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Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 4169071 (534.9/1 միլիոն), մահացած են 283218 (36.3/1 միլիոն), բուժուած են 1468789 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 845, մահացածներ` 26, բուժուած` 234

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 3313, մահացածներ` 45, բուժուած` 1325
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 70792 նոր վարակուածներ, 2994  նոր մահացածներ

Լիբանան Դէմ Յանդիման Քորոնա Ժահրի 
Անվերահսկելի Տարածման Հետ

«Քորոնա» Ժահրով Վարակուածներու Թիւը 
Հայաստանի Մէջ Հասաւ 3313 -ի

Փա՛ռք Հայ Ժողովուրդի Ազատութեան Համար 
Մարտնչած Բոլոր Հերոսներուն. ՀՀ Վարչապետի Ուղերձը

Տնտեսական եւ Ֆինանսական Ծիրէն Լիբանան 
Ծանր Օրերու Ընդառաջ 
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Լիբանանի տարածքին քորո-
նա ժահրով վարակուած 36 
հիւանդներ արձանագրուեցան 
երէկ: Այս համեմատաբար բարձր 
թիւը մտահոգութիւն պատճառեց 
կարգ մը մասնագէտներու, որոնք 
զգուշացուցին վարակի երկրորդ 
ալիքէ մը, որ հաւանական է 
եթէ պետութիւնը պէտք եղած 
միջոցներուն չձեռնարկէ:
Այս նոր թիւով, Լիբանանի մէջ 
վարակուածներու ընդհանուր թիւը հասաւ 845-ի:
Նոր գրանցուածներուն 23-ը տեղական վարակ են իսկ 13-ը՝ Լիբանան նոր 
վերադարձած քաղաքացիներուն շարքերէն:
Նշենք, որ վարակուողներու թիւը անցեալ Հինգշաբթի օրուընէ սկսեալ 
յարատեւ աճ կ՛արձանագրէ: 

Միջազգային Դրամական Ֆոնտին ներկայացուցիչներ Պէյրութ պիտի 
հասնին յառաջիկայ օրերուն Լիբանանի կառավարութեան հետ ծանր 
բանակցութիւններ վարելու համար:
Արդարացի մտահոգութիւն կայ, որ  միջազգային նշեալ կառոյցը բաւակա-
նին ծանր պայմաններ պիտի պարտադրէ Լիբանանի վրայ:

Հայաստանի մէջ, 10 մայիսին, ժամը 
11:00-ի դրութեամբ, գրանցուած է 
«Քորոնա» ժահրով վարակուած 
138 նոր դէպ: 58 պարագաներ 
առողջացած են։
Այսպիսով Հայաստանի մէջ «Քորո-
նա» Ռահրով վարակուածներուն 
ընդհանուր թիւը հասաւ 3313ի, 
որոնցմէ 1325-ը` առողջացած են:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջապահութեան նախարարութեան Հիւանդու-
թիւններու վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի բուժում կը 
ստանայ 1928 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 31 590 
քննութիւն: 
Ընդհանուր առմամբ, «Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած 
է մահուան 45 (աւելցած է եւս 1-ով) դէպք:
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած 
հիւանդը եղած է 74 տարեկան կին:  

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշի-
նեան ուղերձ յղած է Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմի 
յաղթանակի 75-րդ տարե-
դարձին, Շուշիի ազատագրման 
եւ Արցախի պաշտպանութեան 
բանակի ստեղծման օրուան 
կապակցութեամբ։ Այս մասին 
կը փոխանցէ ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեղեկատւու-
թեան եւ հասարակայնութեան 
հետ կապերու վարչութիւնը
«Սիրելի հայրենակիցներ,
Կը շնորհաւորեմ բոլորս Յաղթանակի օրուան կապակցութեամբ: 75 տարի 
առաջ, այս օրը, մեր ժողովուրդը, նախկին Խորհրդային Միութեան միւս 
ժողովուրդներուն հետ մէկտեղ, կը տօնէր մարդկութեան պատմութեան 
ամենամեծ չարիքներէն մէկուն՝ ֆաշիզմի դէմ տարած յաղթանակը:
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Հայրենիքի Պաշտպանութեան, Ազատութեան, Խաղաղութեան Նուիրական 
Խորհուրդ Ունի Մեզի Համար Մայիս 9-ը. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս

ՈՒՂԵՐՁ

Ամենայն հայոց կաթողիկոսը 
շնորհաւորական ուղերձ յղած 
է յաղթանակի, խաղաղութեան, 
Շուշիի ազատագրութեան եւ 
Պաշտպանութեան բանակի 
օրուան առիթով

«Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինէն 
հոգիի բերկրութեամբ Հայրապե-
տական Մեր օրհնութիւնն ու 
շնորհաւորանքները կը բերենք 
սիրեցեալ համայն մեր ժողովուր-
դին` Յաղթանակի եւ խաղաղու-
թեան, Շուշիի ազատագրութեան 
եւ Պաշտպանութեան բանակի 
օրուան առիթով:
Այսօր, երբ կը նշենք պանծալի 
Յաղթանակի 75-ամեայ յոբե-
լեանը, առանձնակի ջերմու-
թեամբ կը շնորհաւորենք եւ Մեր 
բարեմաղթանքները կը բերենք 
Երկրորդ աշխարհամարտի եւ 
Հայրենական մեծ պատերազ-
մի վեթերաններուն: Ջերմօրէն 
կ՝ողջունենք եւ կը շնորհաւո-
րենք Արցախի ազատամարտին 
մասնակցած մեր ժողովուրդի 
զաւակներուն եւ այսօր մեր 
հայրենիքի սահմանները անառիկ 
պահպանող մեր բանակի քաջարի 

սպաներուն ու զինուորներուն:
Հայրենիքի պաշտպանութեան, 
ազատութեան, խաղաղութեան 
նուիրական խորհուրդ ունի մեզի 
համար Մայիս 9-ը: Երկրորդ 
աշխարհամարտին ձեռք բերուած 
յաղթանակի կերտման եւ աշխարհի 
մէջ խաղաղութեան հաստատման 
գործին մէջ մեր փոքրաթիւ ժողո-
վուրդը ունեցած է հերոսական 
մասնակցութիւն եւ արժանի 
ներդրում: Հայկական ռազմա-
կան խմբաւորումներ գլխաւորող 
հայ զօրահրամանատարներու, 
հայ սպաներու եւ զինուորներու 
սխրանքներն ու անցած փառապանծ 
ուղին մեր պատմութեան նշանակալի 
էջերէն են, որոնց մեր ժողովուրդը 
միշտ հպարտութեամբ պիտի 
անդրադառնայ: Հայրենիքի ազատ, 
ապահով եւ խաղաղ կեանքի նոյն 
ձգտումով ու նուիրումով մեր ժողո-
վուրդը յաղթանակեց նաեւ արցա-
խեան ազատամարտին: Յաղթա-
նակեց հաւատով, միահամուռ 
ջանքերով, բոլոր մարտահրա-
ւէրները դիմակայելու նախան-
ձախնդրութեամբ ու յանձնառու-
թեամբ եւ հայրենի Արցախի մէջ շէն 
ու բարօր նոր կեանք կառուցելու 
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պայծառ տեսլականով:
Մայիս 9-ի նուիրական յիշատակներն 
ու յաղթանակները միշտ պիտի 
զօրացնեն մեզ, քաջալերեն դիմա-
կայելու ծանր իրավիճակներուն, 
յատկապէս այսօր, երբ աշխարհը 
համակուած է համընդհանուր նոր 
տագնապով, համավարակի բերած 
բազմաթիւ մտահոգութիւններով ու 
խնդիրներով, որոնք կը յուզեն նաեւ 
մեր կեանքը:
Կ՝աղօթենք, որ մեր ժողովուրդը 
առ Աստուած ապաւինութեամբ, 

համախմբուած ու միմեանց աջա-
կից յաղթահարէ մեր երկրի առջեւ 
ծառացած ներկայ մարտահրա-
ւէրները եւ միշտ ապրի հայրե-
նիքին, ազգային կեանքին 
նուիրուածութեամբ, նոր ձեռքբե-
րումներու հաւատով ու վստահու-
թեամբ: Եւ թող յարուցեալ մեր 
Տիրոջ եւ Փրկչի` Յիսուս Քրիստոսի 
յոյսի, սիրոյ ու հաւատի շնորհները 
առաջնորդեն մեզ յաջողելու ամէն 
բարի գործի մէջ»:

Փա՛ռք Հայ Ժողովուրդի Ազատութեան Համար Մարտնչած Բոլոր Հերոսներուն. 
ՀՀ Վարչապետի Ուղերձը

Այդ յաղթանակը ձեռք բերուեցաւ 
մարդկային հսկայական տառա-
պանքներու, զոհողութիւններու, 
աննախադէպ խիզախութեան ու 
յամառութեան շնորհիւ:
Հայ ժողովուրդը նշանակալից 
դերակատարութիւն ունեցաւ այդ 
յաղթանակի կերտման եւ իբրեւ 
հետեւանք՝ ֆաշիզմի արհաւիրքէն 
եւրոպական ժողովուրդները ազա-
տելու գործին մէջ: Խորհրդային 
բանակին մէջ աւելի քան կէս 
միլիոն հայ մասնակցեցաւ պատե-
րազմին: Հազարաւոր հայեր կը 
մարտնչէին եւրոպական երկիրնե-
րու դիմադրութեան շարժման 
ջոկատներուն մէջ: Հայ ժողովուրդը 
շուրջ 300 հազար կեանք դրաւ 
յաղթանակի զոհասեղանին: Ընդա-
մէնը քառորդ դար առաջ ցեղասպա-
նութիւն վերապրած ժողովուրդին 

