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Սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքն 

ու երկիրը: Եվ երկիրն անձև ու 

դատարկ էր, և անդունդի վրա 

խավար կար: Եվ Աստծո Հոգին 

շարժվում էր ջրերի երեսին: 

Եվ Աստված ասաց. «Եղիցի լույս»...

Ծննդոց 1.1-3

  Մեր մարդկային սահմանափակ միտքը երբեք չի կարող ըմբռնել Աստվածաշնչում գրված 

առաջին այս տողերի իմաստը: Մեր երևակայությունն ու միտքը սկսում են գործել միայն այն 

բանից հետո, երբ Աստված ասում է՝ «Եղիցի լույս» (Թող լույս լինի)։ Լույսը, որ 

արարչագործության առաջին ծնունդն է, ցրում է խավարը, երկրի վրա տիրող քաոսը: Այն 

բացում է արարչագործության պսակի՝ մարդու աչքերը: Եվ վերջինս սկսում է տեսնել Աստծո 

արարչագործությունը: Այս լույսի մեջ ստեղծված յուրաքանչյուր բան բարի է և կատարյալ: Ինչ 

որ գալիս է դեպի այս լույսը, գալիս է դեպի բարին, դեպի երկնայինը: 

   Դո’ւք եք աշխարհի լույսը:� Սա կոչում է, որ այսօր Աստված տալիս է մեզնից յուրաքանչյուրին՝ 

«Լերո՛ւք լույս» (Լույս եղե՛ք): Նշանակում է՝ այսօր աշխարհի վրա կա՛ խավար, քաոս, կա՛ մի 

փոքրիկ անկյուն, ինչպես որ աշխարհի արարումից առաջ էր, որը լուսավորության կարիք 

ունի: Այսօր մենք արդյո՞ք կատարում ենք մեր «առաքելությունը», թե՞ Հովնան մարգարեի նման 

թաքնվել ենք մի անկյունում: Բայց մենք չենք կարող թաքնվել, ինչպես որ Հովնանը 

չկարողացավ, որովհետև լեռան վրա շինված քաղաքը չի կարող թաքնվել, և լույսը չենք 

կարող կաթսայի տակ թաքցնել: Այն պետք է բարձր աշտանակի վրա դնել: Որտե՞ղ ենք մենք: 

Կաթսայի տա՞կ, թե՞ աշտանակի վրա: Ուրմեն եկեք դո՛ւրս գանք մեր թաքստոցներից և 

բարության ու սիրո լույսը, որ կրում ենք մեր մեջ, սփռենք մեր շրջապատում, մեր հայրենիքում: 

Դո՛ւրս գանք, և թող մեր լույսը փայլի խավարի մեջ և ցրի մեր շուրջը տիրող քաոսը: 

«Եվ սեղմենք մի կոճակ,

Եվ մարդկանց հոգում 

Ծաղիկների պես լույսերը ծաղկեն:

Եվ ստվերները 

Դառնան ցայտաղբյուր ճառագայթների…

Ու եթե լինի՛,

Հենց այդպես լինի,

Իզուր չենք գոչի` «Եղիցի՛ լույս»,

Այլ կշշնջանք արդեն` «Եվ եղև»: Պ. Սևակ

Լիլիթ Անտոնյան



ÐáíÝ³ÝÁ 

 Ù»Í ÓáõÏÁ և

ÐáíÝ³ÝÁ 

 Ù»Í ÓáõÏÁ և

ØÇ ³Ý·³Ù ²ëïí³Í Ëáë»ó ²Ù³ÃÇ áñ¹Ç ÐáíÝ³ÝÇ Ñ»ï ¨ ³ë³ó© §ì»°ñ Ï³ó ¨ ·Ý³° ÜÇÝí» Ù»Í 

ù³Õ³ùÝ áõ ù³ñá½Ç°ñ ³ÛÝï»Õ« áñáíÑ»ï¨ Ýñ³ ã³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ùµ³íÁ ÇÝÓ Ñ³ë³í¦: ê³Ï³ÛÝ 

ÐáíÝ³ÝÁ í³Ë»ó³í ³Û¹ ù³Õ³ùÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ã³ñáõÃÛáõÝÇó ¨ áñáß»ó ÷³Ëã»É ²ëïÍá 

Ý»ñÏ³ÛáõÃÛáõÝÇó: Ü³ Â³ñëÇë ·Ý³óáÕ ÙÇ Ý³í ·ï³í« ·ÇÝÁ í×³ñ»ó ¨ ×³Ý³å³ñÑ ÁÝÏ³í: 

ê³Ï³ÛÝ î»ñÁ ÑáÕÙ µ³ñÓñ³óñ»ó ÍáíáõÙ« ̈  Ù»Í ÷áÃáñÇÏ »Õ³í․ Ý³íÁ Ëáñï³Ïí»Éáõ íï³Ý·Ç 

Ù»ç ¿ñ: Ü³í³í³ñÝ»ñÁ ËÇëï í³Ë»ó³Ý« ¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ëÏë»ó  û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ýã»É Çñ 

²ëïÍáõÝ£ ÐáíÝ³ÝÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ý³íÇ ÙÇ ³ÝÏÛáõÝáõÙ Ëáñ ùáõÝ ¿ñ Ùï»É: Ü³í³å»ïÁ 

Ùáï»ó³í Ýñ³Ý ̈  Ñáñ¹áñ»ó ¹ÇÙ»É Çñ ²ëïÍáõÝ ̈  û·ÝáõÃÛáõÝ ËÝ¹ñ»É: 

   Ü³í³ëïÇÝ»ñÁ áñáß»óÇÝ íÇ×³Ï ·ó»É ¨ å³ñ½»É« Ã» áõÙ å³ï×³éáí ¿ ³Ûë ³Ñ³íáñ ù³ÙÇÝ 

µ³ñÓñ³ó»É: ìÇ×³ÏÝ ÁÝÏ³í ÐáíÝ³ÝÇÝ: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ÐáíÝ³ÝÁ Ëáëïáí³Ý»ó© §ÆÝÓ ÍáíÁ 

·ó»°ù« ¨ ÍáíÁ ÏË³Õ³ÕíÇ« áñáíÑ»ï¨ »ë ·Çï»Ù« áñ Ç°Ù å³ï×³éáí ¿ ³Ûë Ù»Í ÷áÃáñÇÏÁ Ó»½ 

íñ³ Ñ³ë»É¦: Ü³í³ëïÇÝ»ñÁ í»ñóñ»óÇÝ ̈  ÍáíÁ ·ó»óÇÝ Ýñ³Ý« áõ ÍáíÁ Ñ³Ý¹³ñïí»ó: 



î»ñÁ Ëáßáñ Ï»ï ÓÏ³ÝÁ Ññ³Ù³Û»ó ÏáõÉ ï³É ÐáíÝ³ÝÇÝ£ ÐáíÝ³ÝÁ »ñ»ù ó»ñ»Ï ¨ »ñ»ù ·Çß»ñ 

ÓÏ³Ý ÷áñáõÙ ÙÝ³ó: ²ÛÝÅ³Ù ÐáíÝ³ÝÁ Ï»ïÇ ÷áñÇ ÙÇçÇó ³ÕáÃ»ó î»ñ ²ëïÍáõÝ ¨ ³ë³ó© 

§ÆÙ Ý»ÕáõÃÛ³Ý Ù»ç »ë ³ÕáÃ»óÇ ÇÙ î»ñ ²ëïÍáõÝ« ¨ Ü³ Éë»ó ÇÙ ³Õ³ã³ÝùÁ ¹ÅáËùÇ 

ËáñùÇó¦: ºí »ñµ ÐáíÝ³ÝÁ í»ñç³óñ»ó Çñ ³ÕáÃùÁ« î»ñÁ ÓÏ³ÝÁ Ññ³Ù³Û»ó ÐáíÝ³ÝÇÝ 

ó³Ù³ù Ý»ï»É: 

