÛïÝ»É 
²ßãÛ³ÝÁ: 
¶Ý³Ñ³ï»Éáí Æñ³ùáõÙ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý»ñÏ³ ¹ñáõÃÛáõÝÁ, 
Ý³ Ýß»É ¿, áñ Ñ³Û»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý ùÇã Ã» ß³ï Ï³ÛáõÝ 
íÇ×³ÏáõÙ:Ð³Û»ñ»ÝÇ áõëáõóáõÙÁ å³ßïå³Ýí³Í ¿ 
ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùμ, μ³Ûó »ñÇï³ë³ñ¹ Ñ³Û»ñÇ 
ßñç³ÝáõÙ Ñ³Û»ñ»ÝÇ ÇÙ³óáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ ÇçÝáõÙ ¿: 
Æñ³ù³Ñ³Û»ñÝ áõÝ»Ý ï³ñμ»ñ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, 
μ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý »õ ÏñÃ³Ï³ÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ: 
´³Õ¹³¹áõÙ Ï³ 4 Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇ»,-³ë»É ¿ Ý³: 

 
Կիպրոսի թուրքական հատվածում գտնվող 

Մակարավանքը կործանվում է  
Եթե նայեք այսպես կոչված «Հյուսիսային Կիպրոսի 

Թուրքական Հանրապետություն» քարտեզը, դուք ոչ մի նշան չեք 
գտնի, որ այդտեղ Սուրբ Մագար վանական համալիրի գոյություն 
ունի: 
     Վանական համալիրն անտեսվում է թուրքական 
իշխանությունների կողմից: 1000 տարեկան ուխտավայրը 
հնարավոր է շուտով չդիմանա բնության վնասակար 



 

  

ÈàôÚê # 167  ¸»Ïï»Ùμ»ñ 2011 Ã.  ¿ç 7 

ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ 
  

ներգործությանը, թուրք բարբարոսներին և վերանա: 
Վանական համալիրը տեղակայված է Պլատանիոթիսսա 
անտառի խորքում: Այն կառուցվել է ղպտի քրիստոնյաների 
կողմից Ալեքսանդրիայի սուրբ Մակարիոս ճգնավորի 
հիշատակին 1000-ական թվականներին: 
Նախքան 1425 թվականը այն փոխանցվել է Հայկական 
եկեղեցու հովանավորչության տակ` դառնալով ուխտատեղի և 
ստացել «Կապույտ վանք» անվանումը` փայտե տանիքի գույնից: 
Այստեղ են պահվել նաև մեծ թվով արժեքավոր ձեռագրեր` 
թվագրված 1202-1740 թվականները: Դրանցից մի քանիսը 
հետագայում տեղափոխվել են Կիլիկիայի կաթողիկոսարան: 
Վանքը որպես հոգևոր կենտրոն գործել է մինչ 1800 թվականը, 
որից հետո օգտագործվել է որպես դպրոց, ապաստարան և այլն: 
Այժմ վանքի վիճակը աղետալի է: Վանքը կորցրել է իր դեմքը: Այն 
վերածվել է ավերակի: Փոխանակ վերանորոգելու` 
տեղաբնակներն այն փորձել են որպես հյուրանոց օգտագործել 
1998,1999 և 2006 թվականներին, սակայն ամեն անգամ 
կանգնեցվել են Կիպրոսի Հանրապետության, Հայաստանի և 
Կաթողիկոսարանի, Վատիկանի կողմից: 
Բացի հիմնական եկեղեցուց, միայն երկու հայատառ գրված 
պաստառներն են հուշում, որ ճիշտ տեղում ես հայտնվել: 
Դրանցից մեկը անեղծ է մնացել, քանի որ բավականին վերևում է 
գտնվում և բարբարոսների ավերածություններից չի տուժել: Այն 
թվագրվում է 1933 թվական:Ինչպես նշել է հայ համայնքի 
առաջնորդ Վարդգես Մահտեսյանը, «մենք գումար չունենք այն 
վերակառուցելու համար: Գրեթե ոչինչ չի մնացել վանքից, և 
հիմա խնդիրն այն է, որ պահպանենք այն ամենը ինչ կա»: 
2007 թվականին Մահտեսյանը սկսել է կազմակերպել 
ուղևորություն դեպի պատմական վանքը մայիս ամսվա ամեն 
առաջին շաբաթ օրը:  

 
Մակարավանքը` մինչ թրքական օկուպացումը 

 

 
 

Մակարավանքը` ներկայումս 
 

 

ØÇç³½·³ÛÇÝ 
Պատերազմի դեպքում Ադրբեջանի 
խողովակաշարերը շատ մոտ կլինեն… 

The 
Economist

 

The Economist հայտնի հանդեսն անդրադարձել է Արցախի 
հարցին իր «Հակամարտությունը սառույցի վրա» հոդվածով: 
Հոդվածում ներկայացվում է հակամարտության պատմությունը` 
փոքր-ինչ կանգ առնելով Շուշիի վրա: 
Լիբանանից Շուշի տեղափոխված Մայք Աղաջյանը 
պատրաստվում է հյուրանոցներ կառուցել հայկական քաղաքում: 
«Եկել եմ, որպեսզի տեսնեմ հողը, որի համար արյուն ենք 
թափել»,-հավելում է Շուշի տեղափոխված լիբանանահայը: 
Հոդվածում պատմական ակնարկից հետո The Economist-ը 
գալիս է այն համոզման, որ Ստեփանակերտում (իմիջիայլոց, 
գրված է Ստեփանակերտ, և ոչ «Խանքենդի» ադրբեջանակն 
տարբերակը) բոլորը հանգիստ են, քանի որ Հայաստանը 
Ռուսաստանի հետ դաշնակից է, իսկ Ադրբեջանի եկամուտի 
հիմնական աղբյուրը հանդիսացող նավթը արտահանող 
խողավակները Արցախին շատ մոտ են անցնում իսկ 
պատերազմի դեպքում դրանք շարքից հանելու համարատ 
ջանքեր պետք չեն լինի:   HayNews.am 

²êàðÆÜºðÀ ²¼¶²ÚÆÜ 
öàøð²Ø²êÜàôÂÚ²Ü Î²ð¶²ìÆÖ²Î ºÜ 

ä²Ð²ÜæàôØ ÂàôðøÆ²ÚàôØ 
ä³Ñ³Ýç³ï»ñÁ Þí»¹Ç³ÛáõÙ Ï³é³í³ñáÕ Ïá³ÉÇóÇ³ÛÇ 

³Ý¹³Ù, øñÇëïáÝ»³-¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý 
å³ï·³Ù³íáñ èáμ»ñï Ð³É»ýÝ ¿: Ü³ Ýß»É ¿, áñ Ý»ñÏ³ÛáõÙë 
Þí»¹Ç³ÛáõÙ Ùáï 100 Ñ³½³ñ ³ëáñÇ ¿ μÝ³ÏíáõÙ, ³å³ 
Þí»¹Ç³ÛÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇó å³Ñ³Ýç»É ¿ ¹ÇÙ»É ºíñáÙÇáõÃÛáõÝ, 
áñå»ë½Ç Ñ³Ý¹»ë ·³ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ ³ëáñÇÝ»ñÇÝ ³½·³ÛÇÝ 
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý 
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùμ: 

ä³ï·³Ù³íáñ Ð³É»ýÁ, ÇÝãå»ë ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 17-ÇÝ íÏ³Û»É ¿ñ 
ANF ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ, Þí»¹Ç³ÛÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ 
Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ¹ÇÙáõÙáõÙ Ýß»É ¿, áñ 1900-³Ï³Ý ÃÃ. ëÏ½μÝ»ñÇÝ 
úëÙ³ÝÛ³Ý ÂáõñùÇ³ÛáõÙ ³í»ÉÇ ù³Ý 2 ÙÇÉÇáÝ ³ëáñÇ, Ñ³Û »õ 
ÑáõÛÝ ¿ñ μÝ³ÏíáõÙ, ²é³çÇÝ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ 
ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³ëáñÇÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ ëå³Ýí»É Ï³Ù 
íï³ñí»É ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇ »ñÏñÇó, Ý»ñÏ³ÛáõÙë ÂáõñùÇ³ÛáõÙ ÙÝ³ó»É 
»Ý ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 15 Ñ³½³ñ ³ëáñÇÝ»ñ: 

²ÛÝáõÑ»ï»õ Ý³ ß³ñáõÝ³Ï»É ¿. §²Ûëûñ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ 
ùñÇëïáÝÛ³Ý»ñÝ áõ ³ëáñÇÝ»ñÁ ½ñÏí³Í »Ý Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ »õ 
³½·³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÁ å³Ñå³Ý»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÇó: 
¸³í³Ý³ÝùÇ å³ï×³éáí Ýñ³Ýù ×ÝßáõÙÝ»ñÇ ÃÇñ³Ë »Ý 
¹³éÝáõÙ: Âáõñù³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ³é·ñ³í»É 
Ýñ³Ýó Ï³Éí³ÍùÁ: ¸ñ³ í³é ³å³óáõÛóÁ Ù»ñ Ñá·»õáñ Ï»ÝïñáÝ 
Ø³ñ ¶³μñÇ»É ï³×³ñÝ ¿, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ Ø³ñ¹ÇÝÇ ØÇ¹Ç³Ã 
·³í³éáõÙ: ²½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý ³ÛÝ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ, 
ÇÝã ÂáõñùÇ³ÛáõÙ áõÝ»Ý Ñ³Û»ñÁ, ÑáõÛÝ»ñÁ »õ Ññ»³Ý»ñÁ, å»ïù ¿ 
áõÝ»Ý³ Ý³»õ ³ëáñÇÝ»ñÁ: Þí»¹Ç³Ý ³Û¹ Ñ³ñóáí ÃáÕ 
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝ óáõó³μ»ñÇ ºØ-áõÙ¦: 
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¸ºðêÆØòÆÜºðÀ ÜºðàÔàôÂÚàôÜ ºÜ 
ä²Ð²ÜæàôØ Âàôðø²Î²Ü 

äºîàôÂÚàôÜÆò 
Ü»ñÏ³ÛáõÙë ÂáõÝç»ÉÇ í»ñ³Ýí³Ýí³Í ¸»ñëÇÙÁ 

Ù»Í³å»ë μÝ³Ï»óí³Í ¿ ½³½³Ý»ñáí, ³ÛÝï»Õ Ù³ë³Ùμ 
μÝ³ÏíáõÙ »Ý Ý³»õ ùñ¹»ñ: 1915-Ç ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 
ï³ñÇÝ»ñÇÝ »Ã» ¸»ñëÇÙáõÙ Ñ³Û»ñÇÝ ÷ñÏ»É »Ý, ³å³ 
÷ñÏáÕÝ»ñÝ ³ÝËïÇñ »Õ»É »Ý ³É³íÇ ½³½³Ý»ñÁ, ³ÛÉ áã 
Ã» ¹ñ³Ëï ÁÝÏÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ·áÝ» 3 Ñ³ÛÇ ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ 
ëñμ³½³Ý å³ñïù Ñ³Ù³ñáÕ ëáõÝÝÇ ùñ¹»ñÁ: 

1937-38 ÃÃ. ¹»é»õë ø»Ù³É ²Ã³ÃáõñùÇ ûñáù 
úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý Çñ³í³Å³é³Ý·áñ¹ ÂáõñùÇ³ÛÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ ³åëï³ÙμáõÃÛáõÝÁ ×Ýß»Éáõ 
å³ïñí³Ïáí Ïáïáñ³Í ë³ñù»ó Ý³»õ ¸»ñëÇÙáõÙ, 
ëå³Ý»Éáí ÙÇÝã»õ 90 Ñ³½³ñ Ù³ñ¹: Øï³ó³ÍÇÝ 
³åëï³ÙμáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁª ê»ÛÇ¹ èÇ½³Ý Çñ í»ó 
½ÇÝ³ÏÇóÝ»ñáí ¹»é»õë 1937-ÇÝ ¹³í³¹ñ³μ³ñ 
Ó»ñμ³Ï³Éí»É, ³å³ »õ ÝáõÛÝ ÃíÇ ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 15-ÇÝ 
Ï³Ë³Õ³Ý ¿ñ μ³ñÓñ³óí»É: 

²Ûë ï³ñ»ÉÇóÇ ³éÃÇí êï³ÙμáõÉáõÙ ¸»ñëÇÙóÇÝ»ñÇ 
ÙÇáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ³ÛÉ ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »õ §¸»ñëÇÙ¦ 
Ã»ñÃÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùμ Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¿ ÙÇçáó³éáõÙ, 
áñï»Õ Ñ³Ù³ï»Õ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÁ Ññ³å³ñ³Ï»É ¿ 
Ýßí³Í ÙÇáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ Ø»ëáõÃ ¶»ñã»ùÁ: Ü³ 
¸»ñëÇÙÇ Ïáïáñ³ÍÇ Ñ³Ù³ñ Ý»ñáÕáõÃÛáõÝ ¿ å³Ñ³Ýç»É 
Ãáõñù³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÇó, ³å³ »õ ³ë»É ¿. §74 ï³ñÇ 
³é³ç ¾ÉÛ³½Ç·Ç Ññ³å³ñ³ÏáõÙ Ù³Ñ³å³ïÅÇ 
»ÝÃ³ñÏ»óÇÝ ê»ÛÇ¹ èÇ½³Ý »õ Ýñ³ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ: ²Ûë 
Ù³Ñ³å³ïÇÅÁ ¸»ñëÇÙÇ Ïáïáñ³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
Ûáõñ³ï»ë³Ï å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝ ¿ñ: Ø³Ñ³å³ïÅÇó Ñ»ïá 
ßñç³ÝáõÙ é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Í³í³Éí»óÇÝ: 
ì³Ûñ³·³μ³ñ Ïáïáñ»óÇÝ ³Ý½»Ý μÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ, 
Ï³Ý³Ýó, »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ: Ê³Õ³Õ μÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ¹»Ù 
û·ï³·áñÍí»É ¿ñ ùÇÙÇ³Ï³Ý ½»Ýù »õ ÃáõÝ³íáñ ·³½: 
î³ëÝÛ³ÏÑ³½³ñ³íáñ Ù³ñ¹ÇÏ Ïáïáñ³ÍÇ ½áÑÁ ¹³ñÓ³Ý: 
ÐñÇ áõ ëñÇ Ù³ïÝí»óÇÝ ·ÛáõÕ»ñÁ: ÌÝáÕÝ»ñÇó ËÉí³Í 
Ù³ÝáõÏÝ»ñáí »õ ï»Õ³Ñ³Ýí³ÍÝ»ñÇ ù³ñ³í³ÝÝ»ñáí 
¸»ñëÇÙÁ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ï³Ý³ï»ëÁ »Õ³í 
³Ù»Ý³ëáëÏ³ÉÇ μéÝáõÃÛ³Ý¦: 

¸»ñëÇÙóÇÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï 
³ë»É ¿, áñ Ïáïáñ³ÍÇ Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ ³Û¹ 
ûñ»ñÇÝ ÇßËáÕ í³ñã³Ï³ñ·Á, ³ÝËïÇñ μáÉáñ 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáí, ³å³ »õ ÁÝ¹·Í»É ¿. §¸ñ³ 
ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ ³é ³Ûëûñ 
Ïáïáñ³ÍÝ»ñÝ ³ñ¹³ñ³óÝáÕ ÄáÕáíñ¹³-
Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ ¿: Ð³Ýó³ÏÇó »Ý 
Ý³»õ Ãáõñù³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÁ ß³ñáõÝ³ÏáÕ 
ÙÛáõë μáÉáñ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù í»ñçÇÝ 74 
ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý »Ý »Ï»É: ²Û¹ ÃíáõÙª 
í³ñã³å»ï ¾ñ¹áÕ³ÝÇ §²ñ¹³ñáõÃÛáõÝ »õ μ³ñ·³í³×áõÙ¦ 
Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ Ñ³Ù³éáñ»Ý å³ßïå³ÝáõÙ ¿ 
ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ μÝ³çÝçÙ³Ý 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ¦: 

Æ ¹»å, ¸»ñëÇÙÇ Ïáïáñ³ÍÇ ûñ»ñÇÝ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ 
·áñÍáõÙ ¿ñ ÙÇ³Ïáõë³Ïó³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·, »ñÏñáõÙ 
ÙÇ³ÝÓÝÛ³ ÇßËáõÙ ¿ñ »ñÇïÃáõñù»ñÇ ÆÃÃÇÑ³ï í» 
Â»ñ³ùùÇ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ñ³çáñ¹ ÄáÕáíñ¹³-
Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ëï»ÕÍ»É ¿ 
ÂáõñùÇ³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹Çñ ø»Ù³É 
²Ã³ÃáõñùÁ: 

 
Ð. â²øðÚ²Ü 

ՀՀ-ում Իրանի դեսպան. Իրանը միշտ կմնա 
եղբայրական Հայաստանի և հայ ժողովրդի 

կողքին 
Իրանի ժողովուրդն ու կառավարությունը միշտ կմնան 

եղբայրական և բարեկամական երկիր Հայաստանի և հայ 
ժողովրդի կողքին: Այդ մասին իրանական «ՖԱՐՍ» 
լրատվական գործակալության հաղորդմամբ` Երևանի 
Կրթության միջազգային ակադեմիայում տեղի ունեցած 
միջոցառման ժամանակ հայտարարել է ՀՀ-ում ԻԻՀ դեսպան 
Սեյյեդ Ալի Սաղայիանը: Համաձայն տեղեկատվության` 
Կրթության միջազգային ակադեմիայում տեղի ունեցած 
միջոցառման ժամանակ ՀՀ-ում ԻԻՀ դեսպանության մշակույթի 
հարցերով խորհրդական Մոհամմադ Ռեզա Շաքիբային 
շնորհվել է Լազարյանի միջազգային հարաբերությունների 
ինստիտուտի պատվավոր դոկտորի աստիճան:  
Իրանական «ԻՌԱՍ» լրատվական գործակալությունն էլ 
հաղորդում է, որ ՀՀ մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը 
ՀՀ-ում ԻԻՀ դեսպանության մշակույթի հարցերով խորհրդական 
Մոհամմադ Ռեզա Շաքիբայի պաշտոնավարման ավարտի 
կապակցությամբ, վերջինիս պարգևատրել է մշակույթի 
նախարարության բարձրագույն պարգևով: 

 

Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
Սոցիալիստական, իրավահավասարության ու 
առանց շահագործումների հասարակարգի 

իդեալները համամարդկային են 
Posted by norkhosq.net on November 29th, 2011 

 
Նոյեմբերի 29-ը Սովետական Հայաստանի տարեդարձի օրն 

է: 1920 թ- Նոյեմբերին Հայ ժողովրդի ամենահեռատես,  
քաղաքականապես գիտակ ու զարգացած հատվածը՝ հայ 
բոլշևիկ համայնավարները, կատարեցին պատմական ու 
ժամանակի համար ամենաճշգրիտ որոշումը: Հայաստանը  
հռչակելով սոցիալիստական հանրապետություն, չեղյալ 
հայտարարելով Ալեքսանդրապոլի ստրկացուցիչ 
պայմանագիրը, նրանք Հայաստանի ու հայ ժողովրդի 
փրկությունը տեսան Ռուսաստանի մեծ հեղափոխության  
հաղթանակի ու Ռուսաստանի հետ քաղաքական  դաշինք 
կնքելու մեջ: 