Սկիզբը Էջ 01 համար՝ ատիկա աներեւակայելի մեծ 
թիւ էր, որ համեմատելի էր միայն մեծ 
տէրութիւններու կրած մարդկային 
կորուստներուն հետ: Պատերազմի 
աւարտին՝ Խորհրդային Հայաստանի 
բնակչութիւնը նուազած էր աւելի քան 
13 տոկոսով, այն պարագային, երբ 
մեր հողին վրայ պատերազմական 
գործողութիւններ բնաւ տեղի չէին 
ունեցած:
Մենք այսօր կը խոնարհինք մեր 
նահատակներու յիշատակին առջեւ, 
բայց նաեւ կը  հպարտանանք՝ 
մեր նախնիներու հերոսութեամբ: 
Պատերազմի ժամանակ 107 հայ 
արժանացած է Խորհրդային Միու-
թեան հերոսի կոչման՝ այն բարձրա-
գոյն պարգեւին, որ կը տրուէր 
բացառիկ սխրագործութիւններու 
համար: Առանձնայատուկ պարծանքի 
արժանի է նաեւ յաղթանակի համար 
Հայաստանի եւ Սփիւռքի մէջ բնա-
կող հայ ժողովուրդի զաւակներու եւ 

յատկապէս Հայաստանեայց Առա-
քելական Սուրբ Եկեղեցւոյ ներդրած 
նշանակալից նիւթական աւանդը:
Մենք ամբողջութեամբ վճարած ենք 
20-րդ դարու բոլոր պատերազմնե-
րու մեր պարտքը: Եւ հիմա, առաւել 
քան ուրիշ ոեւէ մէկը, քաջ կը 
գիտակցինք խաղաղութեան արժէ-
քը: Մեր ինքնութիւնը լաւագոյնս 
կ՝արտայայտուի խաղաղութեան 
պայմաններու մէջ, ստեղծագործ 
եւ կենարար աշխատանքի միջո-
ցով: Միեւնոյն ժամանակ, գիտնա-
լով խաղաղութեան գինը, մենք 
միշտ պատրաստ ենք ամէն գնով 
պաշտպանելու զայն եւ հարկ եղած 
պարագային վերստին մարտնչե-
լու մեր ազատութեան եւ արժա-
նապատւութեան համար:
Զուգադիպութիւն, կամ գուցէ 
նախախնամութեամբ կանխո-
րոշուած օրինաչափութիւն է, որ 
այս օրերուն մենք կը տօնենք նաեւ 