ºí î»ñÁ »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù Ëáë»ó ÐáíÝ³ÝÇ Ñ»ï ¨ ³ë³ó© §ì»°ñ Ï³ó« ·Ý³° ÜÇÝí» Ù»Í 

ù³Õ³ùÁ áõ ³ÛÝï»Õ ù³ñá½Ç°ñ Áëï Ý³ËÏÇÝ å³ï·³ÙÇ« áñ ïí»óÇ ù»½¦: ÐáíÝ³ÝÁ »É³í áõ 

·Ý³ó ÜÇÝí»« ÇÝãå»ë î»ñÝ ³ë»É ¿ñ Ýñ³Ý« ¨ ëÏë»ó ù³ñá½»Éª ³ë»Éáí© §ºíë ù³é³ëáõÝ ûñ« ¨ 

ÜÇÝí»Ý åÇïÇ ÏáñÍ³ÝíÇ¦: 

   ÜÇÝí»Ç µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ Ñ³í³ï³óÇÝ ²ëïÍá å³ï·³ÙÇÝ« ÍáÙ Ñ³Ûï³ñ³ñ»óÇÝ áõ Ù»ÍÇó 

ÙÇÝã¨ ÷áùñÁ ùáõñÓ Ñ³·³Ý¦: ÈáõñÁ Ñ³ë³í ÜÇÝí»Ç Ã³·³íáñÇÝ: Ü³ »É³í Çñ ·³ÑÇó« Ñ³Ý»ó 

Çñ å³ïÙáõ×³ÝÁ« ùáõñÓ Ñ³·³í ¨ Ýëï»ó ÙáËñÇ íñ³: Â³·³íáñÇ áõ Ýñ³ Ù»Í³Ù»ÍÝ»ñÇ 

Ññ³Ù³Ýáí ³ÙµáÕç ÜÇÝí»áõÙ Ñ³Ûï³ñ³ñí»óª ³ë»Éáí© §Ø³ñ¹ ¨ ³Ý³ëáõÝ« ³ñç³é áõ áãË³ñ 

áãÇÝã ã×³ß³Ï»Ý« ã³ñ³Í»Ý áõ çáõñ ãËÙ»Ý© ²ÛÉ Ù³ñ¹ÇÏ áõ ³Ý³ëáõÝÝ»ñÁ ùáõñÓáí Í³ÍÏí»Ý ¨ 

³ÙµáÕç ëñïáí ³Õ³Õ³Ï»Ý ³é ²ëïí³Í« ¨ ³Ù»Ý Ù³ñ¹ »ï ¹³éÝ³ Çñ ã³ñ ×³Ý³å³ñÑÇó áõ 

Çñ Ó»éù»ñáõÙ »Õ³Í ³ÝÇñ³íáõÃÛáõÝÇó: à±í ·Çï»« ·áõó» ²ëïí³Í »ï ¹³éÝ³ áõ ½Õç³ ¨ »ï 

Ï³Ý·ÝÇ Çñ ë³ëïÇÏ µ³ñÏáõÃÛáõÝÇó« áõ Ù»Ýù ÏáñëïÇ ãÙ³ïí»Ýù¦: ²ëïí³Í ï»ë³í Ýñ³Ýó 

·áñÍ»ñÁ« áñ »ï ¹³ñÓ³Ý Çñ»Ýó ã³ñ ×³Ý³å³ñÑÇó« áõ ½Õç³ó ³ÛÝ ã³ñÇùÇ Ñ³Ù³ñ« áñ ³ë»É 

¿ñ« Ã» ³Ý»Éáõ ¿ Ýñ³Ýó« ¨ ã³ñ»ó:

 ÐáíÝ³Ý 1-3

²Ý·Ç°ñ ëáíáñÇñ ²ëïí³Í³ßÝãÛ³Ý ³Ûë Ñ³Ù³ñÁ© §ÆÙ Ý»ÕáõÃÛ³Ý Ù»ç îÇñáçÁ Ï³Ýã»óÇ« ¨ ÇÝÓ 

å³ï³ëË³Ý»ó¦: ÐáíÝ³Ý 2© 2



Î³ñáÕ »ë ³Ûë ûñÇÝ³ÏÇÝ Ñ»ï¨»Éáíª ùá ³ÝÓÝ³Ï³Ý ó³ÝÏÁ Ï³½Ù»É: 

²ÕáÃùÝ ²ëïÍá Ñ»ï ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ½ñáõÛó ¿: 

Þ³ï Ï³ñ¨áñ ¿« áñ Ù»½ÝÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ ³ÕáÃùÇ Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓÇÝ å³Ñ áõÝ»Ý³: 

Ø»Ýù Ñ³×³Ë ³ÕáÃáõÙ »Ýù ùÝ»Éáõó ³é³ç« ë³Ï³ÛÝ »ñµ»ÙÝ Ë××íáõÙ »Ýù Ù»ñ Ùïù»ñÇ 

Ù»ç ¨ ã»Ýù ÏáÕÙÝáñáßíáõÙª ÇÝãÇó ëÏë»É ¨ ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ ³ÕáÃ»É: 

Ø»ñ Ù³ïÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý û·Ý»É Ù»½« áñå»ë½Ç ÑÇß»Ýù« Ã» ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ ¿ Ï³ñ»ÉÇ ³ÕáÃ»É: 

ºí ³Ûëå»ë©

5. ´áõÃ Ù³ï¹ ³Ù»Ý³ÙáïÝ ¿ ëñïÇ¹: ²ÕáÃÇ°ñ ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ñ« 

áíù»ñ ùá ëñïáõÙ »Ý (ÁÝï³ÝÇùÇ¹ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ« ÁÝÏ»ñÝ»ñ¹ ¨ ³ÛÉÝ): 

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛá°õÝ Ñ³ÛïÝÇñ ²ëïÍáõÝ Ýñ³Ýó ·áÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:

4© òáõó³Ù³ïÁ Ñ³×³Ë û·ï³·áñÍáõÙ »Ýù 

áõÕÕáõÃÛáõÝ óáõÛó ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

²ÕáÃÇ°ñ« áñå»ë½Ç ²ëïí³Í ù»½ óáõÛó ï³ Çñ 

×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ: 

3© ØÇçÝ³Ù³ïÝ ³Ù»Ý³Ù»ÍÝ ¿: 

²ÕáÃÇ°ñ ùá ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇ ¨ áõëáõóÇãÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³ñ: 

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛá°õÝ Ñ³ÛïÝÇñ ²ëïÍáõÝ« áñ Ü³ ù»½ 

Ë»É³óÇ ¨ Ñá·³ï³ñ áõëáõóÇãÝ»ñ ¿ ïí»É: 

2© Ø³ïÝ»Ù³ïÝ ³Ù»Ý³ÃáõÛÉÝ ¿: 

²ÕáÃÇ°ñ ù»½ Í³ÝáÃ ÑÇí³Ý¹ Ï³Ù ÃáõÛÉ 

Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ñ:

1. ÖÏáõÛÃÝ ³Ù»Ý³÷áùñÝ ¿: 

²ÕáÃÇ°ñ ùá ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 

Î³ï³ñ³Í¹ ëË³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý»ñáÕáõÃÛáõÝ ËÝ¹ñÇ°ñ ²ëïÍáõó: 

ÐÇÝ· Ù³ïÝ»ñÇ ³ÕáÃùÁ 



1. à±í ¿ñ ½áõÛ· »Õµ³ÛñÝ»ñÇ Ñ³ÛñÁ: ---------------

2©  à±í ¿ñ ³ÛÝ Ù³ñ¹Á« áñ å³ïñ³ëï ¿ñ ½áÑ»É Çñ ÙÇ³Ï áñ¹áõÝ:--------------- 

3©  Æ±Ýã ¿ñ ÐáíÑ³ÝÝ»ë ØÏñïãÇ Ñáñ ³ÝáõÝÁ: --------------- 

4©  à±í ¿ñ êáÕáÙáÝÇ Ñ³ÛñÁ: --------------- 

5©  à±õÙ ëÇñ»ÉÇ áñ¹ÇÝ ¿ñ Ðáíë»÷Á: --------------- 

6©  à±í ¿ñ ³é³çÇÝ Ñ³ÛñÁ: --------------- 

7©  Æ±Ýã ¿ñ ÐáíÝ³Ã³ÝÇ Ñáñ ³ÝáõÝÁ: --------------- 

8©  à±í ¿ñ Øáíë»ëÇÝ Ñ³çáñ¹³Í Ð»ëáõÇ Ñ³ÛñÁ: --------------- 

9©  à±í ¿ñ ÐÇëáõëÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇó Ð³ÏáµáëÇ Ñ³ÛñÁ: --------------- 

10©  à±õÙ áñ¹ÇÝ ¿ñ ²µñ³Ñ³ÙÁ: --------------- 

Â³ñ³, ¸³íÇÃ, Æë³Ñ³Ï, ²¹³Ù, Ð³Ïáµ, Ü³í», 

¼³ù³ñÇ³, ¼»µ»¹»áë, êáÕáÙáÝ, ²µñ³Ñ³Ù:

²ëïí³Í³ßÝãÇ 

Ñ³Ûñ »ñÁ



ÐÝÓíáñÝ»ñÁ 

Ù³Ý·³Õáí ·³ñÇ 

»Ý ù³ÕáõÙ: ¶ïÇ°ñ 

·³ñáõ ³ñïÁ:

ê»ÕÙí³Í ·³ñÇÝ 

Ï³åáõÙ »Ý ËñÓ»ñáí: 

¶ïÇ°ñ 2 ËñÓ»ñÁ:

Î³ÉëÇãÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ 
Ñ³ïÇÏÝ»ñÝ 
³é³ÝÓÝ³óíáõÙ »Ý 
Ñ³ëÏ»ñÇó: î»ëÝá±õÙ 
»ë »ñ»Ë³Ý»ñÇÝª 
Ï³ÉëÇãÇ íñ³:

²Õ³ó³Í ·³ñÇÝ 

ù³ÙÑ³ñáõÙ »Ý 

(³ÛÝ ½³ÙµÛáõÕÝ»ñáí 

ù³ÙáõÝ »Ý ï³ÉÇë« 

áñ ù³ÙÇÝ ï³ÝÇ 

ÙÕ»ÕÁ): ¶ïÇ°ñ ÏÝáçÁ« 

áí ù³ÙÑ³ñáõÙ ¿ 

·³ñÇÝ: 

àñå»ë½Ç Ë³ÕáÕÇ áñÃÁ 

É³í µ»ñù ï³« ¹ñ³ 

×ÛáõÕ»ñÝ ¿ïáõÙ »Ý ù³ñ» 

¹³Ý³ÏÝ»ñáí: ¶ïÇ°ñ 

Ë³ÕáÕÇ áñÃÝ ¿ïáÕ 

»ñÏáõ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó:

¶ïÇ°ñ ëÇë»é 

Ñ³í³ùáÕ »ñÏáõ 

»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ: 

Øñ·³ïáõ ³Û·ÇÝ»ñÇ 

íñ³ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 

Ñ³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñ »Ý 

·áñÍáõÙ ¹³Ù³ÝÝ»ñÁ 

(ÑáÕ³÷áñ ÙÏÝ»ñ): 

î»ëÝá±õÙ »ë »ñÏáõ 

¹³Ù³ÝÝ»ñÇÝ:



àñå»ë½Ç µ³Ýç³ñ»Õ»ÝÁ 

É³í ³×Ç« å»ïù ¿ 

Ù³ñ·»ñÝ ³½³ï»É 

ÙáÉ³ËáïÇó: ¶ïÇ°ñ 

ù³ÕÑ³ÝÇ »ñ»ù 

ùÉáõÝ·Ý»ñÁ: 

î»ëÝá±õÙ »ë 

ÓÇÃ»Ýáõ íñ³ 

Ï³Ý·Ý³Í ³ÛÍÇÝ:

¶áÕ»ñÁ Ë³ÕáÕ »Ý 

·áÕ³ÝáõÙ: ¶ïÇ°ñ Ë³ÕáÕÇ 

í³½»ñÁ å³Ñå³ÝáÕ 

»ñ»ù ÑëÏÇã ¹Çï³Ï»ï»ñÁ:

¶ïÇ°ñ 

ÑáÕ³·áñÍÇÝ« 

áí Ñ³Ý·ëï³ÝáõÙ ¿ 

ëïí»ñáõÙ: 

Æëñ³Û»ÉóÇÝ»ñÁ 

Ñ³ïÏ³å»ë 

í³Ë»ÝáõÙ »Ý 

Ù³¹Ç³Ù³óÇ 

ÏáÕáåïÇãÝ»ñÇó: 

¶ïÇ°ñ Ù³¹Ç³Ù³óÇ 

»ñ»ù 

Ñ»ï³ËáõÛ½Ý»ñÇÝ:

Ð³óÁ ÃËáõÙ »Ý 

Ï³í» í³é³ñ³ÝÇ Ù»ç: 

¶ïÇ°ñ ïÕ³ÛÇÝ« 

áõÙ Ó»éùÇÝ Ñ³ó Ï³:

æáõñÁ Ñ³ÝáõÙ 

»Ý çñÑáñÇó: 

¶ïÇ°ñ ÏÝáçÁª 

Ïáïñí³Í ÏáõÅÁ 

Ó»éùÇÝ:

àñå»ë½Ç Ï³ñáÕ³Ý³Ý 

ëÝÝ¹³Ï³ñ·áõÙ 

Ãáõ½Á »ñÏ³ñ 

ÏÇñ³é»É« ³ÛÝ 

ãáñ³óÝáõÙ »Ý: 

¶ïÇ°ñ ÏÝáçÁ« 

áí ¹³ë³íáñáõÙ ¿ Ãáõ½Á:

¶ïÇ°ñ ³Û·ÇÝ 

çñáÕ ÏÝáçÁ:

î³ÝÇùÝ»ñÇÝ íáõß 

»Ý ÷éáõÙ: ºñµ 

óáÕáõÝÝ»ñÁ ÷ïáõÙ »Ý« 

ÙÝáõÙ »Ý íáõßÇ 

Ã»ÉÇÏÝ»ñÁ: ¶ïÇ°ñ 

íáõß ÷éáÕ ÏÝáçÁ:



ê³Ñ³Ï³¹áõËïÁ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ¸íÇÝÇ Ï³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇ ³í³·»ñ»ó ê³Ñ³ÏÇ ¹áõëïñÝ ¿ñ« 

êï»÷³Ýáë êÛáõÝ»óáõ ùáõÛñÁ« áí Ñ³Û Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ áñå»ë 8-ñ¹ ¹³ñÇ 

Ýß³Ý³íáñ ¹»Ùù»ñÇó Ù»ÏÁ: Ü³ Ñ³Ûáó ³é³çÇÝ ÏÇÝ »ñ³ÅÇßïÝ ¿« »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ 

áõëáõóãáõÑÇÝ ¨ ³é³çÇÝ ÏÇÝ Ù³ÝÏ³í³ñÅÁ: ä³ïÙÇã êï»÷³Ýáë úñµ»ÉÛ³ÝÇ íÏ³ÛáõÃÛ³Ùµª 

ê³Ñ³Ï³¹áõËïÁ Ù³ÝáõÏ Ñ³ë³ÏÇó ÁÝ¹áõÝ»É ¿ ÏáõëáõÃÛ³Ý áõËï ¨ ¸íÇÝÇó Ñ»é³Ý³Éáõó Ñ»ïá 

óÙ³Ñ ×·Ý»É ¶³éÝáõ ÏÇñ×Ç ³ÝÓ³íÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ£ ¼µ³Õí»É ¿ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ùµ ¨ 

Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ùµ© ÑáñÇÝ»É ¿ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ« Ñá·¨áñ  »ñ·»ñ« ½µ³í»É ¿ 

Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ùµ (í³ñ³·áõÛñÇ Ñ»ï¨Çó): Àëï íÏ³ÛáõÃÛ³Ýª ËáõÙµ-ËáõÙµ ïÕ³Ý»ñ áõ 

³ÕçÇÏÝ»ñ »Ý »Ï»É ¶³éÝáõ Óáñª ê³Ñ³Ï³¹áõËïÇ Ùáïª »ñ· áõ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ ëáíáñ»Éáõ: ¶ñ»É ¿ 

ÌÝÝ¹Û³Ý ¨ ÷áËÙ³Ý µ³½Ù³ÃÇí ù³Õóñ»Õ³Ý³Ï Ù»Õ»¹ÇÝ»ñ ¨ Ïóáõñ¹Ý»ñ (Ñ³Û Ñá·¨áñ »ñ·Ç 

ÑÝ³·áõÛÝ ï»ë³Ï)« áñáÝóÇó ¿ §êñµáõÑÇ Ø³ñÇ³Ù¦ »ñ·Á (³ÏñáëïÇùáë ¿« ïÝ»ñÇ ³é³çÇÝ 

ï³é»ñáí Ñá¹íáõÙ ¿ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÑáõ ³ÝáõÝÁ)£ ºñ·Ç µÝ³·ÇñÁ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É ¨ 1951 

Ãí³Ï³ÝÇÝ §Ð³ëÏ¦ ³Ùë³·ñáõÙ Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿ Üáñ³Ûñ äáÕ³ñÛ³ÝÁ (Ìáí³Ï³Ý):

ÊáëñáíÇ¹áõËïÁª ¶áÕÃÝÇ ÇßË³Ý ì³Ñ³Ý ¶áÕÃÝ³óáõ ùáõÛñÁ« å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ÛïÝÇ 

»ñÏñáñ¹ Ñ³Û ÏÇÝ »ñ³ÅÇßïÝ áõ ß³ñ³Ï³Ý³·ÇñÝ ¿« áí ³åñ»É ¿ VIII ¹³ñáõÙ: Àëï ³í³Ý¹áõÃÛ³Ýª 

»Õµáñ Ý³Ñ³ï³ÏáõÃÛ³Ý ³éÃÇí (737 Ã©) ÑáñÇÝ»É ¿ §¼³ñÙ³Ý³ÉÇ ¿ ÇÝÓ¦ ·áíùÁ« áñÁ Ð³Ûáó 

»Ï»Õ»óÇÝ Ï³ÝáÝ³óñ»É ¨ Ý»ñÙáõÍ»É ¿ Þ³ñ³ÏÝáóÇ Ù»ç£ ¶áíùÝ ûÅïí³Í ¿ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý 

µ³ñÓñ ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñáí£ 

ÊáëñáíÇ¹áõËï ¶áÕÃÝ³óáõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³Û Ñá·¨áñ »ñ·³ñí»ëïÇ ³é³çÇÝ 

ÝÙáõßÝ»ñÇó ¿« áñï»Õ ³éÏ³ ¿ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ »ñ³Åßï³Ï³Ý Ó¨Á« Ù»Õ»¹áõ ³ÝÏ³ßÏ³Ý¹ ¨ 

Í³í³ÉáõÝ ½³ñ·³óáõÙÁ:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ 

ԳԱՆՁԵՐԻՑ



Ð³Û Ù³Ýñ³ÝÏ³ñÇã« ·ñÇã ¨ Í³ÕÏáÕ Ø³ñÇ³ÙÁ 15-ñ¹ ¹³ñÇ ÙÇ³Ï Ñ³Û ÏÇÝ ÝÏ³ñÇãÝ ¿« áõÙ 

ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÙáõßÝ»ñÁ å³Ñå³Ýí»É »Ý: Ø³ñÇ³ÙÁ ÍÝí»É ¨ ëï»ÕÍ³·áñÍ»É ¿ 

æáõÕ³ ù³Õ³ùáõÙ: 1456 Ãí³Ï³ÝÇÝ æáõÕ³ÛáõÙ ÁÝ¹ûñÇÝ³Ï»É ¨ Í³ÕÏ»É ¿ ¶ñÇ·áñ î³Ã¨³óáõ 

§¶Çñù ù³ñá½áõÃ»³Ý¦ Ó»é³·ÇñÁ (Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É ¿ ë÷Ûáõéù³Ñ³Û ³ñí»ëï³µ³Ý ²ñ³Ù 

ºñ»ÙÛ³ÝÁ 1946 Ãí³Ï³ÝÇÝ« Æñ³ÝÇ êå³Ñ³ÝÇ Ý³Ñ³Ý·Ç â³ñÙ³Ý³É ·³í³éÇ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï 

¹»é¨ë Ñ³Û³µÝ³Ï Ø³Ùáõé³Ý ·ÛáõÕáõÙ): Ò»é³·ñÇ ï³ñµ»ñ á×»ñáí áõ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ 

Ù³Ýñ³ÝÏ³ñÝ»ñÁ« ×áË »ñ³Ý·Ý»ñáí Éáõë³Ýóù³½³ñ¹»ñÁ« ÃéãÝ³½³ñ¹»ñÁ ¨ ·»Õ³·ñ»ñÁ 

³ñï³óáÉáõÙ »Ý 15-ñ¹ ¹³ñÇ ÐÇÝ æáõÕ³ÛÇ ÝÏ³ñã³Ï³Ý ¹åñáóÇÝ µÝáñáß Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ: 