Ստեփան Շահումյանը, Սարգիս Կասյանը, Սուրեն 
Սպանդարյանը, Ալեքսանդր Մյասնիկյանը, Եղիշե Չարենցը, 
Աղասի Խանջյանը, Վահան Տերյանը ,  ազգային հերոս գեներալ 
Անդրանիկը ու հարյուրավոր այլ հայրենասեր ու լուսավոր 
մտքի տեր մարդիկ, կանգնեցին Հայաստանի նոր ու փրկարար 
ուղու ակունքներին: Չլիներ հայ բոլշևիկ (մեծամասնական) 
համայնավարների այս պատմական մեծ սխրագործությունը, 
հազիվ  թե հայ ժողովուրդը փրկվեր գազան թուրքի երախից: 

Խորհրդային  ժամանակաշրջանը դարձավ հայ ժողովրդի  
զարգացման ու առաջադիմության նոր դարաշրջան…  Այն, ինչ 
կատարված է Սովետական Հայաստանի 
 հանրապետությունում, այսօր աշխարհի ու հայության աչքի 
առջևում է: Նրանք, ովքեր միտոմննավոր նսեմացնում են հայ 
ժողովրդի խորհրդային ժամանակաշրջանի  ձեռքբերումները, 
խեղաթյուրում  պատմությունը, անշուշտ, մեր ժողովրդի 
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բարեկամները չեն:Անկախության 20  տարին Սովետական 
Հայաստանի անցած ուղու համարյա մեկ երրորդ 
ժամանակահատվածն է,  նոր հասարակարգի՝ 
դրամատիրական ու ազատ շուկայի ջատագովները թող ցույց 
տան իրենց ձեռքբերումները: 

Արփա- Սևան 48  կիլոմետր երկարությամբ լեռնային 
ջրանցք կառուցող ժողովուրդը, այսօր մակարոնը Իրանից ու 
Թուրքիայից է ներմուծում: 

Ցավոք, միջազգային իմպերիալիզմին , արտաքին ու ներքին 
հակահեղափոխական ուժերին  հաջողվեց կասեցնել մեր 
հայրենիքի՝ Սովետական Հայաստանի հանրապետության 
զարգացման ուղին… 

Սոցիալիստական, իրավահավասարության ու առանց 
շահագործումների հասարակարգի իդեալները 
համամարդկային են  և ունեն դինամիկ զարգացում: Այս 
զարգացման ընթացքը կասեցնել հնարավոր չէ, հակառակ 
դեպքում մարդկությունը  կդադարի նոր հանգրվաններ 
նվաճելու իր  զարգացման բնական ընթացքից… 

Շնորհավորում ենք Նոյեմբերի 29 – ը, Խորհրդային 
Հայաստանի տարեդարձը, ցանկանալով ուժ ու կորով 
հայրենիքի աշխատավոր ժողովրդին՝ իրենց իրավունքներին 
վերատիրանալու գործում: 

¸áÏï. æ. ´³ñë»ÕÛ³Ý 
«Նոր խոսք» 

 
ì²Ô²ðÞ²ä²î¾Üª ì²Ô²ðÞ²ä²î 

Ð²Úð ä²ðºî Ì.ì. ºð¾òº²Ü 
Ð»ï³ùñùñáõÃ»³Ùμ Ï³ñ¹³óÇ §²ëå³ñ¿½¦ ûñ³Ã»ñÃÇ 

áõñμ³Ã 14 ÑáÏï»Ùμ»ñ 2011 (Û³ïáõÏ μ³ÅÇÝª ÝáõÇñáõ³Í 
Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Ï³ÃáÕÇÏáëÇÝ), áñáõÝ Ù¿ç ØÇõéáÝ Í.í. 
²½ÝÇÏ»³Ý ÏÁ ·ñ¿ »õ ÏÁ μ³ó³ïñ¿ Ø»ÍÇ ï³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ 
Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý §ì³Õ³ñß³å³ï¿Ý ²ÝÃÇÉÇ³ë¦ 
å³ïÙ³Ï³Ý »ñÃÁ »õ Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñÁ: 

àñù³Ý ¿É Ù»ñ ëñïÇÝ ÙûïÇÏ Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý 
Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñáõÙ Ù³ëÇÝ ¿ áñ ÏÁ ç³ï³·áí¿ Ñ³Ûñ ëáõñμÁ, 
ë³Ï³ÛÝ ¹ñ¹³å³ï×³éÁ, íëï³Ñ³μ³ñ, Ø»ÍÇ ï³ÝÝ 
ÎÇÉÇÏÇáÛ Ï³ÃáÕÇÏáëÇÝª ÜáñÇÝ ê. úÍáõÃÇõÝ ²ñ³Ù ².Ç 
³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ ¿ñ Î³ÉÇýáñÝÇ³, »õ Çμñ Û³ñÙ³ñ å³ñ³·³Û ÙÁ 
Çñ å³ïÙ³ÍÝ»ñáõ ÏáÕùÇÝª ³Ý ÏÁ Û³ÛïÝ¿ §Çñ 
·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ¦, áñáÝù »ë ÏÁ ËáñÑÇÙ ã»Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»ñ å³ïÙ³Ï³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ýó, Ý³»õ 
ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»ñ Ð³Ûó. »Ï»Õ»óõáÛ ÙÇáõÃ»³Ý á·ÇÇÝ 
»õ ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÇÝ û·ïÇÝ: Úû¹áõ³ÍÁ Ó·ïáõÙ ÙÁ »õ ×Ç· ÙÁÝ ¿ 
μ³Ý ÙÁ Ñ³ëÏóÝ»Éáõª §Ë³ÕÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ¦, »õ Ù»Ýùª Çñ»Ý 
³Û¹ ³éÇÃÁ åÇïÇ ï³Ýù: 

ÆÙ Ù³ïÝ³Ýß»ÉÇ Ï¿ï»ñÁ Ñ»ï»õ»³ÉÝ»ñÝ »Ý. Ñ³Ûñ ëáõñμÁ 
Çñ ËûëùÁ Û³é³ç ÙÕ»Éáõ å³ïñáõ³Ïáí ÏÁ ·ñ¿ ³Ûë ³ÙμáÕç 
Ûû¹áõ³ÍÁ Áë»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ã¿ §1441 Ãáõ³Ï³Ý¿Ý ëÏë»³É, 
Ð³Ûó. »Ï»Õ»óÇÝ áõÝ»ó³õ ½áÛ· Ï³ÃáÕÇÏáëÝ»ñ, 
Ñ³Ù³Ñ³õ³ë³ñ Çñ³õ³ëáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ Ã»Ù³Ï³Ý ³ÝÏ³Ë 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáí¦: ºõ ùÇã ÙÁÝ ³É Û³é³ç »ñÃ³Éáí ÏÁ 
÷áñÓ¿ Ý³»õ ³ÛÝ ïå³õáñáõÃÇõÝÁ ÃáÕáõÉ, Ã¿ ²ÝÃÇÉÇ³ëÇ 
³ÃáéÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÝ ¿ ì³Õ³ñß³å³ïÇ ³ÃáéÇÝ: 
Úû¹áõ³ÍÇÝ í»ñÝ³·ÇñÁª §ì³Õ³ñß³å³ï¿Ý ²ÝÃÇÉÇ³ë¦, ³Û¹ 
ÏÁ Ã»É³¹ñ¿: Ø»ñ Û³ñ·»ÉÇ Ûû¹áõ³Í³·Çñ Ñ³Ûñ ëáõñμÁ ÏÁ 
ß³ñáõÝ³Ï¿ Áë»Éáí, Ã¿ §ÎÇÉÇÏÇáÛ Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝÁ 
å³ïÙ³Ï³Ý μ³õ³Ï³Ý Ñ³ñáõëï ÷áñÓ³éáõÃÇõÝ áõÝÇ 
ÙÇç»Ï»Õ»ó³Ï³Ý μÝ³·³õ³é¿Ý Ý»ñë, ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ¸, º, 
ØÇçÇÝ ¹³ñ»ñáõÝ áõ Ù³ëÝ³õáñ³μ³ñ ÏÇÉÇÏÇ»³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ä´ ¹³ñáõÝ¦: ²ñ¹»û±ù Áë»É Ï°áõ½¿, áñ 
ÎÇÉÇÏ»³Ý ³ÃáéÁ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ¿ñ ¸ »õ º ¹³ñ»ñáõÝ: ²Ûë ÇÝã 
³ÝÑ»Ã»Ã ïñ³Ù³μ³ÝáõÃÇõÝ »õ ³ñï³ëáíáñ ·Çõï: 

²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇ Ã»Ù»ñáõÝ, 
Ûû¹áõ³Í³·ÇñÁ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ Áë»É. §ÎÇÉÇÏÇáÛ 
Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝÁ 1957-58 ï³ñÇÝ»ñáõÝ ÁÝ¹³é³ç»Éáí 
ë÷Çõéù³Ñ³Û ½³Ý³½³Ý ·³ÕáõÃÝ»ñáõª Æñ³ÝÇ, ÚáõÝ³ëï³ÝÇ 
»õ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ËÝ¹ñ³·ÇñÝ»ñáõÝ, Çñ Ñáí³ÝÇÇÝ 
»õ Ñá·»õáñ Ñá·³ÍáõÃ»³Ý Ý»ñù»õ Ï°³éÝ¿ ½³ÝáÝù, ³ÝáÝù 

»ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñÇ ³ÝÑáíÇõ »õ Ñá·»õáñ³å¿ë ³ÝÙËÇÃ³ñ 
Éùáõ³Í ¿ÇÝ¦: ÖÇß¹ ¿, ¹¿åù»ñ »õ ³ÝÇÙ³ëï ¹ñ¹áõÙÝ»ñ 
å³ï³Ñ³Í »Ý »ñÏáõëï»ù »õ ¸á°õù å³ï×³éÁ ß³ï É³õ 
·Çï¿ù: ÆÝã áñ »Õ³Í »Ýª Ù³ëÝ³ÏÇ »õ Ï³Ù ï»Õ³Ï³Ý 
Ñ³Ý·³Ù³Ýù áõÝ»ó³Í »Ý: ºõ ³Û¹ »ñμ»ù ã¿ »Õ³Í Ù»ñ Ã»ÙÇ 
³é³çÝáñ¹Ý»ñáõÝ »õ ÝáõÇñ³å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·»ñáõ ÁÝÃ³óùÁ 
»õ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ: àõëïÇ, ã»Ù μ³ÅÝ»ñ Ûû¹áõ³Í³·ÇñÇÝ 
å³ïÙ³Ï³Ý ÷³ëï»ñáõ ëË³É Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÇõÝÝ áõ 
Ù»ÏÝáõÃÇõÝÁ: 

ÎÇÉÇÏ»³Ý ³ÃáéÇÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ å³ßïå³Ý»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ ½³ñïáõÕÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõ Ñ³ñÏÁ ã»Ù ï»ëÝ»ñ: 
Ð³Û ²ÝÃÇÉÇ³ëÁ ³Ûëûñ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ-
»Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç: ´Çõñ Û³ñ·³Ýù »ñ³Ý³ßÝáñÑ 
Ñ³Ý·áõó»³É Ñ³Ûñ³å»ï³óÝ ê³Ñ³Ï Ê³å³Û»³Ý 
Ï³ÃáÕÇÏáëÇ, ³Ãáé³ÏÇó ´³μ·¿Ý Ï³ÃáÕÇÏáëÇ, ê³ñ³×»³Ý 
ä»ïñáëÇ, ¶³ñ»·ÇÝ Úáíë¿÷»³ÝóÇ »õ ³ÛÉáó, áñáÝù 
§³½Ýáõ³Ï³Ý ³ñÃÝ³ÙïáõÃÇõÝÁ áõÝ»ó³Ý ³ÝË³Ëï 
å³Ñ»Éáõ Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃ»³Ý »õ ëÇñáÛ ëÏ½μáõÝùÁ, áñ Ù»ñ 
³½·³ÛÇÝ-í³ñã³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ Ë³ñÇëËÝ áõ Ï³ÝáÝÝ ¿ »Õ³Í 
ÙÇßï »õ å¿ïù ¿ ÉÇÝÇ Û³õ¿ï¦: àõëïÇ å¿ïù ¿ Ëáõë³÷ÇÉ 
ß÷áÃ»óáõóÇã »õ ³Ýå³ï³ëË³Ý³ïáõ 
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñ¿, áñáÝù ÙÇ³ÛÝ ÏÁ ß³Ñ³ñÏáõÇÝ Ç íÝ³ë 
ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÇ û·áõïÇÝ »õ ÏÁ ÙÝ³Ý ³ÝÙ³ñë»ÉÇ: 

´³Ûó Û³ÝÏ³ñÍ Ï°³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ùª §²Ñ, ³Ûë ½³Ý·³ÏÝ ³É 
Ç±Ýã ¿, áñ ³Ûë Å³ÙáõÝ ÏÁ ÑÝã¿¦: 

²ÝóÝÇÝù Ù»ñ ÝÇõÃÇÝ:  
1441 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ ¶ñÇ·áñ Â. Øáõë³μ»Ï»³Ýó 

Ï³ÃáÕÇÏáë Ã¿»õ Ù»ñÅ»ó ³ñ»õ»É»³Ý í³ñ¹³å»ïÝ»ñáõ 
Ññ³õ¿ñÁ, áñ ÇÝù ³ÝÓ³Ùμ »ñÃ³Û ¾çÙÇ³ÍÇÝ »õ ÑáÝ Çñ 
å³ïÙ³Ï³Ý ï»ÕõáÛÝ íñ³Û Ñ³ëï³ïáõÇ: ²ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ 
³ñïûÝ»ó áñ ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù¿ç ³½·³ÛÇÝ-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÅáÕáí 
·áõÙ³ñáõÇ, »õ Çñ Ñ³õ³ÝáõÃ»³Ùμª ÁÝïñ»É Ýáñ Ï³ÃáÕÇÏáë »õ 
²ÃáéÁ ÷áË³¹ñ»É êÇë¿Ý ¾çÙÇ³ÍÇÝ (Ø»Íá÷»óÇ, úñÙ³Ý»³Ý, 
ÎÇõÉ¿ë»ñ»³Ý): §ºõ »ÃÇÝ ½ï¿ñ ÎÇñ³Ïáë ìÇñ³å»óÇÝ 
Ï³ÃáÕÇÏáë ¾çÙÇ³ÍÝÇ, »õ ³Ûë »Õ»õ Û³ÙÇ ï»³éÝ 1441 »õ 
Ñ³Ûáó äÔ ÃáõÇÝ¦ (Ø³Õ³ùÇ³ ¹åÇñ): 

²Ñ³õ³ëÇÏ Ñáë ¿ μáõÝ Ñ³ñóÇÝ ¿áõÃÇõÝÁ: 
ÆÝã áñ ³É ÁÉÉ³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ Øáõë³μ»Ï»³ÝóÇ 

ÎÇÉÇÏÇ³ ÙÝ³ÉáõÝ »õ Ï³Ù ³ÛÉáõñ (ß³ï»ñ ÝáÛÝÇëÏ ÏÁ ËáñÑÇÝ, 
áñ º·Çåïáë ·³ó³Í »õ ÑáÝ í³Ë×³Ý³Í ¿), ÇÝã áñ ³É ÁÉÉ³Ý 
³ñ»õ»É»³Ý í³ñ¹³å»ïÝ»ñáõ Û»ï³·³ÛÇÝ Û³ñáõó³Í 
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, μáÉáñÝ ³É »ñμ»ù ã»Ý ÏáñëÝóÝ»ñ Çñ³õ³Ï³Ý 
³ñ¹³ñ³óáõÙÁ ²ÃáéÇÝ ÷áË³¹ñáõÃ»³Ý: ´áÉáñë ³É ·Çï»Ýù, 
ï»Õ³÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÙÇßï Ï³ï³ñáõ³Í »Ý å³ïÙ³Ï³Ý 
ëïÇåáÕáõÃ»³Ýó Ý»ñù»õ: 

ÎÇÉÇÏÇ³ »õ ÙÇõë μáÉáñ í³Ûñ»ñÁ, ¸áõÇÝ¿Ý ÙÇÝã»õ êÇë, áõñ 
Å³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Ñ³Ûñ³å»ïÝ»ñ 
Ñ³ëï³ïáõ»ó³Ý ÇÝã-ÇÝã å³ï×³éÝ»ñáí ÙÇÝã»õ 1441 
Ãáõ³Ï³ÝÁ, μáÉáñÝ ³É »Õ³Í »Ý ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó 
Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý ÝëïáóÝ»ñ: àõëïÇ ÏÁ ÙÝ³Ý 
Çñ³õ³Ï³Ýûñ¿Ý, ×ßÙ³ñï³å¿ë »õ Ï³ÝáÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÇÙ³ëïáí ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Ñ³Ûñ³å»ïÝ»ñ, ³ÝÏ³Ë Çñ»Ýó 
ï»Õ³·ñ³Ï³Ý »õ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý íÇ×³ÏÝ»ñ¿Ý: §êïáÛ· ¿ 
Ñ»ï»õ³μ³ñ, áñ ê. ¾çÙÇ³ÍÝÇ ³ÃáéÝ ¿ áñ ÷áË³¹ñáõ³Í ¿ñ 
ÝáÛÝ í³Ûñ»ñÁ, áõ ³Û¹ ÇëÏ å³ï×³é³õ, ³ñ»õÙáõïù 
Ñ³ëï³ïáõ³Í Ï³ÃáÕÇÏáëÝ»ñÁ Û³×³Ë ÏÁ ëïáñ³·ñ¿ÇÝ 
§Î³ÃáÕÇÏáë ê. ¾çÙÇ³ÍÝÇ å³Ý¹Ëï»³É Ç êÇë¦ (§êÇáÝ¦): 
àñù³Ý ³É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ïÏ»ñÁ ÙËÇÃ³ñ³Ï³Ý ãÁÉÉ³ñ, 
Èáõë³õáñãÇ ³ÃáéÇÝ ÷áË³ÝóáõÙÁ êÇë¿Ý ¾çÙÇ³ÍÇÝ, μ³éÇÝ 
Ï³ÝáÝ³·Çï³Ï³Ý ³éáõÙáí, ÏÁ Ï³½Ù¿ ûñÇÝ³õáñ 
ß³ñáõÝ³ÏáõÃ»³Ý ßÕÃ³Ý, Øáõë³μ»Ï»³Ýó, ìÇñ³å»óÇ »õ 
Û³çáñ¹Ý»ñ ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ: àñáíÑ»ï»õ ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó 
Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ³ÃáéÇÝ í»ñ³¹³ñÓÝ ¿ñ Ç ê. ¾çÙÇ³ÍÇÝ, 
³½·³ÛÇÝ-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÅáÕáíÇ áñáßÙ³Ùμ »õ Øáõë³μ»Ï»³Ýó 
Ï³ÃáÕÇÏáëÇ ³ñïûÝáõÃ»³Ùμ »õ Ñ³õ³ÝáõÃ»³Ùμ: ²ÝáÝù 
áñáÝù ÏÁ ËáñÑÇÝ, Ã¿ ÎÇÉÇÏÇáÛ ³ÃáéÁ áõÕÕ³ÏÇ Èáõë³õáñãÇ 
Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·ÇÍÇÝ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÝ ¿ Ï³Ù 
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ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ 
  

ÞÝáñÑ³ÉÇÇ, ³Û¹åÇëÇÝ»ñ Ñ»éáõ »Ý å³ïÙáõÃ»³Ý 
Çñ³Ï³ÝáõÃ»Ý¿Ý, »õ ½áõñÏ §Ç ¹åñáõÃ»Ý¿Ý Ï»Ý³ó¦: 