Շուշիի ազատագրումն ու Արցա-
խի պաշտպանութեան բանակի 
ստեղծումը: Իրադարձութիւններ, 
որոնք բացառիկ նշանակութիւն 
ունեցան մեր նորագոյն պատմու-
թեան համար: Շուշիի ազա-
տագրումը ազդարարեց Արցախի 
ազատագրման սկիզբը: Պսակուելով 
փայլուն յաղթանակով՝ անիկա, իր 
հերթին, դարձաւ մեր ժողովուրդի 
անվտանգութեան ապահովման եւ 
խաղաղութեան պահպանութեան 
առհաւատչեան: Այսօր եւս մենք 
հաստատակամ ենք. Արցախի 
Հանրապետութեան ժողովուրդի 
անվտանգութիւնն ու ինքնորոշման 
իրաւունքի իրացումը սակարկութեան 
առարկայ չեն: Անոնք բացարձակ 
արժէքներ են մեզի համար:
Յիշենք եւ արժանին մատուցենք 
Շուշիի եւ ողջ Արցախի ազա-
տագրման համար զոհուած մեր 
հերոսներուն։ 
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«Արմենիա» նաւուն հետքին վրայ կանգնած են երեք տարի առաջ՝ 2017 
թուականին անոնց կատարած որոնողական գործողութիւններուն ընթացքին 
մագնիսաչափը ծովու յատակին մագնիսային շեղում՝ զարտուղութիւն 
յայտնաբերած է: Այդ մէկը հետազօտողները հանգիստ չէ ձգած. 2020 
թուականի մարտին, հերթական որոնողական աշխատանքներուն ընթացքին, 
ստորջրեայ հնագէտները գործածեցին ջրաձայնային կայան մը եւ այդ տեղը 
մանրակրկիտ ուսումնասիրեցին հեռուէն կառավարուող գերժամանակա-
կից լուսաձայնային գործիքներով: Գործիքին ուրուագծած պատկերները 
յիշեցուցին «Արմենիա» նաւուն պատկերը, որուն վերականգնած գծագիրը 
համակարգչային մասնագիտական մշակում անցած եւ հաստատուած էր 
մասնագէտներու կողմէ: Անհրաժեշտ եղաւ ստորջրեայ գործիքի քանի մը 
իջեցում՝ հաստատելու համար, որ յայտնաբերուած նաւը «Արմենիա»ն 
է։ Ի վերջոյ, նաւազանգուածին վրայ նաւուն արտադրական «Արմենիա» 
անուանումը փաստած է գտածոյին իսկութիւնը: Գտնուած նաւուն մէկ մասը 
պատուած է հաստ տիղմով, բայց կմախքը ակնյայտ ճեղքուածքներ չունի 
եւ այդ մէկը կը բացառէ, որ նաւը խոցուած է բարձր ճշգրտութեան զէնքով, 
որուն մասին կը նշուի նաւուն կործանման պաշտօնական վարկածին մէջ: 
Հետազօտողները ցոյց տուած են, թէ հակառակ որ կմախքը խոցուած չէ, 
բայց վերնակառոյցներուն եւ տախտակամածին վրայ աւերման անջնջելի 
հետքեր կան. ամուր քաշուած պարաններով կառոյցին ուղղահայեաց 
մասերը դէպի դուրս դարձած են: Եզրակացուցած են, որ ատիկա նաւուն 
վրայ նետուած օդանաւային ռումբերու պայթիւններուն հետեւանքն է: 
Հիմնականօրէն վնասուած են ձախ կողմի վերնակառոյցներուն միջին եւ 
նաւացռուկին հատուածները, որ կրնայ վկայել նաւուն ուղղութեամբ օդային 
ռմբակոծութեան մասին: Այս եզրակացութիւնները յայտարարած է Ռուսական 
աշխարհագրական միութեան ստորջրեայ հետազօտութիւններու կեդրոնի 
տնօրէն Սերկէյ Ֆոքին։
Հաստատուած է նաեւ հարուածէն ետք անմիջապէս ջուրին յատակը 
ընկղմելուն վարկածը: Հրավառիչներուն մէկ մասը չէ կտրուած. ատոնք 
ամբողջութեամբ ներս մտած են: Այս մէկը, ըստ մասնագէտներուն, կը 
նշանակէ, որ սուզուելու պահուն նաւուն մէջ յատակային «օդային գրպաններ» 
յառաջացած են։
Այսքանը յայտարարուած է նաւը գտնելէն ետք. արշաւի մասնակիցները 
ըսած են, որ «Արմենիա»ի կործանած վայրին ուղղութեամբ նոր սուզումներ 
պիտի չըլլան եւ ատոր պատճառը միայն մեծ խորութիւնը չէ։ Ֆոքին 
ըսած է, որ այդ տարածքը զուտ հետազօտութեան վայր մը չէ, չմոռնանք, 
որ հոն, զանազան հաշուարկներով, մօտաւորապէս 7 հազար հոգի կը 
հանգչի եւ աւելի մանրամասն արդիւնքներ ստանալու համար տեղը պիտի 
չփորփրեն, ստացուած լուսանկարներն ու տեսանկարները բաւարարած 
են մասնագէտները: Ֆոքին յայտարարած է, որ 1500 մեթր խորութիւնը 
կ՚օգնէ յուսալի կերպով պահպանել հանգուցեալներուն հանգիստը՝ զգա-
յացունց լուրերու սիրահարներուն եւ գանձեր որոնողներուն ապօրինի 
ոտնձգութիւններէն: Այդ պատճառով ալ նաւուն ստոյգ տեղը գաղտնի կը 
պահուի:
«Արմենիա» նաւը գտնուելէն ետք՝ կործանման վայրին մէջ Նովորոսիսկի 
ռազմածովային կայանի աւագ քահանայ Քիրիլ, ոչնչացուած նաւուն 
ուղեւորներուն եւ անձնակազմին համար հոգեհանգիստի արարողութիւն 
կատարած է: Անոնք զինուորական պատուի արժանացած են եւ զոհերու 
յիշատակին՝ ջուրին վրայ ծաղկեպսակներ իջեցուցած են ու մահազդի երեք 
համազարկ արձակած…
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«Արմենիա» Առեղծուածային Նաւը՝ Յայտնաբերուած

Մինչ աշխարհը զբաղած է քորոնա վարակի տագնապին յարուցած 
զանազան խնդիրներով, վերջերս Ուքրանիոյ հարաւը, Խրիմի մէջ, 
կարեւոր իրադարձութիւն մը տեղի ունեցաւ: Հետազօտողները Խրիմի 