§¶Çñù ù³ñá½áõÃ»³Ý¦ Ù³ïÛ³ÝÁ« áñÁ å³ÑíáõÙ ¿ ¾çÙÇ³ÍÝÇ í³ÝùÇ Ù³ï»Ý³¹³ñ³ÝáõÙ« 

µ³ÕÏ³ó³Í ¿ 977 ¿çÇó: ²ÛÝ æáõÕ³ÛÇ ·ñã³ñí»ëïÇ áõ Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãáõÃÛ³Ý ¹åñáóÇ 15-ñ¹ ¹³ñÇ 

Ï»ë»ñÇ ÝÙáõßÝ»ñÇó ¿« áñï»Õ Ý»ñ³éí³Í »Ý Ñ³ñÛáõñ³íáñ Ù³Ýñ³ÝÏ³ñÝ»ñ« ÃéãÝ³·ñ»ñ áõ 

Éáõë³Ýóù³½³ñ¹»ñ: ²ßË³ï³ÝùáõÙ ³ñï³óáÉí³Í ¿ ÝÏ³ñãáõÑáõ í³ñå»ïáõÃÛáõÝÝ áõ ·áõÛÝ»ñÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ µÝ³ïáõñ ï³Õ³Ý¹Á:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý »ñ·»ÑáÝ³ÛÇÝ ¹åñáóÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ ì³Ñ³·Ý êï³ÙµáÉóÛ³ÝÇ Ýí³·³ó³ÝÏÝ 

ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ñ ÙÇÝã¹³ë³Ï³Ý ßñç³ÝÇ« Ú© ê© ´³ËÇ« ¶© ü© Ð»Ý¹»ÉÇ« ÇÝãå»ë Ý³¨ ø© øáõßÝ³ñÛ³ÝÇ« 

Ð© êï»÷³ÝÛ³ÝÇ« î© Ø³ÝëáõñÛ³ÝÇ ¨ ³ÛÉáó »ñÏ»ñÁ£ êï³ÙµáÉóÛ³ÝÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù »ñ·»ÑáÝáí 

ÑÝã»óñ»É ¿ Ü»ñë»ë ÞÝáñÑ³Éáõ« Ê³ã³ïáõñ î³ñáÝ³óáõ« ¶ñÇ·áñ Ø³·Çëïñáë ä³ÑÉ³íáõÝáõ 

ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ (ÎáÙÇï³ëÇ áõ ºÏÙ³ÉÛ³ÝÇ Ùß³ÏÙ³Ùµ ¨ ë»÷³Ï³Ý ÷áË³¹ñáõÃÛ³Ùµ)£ Üñ³ 

Ï³ï³ñáõÙÝ»ñÝ ³ãùÇ ¿ÇÝ ÁÝÏÝáõÙ ·áõÝ»Õ ÑÝãáÕáõÃÛ³Ùµ« á×³Ï³Ý ×ß·ñÇï Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙÝ»ñáí£ 

´³½Ù³ÃÇí Ñ³Ù»ñ·Ý»ñáí Ñ³Ý¹»ë ¿ »Ï»É ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ£ ì© êï³ÙµáÉóÛ³ÝÇ ³í³Ý¹Ç 

ßÝáñÑÇí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñá·¨áñ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÝ Çñ ³ñÅ³ÝÇ ï»ÕÝ ¿ ·ï»É ³ñï»ñÏñÇ 

»ñ·»ÑáÝ³Ñ³ñÝ»ñÇ »ñ·³ó³ÝÏáõÙ£



Ö³Ý³ã»Ýù ³ßË³ñÑÁ

ØÇù»É³Ýç»Éá 
1504 Ã© Æï³ÉÇ³ÛÇ üÉáñ»ÝóÇ³ ù³Õ³ùÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ï»Õ³¹ñí»ó ¸³íÃÇ Ù³ñÙ³ñ» 

³ñÓ³ÝÁ (¸³íÇÃÝ ³ëïí³Í³ßÝãÛ³Ý ³ÛÝ Ñ»ñáëÝ ¿« áí Ñ³ÕÃ»ó ÑëÏ³ ¶áÕÇ³ÃÇÝ)ª ¹³éÝ³Éáí 

³½³ïáõÃÛ³Ý ¨ »ñÏñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇß (³ñÓ³ÝÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ 5©17 Ù»ïñ ¿« ÇëÏ 

ù³ßÁª 6 ïáÝÝ³)£ ²ÛÝ ³ÛÅÙ å³ÑíáõÙ ¿ üÉáñ»ÝóÇ³ÛÇ ·»Õ³ñí»ëïÇ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛáõÙ« ÇëÏ 

Ññ³å³ñ³ÏáõÙ Ï³Ý·Ý»óí³Í ¿ ¹ñ³ µñáÝ½» ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÁ: 16-ñ¹ ¹³ñÇ Ñ³Ý×³ñ»Õ Çï³É³óÇ 

ÝÏ³ñÇã ¨ ×³ñï³ñ³å»ï æáñçá ì³½³ñÇÝ ³Ûë ù³Ý¹³ÏÇ Ù³ëÇÝ ³ë»É ¿© §´áÉáñ Ýñ³Ýó« áñáÝù 

ï»ë»É »Ý ³Ûë ·áñÍÁ« ³ÛÉ¨ë áãÇÝã ãÇ ½³ñÙ³óÝÇ¦£

¸³íÃÇ ù³Ý¹³ÏÁ Ï»ñï»É ¿ Çï³É³óÇ Ñ³ÛïÝÇ ù³Ý¹³Ï³·áñÍ« ·»Õ³ÝÏ³ñÇã« ×³ñï³ñ³å»ï ¨ 

åá»ï ØÇù»É³Ýç»Éá ´áõáÝ³ñáïÇÝ« áí ¹»é Ù³ÝÏáõó  Çñ»Ý ÝíÇñ»É ¿ñ ³ñí»ëïÇÝ£ 13 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ 

Ý³ ³ñ¹»Ý Ñ³ÛïÝÇ ÝÏ³ñÇã ¸áÙ»ÝÇÏá ¶ÇñÉ³Ý¹³ÛáÛÇ ³ß³Ï»ñïÝ ¿ñ« ÇëÏ Ù»Ï ï³ñÇ ³Ýó 

ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ ù³Ý¹³Ï³·áñÍ ´»ñïáÉ¹á ¹Ç æáí³ÝáÛÇ ¹åñáó« áñÁ ·áñÍáõÙ ¿ñ Èáñ»Ýóá ¹» Ø»¹ÇãÇÇ 

Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá£ àñáß Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó Èáñ»ÝóáÝ ÝÏ³ïáõÙ ¿ ØÇù»É³Ýç»ÉáÛÇ ï³Õ³Ý¹Á« ÇÝãÇ 

³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 1490-92 ÃÃ․ í»ñçÇÝë ¹³éÝáõÙ ¿ å³É³ï³Ï³Ý ù³Ý¹³Ï³·áñÍª µÝ³ÏáõÃÛáõÝ 

Ñ³ëï³ï»Éáí Ø»¹ÇãÇÝ»ñÇ Ùáï£

1501 Ã․ ëï»ÕÍ³Í §äÇ»ïï³¦ (§àÕµ ³é øñÇëïáë¦) ù³Ý¹³Ïáí ØÇù»É³Ýç»ÉáÝ Ù»Í Ñ³Ùµ³í ¿ 

Ó»éù µ»ñáõÙ: ²Û¹ ·áñÍÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ã»Ù³Ý Ù³Ûñ³Ï³Ý íÇßïÝ ¿: îÇñ³Ù³ÛñÁ« ³Ý½áñ áõ 