ºÃ¿ ³Ûëûñ ³½·³ÛÇÝ-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÅáÕáíÁ Ñ³ëÏÝ³ÉÇ 
Çñ³¹³ñÓáõÃ»³Ýó Ñ»ï»õ³Ýùáí »õ ³ÃáéÇÝ ³å³ÑáíáõÃÇõÝÁ 
ÙÇ ÙïÇ áõÝ»Ý³Éáí, ÷áñÓ¿ ÷áË³¹ñ»É Ø³Ûñ ³ÃáéÁ ³ÛÝ 
ï»ÕÁ Ï³Ù ÙÇç³í³ÛñÁ, áõñ ÇÝù ÏÁ ÝÏ³ï¿ 
³Ù»Ý³Ýå³ëï³õáñÁ Ø³Ûñ ³ÃáéÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃ»³Ý »õ Ï³Ù 
·áÛ³ï»õÙ³Ý, Çñ Ï³ÝáÝ³Ï³Ý Çñ³õáõÝùÇÝ Ù¿çÝ ¿: 
àñáíÑ»ï»õª »Ï»Õ»óõáÛ μ³ñÓñ³·áÛÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝÝ ¿, 
ÇÝãå¿ë áñ ¿ñ å³ñ³·³Ý 1441ÇÝ ¾çÙÇ³ÍÇÝ ·áõÙ³ñáõ³Í 
³½·³ÛÇÝ-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÅáÕáíÁ: 

Ð³Ûó. ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç Ï³ÝáÝ³·Çï³Ï³Ý 
Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÇõÝÁ ³ÛÝ ¿, áñ Ï³ÃáÕÇÏáëÁ ·»ñÇí»ñ ã¿ 
³½·³ÛÇÝ-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáí¿Ý: ²½·³ÛÇÝ-
»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÅáÕáíÝ ¿ áñ Ï°ÁÝïñ¿ Ï³ÃáÕÇÏáëÁ »õ Ç Ñ³ñÏÇÝ 
ÏñÝ³Û ³Ýáñ Ññ³Å³ñ³Ï³ÝÁ å³Ñ³Ýç»É: 

¶ñÇ·áñ Â. Øáõë³μ»Ï»³Ýó Ï³ÃáÕÇÏáëÁ ³Ý÷áñÓ »õ 
³Ýï»Õ»³Ï ³ÝÓ ÙÁ ã¿ñ ³Ýóáõ¹³ñÓ»ñáõÝ: §ÆÝù É³í ·Çï¿ñ, 
Ã¿ ³ÛÉ»õë ÎÇÉÇÏÇ³Ý ÏáñëÝóáõó³Í ¿ñ Çñ ù³Õ³ù³Ï³Ý 
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ, »õ ÇÝùÝÇÝ Ïáñëáõ³Í ¿ñ Ï³ÃáÕÇÏáëÝ»ñáõÝ 
¾çÙÇ³ÍÇÝ¿Ý Ñ»éáõ ÙÝ³ÉÁ ³ñ¹³ñ³óÝáÕ Ïéáõ³ÝÁ¦ (´. Î., 
äïÙ. Î³ÃáÕÇÏáë³ó ÎÇÉÇÏÇáÛ): Øáõë³μ»Ï»³Ýó Ï³ÃáÕÇÏáë 
·ÇïÝ³Éáí ³ñïûÝ»ó ³½·³ÛÇÝ-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÅáÕáíÇ 
·áõÙ³ñáõÙÁ, »õ Ñ³õ³ÝáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»ó Ýáñ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ 
ÁÝïñáõÃ»³Ý: ìÇñ³å»óÇÝ Çñ ÁÝïñáõÃ»Ý¿Ý Û»ïáÛ Çñ 
ûñÑÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ ÕñÏ¿ Øáõë³μ»Ï»³ÝóÇÝ »õ ³å³ ÏÁ 
Ï³ï³ñ¿ ÙÇõéáÝÇ ûñÑÝáõÃÇõÝ: Øáõë³μ»Ï»³Ýó de facto ÏÁ 
¹³éÝ³Û Ññ³Å³ñ»³É, »õ ÏÁ ÙÝ³Û áñå¿ë å³ïáõ³Ï³É 
Ï³ÃáÕÇÏáë êÇëÇª Ï°»ÝÃ³¹ñ»Ù, áõñ ï³Ï³õÇÝ ·áÛáõÃÇõÝ 
áõÝ¿ñ μ³½Ù³Ñ³½³ñ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹: ²½·³ÛÇÝ-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý 
ÅáÕáíÁ Çñ Çñ³õ³ëáõÃ»³Ùμ ÏÁ í»ñ³Ñ³ëï³ï¿ 
ì³Õ³ñß³å³ïÇ ³ÃáéÁ Ùûï³õáñ³å¿ë ÇÝÁ ¹³ñ 
³ëï³Ý¹³Ï³Ý Ã³÷³éáõÙ¿ »ïù: 

Æ±Ýã Ñ³ëÏ³óáÕáõÃ»³Ùμ »õ ûñ¿ÝùÇ Ç±Ýã 
ïñ³Ù³μ³ÝáõÃ»³Ùμ ØÇõéáÝ Í.í. ÏÁ ·ñ¿, Ã¿ ½áÛ· 
Ï³ÃáÕÇÏáëÝ»ñ Ñ³Ù³Ñ³õ³ë³ñ Çñ³õáõÝùÝ»ñ Ï°áõÝ»Ý³Ý: 
Ð³Û »Ï»Õ»óõáÛ á±ñ Ï³ÝáÝ³Çñ³õ³·Çï³Ï³Ý ÁÙμéÝáõÙÇÝ Ù¿ç 
·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ Ñ³Ù³Ñ³õ³ë³ñ Ï³ÃáÕÇÏáëÝ»ñ Ï³Ù 
Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝ: ²é³ÍÁ Ï°Áë¿. §ÊÕ×Ç »õ å³ïáõáÛ ï¿ñ 
³ÝÓ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ ã¿ áñ ÛûñÇÝáõ³Í ¿ ûñ¿ÝùÁ¦: Ð»ï»õ³μ³ñ 
§î³ñ³ÏáÛë ãÏ³Û áñ ³Û¹åÇëÇ Ù³ñ¹ÇÏ ëïáÛ· å³ïÙáõÃ»Ý¿ 
³Ýï»Õ»³Ï, »ñ»õáõÛÃÝ»ñáí á·»õáñáõáÕ, å³ßïå³Ý»Éáõ 
Ï°»ÉÉ»Ý å³ïÙ³Ï³Ý ëË³É μ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñáí¦: ºñÏáõ 
Ñ³Ù³Ñ³õ³ë³ñ Ï³ÃáÕÇÏáëÝ»ñ ·áÛáõÃÇõÝ ã»Ý ÏñÝ³ñ 
áõÝ»Ý³É: ÌÇÍ³Õ»ÉÇ ¿, áñáíÑ»ï»õ »ñÏáõ Ñ³Ù³Ñ³õ³ë³ñ Ñ³Û 
ÅáÕáíáõñ¹ ·áÛáõÃÇõÝ ãÇ ÏñÝ³ñ áõÝ»Ý³É, áñ ³õ»ÉÇ ÍÇÍ³Õ»ÉÇ 
¿: ²Û¹ Çñ³õáõÝùÁ ³ÝÓÇÝù Çñ»Ýó ³ÝÓ»ñáõÝ ßÝáñÑ³Í 
í»ñç³μáÛë Ï³Ù Ýáñ³μáÛë ïÇïÕáë ÙÁÝ ¿, ÇÝùÝ³ëï»ÕÍ, 
ûï³ñ »õ ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ, ³½·³ÛÇÝ-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý 
ßÝáñÑ³μ³ßËáõÃ»³Ýó å³ñ·»õÝ»ñáõ ó³ÝÏ¿Ý: Ø¿Ï ¿ 
»Ï»Õ»óÇÝ, Ù¿Ï ¿ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á »õ Ù¿Ï ¿ ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó 
Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝÁ: 

²Ûë Ûû¹áõ³ÍÁ ·ÇÝÝ ¿ íñÇå³Í ×Ç·Ç ÙÁ: ê³Ñ³Ï 
Ï³ÃáÕÇÏáë Ê³å³Û»³Ý Çñ ³é³çÇÝ ÏáÝ¹³ÏÇÝ Ù¿ç ³Ûëå¿ë 
ÏÁ ·ñ¿. §Î°³Õ³ã»Ù ½Ó»½, í³ñ¹³å»ïù »Ï»Õ»óõáÛ, áñ Ç 
Ó»éÝ³¹ñáõÃ»Ý¿ ÁÝÏ³É»³É ßÝáñÑûù ê. Ðá·õáÛÝ áõëáõóÇãù ¿ù 
μ³ÝÇÝ ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý¦: 

ÖÇß¹ ã¿ Ýë»Ù³óÝ»É ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Ñ³Ûñ³å»ïÝ»ñáõ 
Çñ³õ³ëáõÃÇõÝÁ: §²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Ñ³Ûñ³å»ïáõÃ»³Ý áÛÅÁ, 
³Ù¿Ý μ³Ý¿ ³õ»ÉÇ Ñá·»Ï³Ý áÛÅÇ ·»ñ³·áÛÝ Ï³éáÛóÝ ¿, ³Ý 
Èáõë³õáñãÇ áÛÅÝ ¿¦: 

ÆÝã ÏÁ í»ñ³μ»ñÇ ÎÇÉÇÏÇáÛ ³ÃáéÇÝ ³ëï³Ý¹³Ï³Ý 
íÇ×³ÏÇÝ, ÎÇÉÇÏÇáÛ å³ñåáõÙ¿Ý »ïù ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý 
³½³ï³Í »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñ »õ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ê³Ñ³Ï 
Ê³å³Û»³Ý Ï³ÃáÕÇÏáëÇ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùμ Ïáõ ·³Ý 
Ñ³ëï³ïáõ»Éáõ ºñáõë³Õ¿Ù, ³å³ Ð³É¿å »õ ÑáõëÏ ä¿ÛñáõÃ: 

ìÇ×³ÏÁ áÕμ³ÉÇ ¿ñ »õ ó³õ³ÉÇ: Ö³Ï³ï³·ÇñÁ ³Ý·áõÃ »Õ³õ 
Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ: 

Ö·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ³Û¹ å³ÑáõÝ ÷ñÏáõÃ»³Ý »õ û·ÝáõÃ»³Ý 
Çñ»Ýó ³Ýí»ñ³å³Ñ ³ç³ÏóáõÃÇõÝÝ áõ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÁ 
Ï°ÁÝÓ»é»Ý ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Ñ³Ûñ³å»ï ¶¿áñ· º., ¾çÙÇ³ÍÇÝ, 
»õ ºñáõë³Õ¿ÙÇ ²Ù»Ý. å³ïñÇ³ñù ºÕÇß¿ ³ñù. ¸áõñ»³Ý, 
·³Õ³÷³ñ³ÏÇó áõÝ»Ý³Éáí Âáñ·áÙ ³ñù. ¶áõß³Ï»³ÝÁ, 
³å³·³ÛÇÝ å³ïñÇ³ñù ºñáõë³Õ»ÙÇ, ´³μÏ¿Ý ³ñù. 
ÎÇõÉ¿ë»ñ»³ÝÁ, Û»ï³·³ÛÇÝ ³Ãáé³ÏÇó Ï³ÃáÕÇÏáë Ø»ÍÇ 
ï³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ: ²Ûá, ÎÇÉÇÏÇáÛ ³ÃáéÁ å³Ý¹áõËï ¿ñ »õ ½³ÛÝ 
å¿ïù ¿ñ ÷ñÏ»É: 

²Ûë Ù»Í³ÝáõÝ »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñÁ Çñ»Ýó Ùïù»ñ¿Ý 
»ñμ»õÇó¿ ã³ÝóáõóÇÝ §í»ñçÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÁ ï³É¦ ÎÇÉÇÏÇáÛ 
å³ïÙ³Ï³Ý³ó³Í ³ÃáéÇÝ, ³ÛÉ ç³Ý³óÇÝ Ñá·»Ýáñá·»Éáõ 
½³ÝáÝù Ç ·ÇÝ ³Ù¿Ý ½áÑáÕáõÃ»³Ýó: ÜáÛÝÇëÏ, 
Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý Ññ³Ù³Ýáí »õ ïÝûñÇÝáõÃ»³Ùμª ä¿ÛñáõÃÇ 
»õ ¸³Ù³ëÏáëÇ Ã»Ù»ñÁ Û³ÝÓÝ»Éáí ê³Ñ³Ï Ï³ÃáÕÇÏáëÇÝ: 
²ñ¹»ûù ³Ûë ã¿± ÇÙ³ëïÁ ÙÇáõÃ»³Ý á·ÇÇÝ »õ 
»Õμ³Ûñ³ÏóáõÃ»³Ý, Ã¿Ïáõ½ áñ Ø³Ûñ ³ÃáéÁ ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ 
Ñ³Ù³ÛÝ³í³ñ »ñÏñÇ Ù¿ç, μ³Ûó ³Û¹ »ñμ»ù ³ñ·»Éù ãÏñó³õ 
¹³éÝ³É Ýáñ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÇÝ ³éç»õ, ÷ñÏ»É Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á, 
÷ñÏ»É ÎÇÉÇÏ»³Ý ³ÃáéÁ: ÆÝã Ñ³Ùμáõñ»ÉÇ ËÕ×Ùï³Ýù: ²Ûë ¿ 
Çñ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ ÙÇáõÃ»³Ý á·ÇÝ, ³Ûë ¿ »Ï»Õ»óõáÛ 
Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÇõÝÁ »õ ³Ûë ¿ øñÇëïáëÇ »Ï»Õ»óÇÝ: 

ÖÇß¹ ³Û¹ á·Ç¿Ý ÙÕáõ³Í »ë ã»Ù Ñ³ëÏÝ³ñ »õ ã»Ù ÁÝ¹áõÝÇñ 
Ø»ÍÇ ï³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ Ã»Ù»ñáõ 
·ñ³õáõÙÁ, ÇÝã áñ ³É ÁÉÉ³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ: 

²Ûë μáÉáñÁ Ï°Áë»Ýù, ÏñÏÝ»Éáí »õ ß»ßï»Éáí, Ã¿ 
»Ï»Õ»ó³Ï³Ý, Çñ³õ³Ï³Ý, Ï³ÝáÝ³·Çï³Ï³Ý ï»ë³Ï¿ïÁ 
³ÛÝ ¿, Ã¿ Ø»ÍÇ ï³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝÁ, áñ Ù³ë 
ÏÁ Ï³½Ù¿ Ð³Ûó. »Ï»Õ»óõáÛ, å³ñ½³å¿ë ÏÁ ÙÝ³Û Ù³ëÝ³ÏÇ 
³Ãáé ÙÁ, »ÝÃ³Ï³Û ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý Ç 
Ñá·»õáñë, ³ÝÏ³Ë ÁÉÉ³Éáí í³ñã³Ï³Ý »õ 
Ù³ï³Ï³ñ³ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ýó Ù¿ç: 

Æ±Ýã ëË³É μ³Ý Ï³Û ³ëáñ Ù¿ç: ºÝÃ³Ï³ÛáõÃÇõ±Ý: Àëï Çëª 
áã: Ð³Ù»ñ³ßËáõÃÇõÝ »õ Ï³ñ·³å³ÑáõÃÇõÝ ÙÇ³ÛÝ: ²Ûë ¿ 
Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÇõÝÁ »Ï»Õ»óõáÛ ³ÙμáÕç³Ï³ÝáõÃ»³Ý, 
ÙÇáõÃ»³Ý »õ ³Ýáñ ÝáõÇñ³å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·ÇÝ »õ ûñ¿ÝùÇÝ: 

Ø»ÍÇ ï³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ ³ÃáéÁ ¹ñÅ»ó Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃ»³Ý 
á·ÇÝ »õ Å³Ù³Ý³ÏÁ óáÛó ïáõ³õ, áñ ÝáõÇñ³å»ï³Ï³Ý 
³ÃáéÝ»ñÁ å³ñ½³å¿ë û·ï³·áñÍáõ»ó³Ý: Â»Ù»ñÁ 
·ñ³õáõ»ó³Ý ³ÛÝ ³é³ñÏáõÃ»³Ùμ, Ã¿ ³ÝáÝù §³ÝÙËÇÃ³ñ¦ 
íÇ×³ÏÇ Ù¿ç ÏÁ ·ïÝáõ¿ÇÝ: Úëï³Ï ¿ñ, áñ Û³ÛïÝÇ »õ ÙáõÃ 
Ó»éù»ñª ³Û¹ ·áñÍÇÝ »ï»õÝ ¿ÇÝ: ä¿ïù ¿ Û³çáÕóÝ¿ÇÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ 
³ÃáéÁ Çñ»Ýó Ñ³Ï³ÏßéÇÝ ï³Ï ³éÝ»É »õ 
Ïáõë³Ïó³Ï³Ý³óÝ»É »õ Ñ³Ï³¹ñ»É ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó 
Ñ³Ûñ³å»ïáõÃ»³Ý: ²Û¹å¿ë ³É »Õ³õ ó³Ûëûñ μ³ÝÇõ »õ 
·áñÍáí: Âáñ·áÙ ¶áõß³Ï»³Ý å³ïñÇ³ñù ³Ûë Ó»õáí åÇïÇ 
³ñï³Û³Ûïáõ¿ñ. §ÆÝÓ ÃáÛÉ Ïáõ ï³Ù Áë»Éáõ, Ã¿ Ó»°ñ 
ËÕ×Ùï³ÝùÁ ÝáÛÝ ÇÝùÝ å¿ïù ¿ ·ÉËáíÇÝ ÁÙμáëï³Ý³Û 
³Û¹åÇëÇ Ùï³ÍáõÙÇ ÙÁ ¹¿Ù¦: 

1916 Ù³ÛÇë ºñáõë³Õ¿Ù: ê³Ñ³Ï Ï³ÃáÕÇÏáë ÑáÝ 
å³Ý¹Ëï³ó»³É »õ ³ùëáñ»³É ¿ñ »õ ÏÁ ÙÝ³ñ Ñ³Ûáó í³ÝùÇÝ 
Ù¿ç: Ö»Ù³É ÷³ß³ ³Ûó»ÉáõÃ»³Ùμ ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ ºñáõë³Õ¿Ù, »õ 
Çñ ·ñ³ë»Ý»³ÏÇÝ Ù¿ç, áõñ Ññ³õÇñáõ³Í ¿ñ ê³Ñ³Ï 
Ï³ÃáÕÇÏáë, ËûëùÁ áõÕÕ»Éáí Çñ»Ý Ï°Áë¿ñ. §Ø»Ýù ã»Ýù áõ½»ñ, 
áñ Ù»ñ ÃßÝ³ÙÇÇÝ Ñå³ï³Ï »ÕáÕ Ï³ÃáÕÇÏáë ÙÁ Ù»ñ 
ï¿ñáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç ³åñáÕ Ñ³Û»ñáõÝ Ñá·»õáñ 
å»ïÁ ÁÉÉ³Û...¦ »õÝ: ê³Ñ³Ï Ï³ÃáÕÇÏáë ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Û 
Ñ³Ûáó í³Ýù ÁÝÏ×áõ³Í »õ óÝóáõ³Í: ºõ Ï°Áë¿ Çñ 
ÙÇ³μ³ÝÝ»ñáõÝ. §ÜáÛÝÇëÏ Þ³Ñ ²μμ³ë ³Ûë ï»ë³Ï 
×Çõ³Õ³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ ÙÁ ãÛÕ³ó³õ, Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á 
³Ýç³ï»É ¾çÇÙ³ÍÇÝ¿Ý: Âáõñù»ñÁ ï³Ï³õÇÝ ã»Ý Ïñó³Í 
Ñ³ëÏÝ³É Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ùï³ÛÝáõÃÇõÝÁ: Ð³Û 
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝª Ñ³Ý¹¿å ¾çÙÇ³ÍÝÇ áõÝ»ó³Í å³ßïáõÙÁ¦: 

ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ »õ ÚáõÝ³ëï³ÝÇ Ã»Ù»ñÁ ãáõÝ¿ÇÝ ³ÛÝ 
§³ÝÙËÇÃ³ñ¦ Çñ³íÇ×³ÏÁ, áñ Çμñ Ã¿ ÏÁ ïÇñ¿ñ ØÇ³ó»³É 
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Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ù¿ç: ÆÝãá±õ ³ÝáÝù ³É μ³ÅÝáõ»ó³Ý 
¾çÙÇ³ÍÇÝ¿Ý: Æñ³ÝÇ »õ Ï³Ù Üáñ æáõÕ³ÛÇ å³ïÙ³Ï³Ý 
Ã»Ù»ñÁ ãáñë Ñ³ñÇõñ »õ ³õ»ÉÇ ï³ñÇÝ»ñ Ñ³õ³ï³ñÙáõÃ»³Ùμ 
ÙÇ³ó³Í »õ ÙÝ³ó³Í ¿ÇÝ ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Ñ³Ûñ³å»ïáõÃ»³Ý 
Çñ³õ³ëáõÃ»³Ý Ý»ñù»õ »õ Ï³ñ»õáñ Ù¿Ï Ù³ëÁ ÏÁ Ï³½Ù¿ÇÝ 
³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Ñ³Ûñ³å»ïáõÃ»³Ý Ã»Ù³Ï³Ý Ï³éáÛóÇÝ: 
ÆÝãå¿±ë Û³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ 1958ÇÝ Ã»Ù»ñÁ Ï°³ÝóÝÇÝ ²ÝÃÇÉÇ³ëÇ 
Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ý, ÝáÛÝÁ ÚáõÝ³ëï³ÝÇ å³ñ³·³ÛÇÝ: 
ä³ï×³éÁ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ ²ÝÃÇÉÇ³ëÇ ³ÃáéÇ 
·ÉË³õáñáõÃ»³Ùμ Ñ³Ï³¹ñ»É ¾çÙÇ³ÍÝÇÝ »õ ³Ýáñ ÙÇçáó³õª 
Ù³Ûñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ: ²ÛÝ Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ »õ Û³ñ³μ»ñáõÃ»³Ýó 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù ×ß¹áõ³Í ¿ÇÝ 1652ÇÝ ºñáõë³Õ¿ÙÇ 
ÅáÕáíÇÝ Ù¿ç Ü»ñë¿ë î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ »õ 
öÇÉÇåáë ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáëÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý, 
μáÉáñÝ ³É çáõñÁ Ã³÷áõ»ó³Ýª ³é³Ýó ËÕ×³Ñ³ñáõÃ»³Ý: 

Î°áõ½»Ù Ñáë å³ïÙ³Ï³Ý ÷³Ï³·ÇÍÁ ÙÁ μ³Ý³É: 
1930³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ Û³×³Ë³ÏÇ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñáí 
ºñáõë³Õ¿Ù Ïáõ ·³Û ¶³ÑÇñ¿¿Ý ²ñß³Ï æ³Ù³É»³Ý 
(¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ·áñÍÇã »õ Ý³ËÏÇÝ 
Ý³Ë³ñ³ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý) 
ËáñÑñ¹³Ïó»Éáõ »õ é³½Ù³í³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, áñ 
ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ù¿ç ÑÇÙÝáõÇ Ñ³Ï³Ãáé Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝ ÙÁ 
Û³ÝÓÇÝ Âáñ·áÙ å³ïñÇ³ñù ¶áõß³Ï»³ÝÇ: ²ñÃáõÝ ¿ÇÝ Ñ³Ûáó 
Ñ³Ûñ³å»ïÝ»ñÁ: ²ñÃáõÝ ¿ÇÝ ºñáõë³Õ¿ÙÇ »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñÁ: 
î»ë³Ý íï³Ý·Á ³Û¹ ³é³ç³ñÏÇÝ, »õ Ù»ñÅ»óÇÝ ½³ÛÝ: 
Ú³ñ·³Ýù Çñ»Ýó, áñáíÑ»ï»õ ã¹³õ»óÇÝ Çñ»Ýó ÏáãáõÙÇÝ, μ³Ý 
ÙÁ áñáõÝ Ù¿ç Û»ï³·³ÛÇÝ ²ÝÃÇÉÇ³ëÇ ³ÃáéÁ Ã»ñ³ó³õ »õ ½áÑ 
·Ý³ó ³Û¹ ³ÝËáÑ»Ù ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý: 

Ø»ÍÇ ï³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý Ù»ÍáõÃÇõÝÁ »õ 
÷³éùÁ Ã»Ù»ñ ·ñ³õ»Éáõ Ù¿ç ã¿: Æñ Ù»ÍáõÃÇõÝÁ, Ñá· ã¿ Ã¿ 
ï»Õ³Ï³Ý Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇ Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝ ÁÉÉ³Û, Çñ 
·áñÍÇÝ ³½Ýáõ³Ï³ÝáõÃ»³Ý »õ ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý Ù¿çÝ ¿: Æñ 
÷³éùÁ »õ Ù»ÍáõÃÇõÝÁ »õ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ Çñ Ñ³õ³ïùÇÝ, 
ÛáÛëÇÝ, ëñïÇÝ, ëï»ÕÍ³·áñÍ ½ûñáõÃ»³Ý »õ Ñá·»õáñ »õ 
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç å¿ïù ¿ ÁÉÉ³Û: ²Ûë ¿ Çñ 
ÝáõÇñ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »õ áã Ã¿ ³ÝÇÙ³ëï 
Ùñó³ÏóáõÃÇõÝÁ: Æ±ÝãÝ ¿ íÝ³ëÁ, »Ã¿ Ã»ÙÁ »õ Ï³Ù Ã»Ù»ñÁ ÏÁ 
å³ïÏ³ÝÇÝ ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Ñ³Ûñ³å»ïáõÃ»³Ý, ÇÝã áñ ¿ 
å³ïÙ³Ï³Ýûñ¿Ý: ²ñ¹»û±ù ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó 
Ñ³Ûñ³å»ïáõÃÇõÝÁ ûï³°ñ »Ï»Õ»óÇ ÙÁÝ ¿ »õ Ï³Ù ûï³ñ 
¹³õ³Ý³Ýù, ù³õ ÉÇóÇ: ºÃ¿ UNITY IN DIVERSITY ³Û¹ Áë»É ¿, 
áñå¿ë ³ñ¹³ñ³óáõóÇã ï»ë³Ï¿ï, ÏÁ ó³õÇÙ ³Û¹ ïÏ³ñ 
ïñ³Ù³μ³ÝáõÃ»³Ý íñ³Û: ²ÝÃÇÉÇ³ëÁ Éñ³óáõóÇã Ù¿Ï Ù³ëÝ ¿ 
³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Ñ³Ûñ³å»ïáõÃ»³Ý: ÎÁ Ñ³õ³ï³Ù áñ Ø»Í 
ï³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ ³ñÅ³Ý³õáñ »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñ ÏñÝ³Ý »õ 
å¿ïù ¿ Í³é³Û»Ý Ý³»õ ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Ñ³Ûñ³å»ïáõÃ»³Ý 
Ã»Ù»ñ¿Ý Ý»ñë: ²Û¹ ¿ Ù»ñ »Ï»Õ»óõáÛ ÇëÏ³Ï³Ý ÙÇáõÃ»³Ý 
á·ÇÝ, å³ÛÙ³Ý³õ áñ »Ï»Õ»óõáÛ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »õ 
³ÙμáÕç³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »õ ³Ýáñ ÝáõÇñ³å»ïáõÃÇõÝÁ Û³ñ·áõÇ 
ûñ¿Ýùáí »õ ·áñÍáí:  

Æ±Ýã Ñ³ñÏ »õ å³ï×³é Ï³Û ºÏ»Õ»óÇÝ»ñáõ 
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹ÇÝ »ñÏáõ ï³ñμ»ñ 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáí Ý»ñÏ³Û³Ý³Éáõ: â¿± áñ Ù¿Ï ¿ Ù»ñ 
»Ï»Õ»óÇÝ »õ ³Ýμ³Å³Ý: ²ÙûÃ ã¿± Ù»½Ç: à±õñ ¿ ½ÇçáÕáõÃ»³Ý 
á·ÇÝ: ºë »ñμ»ù Ñ³ñó åÇïÇ ãáõÝ»Ý³Ù, »Ã¿ ²ñ³Ù 
Ï³ÃáÕÇÏáë ÇÝùÁ Ý»ñÏ³Û³Ý³ñ ºÏ»Õ»óÇÝ»ñáõ 
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹ÇÝ áñå¿ë ·ÉË³õáñ 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Ñ³Ûñ³å»ïáõÃ»³Ý: 
²ñ¹»ûù ³Û¹ ÁÝ»Éáí Ýë»Ù³óá±õÙÝ ¿ ÎÇÉÇÏÇáÛ ³ÃáéÇ 
Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃ»³Ý, »õ Ï³Ù Çñ ³ÝÓÇÝ: ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ, ³Û¹ 
½ûñáõÃÇõÝÝ ¿ Ù»ñ »Ï»Õ»óõáÛ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ý: 

²ñ³Ù Ï³ÃáÕÇÏáë Çñ Î³ÉÇýáñÝÇ³ ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý 
ÁÝÃ³óùÇÝ Û³×³Ë Ï°³ñï³Û³Ûïáõ¿ñ, Ã¿ Ñ³Û »Ï»Õ»óÇÝ Ù¿Ï ¿, 
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Ù¿Ï ¿ »õ Ñ³Û »Ï»Õ»óÇÝ ã¿ μ³ÅÝáõ³Í: 
ê³Ï³ÛÝ §´³õ³Ï³Ý ã¿ Ñ³Ùá½áõ³Í ÁÉÉ³É ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý, 
³ÛÉ å¿ïù ¿ ïÇñ³å»ïáõÇÉ ×ßÙ³ñïáõÃ»Ý¿Ý¦ (ºÕÇí³ñ¹): 

ÎÁ ÛÇß»Ù Ñ³Ý·áõó»³É ¶³ñ»·ÇÝ ². Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ ËûëùÁ, 
áñ ÙÇÝã»õ ÑÇÙ³ ³Ï³ÝçÇë Ù¿çÝ ¿, »ñμ Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý 
³Ûó»ÉáõÃ»³Ùμ ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ îÇÃñáÛÃ, ²Ù»ñÇÏ³, áõñ »ë 
»Ï»Õ»óõáÛ ÑáíÇõÝ ¿Ç »õ ÑÇõñÁÝÏ³ÉÁ, §èÇÃó ¶³ñÉÃÁÝ¦ 
å³Ý¹áÏÇ Çñ ë»Ý»³ÏÇÝ Ù¿ç Ñ³Ý·áõó»³É Ø»ëñáå ³ñù. 
²ß×»³ÝÇÝ áõÕÕ»Éáí Çñ ËûëùÁ, μ³ñÓñ³Ó³ÛÝ »õ μ³ñÏ³óÏáï 
Ï°Áë¿ñ. §¶Ý³°, Áë¿° μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõ¹, ÇÝãá±õ ã»Ý áõ½»ñ 
ÙÇ³Ý³É, ÑÇÙ³ Ð³Û³ëï³ÝÁ ³ÝÏ³Ë³ó³Í ¿, Å³Ù³Ý³ÏÇÝª 
»ë ³É ÏÁ å³Ûù³ñ¿Ç ³Û¹ ·³Õ³÷³ñÇÝ ¹¿Ù, ³Ûëûñ Ç±Ýã 
³ñ¹³ñ³óáõÙ Ï³Û, ËÝ¹ñ»Ù, ·Ý³°, Áë¿° ùáõ μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõ¹¦: 

Ø»Ýù ÏÁ ëÇñ»Ýù Ø»ÍÇ ï³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ 
Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝÁ: Æñ Ù»ÍáõÃÇõÝÁ »õ ÷³éùÁ 
Ñ³Ù³Ñ³õ³ë³ñ ÁÉÉ³Éáõ Ù¿çÁ ã¿: Æñ Ù»ÍáõÃÇõÝÁ »õ ÷³éùÁ 
Ã»Ù»ñÁ ·ñ³õ»Éáõ Ù¿çÁ ã¿: Æñ Ù»ÍáõÃÇõÝÁ »õ ÷³éùÁ ê. 
¾çÙÇ³ÍÇÝÁ ½ûñ³óÝ»Éá°õ Ù¿çÝ ¿: ¾çÙÇ³ÍÝÇ ½ûñ³óáõÙÁ Çñ ³É 
½ûñ³óáõÙÝ ¿, ³Ýáñ ïÏ³ñ³óáõÙÁª Çñ ³É ïÏ³ñ³óáõÙÝ ¿: 

Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ã°ÁÝ¹áõÝÇñ áñ»õ¿ ³ÛÉ Ï»ñå: ºõ 
Ó³ÝÓñ³ó³Í ¿ Ý»ñÏ³Û Ï³óáõÃ»Ý¿Ý: ØÇ Ï³ñÍ¿ù áñ Ù»ñ 
ÅáÕáíáõñ¹Á ½áõñÏ ¿ ½³Ûñ³Ý³Éáõ ½·³óáõÙ¿Ý: ¼³ÛñáÛÃÁª Çñ 
Ñá·ÇÇÝ Ù¿çÝ ¿: Îñ³ÏÁ ÑáÝ ¿: ¼·áõß³ó¿°ù ³Ýáñ 
μáó³í³éáõÙ¿Ý: 

²ØÜ 
(êáõÛÝ Ñá¹í³ÍÁ ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 5-ÇÝ Ññ³ï³ñ³Ïí»É ¿ Î³ÉÇýáéÝÇ³ÛáõÙ 

Ññ³ï³ñ³ÏíáÕ §Ø³ëÇë¦ ß³μ³Ã³Ã»ñÃáõÙ): 

 

ՎԻՃԱՅԱՐՈՅՑ ՀԱՐՑԵՐ Ն. ՋՈՒՂԱՅԻ ՀԱՅՈՑ 

ԹԵՄԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԻՑ 

 Հրաչ Միրզախանեան 

 
 
1923թ. Մայիսի 19-ին Վիեննայում գումարւում է Հայաստանի՝ 
իշխանութիւնը կորցրած Հ.Յ. Դաշնակցութեան կուսակցական 
խորհրդաժողով, որի որոշումներից մէկը հետեւեալն է.  
"- Ձեռք առնել գաղութահայութեան ազգային ղեկավարութիւնը, 
ամէ՛ն գնով եւ կարելի բոլո՛ր միջոցներով:" ("Նոր Սերունդը Քա-
ւութեան նոխազ" Թորգոմ Վեհապետեան, 1986, Բէյրութ, Գ. 
հատոր, էջ 46) Խորհրդաժողովից յետոյ, գաղութներում ՀՅԴ-ի 
մարմինները լաւագոյնս իրագործեցին կուսակցութեան 
ընդունած որոշումը, "ամէն գնով եւ կարելի բոլոր միջոցներով" 
տիրեցին սփիւռքահայութեան ազգային ղեկավար դիրքերին:  
Մասնաւորաբար Իրանում այն տեղի ունեցաւ իշխող 
վարչակարգի թոյլտւութեամբ ու լիակատար 
աջակցութեամբ:Արդիւնքում իրանահայ բոլոր ազգային 
հաստատութիւնները եւ հարստութիւնը անցան ՀՅԴ-ի 
գերիշխանութեան ներքոյ, որը եւ աւելի ամրապնդւեց 1958 թւին 
իրանահայ երեք թեմերի անօրինական միացումով Կիլիկիոյ 
կաթողիկոսութեանը: Դաշնակցականները գրաւեցին եւ 
թաքնւեցին եկեղեցական կառոյցներում, արդիւնքում 
դաշնակցականացւեց ոչ միայն եկեղեցու վարչական կառոյցը, 
այլեւ հոգե-ւորականների մի մասը, եկեղեցական 
արարողութիւններն ու տօնակատարութիւնները, ազգային 
բոլոր դպրոցներն ու հաստատութիւնները եւ այսպիսով 400 
ամեայ գաղութի մեծաքանակ ազգային բոլոր 
հարստութիւնները, հնարաւորութիւնները եւ կալւածները 
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դարձան ՀՅԴ-ի սեփականութիւնը, որն էլ այն օգտագործեց եւ 
դեռեւս օգտագործում է ըստ իր հայեցողութեան՝ ծառայեցնելով 
կուսակցութեան նպատակների իրագործմանը:  
Մի թռուցիկ ակնարկ նետելով իրանահայ հասարակական 
կեանքին, ակնյայտ է դառնում, որ գոյութիւն ունեցող բոլոր 
դաշնակցականամէտ միաւորները տեղակայւած են 
ազգապատկան կալւածներում եւ համարեա բոլորն էլ թաքուն 
եւ ակնյայտ նիւթա-բարոյապէս պաշտպանւում եւ 
հովանաւորւում են ազգային իշխանութիւնների կողմից: 
Խօսենք փաստերով.  
-Թեհրանի Հեշմաթիէ թաղամասում ազգային բիւջէով 
կառուցւած "Հայ Տուն"-ը տրամադրւել է "Սարադարապատ" 
միութեանը:  
-Արհեստաւորների միութեանն է յատկացւել "Արամ" սրահը:  
-Զարքեշ թաղամասի "Նայիրի" սրահը տրամադրւել է "Սիփան" 
միութեանը:  
-"ՀՈՒՍԿ"-ը տեղակայւած էր ազգապատկան "Գաբրիէլեան" 
շէնքում:("Փոթորկոտ կեանքիս օրերը" Լ.Ահարոնեան, էջ 496) 
-Ազգային բիւջէից տարեկան 25,000,000 թուման վճարում են 
"Հուսկ"-ին "Պատգամ" պարբերականի 4 համարի 
հրատարակման համար: 
-Նոր Ջուղայի "Սասուն" միութիւնը՝ ՀՅԴ-ի հայ դատի 
գրասենեակը, Սպահանի եւ Շահինշահրի "Արարատ" 
միութիւնները տեղակայւած են ազգապատկան 
տարածքներում: 
-Նոր Ջուղայի գերեզմանատան շրջափակում գտնւող 
ազգապատկան ֆուտբոլի դաշտի վարձակալութիւնից 
ստացւած եկամուտը՝ (ամսական 12.000.000 թուման) 
տրամադրւում էր "Արարատ" միութեանը: (Տեղեկագիր 
Սպահանի Հայոց Թեմի Թեմական Խորհրդի (ԹԽ) 4 Փետրւար 
2003 -4 Փետրւար 2004, էջ 8)  
-Սպահանի հայոց թեմի Պատգամաւորական Ժողովը (ՊԺ) 
տարիներ ի վեր է, որ Թեմի համար նախատեսւած բիւջէում 
յատուկ գումարներ է յատկացնում եւ վճարում 
ՀՅԴաշնակցութեան Հայ Դատի գրասենեակին, առանց նրանցից 
պահանջելու նիւթաբարոյական զեկոյց : 
-2007.թ. այդ գրասենեակին է վճարւել 32,000,000 թուման (ԹԽ 
2007թ.նախահաշիւ), իսկ նոյն հաստատութեան Եւրոպայի 
գրասենեակին 18,385 ԱՄՆ Դոլար (17,000,000 թուման): (ԹԽ 
2007 թ. Արտակարգ նախահաշիւ) 
-Իսկ 2011 թւականի համար առայժմս նախատեսւել է վճարել 
42.000.000 թուման: (ԹԽ նախահաշիւ 1 Յունւար առ 31 
Դեկտեմբեր 2011): 
-Երբեմն էլ գումարներ է յատկացւում եւ վճարւում "Ջաւախքի 
օգնութիւն", "Արցախ" կամ "Արցախի վերաբնակեցման 
յանձնախումբ" անւանումների տակ, եւ պարզ չէ թէ ո՞ր 
մարմնին, անձին կամ կուսակցութեանն է վճարւում այդ 
գումարները, նաեւ չի ներկայացւում այդ յատկացումների 
սպառման զեկոյցագրերը: Միայն 2007 թ. այդ անւանումների 
տակ վճարւել է "Ջաւախքի օգնութիւն" 10.000$, "Արցախ" 24.820$ 
եւ "Արցախի վերաբնակեցման յանձնախումբ" 32.000.000. 
թուման: (ԹԽ 2007թ. Արտակարգ նախահաշիւ)  
- Թեհրանի "Սուքերեան" սրահը, թաղի ժողովրդի 
օգտագործման նպատակով կառուցւել է ազգապատկան 2300 
ք.մ. հողատարածքի վրայ, պոլսահայ սպայ հանգուցեալ 
Վահրամ Սուքերեանի կտակած գումարի եւ Թեմական 
Խորհրդի (ԹԽ) լրացուցիչ բիւջէով: Սակայն ՀՅԴ-ն իւրացրել է 
այն: Այն իւրացնելու նպատակով 1981-ին հիմնադրում են 
"Նայիրի" միութիւնը, ապա բռնի ուժով ու սին 
պատճառաբանութեամբ, ՀՅԴ-ին չյարելու գերպատճառով, 
ժամանակի Թեմական Խորհրդի միջոցով սրահից վտարում են 
թաղին պատկանող եւ ժողովրդին հարազատ "Հրազդան" 
միութեանը եւ սրահը տրամադրում է "Նայիրի" միութեանը: 
("Փոթորկոտ կեանքիս օրերը" Լ.Ահարոնեան էջ 495)  
-"Նայիրի" միութեան նախագահը 10 Յունիս 2010-ին "Ալիք" 
օրաթերթին տւած հարցազրոյցում յայտարարում է, որ 
ցանկանում են այդ հողամասում սրահին կից բաց տարածքում 
միութեան համար կառուցել նոր կենտրոնատեղի:  
Հարց է առաջանում, ինչո՞ւ է ազգապատկան այդ տարածքը, 