ափերուն, ծովուն խորքերը գտան պատմական «Արմենիա» ջերմանաւը: 
Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներուն գերմանացիներուն կործանած 
այս նաւը, որ կոչուած է «Խորհրդային Թիթանիք», գտնուեցաւ երկար 
տարիներու փնտռտուքէ ետք: Ըստ տուեալներուն, «Արմենիա» նաւուն մէջ 
աւելի շատ մարդ եղած է, քան՝ 1912 թուականին Ատլանտեան ովկիանոսին 
մէջ խորտակուած «Թիթանիք»ին վրայ, բայց «Արմենիա» նաւուն կործանումը 
նոյնքան աղմկալից չէր, որքան եղաւ «Թիթանիք»ի պարագային:
Ռուսական աշխարհագրական միութեան մամուլի ծառայութեան հաղորդած 
լուրը՝ «Արմենիա» նաւուն վերջապէս գտնուելուն մասին, լրատուամիջոցնե-
րով իսկոյն տարածուեցաւ, շատեր անմիջապէս յիշեցին տասնամեակներ 
շարունակ այս նաւու որոնումներուն մասին եղած լրատուութիւնը, որ վերջերս 
կարծես մոռացութեան մատնուած էր: Բայց քսան տարի տեւած որոնողական 
ջանքերը արդիւնք տուած են եւ ստորջրեայ հնագէտները վերջապէս գտած 
են պատմական նաւը, որուն իսկութիւնը փաստած է նաւազանգուածին 
վրայ գրուած «Արմենիա» անունը: Ռուսական աշխարհագրական միութեան 
Խրիմի ափերէն տարածուած տեսանիւթը կարծես անդրաշխարհային 
կեանքին մասին է:
Այսօր աշխարհի մէջ բոլորովին ուրիշ տրամադրութիւն կը տիրէ եւ այդ մէկը 
չի վերաբերիր ծովային հետազօտողներուն: Քորոնա վարակին պատճառով 
անոնք ոչ մէկ օր դադրեցուցած էին իրենց որոնողական աշխատանքները: 
Գտնուած ջրամոյն նաւուն պատկերը այսօրուայ իրականութենէն դուրս 
է, բայց այսօր ալ աշխարհի մէջ նաւեր տակաւին փախստականներ կը 
փոխադրեն եւ միշտ չէ, որ բարեյաջող տեղ կը հասնին… Այդպէս եղած է 
նաեւ 1941 թուականին, երբ գերմանական օդուժը ռմբակոծած է Խրիմէն 
վիրաւորներ, փախստականներ եւ քաղաքացիներ տարհանող «Արմենիա» 
նաւը, որուն վրայ խորտակման ժամանակ, զանազան հաշուարկներով, 5-10 
հազար մարդ կար:
Այդ մէկը մարդկութեան պատմութեան ամենամեծ նաւաբեկութիւնն էր, 
որուն մասին գիրքեր գրուած են, նկարահանուած են շարժանկարներ եւ 
ամենամեծ ծովային աղէտներէն մէկը այսօր ալ տակաւին կ՚ուսումնասիրուի, 
նոր փաստեր ի յայտ կու գան:
«Արմենիա» նաւուն որոնողական աշխատանքները իրականացուցած է 
Ռուսաստանի Դաշնութեան Պաշտպանութեան նախարարութիւնը՝ Ռու-
սական աշխարհագրական միութեան ստորջրեայ հետազօտութիւններու 
կեդրոնին մասնագէտներուն հետ: Նաւը գտնուած է Խրիմէն 15 ծովային մղոն 
հեռաւորութեան եւ 1.5 քիլոմեթր խորութեան վրայ եւ այն գտնելու համար 
պահանջուած է 300 քառակուսի քիլոմեթր տարածքի ուսումնասիրութիւն՝ 
քսան տարիներու ընթացքին: Գործողութիւններէն մէկուն կը մասնակցէր 
նոյնիսկ ամերիկացի յայտնի ովկիանոսագէտ Ռոպերթ Պալարտ, որ 1985 
թուականին յայտնաբերած էր «Թիթանիք»ը, իսկ 1989 թուականին՝ գերմա-
նական «Պիսմարք» գծանաւուն բեկորները։
Ռուս մասնագէտներէն զատ, «Արմենիա» նաւը հետաքրքրած է նաեւ ուրիշ 
պետութիւններ եւ հետազօտողներ.
2000 թուականին Ուքրանիոյ Ծովային ժառանգութեան բաժինը սկսած է 
որոնել «Արմենիա»ի մնացորդները, սակայն ոչ մէկ արդիւնքի հասած:
Քանի որ նաւը խորտակուած է այսօրուայ Ուքրանիոյ ջրային տարածքներուն, 
ապա 2006 թուականին ուքրանական կողմի խնդրանքով Ամերիկայի 
Միացեալ Նահանգներու Ովկիանոսային եւ մթնոլորտային ազգային 
վարչութիւնը որոնողական աշխատանքներու սկսած է նաւուն ենթադրեալ 
կործանման վայրին մէջ, գտած է բազմաթիւ նաւերու մնացորդներ, բայց 
ըստ ուսումնասիրութիւններուն, անոնցմէ ոչ մէկը «Արմենիա» նաւուն չեն 
պատկանած:
2008 թուականին «Արմենիա»ի որոնումներով զբաղող ամերիկեան Pathfinder 
նաւուն ռուսական կողմը մեղադրած է լրտեսութեան մէջ:
2014 թուականին աւստրալական GeoResonance ընկերութիւնը յայտարա-
րած է, թէ 2005 թուականի իր գործողութիւններուն արդիւնքով գտած է 
«Արմենիա»ի մնացորդները, սակայն ոչ մէկ ապացոյց կայ, որ ատոնք նոյնինքն 
«Արմենիա»ի մնացորդներն են, քանի որ պատմական փաստերը կը վկայեն, 
թէ Երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքին խորտակուած են «Արմենիա» 
ապրանքանիշի, բայց «Աճարիա» դասին պատկանող երեք քոյր նաւեր:
Ռուսական Պաշտպանութեան նախարարութեան մասնագէտները 
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Լուսինէ Սահակեանի «Համշենը Հայկական Ձեռագրերում» Հատորին Մասին