³Ý¹³éÝ³ÉÇ ÏáñëïÇ ó³íÇó ù³ñ³ó³Í« Ý³ÛáõÙ ¿ áñ¹áõÝª ÐÇëáõëÇÝ« ÇëÏ Ó»éùÇ Ñ³ñó³Ï³Ý 

ß³ñÅáõÙÝ áõÕÕí³Í ¿ ²ëïÍáõÝ:

´³Ûó Ñ»Ýó §¸³íÇÃ¦-Ç ßÝáñÑÇí ¿ ì»ñ³ÍÝÝ¹Ç 29-³ÙÛ³ ÝÏ³ñÇãÁ Ñ³ÛïÝÇ ¹³éÝáõÙ Çµñ¨ 

í³ñå»ï-ù³Ý¹³Ï³·áñÍ: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï üÉáñ»ÝóÇ³ÛáõÙ Ù³ñÙ³ñÇ ÙÇ Ù»Í« ß³ï Ù»Í Ïïáñ Ï³ñ« 

áñÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ ù³Ý 5 Ù ¿ñ: ø³Ý¹³Ï³·áñÍÝ»ñÇó Ù»ÏÁ (²·áëïÇÝá ¹Ç ¸áõããáÝ) ëÏë»É ¿ñ 

³Û¹ ù³ñÇó ù³Ý¹³Ï ÷áñ»É« µ³Ûó ùÇã ³Ýó ÇÝùÝ³Ï³Ù Ññ³Å³ñí»É ¿ñ ù³Ý¹³ÏÇó ¨ ³ñÓ³ÝÇ 

ëï»ÕÍÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ 10 ï³ñáí Ñ»ï³Ó·»É: ²í»ÉÇ áõß ù³Ý¹³Ïáí ëÏë»É ¿ñ ½µ³Õí»É Ù»Ï 

³ÛÉ ù³Ý¹³Ï³·áñÍ (²ÝïáÝÇá èáëë»ÉÇÝáÝ)« áí ÝáõÛÝå»ë Ï»ëÇó Ñ»ï ¿ñ Ï³Ý·Ý»É£ ºí ÙÇ³ÛÝ 40 

ï³ñÇ ³Ýó 26-³ÙÛ³ Ñ³í³ÏÝáï ØÇù»É³Ýç»ÉáÝ« ëï³ÝÓÝ»Éáí ù³Ý¹³ÏÁ ÏÛ³ÝùÇ Ïáã»Éáõ å³ïÇíÁ« 

ëï»ÕÍáõÙ ¿ ÇëÏ³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ ·áñÍ£ 



ØÇ ³Ý·³Ù »ñµ í³ñå»ïÇÝ Ñ³ñóÝáõÙ »Ý« Ã» ÇÝãå»ë Ï³ñáÕ³ó³í ëï»ÕÍ»É ¸³íÃÇ ù³Ý¹³ÏÁ« 

Ý³ å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ª §¸³íÃÇ Ùï³å³ïÏ»ñÁ »ë ÙïùáõÙë »Ù ëï»ÕÍ»É« ³ÛÝáõÑ»ï¨ µ³ó³é»É »Ù 

³ÛÝ ³Ù»ÝÁ« ÇÝãÁ ¹ñ³ Ñ»ï áã ÙÇ Ï³å ãáõÝ»ñ¦: 

²ëáõÙ »Ýª ù³Ý¹³ÏÇ í»ñ¨Ç Ñ³ïí³ÍáõÙª ¸³íÃÇ ·³Ý·áõñ Ù³½»ñÇ Ù»ç« ãÙß³Ïí³Í Ù³ñÙ³ñÇ ÙÇ 

Ïïáñ Ï³« ù³ÝÇ áñ í³ñå»ïÇ §Ñ³ë³ÏÁ¦ ÷áùñ ÇÝã ãÇ µ³í³Ï³Ý³óñ»Éª ³ÝÙß³Ï ³Û¹ Ñ³ïí³ÍÇ 

íñ³ ³ßË³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

Ð³×³Ë Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ·Ý³Ñ³ï»É í³ñå»ïÇÝª Áëï Ýñ³ 

³ñÅ³ÝÇùÝ»ñÇ« ë³Ï³ÛÝ ØÇù»É³Ýç»ÉáÛÇ ï³Õ³Ý¹Á ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ýñ³ ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: Ü³ 

µ³½Ù³ÃÇí å³ïí»ñÝ»ñ ¿ ëï³ÝáõÙ üÉáñ»ÝóÇ³ÛÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó« ³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ª ³ÝÓ³Ùµ 

ÐéáÙÇ ä³åÇó:  

1508 Ã© ØÇù»É³Ýç»ÉáÝ ëÏëáõÙ ¿ ÐéáÙáõÙ ÝÏ³ñ³½³ñ¹»É ì³ïÇÏ³ÝÇ êÇùëïÇÝÛ³Ý Ï³å»ÉÉ³ÛÇ 

(Ï³ÃáÉÇÏ ¨ ³Ý·ÉÇÏ³Ý ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÷áùñ Ï³éáõÛó Ï³Ù ³é³ÝÓÝ³óí³Í ë»ÝÛ³Ï 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³éáõÛóáõÙ) ³í»ÉÇ ù³Ý 600 Ù/2 Ù³Ï»ñ»ëáí íÇÃË³ñÇ ³é³ëï³ÕÁ: ²Ý³ë»ÉÇ ¹Åí³ñ 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ« µ³ñÓñ ÷³Ûï³Ù³ÍÇÝ å³éÏ³Íª ÝÏ³ñÇãÁ å³ïÏ»ñÝ»ñ ¿ ëï»ÕÍáõÙ ³ßË³ñÑÇ 

³ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ (áñÙÝ³ÝÏ³ñÇ ³Ù»Ý³í³é Ï»ñå³ñÝ»ñÇó ¿ ³é³ëå»É³Ï³Ý ³é³çÇÝ 

Ù³ñ¹Á): âáñë ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï Í³Ýñ³·áõÛÝ ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï»ñïáõÙ ¿ Ù»Ï ³ÛÉ 

·ÉáõË·áñÍáó« áñÇ Ñ³Ù³ñ« ë³Ï³ÛÝ« ß³ï Ã³ÝÏ ¿ í×³ñáõÙ․ ³ÛÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá ·ñ»Ã» 

ÏáñóÝáõÙ ¿ ï»ëáÕáõÃÛáõÝÁ (·Çñù Ï³ñ¹³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³ ëïÇåí³Í ¿ñ ³ÛÝ å³Ñ»É ·ÉËÇó í»ñ« 

ÇÝãå»ë Ïå³Ñ»ë  å³éÏ³Í ¹ÇñùÇó Ï³ñ¹³ÉÇë): ²ëáõÙ »Ý Ý³¨« áñ ³Ûë ³ßË³ï³ÝùÇó Ñ»ïá 

ØÇù»É³Ýç»ÉáÝ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ ³Ý¹³¹³ñ ·ÉË³åïáõÛïÝ»ñÇ ¨ ³ñÛ³Ý ×ÝßÙ³Ý ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ 

å³ï×³éáí ã¿ñ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ áõÕÇÕ ù³ÛÉ»É: 

1546 Ã©-Çó ÙÇÝã¨ ÏÛ³ÝùÇ í»ñçÁ  (1564 Ã© ÷»ïñí³ñÇ 18) ØÇù»É³Ýç»ÉáÝ ì³ïÇÏ³ÝÇ êµ© 

ä»ïñáë ï³×³ñÇ ·ÉË³íáñ ×³ñï³ñ³å»ïÝ ¿ñ: Üñ³ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ ÐéáÙÇ êµ© 