որի շուկայական մինիմալ արժէքը կազմում է 6,000,000,000 
թուման, տրամադրւում դաշնակցականամէտ այդ միութեանը, 
թեմի կանոնադրութեան ո՞ր կէտի համաձայն է կիրառւում 
նման քաղաքականութիւն: Դեռեւս "Հրազդան" միութեանը 
սրահից վտարելու ժամանակ ԹԽ-ի ժամանակի նախագահը 
յայտարարել է. "Թեմական կանոնադրութեան մէջ էլ, եթէ դուք 
վերցնէք եւ կարդաք,... երբեք գրած չի, որ մենք տեղ տանք որեւէ 
միութեան:" ("Փիւնիկ" շաբաթաթերթ 23 Նոյ.1981 ) 
Ի դէպ, անխտիր բոլոր ոչ դաշնակցական միաւորները, 
անձնաւորութիւնները եւ կարիքաւոր ընտանիքները զրկւած են 
այս բոլորից: Թեհրանի "Արարատ Ազգային մարզաւանը" 
ապօրինաբար իւրացւել է "Արարատ" միութեան իրարայաջորդ 
դաշնակցականամէտ վարչութիւնների միջոցով, որոնց 
գործունէութիւնը վերջին շրջաններում ունեցել է աւերիչ 
հետեւանք: Նրանք փոխարէն զարկ տալու սպորտին, լծւած են 
ՀՅԴ-ի քաղաքականութեան իրագործմանը: Արգելում են 
գաղափարական հակառակորդներից ոմանց, դրանց շարքում 
Հայաստանի կոմկուսի առաջին քարտուղար Կարէն 
Դեմիրճեանի մուտքը մարզաւան, կամ մարզական սրահը 
անւանակոչում ՀՅԴ-ի գործիչ Վաչիկ Ղարաբեգեանի անւամբ: 
"Արարատ"-ի վաստակաւոր վետերան մարզիկները փնտրւած 
գործիչներ են Իրանեան այլ մարզակումբներում, սակայն 
գաղափարական հաւատամքների բերումով տեղ չունեն 
"Արարատ"-ի վարչութիւններում: 
Թեհրանի Հեշմաթիէ թաղամասի "Էրեբունի", Զէյթուն 
թաղամասի "Հրազդան", Նադերշահ թաղամասի "Արմէն" 
միութիւնները վտարւեցին ազգապատկան տարածքներից, 
արդիւնքում՝ կազմալուծւեցին: Սեփական տարածք չունենալու 
գերպատճառով կազմալուծւեցին նաեւ Թեհրանում "Սանահին", 
"Աբովեան", "Վանայ" եւ Սպահանի ու Շահինշահրի "ԻԱՄՄ" 
միութիւնները: Ազգային տարածքից եւ նպաստից զրկւած է 
Թեհրանում լոյս տեսնող քսանամեայ "Արաքս" շաբաթաթերթը:  
Ցաւօք, այս բոլորը կիրառւում է նախօրոք ճշտւած 
քաղաքականութեամբ: Սպահանի հայոց թեմի 30-րդ ՊԺ-ը 
որոշում է. "Ազգային բնակարանները տրամադրել այն 
կարիքաւորներին, որոնք ունեն առողջ նկարագիր եւ գործօն 
մասնակցութիւն ազգային կեանքում": (30-րդ ՊԺ-ի 
արձանագրութիւն էջ 34) Եւ երբ ծանօթանում ես նոյն ժողովի 
պատգամաւորներին, նկատւում է, որ նրանց աւելի քան 
վաթսուն տոկոսը դաշնակցականներ կամ "համակիրներ" են, եւ 
պարզ է նրանց մօտ առողջ նկարագիր ունեցողը 
"դաշնակցականն է", որը իր "գործօն մասնակցութեամբ" 
ազգային կեանքին, բոլոր ընտրութիւններում իր ձայնը տալիս է 
դաշնակցականներին:  
Իրանի յեղափոխութեան յաղթանակից յետոյ ՀՅԴ-ի 
մենատիրութեան դէմ մեծ ցասում ու բողոք առաջացաւ 
իրանահայ համայնքներում, կազմակերպւեցին բողոքի ցոյցեր 
ու պոռթկումներ, ժողովուրդը ազգային մարմիններից 
պահանջում էր հաշւետւութիւն ու զեկոյց, պահանջում էին 
արդար ընտրութիւններ, բողոքողները ցանկանում էին 
մասնակից լինել ազգային կեանքին, իրազեկ լինել անց ու 
դարձերին, սակայն հանդիպեցին ՀՅԴ-ի բուռն դիմադրութեանը:  
14 Մարտ 1979-ին Իրանահնդկաստանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ 
Կորիւն Ծ. Վրդ. Պապեանի ստորագրութեամբ հրատարակւեց 
"Սիրոյ եւ Խաղաղութեան" անւանումը կրող երկարաշունչ մի 
կոչ: Սոյն գրութիւնում ժողովրդի արդար պահանջատիրութեան 
մասին նա գրում է՝. "... ստեղծւել են մեր ժողովրդի մի խումբ 
մարդկանց մէջ անհասկացողութիւններ ...մեր ազգային կեանքը 
խանգարող մի տխուր երեւոյթ" եւ այն վերագրում է "մութի մէջ 
գործող ձեռքեր"-ի:  
Իրանահայ երեք թեմերի ազգապատկան կալւածների ու 
հարստութիւնների մասին, հանրութեան տեղեկատւութեան 
համար ոչ մի աղբիւր գոյութիւն չունի, ժողովրդի միջոցով 
ընտրւած պատգամաւորները տեղեկութիւն կամ 
ձեռնահասութիւն չունեն այդ ցանկին: Ազգի իշխանաւորները 
յայտարարում են. "Ազգային կալւածների ցանկը իւրաքանչիւր 
ՊԺ-ին չի ներկայացւում, դրանց վերաբերւող կալւածագրերը եւ 
փաստաթղթերը միշտ պահւում են մեր արխիւներում:" 
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(Իրանահնդկաստանի Հայոց թեմի 28-րդ Պատգ. ժողովի 
արձանագրութիւն էջ 19)  
Երբ Թեմի բարձրագոյն մարմին հանդիսացող ՊԺ-ի 
անդամներից անգամ թաքուն են պահում կալւածների ցանկը, 
հետաքրքիր է իմանալ, հապա ո՞ր մարմինն է տեղեակ դրանից 
եւ տնօրինում այն, այսօրեայ պայմաններում ինչո՞ւ եւ ումի՞ց է 
քօղարկւում դրանք, ժողովրդի՞ց, թէ՞ Իրանի 
իշխանութիւններից:  
 
ՆՈՐԱՇԷՆԻ ԿԱԼՒԱԾՆԵՐԻ ՀԱՐՑԸ 
Սկսած 1979 թւականից Նոր Ջուղայի վանքապատկան 
"Նորաշէն" կոչւած կալւածները (1856-ին տարածքը 26 ջրիբ 
("Պատմութիւն Ն.Ջուղայի" էջ 498)), որ գտնւում է քաղաքի 
լաւագոյն հատւածում, գրաւել էր պետական 
հիմնարկութիւնների ուշադրութիւնը, որոնք ցանկանում էին 
իւրացնել դրանք: 9 Ապրիլ 1984-ին "Քէյհան" օրաթերթում 
տպագրւած հաղորդագրութեամբ Սպահանի 
Գաւառապետարանը յայտարարում է, որ բռնագրաւել է 
"Նորաշէն" տարածքից 3000 ք.մ., որի համար էլ 1984-ի 
Օգոստոսին "Սաբթի միջոցով իր անունից ստանում է նոր 
կալւածագիր:" (Հաղորդագրութիւն Նոր-Ջուղա 10 Նոյ. 1983 
Դիւան Առաջնորդարանի) 
Այս բոլորը չեզոքացնելու նպատակով ԹԽ-ը բանակցում էր 
պետական տարբեր հիմնարկութիւնների հետ եւ անւանի 
փաստաբան դոկտ. Օննիկ Սահակեանի 
համագործակցութեամբ դատ էր յարուցել նրանց դէմ: 
Այս եւ մի շարք այլ ոտնձգութիւնների պատճառով Նոր- 
Ջուղայի եւ Շահինշահրի շուրջ 1000 հայերի ստորագրութեամբ 
կազմւեց մի դիմումնագիր համախօսական, ուղղւած պետական 
օրգաններին, որում պահանջւում էր յետ վերադարձնել 
վանքապատկան կալւածները:  
Համախօսականի ստորա-գրողների անունից "Յանձնախումբ" 
ստորագրութեամբ հրատարակւեց մի հաղորդագրութիւն, որում 
ասւած է. 
"... 1985-ի Յունւարին սոյն համախօսականը ստորագրողների 
կողմից մի նամակ գրւեց ԹԽ-ին, որը ստորագրել էին 
Ն.Ջուղայից եւ Շահինշաhրից 5 անձնաւորութիւններ, 
նամակում գրւած էր. "Անցեալում եւս այլ հողամասեր կամ 
բռնագրաււել են ազգային մարմինների կամքից անկախ, կամ էլ 
վաճառւել են նրանց համաձայնութեամբ", եւ առաջադրելով մի 
շարք առաջարկներ, հարցադրել էին "Ի՞նչ ծրագիր ունեն մեր 
ազգային մարմինները եղած հողամասերի համար:" ԹԽ-ը 
նամակին բանաւոր ձեւով պատասխանելու 
պարտականութիւնը յանձնարարեց նոյն խորհրդի անդամ Պրն. 
Ժորժիկ Աբրահամեանին: 
ԹԽ-ի խօսնակը մեր պատւիրակներին փոխանցեց հետեւեալը. 
" -Նախ պէտք չկայ մտահոգւելու 3000 մետր հողամասի 
վերաբերեալ եւ կարիք չկար ստո-րագրութիւն հաւաքելու, 
որովհետեւ այդ հողամասերը անպայման կը վերադարձւեն 
առաջնորդարանին: 
-Առաջնորդարանը չունենալով անհրաժեշտ միջոցներ՝ բիւջէ, 
մասնագէտ, ծրագրող եւ գործադիր ուժեր չի կարող անել աւելին 
քան անում է: Եւ չի էլ կարծում, որ ուրիշները աւելի լաւ կարող 
են գործել: 
-Առաջնորդարանը կարիք չունի ոչ ոքի, մանաւանդ դիմում 
կատարողների համագործակցութեանը, որովհետեւ կարծում է, 
որ դրանց առաջարկները միտումնաւոր են եւ կասկածելի: 
-ԹԽ-ը պատասխանատու չի մի քանի անհատների, որոնք 
իրենց համարում են ժողովրդի ներկայացուցիչ:" 
Սակայն ցաւօք հակառակ ԹԽ-ի խօսնակի պնդումներին, ոչ 
միայն այդ 3,000 ք.մ. չի վերադարձւել առաջնորդարանին, այլ 
1979-ին դարձեալ նոյն հողատարածքից 8,000 ք.մ. յանձնւել է 
Իսլ. Մշակոյթի եւ Առաջնորդութեան Նախարարութեանը եւ 
փոխարէնը ստացւել է՝ Սպահանում մէկ թեմապատկան 
կալւածի գործառոյթի փոփոխութեան եւ Սպահանի 
արւարձանում գտնւող Շահինշահր քաղաքում 15,000 ք.մ. 
մարզա-մշակութային գործառոյթով հողատարածքի 
տրամադրման ԽՈՍՏՈՒՄ, որոնք եւ չեն իրականացւել մինչեւ 
2011 թ. Յունւարի 16-ը: (ԹԽ-ի տեղեկագիր 16 Փետրւար 2010 - 15 

Յունւար 2011 էջ 10) Աւելին 32-ամեայ բանակցութիւնների ու 
սակարկութիւնների արդիւնքում խոստացւած 15,000 ք.մ.ը 
վերածւել է 7,000 ք.մ.ի բնակարանային գործառոյթով: (ԹԽ 
տեղեկագիր 10 Փետրւար 2008 - 15 Փետրւար 2009 էջ 7) (Ի դէպ 
Շահինշահրի մէկ ք.մ. հողատարածքի շուկայական արժէքը 
հաւասար է 150,000 թումանի, իսկ յանձնւած հողատարածքինը՝ 
6,000,000 թումանի): 
 
ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՇԻՆՈՒԹԵԱՆ 
ԾՐԱԳԻՐ 
Նոր Ջուղայի հայկական գերեզմանատան տարածքում, 
շիրիմաքարերից դէպի հարաւ գոյութիւն ունի հսկայական 
ազատ հողատարածք: ԹԽ-ը որոշեց այդ հողատարածքում 
իրականացնել բնակարանաշինութեան ծրագիր, որը 
իրականացնելու համար անհրաժեշտ էր քաղաքապետարանի 
համաձայնութիւնը եւ հողատարածքի մասնատումը: Այդ 
նպատակով 2002 թ. կատարւած բանակցութիւնների 
արդիւնքում, քաղաքապետարանին վճարւել է 247,537,500 
թուման: (ԹԽ 2001-2002թթ. հաշւետախտակ սիւնեակ 26 եւ 2002- 
2003թթ. տեղեկագիր, էջ 9) Սակայն հողատարածքի 
մասնատումը չի իրականանում գումարի վճարումից 9 տարի 
անց: 2009 թ. պարզւում է, որ մշակութային ժառանգութիւն 
հիմնարկը չի արտօնում նման նախաձեռնութեան 
իրականացումը: Վճարած գումարը յետ ստանալու 
աշխատանքների ընթացքում ի յայտ է գալիս, որ 
քաղաքապետարանին վճարւած գումարը եղել է ոչ թէ 
247,537,500 այլ 190,000,000 թուման: (ԹԽ տեղեկագիր 10 
Փետրւար 2008 - 15 Փետրւար 2009, էջ 7) 
Ո՞ւր մնաց հաշւետախտակներում ներկայացւած ծախսւած 
գումարի 57,537,500 թումանը: Եթէ ընդունենք, որ այսօրեայ 
պայմաններում աշխատանքները իրականանում են յաւելեալ եւ 
ոչ պաշտօնական վճարումների` կաշառքի շնորհիւ, հապա 
ինչո՞ւ չի իրականանում այն կաշառքը վճարելուց յետոյ եւս: Եւ 
ինչո՞ւ է 2002թ. նիւթական զեկուցագրում պաշտօնական 
վճարումը եւ կաշառքը (եթէ այդպիսին է) միատեղւած զեկուցւել 
միեւնոյն անւան տակ: Իհարկէ բարեմիտ լինելու համար պէտք 
է խոստովանել, որ որոշ գործարքներում երբեմն պատահում են 
նման ձախողութիւններ, բայց երբ ազգային իշխանութեան 
համարեա բոլոր աշխատանքներն են ունենում նման ա-ւարտ, 
այդ դառնում է կասկածելի եւ ունենում կործանիչ հետեւանք, 
ինչը պատահեց վերը նշւած սցենարի հեղինակի հետ, որը 
հեռացւեց ազգային, գուցէ եւ, կուսակցական զբաղեցրած 
դիրքերից, որը պէտք է համարել դրւատանքի արժանի, սակայն 
30 տարով ուշացած քայլ: 
Նոր Ջուղայի հայկական գերեզմանատան արեւելեան 
անմիջական հարեւան՝ Սպահանի պետական համալսարանը 
ակամայից կամ դիտաւորեալ գրաւել եւ զբաղեցրել էր 
գերեզմանատան տարածքից 16.000 ք.մ.: Բանակցութիւնների 
անարդիւնաւէտութեան պատճառով գործը յանձնւում է 
դատարան, դատը շահում է ԹԽ-ը, դատավճռում որոշւում է յետ 
վերադարձնել 12.000 ք.մ. առգրաււած տարածքը, եւ երբ ՊԺ.ում 
հարց է տրւում թէ ինչո՞ւ է 16.000 ք.մ.ի փոխարէն յետ 
վերադարձւում միայն 12.000 ք.մ. ԹԽ-ի ժամանակի նախագահը 
պատասխանում է, թէ դա մեքենագրական սխալութեան 
արդիւնք է, որ դատը յարուցելու ժամանակ թոյլ է տւել մեր 
քարտուղարը: (Այս տեղեկութիւնները առկայ են ՊԺ-ների 
արձանագրութիւններում, որոնք չեն տրամադրւում անգամ 
պատգամաւորներին: Սպահանի ՀԹ Թեմական եւ Կրօնական 
Խ-ների տարեկան զեկուցագրերից մէկական օրինակ 
տրամադրւում է պատգամաւորներին:)  
Ի դէպ նոյն ԹԽ-ի նախագահը պաշտօնավարում էր Սպահանի 
պետական համալսարանում: Դատը շահելուց յետոյ էլ նա եւ ... 
համաձայնեցին, որ առանց վարձատրութեան, այդ տարածքը 
մնայ համալսարանի տրամա-դրութեան տակ: 
 