Մշակութային Արձագանգ

Լուսինէ Սահակեանի «Համշենը 
Հայկական Ձեռագրերում ՛» հատորը, 
որ հրատարակուեցաւ 1999ին,   
շատ կարեւոր ներդրում մը ունեցաւ 
հայոց պատմութեան մէջ։ Այս 
թանկարժէք ուսումնասիրութիւնը 
աւելի լոյս կը սփռէ Համշէնի մասին, 
ու մասնաւորաբար 13էն մինչեւ 17րդ 
դարերու այդ ժամանակահատուածի 
շրջանին վերաբերեալ՝  քաղուած այդ 
ձեռագիրներէն:
Այս գիտական մատեանին հրա-
տարակումը երաշխաւորած են 
Երեւանի Պետական  Համալսարանի 
Գիտական Խորհուրդը՝ խմբագրու-
թեամբ Սերկէյ Վարդանեանի, եւ 
մեկենասութեամբ ծանօթ պատմա-
բան Գուրգէն Մելիքեանի Քաշաթաղի 
Բազմավաստակ Ընտանիքներու 
Հիմնադրամին, Սոչիի Համշէնահայ 
Բարերար Մարկոս Քեսեանին, եւ 
Կլենտէյլէն (Քալիֆորնիա) Վարուժան 
Կիւրեղեանին։
Տարիներ առաջ Պէյրութի Մխիթա-
րեան Վարժարանի իմ ուսուցիչ Հայր 
Համազասպ Ոսկեանէն լսած էի 
Համշէնի մասին եւ կարդացած էի իր 
գրած փոքրիկ գրքոյկը։  Ապա  25 տարի 
առաջ Երեւանի մէջ  հանդիպեցայ ու 
մտերմացայ Համշէնագէտ  Սերկէյ 
Վարդանեանի հետ։
Իսկ տասնամեակ մը առաջ 
հետաքրքրութիւնս աւելի խորացաւ 
երբ մեր ուսուցիչներէն Սիմոն Սիմո-
նեանի եղբօր տղան, Յովան Սիմոնեան 
անգլիերէնով հրատարակեց գիրք մը 
Համշէնի մասին 2007 թուականին – 
“The Hemshin : History, Society and 
Identity in the Highlands of Northeast 
Turkey” խորագիրով։
Լոս Անճելըսի Արփա Շարժանկարի 
Փառատօնին 8 տարի առաջ աչքերուս 
առջեւ եկաւ Համշէնը՝  շնորհիւ Արմին 
Ուակնըրի մրցանակին արժանացած 
վաւերագրական շարժանկարի մը որ 
պատրաստած էր նոյնինքն Լուսի-
նէ Սահակեան՝ կոչելով «Համշէնն 
Անցեալի Եւ Ներկայի Խաչմերուկնե-
րում»։  
Այժմ իր տարիներու տքնաջան 
ուսումնասիրութիւններուն եւ հետա-
զօտութիւններուն շնորհիւ լոյս տեսաւ 
այս յոյժ կարեւոր նոր
հատորը որուն մասին եւ Համշէնի 
մասին կ՝ուզեմ արտայայտու                                                                                                
իլ հակիրճ կերպով;