ä»ïñáëÇ ï³×³ñÇ ¨ Î³åÇïáÉÇáõÙÇ Ñ³Ù³ÉÇñÇ Ï³éáõóáõÙÝ ¿ñ (2 ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿É ³í³ñïí»É 

»Ý ØÇù»É³Ýç»ÉáÛÇ Ù³ÑÇó Ñ»ïá): ØÇù»É³Ýç»ÉáÛÇ Ï»Ý¹³ÝáõÃÛ³Ý ûñáù Ï³éáõóíáõÙ ¿ êµ© ä»ïñáëÇ 

ï³×³ñÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ù³ëÁ« ÇëÏ ·Ùµ»ÃÁ« áñ µ³ó³éÇÏ ·áñÍ ¿« Ýñ³ Ù³ÑÇó Ñ»ïá ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ 

æ³ÏáÙá ¹»ÉÉ³ äáñï³Ý: Ì»ñáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ ØÇù»É³Ýç»ÉáÝ ëÏëáõÙ ¿ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ 

·ñ»É« áñáÝù ïå³·ñíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ Ýñ³ Ù³ÑÇó Ñ»ïá:

ØÇù»É³Ýç»ÉáÛÇ ³ñí»ëïÁ Ï³ÝËáñáß»É ¿ ÇÝãå»ë XVI ¹³ñÇ« ³ÛÝå»ë ¿É Ñ»ï³·³ 

Ñ³ñÛáõñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ »íñáå³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ ½³ñ·³óáõÙÁ£



  Շ�կայ�մ երկ� վաճառականների կրպակները կողք կողքի էին և իրարից 

միայն մի բարակ փայտե միջնորմով էին բաժանված: Մի կրպակ�մ յ�ղ � 

ձեթ էին վաճառ�մ, մյ�ս�մ՝ ան�շահոտ�թյ�ններ: Մի անգամ երեկոյան՝ 

շ�կայի փակվել�ց քիչ առաջ, ան�շահոտ�թյ�ններ վաճառողը միջնորմի 

ճեղքից տեսավ, որ հարևանը վերահաշվ�մ է իր ոսկե դինարները և 

տեղավոր�մ դրանք մի կարմիր թաշկինակի մեջ: Ինքն էլ սկսեց մտովի նրա 

հետ հաշվել: Պարզվեց, որ թաշկինակի մեջ հարյ�ր վաթս�նհինգ ոսկեդրամ 

կա: Ագահ�թյ�նը տիրեց նրա հոգ�ն. ցանկացավ այդ փողի տերը դառնալ: 

Դ�րս վազեց փողոց և սկսեց բղավել. 

   - Օգնեցե՜ք, ինձ թալանել են, գողացել են իմ փողերը:

Տեղն�տեղը եկան պահնորդներն � հարցրին.

   - Ո՞ւմ ես կասկած�մ գող�թյան մեջ:

   - Չգիտեմ՝ ինչ ասեմ… Փողերս կարմիր թաշկինակի մեջ տեղավորել�ց 

հետո այստեղ ոչ ոք չի մտել… Չէ՛, չէ՛, ինչ եմ աս�մ, հարևանս՝ ձեթ 

վաճառողն է մտել: Իսկ թաշկինակի մեջ հարյ�ր վաթս�նհինգ դինար կար:

Պահնորդները մտան կողքի կրպակն � այնտեղ գտան կարմիր թաշկինակի 

մեջ պահված հարյ�ր վաթս�նհինգ ոսկին: 

Ձեթավաճառը երդվ�մ էր, որ դրանք իր փողերն են, բայց ոչ ոք չհավատաց: 

Նրան բռնեցին և զնդան գցեցին: Դատավորը սկսեց քննել այդ գործը, բայց 

պարզել, թե ով է արդար, ով՝ մեղավոր, չկարողացավ: Այս դատաքնն�թյան 

մասին իմացավ նաև քաղաքի կառավարիչը, բայց նա էլ գործից գլ�խ չհանեց: 

Իսկապես էլ՝ ո՞ւմ հավատալ, ձեթի առևտրով զբաղվողի՞ն, թե՞ նրա 

հարևանին. ո՞վ է ճիշտ խոս�մ, ո՞վ՝ ստ�մ: Քաղաք�մ բոլորն այս դեպքի 

մասին էին խոս�մ, բայց ոչ ոք չգիտեր, թե ինչպես կարելի է ճիշտն � սխալը 

գտնել:

Երեխաներից էլ 
կարելի է 
սովորել 
(հրեական ժողովրդական հեքիաթ)

Երեխաներից էլ 
կարելի է 
սովորել 



 Մի օր կառավարիչը քաղաքից դ�րս զբոսնել� էր գնացել և տեսավ 

խաղացող երեխաների: Նա լսեց, որ փոքրիկներից մեկն ասաց.

-Եկե՛ք դատարան – դատարան խաղանք: Դ� կլինես ձեթավաճառը, դ�՝ նրա 

հարևանը, - դիմեց նա ընկերներին, - իսկ ես՝ դատավորը:

Կառավարչին խաղը հետաքրքրեց. նա թաքնվեց մի ծառի հետև�մ � սկսեց 

նայել: Երեխաները գլորելով մի մեծ քար բերեցին: Դրա վրա նստեց փոքրիկ 

«դատավորը», իսկ «կրպակավաճառները» կանգնեցին նրա դիմաց:

  -Դրանք իմ փողերն են, ես այդ ոսկիները ձեթի վաճառքից եմ ստացել, - 

աս�մ էր մեկը:

   -Ո՛չ, իմն են, - պատասխան�մ էր մյ�սը, - ես հաշվեցի հարյ�ր 

վաթս�նհինգ դինարը, դրեցի կարմիր թաշկինակի մեջ, թաքցրի սեղանի 

դարակ�մ, իսկ դ� գողացար: 

Փոքրիկ դատավորը լսեց երկ�սին էլ և ասաց. 

   -Տաք ջրով լի մի թա՛ս բերեք:

   -Ինչո՞ւ, - զարմացան երեխաները: 

   -Ես դինարները կգցեմ ջրի մեջ: Եթե ջրի երեսին յ�ղի կաթիլներ հայտնվեն, 

�րեմն այդ փողը ձեթավաճառինն է: Նա ամբողջ օրը յ�ղի � ձեթի հետ է 

գործ �նեն�մ, նրա ձեռքերը յ�ղոտ են, դինարներն էլ յ�ղոտված կլինեն: 

Եթե ջրի երեսը մաք�ր մնաց, �րեմն նա ստ�մ է: 

Քաղաքի կառավարիչը դ�րս եկավ ծառի հետևից, համբ�րեց խելացի 

փոքրիկին, իմացավ, թե որտեղ է ապր�մ, ինչ է ան�նը, վերադարձավ տ�ն և 

հայտարարեց, որ երկար սպասված դատավար�թյ�նը կկայանա հաջորդ 

օրը: Լ�րն արագ տարածվեց քաղաքով մեկ:

 Հաջորդ օրը դատարանի մոտ մարդկանց հսկայական բազմ�թյ�ն էր 

հավաքվել: Երբ երկ� կրպակավաճառները ևս մեկ անգամ ներկայացրին 

գործը, կառավարիչը հրամայեց, որ մի թաս տաք ջ�ր և կարմիր թաշկինակի 

մեջ պահված ոսկեդրամները բերեն: Նա դրամները լցրեց ջրի մեջ. ջրի երեսը 

ծածկվեց յ�ղի կաթիլներով:

 -Ցո՛ւյց տվեք թասը մարդկանց, թող նրանք ասեն՝ �մն են այս փողերը, - 

հրամայեց կառավարիչը:

   -Իհարկե ձեթավաճառինն են, - միաձայն բղավեցին մարդիկ: 

Հարյ�ր վաթս�նհինգ դինարը ն�յն պահին վերադարձրին իսկական 

տիրոջը, իսկ նրա ագահ հարևանին բանտ գցեցին: Բոլորն սկսեցին գովել 

իմաստ�ն կառավարչին, բայց նա գրկեց, վեր բարձրացրեց փոքրիկ տղային և 

ասաց. 