ՅՈՎՍԷՓ ՊՕՂՈՍԽԱՆԵԱՆԻ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑԻ ԿԱԼՒԱԾՆԵՐԸ 
Տասնեակ տարիներ է, ինչ փակւել է բարերար Յովսէփ 
Պօղոսխանեանի՝ 1904 թ. Ապրիլ 25-ի մարդասիրական կտակով 
կառուցւած եւ ժողովրդին հսկայական ծառայութիւն մատուցած 
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"Յովսէփ Պօղոսխանեան" ազգային հիւանդանոցը:  
Հիւանդանոցի փակումից տարիներ անց, նրա հսկայական 
այգին հատեց նորակառոյց մի պողոտայ, հողամասի մնացած 
հատւածը յայտնւեց նորակառոյց պողոտայի եզրին եւ 
բազմապատկւեց դրա շուկայական արժէքը, որը եւ գրաւեց 
շատերի ուշադրութիւնը: 
2002-2003 տարեշրջանին ԹԽ-ը որոշեց սոյն հողամասի մի 
հատւածում կառուցել 8 յարկից բաղկացած մի համալիր: 
Շինարարութեան բիւջէի հայթայթման համար ընտրւեց 
ներդնող անձ, որպէս գործընկեր տոկոսային 60- 40 
յարաբերութեամբ (ԹԽ 5 Փետրւար 2004-26 Յունւար 2005 
տեղեկագիր, էջ 9), որին եւ յանձնւեց շինարարութիւնը 
իրականացնելու պարտականութիւնը: Գործընկերոջ հետ 
կնքւած պայմանագրի անյստակութեան կամ այլ 
պատճառներով տարբեր անհամաձայնութիւններ առաջացան 
ԹԽ-ի եւ նրա միջեւ, որոնք առկայ են ԹԽ-ի տարեկան 
զեկոյցներում: Ի վերջոյ ԹԽ-ը 2007-ին առանց ամփոփելու 
գործարքից ստացւած շահը, կամ վնասը, զեկուցում է, որ 
աւարտւել է շինարարական աշխատանքը եւ հաշւեփակում է 
կատարւել գործընկերոջ հետ: (ԹԽ 21 Յունւար 2006 - 30 
Յունւար 2007 տեղեկագիր, էջ 13) 
Պատգամաւորական ժողովներից մէկում, մի խումբ 
դաշնակցական պատգամաւորները խնդիր են յարուցում, որ 
այդ շէնքի կառուցումը մեծ վնաս է պատճառել ազգային 
ունեցւածքին եւ պահանջում են հաշւեքննութիւն: 
Դաշնակցական 3 պատգամաւորների անդամակցութեամբ 
կեանքի է կոչւում քննիչ յանձնախումբ: Մի քանի ամիս անց 
յանձնախումբը զեկուցում է, որ շինարարութիւնը իրականացւել 
է շատ մեծ վնասով, սակայն չեն հրապարակել վնասի չափը: 
(Առկայ են ՊԺ-ների արձանագրութիւններում ): 
 
Ն. ՋՈՒՂԱՅԻ ՔԼՈՒԲԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ 
1980 թւականին Նոր Ջուղայի "Հայոց Ակումբ"(Քլուբ)-ում ոչ 
դաշնակցականների միջոցով իրականացւում էին 
ժողովրդական հաւաքներ, թատերական ներկայացումներ, 
կազմակերպւում գրքի ցուցահանդէսներ, որոնցից մէկը 
ենթարկւեց դաշնակցականների յարձակմանը, հրի մատնւեցին 
ցուցադրւած գրքերը, ծեծի ենթարկւեցին 
պատասխանատուները եւ ի վերջոյ ոստիկանութեան 
միջամտութեամբ եւ ազգային իշխանաւորների ցանկութեամբ 
փականք դրւեց դարպասներին, երբ հէնց նոյն ժամանակ 
համայնքը կարիք ունէր այդ վայրին, ԻԱՄՄ-ի Նոր Ջուղայի 
մասնաճիւղը, որը վայելում էր մեծ թւով մարդկանց 
համակրանքը, իր աշխատանքները իրականացնում էր վարձու 
մի խարխուլ շինութիւնում: Որոշ ժամանակ անց, մի քանի 
տարով այն յատկացւեց Իրան-Իրաքի պատերազմից տուժած 
ընտանիքների ժամանակաւոր բնակութեան համար: Այժմ 30 
տարի է, ինչ այդ ազգապատկան մշակութային կենտրոնը չի 
ծառայում իր կոչմանը: Վերջին տարիներում մէկ միլիարդ 
թումանից աւելի ծախսերի գնով վերանորոգւեց այն:  
ԹԽ-ի 1 Փետրւար 2002 - 28 Յունւար 2003 միամեայ 
գործունէութեան տեղեկագրի էջ 11-ում ասւած է. "Սկսւել է 
Ակումբի հիմնական նորոգութեան եւ բարեփոխման 
աշխատանքը" եւ յայտարարւել է, որ "այն ծառայելու է իբրեւ 
համայնքի անդամների հաւաքավայր ..." իսկ 4 Փետրւար 2003 - 
4 Փետրւար 2004-ի տեղեկագրի էջ 6-ում ասւում է որ՝ "որոշւեց 
նրա մէկ յարկը ծառայի որպէս Ազգագրական Թանգարան", իսկ 
15 Փետրւար 2005 - 20 Յունւար 2006 տեղեկագրի էջ 9-ում 
ասւում է "նկատի ունենալով շէնքի ճարտարապետական 
աւանդական ոճը, կատարւած նիւթական մեծ ներդրումը, վայրը 
ծառայեցնել զբօսաշրջութեան առնչւող աշխատանքներին:"  
Այս ընթացքում շէնքի հետագայ օգտագործման համար ԹԽ-ի 
կողմից յայտարարութիւն է հրատարակւել համայնքում՝ 
առաջարկութիւնների, նախագծերի եւ վարձաակալութեան 
դիմումների ընդունման համար: (ԹԽ 21 Յունւար 2006 - 30 
Յունւար 2007 տեղեկագիր, էջ14): Իսկ 10 Փետրւար 2008 - 15 
Փետրւար 2009 տեղեկագրի էջ 6 ում ԹԽ-ն յայտարարում է 
"դիմումների ընտրութեան աշխատանքը ընթացքի մէջ է: 
Ակումբի պաշտօնական բացումը կատարւեց 2008 թւականի 

Դեկ.26-ին Գերաշնորհ Սրբազան Հօր աղօթքով: ( ԹԽ 10 
Փետրւար 2008 - 15 Փետրւար 2009 տեղեկագիր, էջ14 ) 
17 Մարտ 2009 - 15 Փետրւար 2010 տեղեկագրի էջ 13-ում 
յայտարարւում է. "Նկատի ունենալով, որ առհասարակ առկայ է 
Ակումբի առեւտրական արտօնագիր չունենալու պարագան, 
փորձ է կատարւել խնդիրը լուծել այլ շփումներով ու 
դասաւորութիւններով, սակայն դեռեւս որեւէ յստակ 
նախատեսութիւն չենք կարող ունենալ հաւանական 
խոչընդոտների կապակցութեամբ:"  
Եւ վերջապես 16 Փետրւար 2010 - 15 Փետրւար 2011 տեղեկագրի 
էջ 12 նշւում է՝ . "անհրաժեշտ է այն օժտել առեւտրական 
արտօնութեամբ, որի համար պիտի մեծ գումարներ վճարել 
քաղաքապետարանին". "...որ Խորհուրդս ի վիճակի չէ Ակումբի 
խանութները ներկայ կացութեամբ վարձակալութեան յանձնել:" 
Ի՞նչ ստացւեց: Ազգապատկան չքնաղ կալւածները ջրի գնով ու 
ապօրինաբար վաճառեցին, ստացւած գումարից նորոգեցին 
Ակումբը, Խաչ ու Աւետարանով կատարեցին բացումը, եւ 
դարձեալ փակեցին այն, եւ հիմա էլ բացէիբաց ասում են "յստակ 
նախատեսութիւն չենք կարող ունենալ հաւանական 
խոչընդոտների կապակցութեամբ:" կամ "Խորհուրդս ի վիճակի 
չէ Ակումբի խանութները վարձակալութեան յանձնել:" 
Ի՞նչ է, սկզբից չգիտէի՞ն, որ "Ակումբ"-ի հսկայական շինութիւնը 
չունի առեւտրական արտօնագիր:  
Նման ծախսատար եւ մեծ աշխատանքները այսպէս չեն 
իրականանում, նախ տնտեսագէտների միջոցով 
ուսումնասիրւում եւ յստակեցւում է վայրի օգտագործման 
նպատակայարմարութիւնը, ապա ըստ քաղաքաշինութեան 
կանոնակարգի, արտօնւած մասնագէտների միջոցով կազմւում 
է շինարարական նախագիծ, որը եւ համաձայնեցւում է 
քաղաքապետարանի հետ եւ ճշտւում պետական վճարումների 
չափը եւ վճարման եղանակը: Այնուհետ այս ծախսը գումարած 
շինարարական այլ ծախսերի հետ ներառւում են նախահաշւի 
մէջ եւ մեր պարագայում ներկայացւում ՊԺ-ին եւ հաստատում 
ստանալուց յետոյ, գործադրւում: 
Ուրեմն, պարզւում է, ինչպէս միշտ, այս պարագայում եւս 
առանց որեւէ լուրջ ուսումնասիրութեան եւ "հէնց այնպէս" է 
կատարւել այս աշխատանքը եւ մսխւել ազգային ունեցւածքից 
հսկայական գումարներ: 
8 յարկ համալիրի կառուցման, "Հայոց Ակումբ"-ի նորոգութեան 
նաեւ Թեմական Խորհրդի այլ նախաձեռնութիւնների ծախսերը 
հայթայթելու պատճառաբանութեամբ 2001-2002 ժամանակա-
հատւածում ՀԱԿԱՌԱԿ ՊԺ-Ի ՈՐՈՇՄԱՆ (առկայ է ՊԺ-ների 
արձանագրութիւններում) վաճառւում են "Պօղոսխանեան" 
հիւանդանոցի մասնատւած հողամասերի միանգամից 5 կտորը՝ 
ընդհանուր 3910,13 ք.մ.: 
 
Ն. ՋՈՒՂԱՅԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ` ԱՄԱՅԻ 
Ն. Ջուղայում գոյութիւն ունեն բազմաթիւ դպրոցական կանգուն 
շէնքեր, որոնց մեծ մասը կառուցւել են բարերարների 
կտակներից ստացւած գումարներով: Սրանց շարքում են 
"Քանանեան", "Կատարինեան", "Արմէն", "Գիշերօթիկ" 
եւ...հոյասքանչ շէնքերը: 
- 2007-ին որոշւում է "Արմէն" դպրոցի բակում կառուցել նոր 
շէնք՝ "Ն.Ջուղայի Հայոց Ազգային կրթահամալիր" անւան տակ, 
3,000 ք.մ. յատակագծով:  
Շինարարութիւնը աւարտւել է եւ պաշտօնական բացումը 
կատարւել է 2010 թ. Սեպ. 23-ին:  
Ի՞նչ է լինելու աւանդական դպրոցների ճակատագիրը, ի՞նչ 
նպատակի պէտք է ծառայեն այդ կառոյցները, որոնք բոլորն էլ 
կանգուն շէնքեր են, եւ հնարաւոր էր նոր համալիր կառուցելու 
ծախսի միայն մի քանի տոկոսով արդիականացնել դրանք, որով 
կը խնայւէր ծախսւած գումարի մեծ տոկոսը եւ 
ճարտարապետական կոթող համարւող այդ շէնքերը զերծ կը 
մնային ապագայի չնախատեսւած վտանգներից կամ 
բռնագրաւումից: 
Այս օրերին, երբ աշխարհի տարբեր երկրներում 
իրանահայութիւնը մեծ շուքով ու խանդավառութեամբ տօնում է 
"Քանանեան" եւ "Կատարինեան" դպրոցների հարիւր ու 
քանիամեակները, Նոր Ջուղայում սառը քամին մոլագար 
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ոռնում է նոյն դպրոցների կանգուն ու հիւրընկալ դահլիճներում 
ու դասարաններում ու տարածում նրանց մօտալուտ մահւան 
գոյժը: Մնում է ԹԽ-ի մի այլ "կամայ թէ ակամայ" 
հաղորդագրութեամբ յայտարարւի դրանց հոգեհանգստեան ու 
օտարման վերջին արարը: 
 
ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 
-Ցաւալի վիճակում են Թեմական Խորհրդի ներդրումները 
Հայաստանում: Եկամուտ ապահովելու միտումով 
Հայաստանում գնել են 2 բնակարան վարձու տալու 
նպատակով, նշանակել են գործակատար, սակայն 
բնակարանների վարձից ստացւած գումարները չեն փակում 
գործակատարի աշխատավարձ:  
-Հայաստանում գնել են "Ջերմուկ-Բլու" կաթնամթերքային 
հիմնարկի 49 տոկոսը եւ մինչեւ 2004 թւականը վճարել են 
120.000 ԱՄՆ դոլար, (ԹԽ 4 Փետրւար 2003-4 Փետրւար 2004 
տեղեկագիր, էջ12) բոլոր զեկոյցներում էլ յայտարարում են, որ 
51 տոկոսի փայատէր՝ հայաստանցի գործընկերը հաշւետու չի 
իրենց, չի համագործակցում եւ չեն կարողանում վաճառել այն: 
 
"ՍԱՅԵՐ ՍԷՅՐ" ՕԴԱՆԱՒԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ 
-2000թ. Թեմական Խորհուրդը հակառակ համայնքի 
անդամների կամքին ազգային հնարաւորութիւններով ու 
յատկացւած տարածքում հիմնադրում է "Սայեր-Սէյր" 
Օդանաւային գործակալութեան ընկերութիւնը: 
Չուսումնասիրւած այս նախաձեռնութեան 10-ամեայ 
գործունէութիւնը ա-ւարտւեց մեծ նիւթական վնասներով: Նրա 
գործադիր տնօրէնը իւրացրեց ընկերութեան գումարների մի 
մասը եւ խոյս տւեց արտասահման: Այս կապակցութեամբ 
հետաքրքիր է ընթերցել հատւածներ ԹԽ-ի տեղեկագրերից: ԹԽ-
ը իր զեկոյցներից մէկում գրել է. "Թւում է թէ համայնքի մէջ այդ 
ուղղութեամբ զրոյցներ շատ գնացին, բայց մենք կարծում ենք, 
որ Թեմական Խորհուրդը ինքը ամէնից շատ տեղեակ է դրան 
առնչակից թերութիւններին ու առաւելութիւններին:" (24 
Նոյեմբեր 1999 - 24 Յունւար 2001 տեղեկագիր, էջ 20)  
Իսկ մէկ տարի անց զեկուցում են, որ ընկերութեան գործադիր 
տնօրէն Պրն. Զարեհ Բաբախանեանի շրջանից հեռանալուց 
յետոյ՝." ... Թեմական Խորհուրդը հանդիպեց մի շարք 
անորոշութիւնների "Սայեր-Սէյր" Ընկերութեան հաշիւների ու 
գործունէութեան կապակցութեամբ:" Որ "յանձնարարւեց ... 
քննել "Սայեր-Սէյր"-ի ամբողջ հաշւական ու նիւթական 
գործունէութիւնը:" (30 Յունւար 2001- 31 Յունւար 2002 
տեղեկագիր, էջ10) 
Եւ դարձեալ մէկ տարի անց յայտարարում են, որ " ... Պրն. 
Զարեհ Բաբախանեանի շրջանի ... hաշւեքննութեան 
աշխատանքը կատարւել է առկայ փաստաթղթերի հիմամբ. 
քննութեան ընթացքում երեւան են եկել մի շարք խնդիրներ, 
որոնց պարզելու հեռա-նկարը եւ հնարաւորութիւնը՝ եղած 
փաստաթղթերի եւ մատեանների միջոցով, ցաւօք գոյութիւն 
չունի ... :" (1 Փետրւար 2002 - 28 Յունւար 2003 տեղեկագիր, էջ14)  
-Ի վերջոյ 2009թ. յայտարարւում է՝ ."...նկատի ունենալով 
ստացւած զեկուցումները՝ ըստ որոնց թեմապատկան "Սայեր-
Սէյր" Օդանաւային գործակալութեան ընկերութիւնը 
ընդհանրապէս շահաւէտ գործունէութիւն չունի, ... Խորհուրդս 
որոշում է ընդունել կազմալուծել ընկերութիւնը ...:" (10 
Փետրւար 2008 - 15 Փետրւար 2009 տեղեկագիր, էջ12)  
Յատկանշելի է, որ այս ընթացքում Պրն. Զարեհ Բաբախանեանը 
անդամակցում էր Թեմական Խորհրդին եւ վարում գանձապահի 
պարտականութիւնները, միեւնոյն ժամանակ նա հանդիսանում 
էր Թեմական եւ կրթական խորհրդների կապը: (24 Նոյեմբեր 
1999 - 24 Յունւար 2001 տեղեկագիր, էջ 1 եւ 2)  
Այստեղ առաջանում է հարցերի երկար շարան: Ինչո՞ւ էր միայն 
Պրն. Զարեհ Բաբախանեանը արժանի ստանձնելու այդ 
աշխատանքը: Ինչպէ՞ս նա յայտնւեց այդ պաշտօնում: Ո՞վ էր 
երաշխաւորում նրան, եւ ... 
-Այս միջադէպից յետոյ ինչպէս միշտ, ոչ մի դատական գործ 
չյարուցւեց, ոչ ոք պատասխանատւութեան չկանչւեց, 
հրապարակաւ ոչ մի մարմին չդատապարտեց այդ արարքը, 