Համշէնը կը Գտնուի Սեւ Ծովի 
Մօտ
Համշէնը կը գտնուի Սեւ Ծովի 

մօտիկ Ռիզէի շրջանին մէջ; Արաբա-
կան հալածանքներու պատճառով, 
780ական թուականներուն, Համամ 
եւ Շապուհ Ամատունի իշխաննե-
րու ղեկավարութեամբ շուրջ 
12,000 ժողովուրդը բնակելու գնաց 
Բիւզանդիոն Թամպութի շրջանը  եւ 
Կոստանդին Կայսրը առիթ ստեղծեց 
որ Համբարի մէջ Համամ Իշխանը հիմնէ 
Համշէն գաւառը Ռիզէի շրջանին մէջ՝ 
Քաջքար լեռան հիւսիսային լանջին՝ 
հիմնելով կիսանկախ իշխանութիւն 
մը, շուրջ 30 գիւղերէ բաղկացած։
Տարիներու ընթացքին հայեր 
փոխադրուեցան այդ շրջանը 
այլեւայլ պատճառներու բեռումով։ 
Օսմանեան կառավարութիւնը ծանր 
ճնշումներ գործադրելով այդ շրջանի 
ժողովուրդները իսլամացուց սակայն 
Հայերը մնացին քրիստոնեայ։ Մինչեւ 
14րդ դար Համշէնը քրիստոնեայ էր 
եւ կը ղեկավարուէր հայ իշխաններու 
կողմէ, ապա Օսմանեան կառավարու-
թեան ճնշումներուն, սադրանքներուն 
եւ սպանութիւններուն պատճառով  
շրջանը իսլամականի  վերածուեցաւ  
եւ շատ մը Համշէնցիներ Իսլամացան։
Հակառակ այս բոլորին, նաեւ Օսմա-
նեան աղբիւրներու համաձայն մինչեւ 
1620ական թուականները Համշէնը 
լրիւ Քրիստոնեայ էր եւ եկեղեցիներն 
ու Խաչ Քար թեմը կապուած էին 
Ս. Էջմիածինի։ նոյնիսկ կենդանի 
պահեցին քրիստոնեայ կեդրոններ, 
ինչպէս Աւագ, Սխչիկ, Քոշտենց եւ 
այլ վանքեր։ Ընտանիքներու մէջ 
մայրերը մնացին Քրիստոնեայ եւ 
գործածեցին Համշէնի բարբառը, 
սակայն էրիկ մարդոցմէ շատեր 
ստիպուած Իսլամացան ի խնդիր 
կեանքի ապահովութեան եւ սկսան 
Համշէներէն չգործածել։
18րդ դարուն Քարատերէ շրջանը 
Իսլամացնելու լուրջ ջանքեր եղան, 
շատ-շատեր պայքարեցան այդ 
շարժումին դէմ եւ դէպի արեւմուտք 
գացին – Օրտու, Տրապիզոն, մինչեւ 
Իզմիթ՝ նոր եւ ազատ կեանք մը 
սկսելու հեռանկարով։
Տուներու մէջ շատեր գաղտնի կ՝աղօ-
թէին եւ նոյնիսկ քրիստոնէական 
ծէսերը կը պահպանէին եւ կը հետեւէ-
ին ժողովրդական սովորութիւննե-
րուն եւ աւանդութիւններուն։ Իրենց 
զաւակներուն մայրենի լեզուն 
սորվեցնելու համար ծնողները բաւա-
կան դժուարութիւններ կ՝ունենային։
Ոմանք կայք հաստատեցին Աճա-
րիա 1921ին Կարսի Դաշնագիրին 
համաձայն, սակայն 1944-ին Ստա-
լին հեռացուց զանոնք այդ վայրէն 
եւ արտաքսեց Ղազախստան 
եւ  Խրխզիստան, ապա ոմանք 
փոխադրուեցան ուրիշ վայրեր այդ 

շրջաններուն մէջ։

Եղեռնի Պատճառով Շատեր 
Փախան
Եղեռնի պատճառով կրկին շատ-
շատեր փախան Համշէնէն եւ իրենց 
շարաւիղները ապրեցան ու տակա-
ւին կ՜ապրին Ապխազիա, Վրաստան,  
Քրասնատար, Սոչի, Գերմանիա, 
շուրջ 100,000 հոգի։ Կարեւոր թիւով 
Համշէնցիներ կան նաեւ Իսթանպուլի 
մէջ։ 
Սահակեան անթաքռյց կերպով եւ 
մանրամասնօրէն կը ներկայացնէ 
Համշէնն ու Համշէնցիները՝ օգտագ-
ործելով օտար աղբիւրներ, մանա-
ւանդ նաեւ այն ձեռագիրները որոնք 
հիմնական տեղեկութիւններ կը 
հայթայթեն այդ ժողովուրդին մասին, 
հակառակ անոր որ թուրքական 
աղբիւրներ դժնդակ պայմաններու 
տակ, կ՝աղճատեն ու կը ստեն, առանց 
ամչնալու  եւ նոյնիսկ կը փճացնեն 
ձեռագիրներէն շատերը։ 
Համշէնցի գրիչներու ձեռագիրները 
կարեւոր տեղեկութիւններ կու տան 
պատմական եղելութիւններու մասին 
եւ գրուած են գեղեցիկ արուեստով ու 
յստակ Հայերէնով։
Համշէնի գրիչներուն զանազան 
ձեռագիրները բարեբախտաբար մեծ 
գուրգուրանքով եւ ակնածանքով 
պահուած են Երուսաղէմի Պատրի-
արքութեան Մատենադարանին 
մէջ եւ ուրիշներ ալ կը գտնուին 
Բրիտանական, Մխիթարեան Հայրե-
րու, Փրինսթըն Համալսարանի 
բաժանմունքներու մէջ, ինչպէս 
նաեւ Երեւանի Մաշտոցի անուան 
Մատենադարանի Ձեռագիրներու 
բաժիններուն մէջ.
Պատմական շատ կարեւոր հիմնական 
արժէք ներկայացնող տեղեկութիւններ 
կան այդ գանձերուն մէջ եւ կ՝ուզեմ 
յիշել քանի մը հատը ամփոփ կերպով։ -
— Խաչիկ Հօր Վանքին մէջ պահուեր 

են Վարդանանց Պատերազմի Նահա-
տակներուն մէկ մասին նշխարները։
— Գրիչներ եղած են որ իրենց 
ընտանեկան պարագաներուն, ազգա-
կաններուն եւ ուսուցիչներուն մասին 
գրած են իրենց  անուններով եւ երբեմն 
ալ մանրամասնութիւններով։                                                                                                 
— Հակառակ Օսմանեան կառա-
վարութեան անասելի ծանր ճնշումնե-
րուն, նաեւ Ստալինի գործադրած 
խժդժութեանց, մշակոյթ ստեղծող, 
քաղաքակրթութիւն շէնցնող,  արուեստ 
տարածող Համշէնցիներ մնացեր են 
իսկական կերտող Հայեր եւ շէնցուցած 
են հայ քաղաքակրթութիւնը։։