   -Իմաստ�նը ես չեմ, այլ այս տղան: Երեխաներից էլ կարելի է սովորել: 



î»°ë, ï»°ë ßáõß³ÝÇÝ, ¹³ßïÇ ëÇñáõÝÇÝ,
à°ã Ã»É ¿ Ù³ÝáõÙ, á°ã Ï³ñ ¿ ³ÝáõÙ,
²ëïí³Í »ñÏÝùÇó Ýñ³Ý ¿ Ý³ÛáõÙ, 
¶»Õ»óÇÏ Ñ³Ý¹»ñÓ Ï³ñáõÙ, Ñ³·óÝáõÙ: 



Պատրաստենք 
միասին
Պատրաստենք 
միասին



²ëïÍá ËáëùÇÝ ëÏë»É »Ù  Í³ÝáÃ³Ý³É ¹»é Ù³ÝáõÏ Ñ³ë³ÏÇó: Ø³Ûñë ÷áñÓáõÙ ¿ñ 

ÇÝÓ »Ï»Õ»óáõ Ù³ë ¹³ñÓÝ»Éª Çñ Ñ»ï ï³Ý»Éáí å³ßï³ÙáõÝùÝ»ñÇÝ: ²ñ¹Ûá±ù 

·Çï³ÏóáõÙ ¿Ç« Ã» áõñ »Ù ·ÝáõÙ․ ã»Ù Ï³ñÍáõÙ« å³ñ½³å»ë ï³ÝÇó ¹áõñë ·³Éáõ 

³éÇÃ ¿ñ: ÆÑ³ñÏ» å³ï³Ý»Ï³Ý ï³ñÇùáõÙ ÁÙµáëïáõÃÛ³Ý Ñá·ÇÝ ãßñç³Ýó»ó ÇÝÓª 

ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñáí Ñ»é³óÝ»Éáí ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇó: ÐÇ³ëÃ³÷í»Éáí 

³ßË³ñÑÇÏ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇë ù³ÛÉ»ñÇóª É³í³·áõÛÝÝ»ñÇ ÷Ýïñïáõùáí í»ñ³¹³ñÓ³ 

§ïáõÝ¦: Ð³í³ïá±õÙ ¿Ç: à°ã: ¶Çï³Ïóá±õÙ ¿Ç: â»Ù Ï³ñÍáõÙ: ê³Ï³ÛÝ Ï³ÙùÝ ³ñ¹»Ý 

ÇÙÝ ¿ñ: 

²Ûëå»ë« É³í³·áõÛÝÇÝ ÷Ýïñ»Éáíª »Ï³ »Ï»Õ»óÇ ¨ ³Ûëï»Õ ëÏë»óÇ ×³Ý³ã»É 

É³í³·áõÛÝÝ»ñÇó É³í³·áõÛÝÇÝ áõ Ñ³ëÏ³ó³« áñ Üñ³Ý ¿Ç ÷Ýïñ»É« Üñ³ Ï³ñÇùÝ 

áõÝ»Ç ¨ Üñ³ÝÇó Ñ»é³Ý³É ³ÛÉ¨ë ã¿Ç áõ½áõÙ: 

øñÇëïáëÇÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõó Ñ»ïá ëÏë»óÇ ²ëïÍáõÝ ×³Ý³ã»É áñå»ë Ð³Ûñ: 

ÎÛ³ÝùáõÙë ·»ñµÝ³Ï³Ý áõ ³ãù ½³ñÝáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Õ³Ý« ë³Ï³ÛÝ 

²ëïí³Í ëÏë»ó ÷áËí»É ëÇñïë« ÏÛ³ÝùáõÙë »Õ³Í Ù³ÝñáõùÝ»ñÁ: Ð»Ýó ³Û¹åÇëÇÝÝ 

¿ Ù»ñ ²ëïí³Í« áñ ³ßË³ï»Éáí Ù³ÝñáõùÝ»ñÇ íñ³ª Ç í»ñçá ï»ë³Ý»ÉÇ áõ Ù»Í 

÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ³ÝáõÙ: 

öáËí»ó ÙÇ ³ÙµáÕç ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝ: ºÃ» ÙÇÝã ³Û¹ ëñïáõÙë Ý³Ë³ÝÓ Ï³ñ« 

³ÛÅÙ å³Ûù³ñ ¿ ¹ñ³ ¹»Ù« »Ã» ÁÙµáëïáõÃÛáõÝ Ï³ñ« ÑÇÙ³ ËáÝ³ñÑáõÃÛ³Ý ë»ñÙ»ñ 

»Ý« »Ã» ³ï»ÉáõÃÛáõÝ Ï³ñ« ÑÇÙ³ ·Çï³Ïóí³Í ë»ñ ¿ ³ï»ÉÇÇ Ñ³Ý¹»å: öáËí»ó ÙÇ 

³ÙµáÕç Ñá·»íÇ×³Ï: ºÃ» Ý³ËÏÇÝáõÙ §áõÅ»Õ¦ ¿Ç« ÑÇÙ³ ÃáõÛÉë ½áñ³ÝáõÙ ¿ 

Üñ³Ýáí: ºÃ» Ïáñ³Í ¿Ç« ÑÇÙ³ ·ïÝí³Í áõ ÷ñÏí³Í »Ù: ºÃ» §ó³í ãÏ³ñ¦« ÑÇÙ³ 

ó³í»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï áõÝ»Ù ¹ñ³Ýù ë÷á÷áÕ áõ µÅßÏáÕ: ºÃ» ³é³ç Ù»Õ³íáñ ¿Ç« ³å³ 

ÑÇÙ³ ÷ñÏí³Í »Ù Üñ³ ·Ã³é³ïáõÃÛ³Ý áõ áÕáñÙáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí: 

à±í »Ù »ë ÑÇÙ³: Ü³ËÏÇÝÇ áõ Ý»ñÏ³ÛÇ Ù»çï»ÕáõÙ »Ù« ù³ÝÇ áñ Ý³ËÏÇÝÝ áõ 

Ý»ñÏ³Ý Ù»Ï³ÝáõÙ »Ý áõ Ó·íáõÙ ÙÇÝã¨ Ñ³íÇï»Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝª ³Ýí»ñç å³Ûù³ñÇ 

ï»ëùáí:

Â»ÑÙÇÝ» ²é³ù»ÉÛ³Ý

È³í³·áõÛÝÇÝ 
÷Ýïñ»Éáõ 
×³Ý³å³ñÑÇÝ
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