միայն ՊԺ-ի նիստերից մէկում բաւարարւեցին նրան անւանել 
"վատ ընկեր": 
Իրարայաջորդ Թեմական Խորհուրդների զեկուցագրերը լեցուն 
են, "կարծում ենք", "թւում է թէ", "հաշւետու չէ", 
"անորոշութիւններ", "պարզելու հեռանկար գոյութիւն չունի", 
"պատասխանատու չէ", "շահաւէտ գործունէութիւն չունի", 
"ցաւօք", "գողութիւն", "այլ շփումներ", "մենք ամէնից շատ 
տեղեակ ենք" եւ... բառերով ու ինքնագոհ ու անիմաստ 
արտայայտութիւններով, պարզւում է ամէն ինչը անորոշ է ու 
յանձնւած բախտի քմահաճոյքին, գոյութիւն չունի 
ուսումնասիրւած նախագիծ ու գործելաոճ, բացակայում է 
թափանցիկ նիւթաբարոյական հաշւետւութիւն, եւ ...: 
Ո՞վ է պատասխանատու այս բոլորի համար, ՊԺ-ն, որն իր 
անդամների մեծամասնութեամբ, յաճախ անտեսելով առանձին 
անդամների քննադատութիւններն ու հարցադրումները, 
կուրօրէն հաստատում է նման ծրագրերը, հաշ-ւեքննիչ 
մարմիննե՞րը, որոնց չի ներկայացւում ամբողջական հաշ-
ւետւութիւն, Թեմական Խորհուրդների անդամնե՞րը, որոնք 
ամենաթանձր մաղումներից յետոյ գաղափարական 
պատկանելութեան գերպատճառով նշանակւում են 
կուսակցութեան միջոցով, թէ՞ ինքը կուսակցութեան 
ղեկավարութիւնը, որը ենթակայ չէ ոչ մի օրէնսդրութեան եւ 
պատասխանատու չէ ոչ մի մարմնի, եւ որի անդամների 
անւանացանկը չի յայտարարւում որեւէ տեղ: 
Դժբախտաբար իրանահայ ազգային կոչւած իշխանութիւնում 
չկայ պատասխանատւութեան զգացում, այստեղ բոլոր 
անցուդարձերը ենթակայ են կուսակցութեան կամքին, 
հայեցողութեան ու թելադրանքին: Իսկ բողոքողների դէմ 
փակւում են անգամ "Ակումբ"-ների, Մարզաւան"-ների ու 
"Եկեղեցի"-ների դարպասները: 
Թւում է թէ այս բոլորի պատասխանատուն Հայ Յեղափոխական 
Դաշնակցութեան շրջանային կոմիտէն է, որը շրջանում 
հանդիսանում է թէ՛ օրէնսդիր, թէ՛ գործադիր է եւ թէ՛ դատական 
մարմին: 
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Ð³Û»ñ»Ý ïå³·ñáõÃÛ³Ý 500-³ÙÛ³ÏÇÝ ÁÝ¹³é³ç 
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²ÏÝ³ñÏ Ð³Û îå³·ñáõÃÛ³Ý ä³ÝÙáõÃÛ³Ý 

Ð³Ù³¹ñ»óª 
¸áÏïáñ  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 
 

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: 

Ð³Û ïå³·Çñ ·ñùÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ï³é³å³ÝùÝ»ñÇ 
áõ ½ñÏ³ÝùÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ ëËñ³·áñÍáõÃ-
ÛáõÝÝ»ñÇ áõ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÇ ÙÇ ³ÙμáÕç ßÕÃ³ ¿, áñáõÙ Çñ 
áõñáõÛÝ ¹»ñÝ áõÝÇ Ð³Ûáó ºÏ»Õ»óÇÝ:  âÝ³Û³Í ¹³ñ»ñáí 
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»ÝÃ³ñÏí³Í ½ñÏ³ÝùÝ»ñÇÝ áõ Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñÇÝ Ð³Ûáó 
ºÏ»Õ»óÇÝ Ï³ñáÕ³ó»É ¿ ë³ï³ñ Ï³Ý·Ý»É 
Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Å³é³Ý·áõÃÛ³ÝÁ 
¨ Ù»½ »Ý ³í³Ý¹»É Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ù»Í ¨ ³Ýáõñ³Ý³ÉÇáñ»Ý 
³ñÅ»ù³íáñ Å³é³Ý·áõÃÛáõÝ: 

1512 Ãõ³Ï³ÝÇÝ Ñ³Û Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùáõÙ ï»ÕÇ 
áõÝ»ó³í ã³÷³½³Ýó Ï³ñ¨áñ ÙÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝª Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý ïå³·ñáõÃÛ³Ý ëÏ½μÝ³íáñáõÙÁ ¨ ³é³çÇÝ Ñ³Û 
Ù³ñ¹Á, áõÙ Ñ³çáÕí»ó ºíñáå³ÛáõÙ ÑÇÙÝ»É ïå³ñ³Ý ¨ 
Ññ³ï³ñ³Ï»É Ñ³Û»ñ»Ý ·ñù»ñ, æáõÕ³Û»óÇ Ð³ÏáμÝ ¿ñ, á-
ñÝ ³ÛÅÙ Ñ³ÛïÝÇ ¿ Ð³Ïáμ Ø»Õ³å³ñï ³ÝáõÝáí:  ê³Ï³ÛÝ 
Ð³Ïáμ æáõÕ³Û»óáõ Ù³ÑÇó Ñ»ïá ßáõñç Ï»ë ¹³ñ Ñ³Û»ñ»Ý 
·ñù»ñ ã»Ý Ññ³ï³ñ³Ïí»É:  ØÇ³ÛÝ 1562 Ã. ØÇù³Û»É ê»-
μ³ëï³óÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùμ ²μ·³ñ 
ÂáË³ï»óÇÝ Çñ áñ¹Ç êáõÉÃ³Ýß³ÑÇ »õ ²É»ùë³Ý¹ñ ù³-
Ñ³Ý³ÛÇ Ñ»ï ×³Ý³å³ñÑí»É ¿ñ ÐéáÙ ¨ ³Û¹ áõÕ¨áñáõÃÛ³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùÁ »Õ³í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ïå³·ñáõÃÛ³Ý Ýáñ 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏÇ½μÁ: 

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ïå³·ñáõÃÇõÝÁ áõÝ»ó»É ¾ ½³ñ·³óÙ³Ý 4 
ßñç³Ý` ÑÝ³ïÇå ·ñùÇ (1512–1800),   Ýáñ   (1801-1920),   
ËáñÑñ¹³ÛÇÝ   ¨ 
ë÷Ûáõéù³Ñ³Û (1920-90) ¨ ³ñ¹Ç (1990–Çó): 1486-ÇÝ ´. 
´ñ³ÛÝ¹»Ýμ³ËÁ Ø³ÛÝóáõÙ (¶»ñÙ³ÝÇ³) ÙÇ ·Çñù ¿ 
Ññ³ï³ñ³Ï»É, áñÇ Ù»ç ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ïåí»É ¾ 
Ñ³Û»ñ»Ý ÷³Ûï³÷áñ³·Çñ ³Ûμáõμ»Ý: Ð.ï–Û³Ý ³é³çÇÝ 
ïå³·ñÇãÁ Ð³Ïáμ Ø»Õ³å³ñïÝ ¾: Üñ³ ÉáõÛë ÁÝÍ³Û³Í 
·ñù»ñÇó å³Ñå³Ýí»É »Ý 5-Á, ³Ý¹ñ³ÝÇÏÁ 
§àõñμ³Ã³·ÇñùÝ¦ ¾ (1512, ì»Ý»ïÇÏ)`Ñ³Û. ³é³çÇÝ 
ïå³·Çñ ·ÇñùÁ: Ðá·¨áñ ¨ ³ßË³ñÑÇÏ μÝáõÛÃÇ »Ý Ð³Ïáμ 
Ø»Õ³å³ñïÇ ¹³ñÓÛ³É ì»Ý»ïÇÏáõÙ ïå³·ñ³Í ÙÛáõë 
·ñù»ñÁ` §ä³ï³ñ³·³ï»ïñÁ¦, §²ÕÃ³ñùÁ¦, 
§ä³ñ½³ïáõÙ³ñÁ¦ ¨ §î³Õ³ñ³ÝÁ¦: 
Ð³Ïáμ Ø»Õ³å³ñïÇ ·ñ³Ññ³õáõëñ³Ïã. ³í³Ý¹Ý»ñÁ 
ß³ñáõÝ³Ï»É »¨ ²μ·³ñ ÂáË³Ã»óÇÝ, êáõÉÃ³Ýß³ÑÁ, 
ÐáíÑ³ÝÝ»ë î»ñ½ÝóÇÝ: ²é³çÇÝÁ 1565-ÇÝ ì»Ý»ïÇÏáõÙ 
ïå³·ñ»É ¾ ûñ³óáõõó ¨ ê³ÕÙáë³ñ³Ý, ³å³ ïå³ñ³ÝÁ 
ï»Õ³÷áË»É ¿ Î.äáÉÇë áõ ëÏ½μÝ³íáñ»É ³Ûëï»ÕÇ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ïå³·ñáõÃÛáõÝÁ: êáõÉÃ³Ýß³– ÑÁ 1579-ÇÝ, 
ÐéáÙáõÙ å³ïñ³ëï»É ¾ ïí»É ïå³ï³é»ñ, áñáÝù 
¹³ñÓ»É »Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³Ù»ÝÇó ³í»ÉÇ ï³ñ³Íí³Í 
ïå³·Çñ ï³é³ï»ë³ÏÇ` μáÉáñ·ñÇ Ý³ËûñÇÝ³ÏÁ: 
ÐáíÑ³ÝÝ»ë î»ñ½ÝóÇÝ ÐéáÙáõÙ, 1584-ÇÝ, êáÉÉÃ³Ýß³ÑÇ 
ï³é»ñáí §îûÙ³ñ ¶ññ·áñ»³Ý¦ ûñ³óáõÛóÁ 
ïå³·ñ»Éáõó Ñ»ïá, ³Ýó»É ¾ ì»Ý»ïÇÏ, ÓáõÉ»É ïí»É Ýáñ 
ïå³ï³é»ñ ¨ Ññ³ï³ñ³Ï»É ÙÇ ê³ÕÙáë³ñ³Ý (1587): 
XVI ¹. Ñ³Û ïå³·ñÇãÝ»ñÇ ÉáõÛë ÁÝÍ³Û³Í ·ñù»ñÇó 
å³Ñå³Ýí»É »Ý 19-Á: 1616-18-ÇÝ ÐáíÑ³ÝÝ»ë 
ø³ñÙ³ï³Ý»ÝóÁ ÈíáíáõÙ Çñ ÑÇÙÝ³Í ïå³ñ³ÝáõÙ ÉáõÛë 
¾ ÁÝÍ³Û»É Ñ³Û»ñ»Ý Ù»Ï μÅßÏ³ñ³Ý, »ñÏáõ ê³ÕÙáë³ñ³Ý. 
1636– 1638-ÇÝ, Üáñ æáõÕ³ÛáõÙ Ê³ã³ïáõñ Î»ë³– 
ñ³óÇÝ áõ Çñ û·Ý³Ï³ÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëï»É »Ý 
ïå³ï³é»ñ, ïå³·ñ. ³ÛÉ å³ñ³·³Ý»ñ »õ 
Ññ³ï³ñ³Ï»É ê³ÕÙáë³ñ³Ý (1638), §Ð³ñ³Ýó 
í³ñù¦(1641), ÊáñÑñ¹³ï»ïñ (1641), Å³Ù³·Çñù 
(1642): Ê³ã³ïáñ Î»ë³ñ³óáõ ·áñÍÁ ß³ñáõÝ³Ï»É »Ý 
Ðáí. æáõÕ³Û»óÇÝ ¨ áõñÇßÝ»ñ: 1658–60-ÇÝ Ð³Ïáμ 
æáõÕ³Û»óÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ Ø³ïÃ»áë Ññ³Ù³Ýáí 
Ø³ïÃ»áë Ì³ñ»óÇÝ ²Ùëï»ñ¹³ÙáõÙ ÑÇÙÝ»É ¾ ê. 
¾çÙÇ³ÍÝÇ ¨ ê. ê³ñ·ëÇ ³Ýí³Ùμ ïå³ñ³ÝÁ, 1669-ÇÝ 
ïå³ñ³ÝÁ ï»Õ³÷áËí»É ¿ ÈÇíáéÝá, 1671-72-ÇÝ 
Ø³ñë»É£ ØÇÝã¨ 1686-Á »ñ»ù ù³Õ³ùÝ»ñ ï»ë»É 41 ³ÝáõÝ 
μ³ñÓñáñ³Ï ïå³·ñáõÃÛ³Ùμ Ñ³Û»ñ»Ý ·ñù»ñ£1685-1717-
ÇÝ ²Ùëï»ñ¹³ÙáõÙ ·áñÍ»É ¿ ÂáíÙ³ë, Ø³ïÃ»áë, 
ÔáõÏ³ë, ØÇù³Û»É ì³Ý³Ý¹»óÇÝ»ñÇ ïå³ñ³ÝÁ£ 

Ð³Û ÑÝ³ïÇå ·ñùÇ ·ÉË³íáñ Ï»ÝïñáÝÁ »Õ»É ¿ Î.äáÉÇëÁ 
(ÙÇÝã¨ 1800-Á ÉáõÛë ¿ ÁÝÍ³Û»É ßáõñç 350 ³ÝáõÝ ·Çñù), 
³å³ ì»Ý»ïÇÏÁ (ßáõñç 260 ³ÝáõÝ): Î.äáÉëáõÙ  ²μ·³ñ 
ÂáË³ï»óáõ (1568-69) ¨ ºñ»ÙÇ³ øÉáÙáõñ×Û³ÝÇ(1677-
78) ïå³·ñ³Ï³Ý Ï³ñ×³ï»õ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÇó Ñ»ïá, 
XVII ¹. í»ñçÇÝ, ³ÝÁÝ¹Ù»ç ·áñÍáÕ ïååñ³Ý »Ý ÑÇÙÝ»É 
ê³ñ·Çë ºí¹áÏ³óÇÝ, ¶ñÇ·áñ Ø³ñ½í³Ý»óÇÝ 
²ëïí³Í³ïáõñ Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉë»óÇÝ£ 

Þ³ñ. 1 
 

Ð²Ú ÄàÔàìð¸Æ ²¼²î²¶ð²Î²Ü 
ä²Úø²ðÆ ä²îØàôÂÚàôÜÆò 

äñáü. Ì. ä. ²Õ³Û³Ý 
Ð»Õ³÷áË³Ï³Ý    ¹»ÙáÏñ³ïÁ,    ÷³é³μ³Ý»Éáí    

¶³ñÇμ³É¹ÇÇ   ·ÉË³íáñ³Í ³½³ï³·ñ³Ï³Ý   å³Ûù³ñÁ,   
Ë³ñ³½³ÝáõÙ   ¾   μéÝ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ:   §²Ñ³   ÙÇ   Ýáñ 
Ëñ³ï   Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý, — ·ñáõÙ   ¾   Ý³,—ÙÇ   ëáëÏ³ÉÇ   
³å³óáõÛó ³ÛÝ  μ³ÝÇÝ, Ã»   μéÝ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý   ³ñí»ëïÇ   
¹ÅáË³ÛÇÝ   Ù»ù»Ý³Ý Ñ³Ý·ãáõÙ   ¾   ³ÝÓÝ³ë»ñ   ¨ 
»ë³ë»ñ   ³½Ýí³Ï³ÝÝ»ñÇ   áõë»ñÇ   íñ³:   ²ÛëáõÑ»ï¨   
³Ù»Ý   ÙÇ   μ³Ý³Ï³Ý   Ù³ñ¹áõ   å³ñïùÝ   ¾   ÙÇûñÇÝ³Ï   
·³ñßÇÉ      ¨   ½½í»É,   áñå»ë      μéÝ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý   áõÅÇ 
å³ïÏ»ñ³óáõÛóÇó,   ÝáõÛÝå»ë   ¨ Ýáñ³  ßñç³Ý³ÏÇó  ¨ 
å³ñ³·³Ý»ñÇó¦:   Ê³Ý¹³í³éí³Í   ³½³ïáõÃÛ³Ý   í»Ñ   
·³Õ³÷³ñáí,    Ü³Éμ³Ý¹Û³ÝÝ   ³ÛÝáõÑ»ï¨   ß³ñáõ-
Ý³ÏáõÙ  ¾.   §Ø³ñ¹»ñÇ Çñ³íáõÝùÁ   ¨  ³½³ïáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³í³ë³ñ   ¾.   ¨  »Ã»   ÙÇÝÁ ³í»ÉÇ  ³½³ïáõÃÛáõÝ   ¨   
³í»ÉÇ   Çñ³íáõÝù   ×³ñ»ó   Ûáõñ   Ñ³Ù³ñ,   ù³Ý   Ã»   
Ýáñ³ ÁÝÏ»ñùÁ  áõÝ»ÇÝ, ³ë»É ¾ Ã» áõñÇßÇ 
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ   ·áÕ³ó³í  ¨  Ñ³÷ßï³Ï»ó:   ØÇÝÇ   
³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ åÇïÇ ÑÇÙÝíÇ ÙÛáõëÝ»ñÇ   
³Õù³ïáõÃÛ³Ý   í»ñ³, ³½Ýí³Ï³Ý    Ï³óáõÃÛáõÝÁ    
³Ûëûñ   ³Ý³ñ·áõÃÛáõÝ    ¾    Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý       ³ÝáõÝÇÝ; 
²½Ýí³Ï³ÝÁ   μéÝ³μ³ñ»Éáí    Ñ³ë³ñ³Ï    ÅáÕáíñ¹Ç   
³ëïí³Í³ïáõñ ³½³ïáõÃÛáõÝÁ    ¨   Çñ³íáõÝùÁ,  ËÉáõÙ   
¾    Ýáñ³Ý     ë»Õ³Ý³åÇÕÍ    Ó»éùáí,     ¨    áõñÇßÝ»ñÁ 
³Õù³ï³óÝ»Éáí,   Ñ³ñëï³ÝáõÙ   ¾   ¨   ïÇñ³å»ïáõÙ   ¾   
³½·Ç   μ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³: ²Ûë μ³ñáÛ³Ï³Ý   
³í³½³ÏÝ»ñÇÝ   Ù³¯Ñ   μ³ñáÛ³Ï³Ý¦: 

Ü³ Æï³ÉÇ³ÛÇ ûñÇÝ³Ïáí óáõÛó ¾ ï³ÉÇë, áñ ïÇñáÕ 
é»³ÏóÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ÷áõÛÃ ã¿, §áñ ³ñÛáõÝ³Ã³Ã³í 
Æï³ÉÇ³Ý ³í»ÉÇ ù³Ý Ï»ë ¹³ñ ÉÉÏí»ó³í »·Çåï³Ï³Ý 
ã³ñã³ñ³ÝùÇ Ù»ç` ³½Ýí³Ï³ÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ·áñÍáí, áñ 
Ã» ÑÝ³ñ áõÝ»Ý³ñ, ³å³ áõñ»ÙÝ ³Ýßáõßï Ë»Õ¹»Éáõ ¿ñ 
Æï³ÉÇ³ÛÇ Ýáñ³μáÕμáç ³½³ïáõÃÛáõÝÁ ¹»é¨ë 
Ë³ÝÓ³ñáõñùÇ Ù»ç¦: àõß³·ñ³í ¿, áñ Ø. Ü³Éμ³Ý¹Û³ÝÁ 
Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí å³ïÙáõÃÛ³Ý ¹³ë»ñÁ ½áõ·³Ñ»éÝ»ñ ¿ñ 
³ÝóÏ³óÝáõÙ Ñ³Û ¨ áõñÇß ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ³Ýó³Í áõÕáõ 
å³ïÙ³Ï³Ý ÷³ëï»ñÇ ÙÇç¨ ¨ »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñ ³ÝáõÙ: 
²Ûëå»ë, Õ³ï³å³ñï»Éáí Æï³ÉÇ³ÛáõÙ é»³ÏóÇ³ÛÇ 
å³ßïå³Ý ½ÇÝíáñ³Ï³Ý áõÅ»ñÇ Õ»Ï³í³ñ Ù³Ûáñ 
ü»é·áõÉ³ÛÇÝ, ·ñáõÙ ¿. §Æï³ÉÇ³ÛÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý 
å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç å³ñáÝ ü»é·áõÉ³ÛÇ ¨ Ýñ³ ÝÁ− 
Ù³ÝÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ åÇïÇ ÝáõÛÝ ï»ÕÁ ·ï³ÝÇÝ, ÇÝã áñ 
Ù»ñ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç   ì³ë³ÏÁ,   Ø»ÑñáõÅ³ÝÁ,   
ÎÇñ³Ïáë   ù³Ñ³Ý³Ý   ¨   ì»ëï   ê³ñ·ÇëÁ¦: 

ÄáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ   ³½³ï³·ñáõÃÛ³Ý   å³Ûù³ñÇ   
Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ   ¨   ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý   ßÕÃ³    ëï»ÕÍ»Éáõ   
·³Õ³÷³ñÁ,    áñÇ    ûÕ³ÏÝ»ñÇó    Ù»ÏÝ    ¿É    å»ïù    ¿   
ÉÇÝ»ñ Ð³Û³ëï³ÝÁ, í³Õáõó ¿ñ ½μ³Õ»óÝáõÙ Ø. 
Ý³Éμ³Ý¹Û³ÝÇÝ: Ü³ Æï³ÉÇ³ÛÇó ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ 
Ñ³Õáñ¹áõÙ Ð. êÁí³×Û³ÝÇÝ, áñ Çï³É³Ï³Ý Ñ»Õ³÷áËáõ− 
ÃÛáõÝñ μáÉáñ ×Ýßí³Í ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ³½³ï³·ñ³Ï³Ý 
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å³Ûù³ñÇÝ Ýáñ ÉÇóù ¿ Ñ³Õáñ¹»É, Ýñ³Ýù Ñ³í³ù³·ñáõÙ 
»Ý Çñ»Ýó áõÅ»ñÁ Ù»Í Ýå³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ: §²Ûëï»Õ Ï³Ý 
ß³ï É»Ñ³óÇù, — ·ñáõÙ ¿ Ý³,— ¨ ¹»é¨ë ûñ» ûñ 
Ñ³í»É³ÝáõÙ »Ý` ÉëíáõÙ ¿ ÙÇ ËáõÉ Ó³ÛÝ, áñå»ë Ã» Ýáù³ 
Ï³ÙÇÝ Ï³½Ù»É ³Ûëï»Õ ÙÇ ½ÇÝíáñÛ³É É»Ñ³Ï³Ý É»·»áÝ ¨ 
å³ïñ³ëï ¨ Ï³½Ù ëå³ë»É ÙÇ Ïñ³Ïáï Ýß³ÝÇ...¦: 

Ø. Ý³Éμ³Ý¹Û³ÝÁ ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ³Û¹ 
Ñ³ËáõéÝ ßñç³ÝáõÙ Ùï³Ñá·í³Í ¿ñ μ³½Ù³ã³ñã³ñ Ñ³Û 
ÅáÕáíñ¹Ç ×³Ï³ï³·ñáí, Ýñ³ å³Ûù³ñÇ áõ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ 
ËÝ¹ñáí: ì»ñç³óÝ»Éáí Çñ Ý³Ù³ÏÁ Ý³ ·ñáõÙ ¿. §²Ñ³ 
³Ûëù³Ý Éáõñ ÙÇ³ÛÝ Æï³ÉÇá Ù³ëÇÝ Ï³ñáÕ »Ù ·ñ»É ³é 
³ÛÅÙ: â»Ù Ý³Ë³ÝÓáõÙ Æï³ÉÇ³ÛÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý, ¹áñ³ 
Ñ³Ï³é³Ï, ³é Ç ëñï» áõñ³Ë »Ù, ë³Ï³ÛÝ ï»ëÝ»Éáí 
Ýáñ³ ³½³ïáõÃÛáõÝÁ ¨ ÇÙ ³½·Ç ïËñáõÃÛáõÝÁ, ÏñÍáõÙ ¿ 
ëÇñïë ¨ ³ÛñáõÙ Ñá·Çë¦£ 

1848 Ã. Ñ»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï éáõë 
Ñ»Õ³÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ Ï³½ÙáõÙ ¿ÇÝ 
ëÉ³íáÝ³Ï³Ý ×Ýßí³Í ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ ÂáõñùÇ³ÛÇ ÉÍÇó 
³½³ï³·ñ»Éáõ Íñ³·ñ»ñ: Ð³ïÏ³å»ë ´³ÏáõÝÇÝÇ 
Íñ³·ÇñÁ ËÝ¹Çñ ¿ñ ¹ÝáõÙ ÙÇ³óÛ³É áõÅ»ñáí Ëáñï³Ï»É 
éáõë³Ï³Ý, ³íëïñÇ³Ï³Ý ¨ Ãáõñù³Ï³Ý ÙÇ³å»ïáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ, ëï»ÕÍ»É ëÉ³íáÝ³Ï³Ý ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÇÝù-
Ý³í³ñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù å»ïù ¿ ÙÇ³íáñí»ÇÝ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ý»¹»ñ³óÇ³ÛÇ Ù»ç: ø³ÝÇ áñ ³Û¹ Ù»Í 
Íñ³·ÇñÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÇ³ÛÝ ëÉ³íáÝÝ»ñÇ 
áõÅ»ñÁ μ³í³Ï³Ý ã¿ÇÝ, ³å³ Ýñ³ Çñ³·áñÍÙ³ÝÁ å»ïù ¿ 
Ù³ëÝ³Ïó»ÇÝ Ý³¨ áõñÇß ³½·áõÃÛáõÝÝ»ñ` Çï³É³óÇÝ»ñ, 
ýñ³ÝëÇ³óÇÝ»ñ, ÑáõÝ·³ñÝ»ñ, éáõÙÇÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ: 

àñå»ë½Ç ³Û¹ Íñ³·ÇñÁ Çñ³Ï³Ý áõÅ ëï³Ý³, Ýñ³ 
Ï»Ýë³·áñÍáõÙÁ Ñ³ÝÓÝíáõÙ ¿ñ Çï³É³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹Ç 
Ñ»ñáë, ·»Ý»ñ³É ¶³ñÇμ³É¹ÇÇÝ: ²Û¹ ³éáõÙáí 
Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý »Ý §Ð³Û³ëï³Ý¦ Ã»ñÃÇ ¿ç»ñáõÙ ¹»é¨ë 
1849 Ã. ï»Õ ·ï³Í Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¶³ñÇμ³É¹ÇÇ 
·ÉË³íáñ³Í ³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: 
Ð³ïÏ³å»ë ÝßíáõÙ ¿, áñ Ø³ÓÓÇÝÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï³å»ïáõ-
ÃÛáõÝ Ñ³Ûï³ñ³ñ»ó ¨ §³½³ïáõÃÛ³Ý Í³éÁ ïÝÏ»ó¦, ÇëÏ 
Ýñ³ ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÁ Î³éÇå³ÉïÇÇÝ ß³ñÅÙáõÝùñ ÏÁ 
Éñï»ë»Ý»¦: Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÇ ß³ï áõñÇß ûñ·³ÝÝ»ñ ¨ë 
³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¨ ¹ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý »Ý ïí»É 
Çï³É³Ï³Ý ³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñÇÝ: 

¶³ñÇμ³É¹ÇÝ áã ÙÇ³ÛÝ Çï³É³Ï³Ý, ³ÛÉ μáÉáñ 
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ³½³ï³ñ³ñÇ Ñ³Ùμ³í ¿ñ Ó»éù μ»ñ»É: 
§²Ñ³ ëñ³Ý ¿É ÈáÝ¹áÝÇ éáõë íï³ñ³Ý¹ÇÝ»ñÁ ¹³ñÓÝáõÙ 
¿ÇÝ Çñ»Ýó Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÁ: Æñ»Ýó μ³ÅÇÝÁ 
Ýñ³Ýù í»ñóÝáõÙ    ¿ÇÝ    μáõÝï³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ,    ÅáÕá-
íáõñ¹Ý»ñ       ³åëï³Ùμ»óÝ»ÉÁ,       ÙÝ³ó³Í å³ï»ñ³½-
Ù³Ï³Ý    å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ    áõ    ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÁ    Ñ³ÝÓÝíáõÙ ¿ÇÝ  ¶³ñÇñ³É¹ÇÇÝ¦: 

Ø. Ý³Éμ³Ý¹Û³ÝÁ íñ¹áíÙáõÝùáí ¿ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ³ÛÝ 
Ñ³Û Ë³í³ñ³ÙáÉÝ»ñÇÝ, áñáÝù Ñ³×³Ë Ñ³ñóÝáõÙ ¿ÇÝ. 
§ºíñáå³ÛÇ ¹»åù»ñÁ Ç±Ýã í»ñ³μ»ñáõÃÛáõÝ áõÝ»ÇÝ Ù»½, 
Ï³ë»Ý ÇÝÓÇ ÙÇ ï»ë³Ï ÕÅáË³¹»Ù Ù³ñ¹ÇÏ...¦: Ð»ïá 
Ý³Éμ³Ý¹Û³ÝÁ å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ é»³ÏóÇ³ÛÇ ç³ï³-
·áíÝ»ñÇÝ, ÝÏ³ïáõÙ, áñ Ýñ³Ýù Çñáù ³ñÅ³ÝÇ ã»Ý 
§í»ñ³μ»ñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Éáõ »íñáå³Ï³Ý ³½·»ñÇ Ñ»ï, 
³ÝóÝ»É ³ÛÝ ÷ñÏáõÃÛ³Ý Ï³ÙáõñçÁ, áñÇó ³ÝóÝáõÙ »Ý 
áõñÇß ³½·»ñ»: ì»ñç³å»ë Ý³ Çñ μ³ñ»Ï³Ù Ð. 
êÁí³×Û³ÝÇÝ ·ñ³Í Ý³Ù³ÏáõÙ Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý Ùïù»ñ 
μáñμáùáÕ Ñ»ï¨Û³É å³ïÏ»ñ³íáñ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÝ ¿ 
³ÝáõÙ, §¿ïÝ³Ý ¨ ì»½áõíÇÝ ÍËíáõÙ »Ý. ²ñ³ñ³ïÇ ÑÇÝ 
íáõÉÏ³ÝÇ Ù»ç ÙÇ±Ã» Ïñ³Ï ÏÙÝ³ Çëå³é... Ù³Ñ³μ»ñ 
Ùï³ÍáõÃÛáõÝ¦: ²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ Ø. Ü³Éμ³Ý¹Û³ÝÁ 
ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ñ, áñå»ë½Ç ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ³ßË³ñÑÝ ¿É 

¾ïÝ³ÛÇ ¨ ì»½áõíÇ ÝÙ³Ý   μáñμáùíÇ   Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý   
Ïñ³Ïáí   ¨   Ñ»ï¨Ç   ºíñáå³ÛÇÝ: 

1861 Ã. ö³ñÇ½áõÙ Ññ³ï³ñ³Ï³Í §ºñÏáõ ïáÕ» 
å³ÙýÉ»ïáõÙ Ý³ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ Ïáã ¿ ³ÝáõÙ Ù³ëÝ³ÏÇó 
ÉÇÝ»É Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³½·³ÛÇÝ áõ ëáóÇ³É³Ï³Ý 
ß³ñÅáõÙÝ»ñÇÝ` Ñ³ïÏ³å»ë ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí 
èáõë³ëï³ÝáõÙ 60−³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³ëáõÝ³óáÕ 
·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ: ²Û¹ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ß³ñÅÙ³Ý 
Ù»ç Ý³ ï»ëÝáõÙ ¿ñ Çñ ³½·Ç ß³Ñ»ñÁ. §ºí ³Ûë Ýå³-
ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ã¿ åÇïá ÁÝÏñÏÇÝù áã μ³ÝïÇ ¨ 
áã ¿É ³ùëáñÇ ³éç¨, áã ÙÇ³ÛÝ μ³ÝÇí ¨ ·ñãáí, ³ÛÉ¨ 
½»Ýùáí ¨ ³ñÛáõÝáí, »Ã» ÙÇ ûñ ³ñÅ³ÝÇ ÉÇÝÇÝù ½»Ýù 
³éÝ»Éáõ Ù»ñ Ó»éùÁ ¨ ÙÇÝã¨ ³ÛÅÙ ù³ñá½³Í 
³½³ïáõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñ»É ¨ ëñμ»É  Ù»ñ ³ñÛáõÝáí¦: 

âÝ³Û³Í Ø. Ý³Éμ³Ý¹Û³ÝÇ ³é³ç³Õñ³Í §ïÝï»ë³-
Ï³Ý Ñ»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý¦ Íñ³·ÇñÁ áõïáåÇëï³Ï³Ý ÏÝÇù 
¿ñ ÏñáõÙ, Ýñ³ ï»ë³Ï»ïÝ»ññ μÝ³Ï³Ý³μ³ñ Ñ³Ý·áõÙ ¿ÇÝ 
·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ¹»ëåáïÇ½ÙÁ §¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý 
åáÕå³ï» ëñ»ñáí¦    ï³å³É»Éáõ    ·³Õ³÷³ñÇÝ: 

Þ³ñ. 10 

ÊáÑ»ñ  
Ø»ñ ³Ýó³Í ×³Ùμ³Ý 

 
Â. Ô³ñ³Ë³ÝÛ³Ý êÇñ³ÏóÇ 

ÞÇñ³½ ù³Õ³ùÁ Ñ³ñáõëï ¿ñ Çñ Ññ³ß³ÉÇ ³ÝóÛ³Éáí, 
Ã³·³íáñ³Ï³Ý å³É³ïÝ»ñáí, ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ 
÷ÇÉÇëá÷³Ý»ñÇ ¹³Ùμ³ñ³Ý §ê³¹Ç»Ñ ¨ Ð³ý»½Ç»Ñ¦, 
Â³·³õáñ³Ï³Ý å³ñï»½ ¾ð²ØÆ ²Ú¶Æ §´³Õ» ¾ñ³Ù¦, §Ø³ëã»¹ 
Þ³Ñ» â¿ñ³Õ¦, ³Ù»ÝÇó ×³Ý³ãõ³Í  ä»ñëåáÇÉÇë 
Ã³·³íáñ³Ï³Ý Ýëï³í³Ûñ ¨ Ã³·³íñ³Ï³Ý  Ñ³Ý·ëï³ñ³Ý ¨ 
·»ñ»½Ù³Ýáó Å³Ûé»ñÇ Ù»ç ù³Ý¹³Í  §Ü³Õß¿ èáëï³Ù¦ 
³ÝáõÝáí£  öÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ¨ êáõü-Ç½ÙÇ Ï»Ý¹ñáÝÁª Ñ»Ýó 
ÞÇñ³½ ù³Õ³ùÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ É»éÝ»ñáõÙ ¹»é í³éíáõÝ ¿ñ ´³μ³-
øáõÑÇ ¹»ñíÇßÝ»ñÇ μÝ³Ï³ñ³Ý-³ÕûÃ³ñ³ÝÁ áñï»ÕÇó 
¸»ñíÇßÝ»ñ Çñ»Ýó ¹»ñíÇß³ÛÇÝ ½·»ëï Ñ³·³Í, ë»í Ï³ÕÝÇ 
÷³ÛïÇó ùÇë³Ï³Ý³Ù³Ý μ³ñ³Ï ßÕÃ³Ûáí ù³ß ÁÝÏ³Í áõëÇó 
(å³ñëÏ»ñ»Ýáí ÏáãíáõÙ ¿) §ø³ßùáõÉ¦ ¨ ëÇÙíáÉÇÏ μ³ñ³Ï áõ É³ÛÝ  
ÓÇáõ Â³ÙμÇ ÝÙ³Ý áõñ³·Á »ñÏ³ÃÛ³ ¨ áëÏ»·áõÛÝ 
(å³ñëÏ»ñ»Ýáí ³ë³Í) §Â³μ³ñ½ÇÝ¦  ³Ûë ø³Õ³ùÇ É»éÝ»ñÇó 
ù³Õ³ù ù³Õ³ù ßñç³åïáõÛï ³Ý»Éáí ¹»ñíÇßáõÃÛ³Ùμ 
Ùáõñ³óÏ³ÝáõÃÛáõÝ Ï³Ý»ÇÝ ³Ù»Ý ¹áõé Ë÷»ÉÇë ÷ÇÉÇëáμ³ÛÝ»ñ 
§Ð³ý»½¦-Ç ¨ ÜÇß³μáõñóÇ §Þ»ÛË ²ÃÃ³ñ¦-Ç åá»½Ç³ áõ ³ÕáÃù, 
÷³é³μ³Ýù ²ëïÍáÛ  ÏÁ-ÙñÙÝç³ÛÇÝ ïÝ³óáõÝ ûñÑÝ»Éáí ¨ ÇÝã 
÷áÕ áõ Ýí»ñ áñ ëï³Ý³ÛÇÝ Ïí³ñ¹³ñÝ³ÛÇÝ Çñ»Ýó í³ÛñÁ, 
¹ñ³Ýù ãù³íáñÝ»ñÇÝ μ³Å³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ£  ²Ûë Ññ³ß³ÉÇ 
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñ³ñÙáõÝùÁ Ù»Ýù Ù»ñ ³½·Ç Ù¿ç ³ÛÝå»ë ¿É 
·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ, ·áõó» ê³ÉÙ³ëï»óÇ ø²ìàð äºîðàêÆ-Ý 
Ï³ñáÕ »Ýù ÝÙ³Ý³óÝ»É£  

²Û¹ ï³ñÇÝÝ»ñÇÝ ²Ù»ñÇÏÛ³Ç Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó 
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ  ¿ÇÝ Ññ³íÇñí³Í (Point 4 ³ÝáõÝáí)  
ÑáÕ³·áñÍáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñáí, »õ ÑáÕ³·áñÍ³Ï³Ý ¨ 
³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃÛ³Ý Ýáñ³Ýáñ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñáí »õ 
ï»ËÝÇÏ³Ûáí , ³ßË³ïáõÙ ¿ÇÝ ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ ÞÇñ³½ ù³Õ³ùÇ 
ßñç³Ï³Û ·ÛáõÕ³óÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ýñ³Ýó ëáíáñ»óÝ»Éáõ Ýáñ³Ýáñ 
ëÇëï»ÙÇ ³í»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝíõ»ï ÑáÕ³·áñÍ³Ï³Ý  μáÉáñ 
Ù³ñ½»ñáõÙ ³ñ¹ÛáõÝ³μ»ñ³Ï³Ý Ýáñ Ó¨ áõ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ£  ºõ Ù»½ 
ÎñÃ³Ï³Ý-àõëÙ³Ý ½ÇÝíáñÝ»ñÇë ßñç³åïáõÛïÇ ¿ÇÝ ï³ÝáõÙ ³Û¹ 
·ÛáõÕ»ñáõÙ ¨ ÙáïÇÏÇó Í³ÝáÃ³óÝáõÙ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ù»Ãá¹Ý»ñÇ 
Ñ»ï£   

²Û¹ ÑëÏ³ ·»Õ»óÇÏ »éáõÝ-½»éáõÝ ù³Õ³ùáõÙ ÷áùñ³ÃÇí 
Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙíáõÙ ¿ñ ÷áùñ³ÃÇí ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇó£  Ðá·ÇÝ 
Éáõë³íáñª Ø³Ùáõù³ ·ÛáõÕÇ î¿ñ ØÆÜ²ê ù³Ñ³Ý³ ¨ î»ñáõÑÇÝ 
ÙÇ³ÛÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ ¿ÇÝ å³ÑáõÙ ß³μ³ÃÁ ÙÇ ûñ, 
ÏÇñ³ÏÇ ûñ»ñÁ Ï³ñ× å³ï³ñ³· ³ÝáõÙ ¨ ÇÇñÏÝ³å³ÑÇÝ»ñÁ 
Ï³ñ×³éáï ³ÕûÃùáí ÙáÙ í³éáõÙ  ¨ »Ï»Õ»óáõÝ ßáõÝã ï³ÉÇë£  
²÷ëáë ß³ï ³÷ëáë£ 

*** 
 