Սահակեան Շատ Լուրջ Աշխա-
տանք Ըրած է
Սահակեան շատ  լուրջ եւ մանրակրկիտ 
աշխատանք տարած է տարիներով 
եւ իսկապէս նուիրուածութեամբ 
յաջողած է այս դժուարին գործը 
ներկայացնել՝ մշտաhաղորդ ոճով։
Սահակեան,, որ Երեւանի Պետական 
Համալսարանի Արեւելեան Գիտու-
թեան Բաժինի Հայ-Օսմանական 
Առնչութիւններու ղեկավարն է, 
հրատարակած է նաեւ Համշէնի 
մասին այլ ուսումնասիրութիւններ 
եւ հինգ մենագրութիւններ, ոմանք 
թարգմանուած են օտար լեզուներու՝ 
մատչելի դարձնելով այլազգի գիտնա-
կաններուն եւ ըմթերցողներուն։
Սահակեան բազմաթիւ երկիրներու 
մէջ մասնակցած է համագումարներու, 
գիտաժողովներու եւ դասախօսած է 
միջազգային նիւթերու մասին։ Քանի 
մը ամիս առաջ ելոյթներ ունեցաւ Լոս 
Անճելըսի մէջ ներկայացնելով իր այս 
նոր աշխատանքը։։      
Հատորը փաստերու անվիճելի 
համադրում մըն է եւ կը բաղկանայ 
363 էջերէ, չորս գլուխներէ եւ 
ունի վկայագրող անվիճելի տեղե-
կութիւններ։ 
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Չեխական յայտնի «Դենիկ» օրաթեր-
թի ապրիլի 29-ի համարում յատուկ 
յաւելուած է տպագրուել՝ նուիրուած 
Չեխիայում արտադրուող յայտնի 
ապրանքներին։ «Արտադրուած 
է մեզ մօտ. Որակը Չեխիայի 
Հանրապետութիւնում» խորագրով 
թողարկման մէջ խմբագրութիւնն 
անդրադարձել է քորունավիրու-
սի պայմաններում գործող այն 
արտադրութիւններին, որոնք ոչ միայն 
չեն դադարեցրել արտադրութիւնը, 
այլեւ շարունակել են ապագայի 
ծրագրեր կառուցել։ Մօտ մէկ 
տասնեակ  ընկերութիւնների շարքում, 
«Դենիկ» օրաթերթը ներկայացրել 
է նաեւ  մեր յայտնի հայրենակից 
Գէորգ Աւետիսեանի «Մառլենկա» 
ընկերութեան գործունէութեանը։ 

«Ֆրիդեկ Միստեկից իւրահատուկ 
հայկական տորթը գիտեն եւ սիրում 
են ողջ աշխարհում,, վերնագրի ներքոյ 
թերթը հրապարկել է «Մառլենկա»  
թխուածքի ստեղծման պատմութիւնը, 
որ գործարանն այսօր զբաղեցնում է 
10 հազար քառակուսի մեթր տարածք, 

յագեցած է նոր տեխնոլոգիաներով 
եւ տարեկան արտադրում է մօտ 
2.5 միլիոն մեղրով տորթ, եւ մօտ 8 
միլիոնի այլ արտադրատեսակներ։ 
Գործում է այցելուների կենտրոնը, 
որտեղ տարեկան լինում է մինչեւ 20 
հազար այցելու։ 
Անցած տարիներին Գէորգ Աւե-
տիսեանը Չեխիայում ամենաշատ 
պարգեւատրուած գործարարներից 
մէկն է, քանի որ երկու անգամ 
արժանացել է Մորավասիլեզեան 
երկրամասի «Տարուայ լաւագոյն 
ձեռներէց» մրցանակին, 2019-ին 
արժանացել է «Տարուայ բացառիկ 
կառավարիչ» մրցանակին՝ 10 տարի-
ների ոգեշնչման համար եւ տեղ գտել 
«Ֆորպս» ամսագրի յատուկ համարի 
շապիկին։ 
Ինչպէս արդէն գրել էինք, նաեւ «ՄՖ 
Դնես» օրաթերթի կողմից արժանա-
ցել է չեխական չորս լաւագոյն եւ 
հանրաճանաչ  ընկերութիւններից 
մէկը լինելու պատուին։ 
2017-ին, 2018ին, 2019-ին  «Մառլեն-
կան» յաջորդաբար «Սուպերբրենդ» է 
ճանաչուել Չեխիայում, Սլովակիայում 
եւ Հունգարիայում։ 
Սակայն այս ձեռբերումներով գործա-
րանը չի բաւարարւում։ Որքան շահոյթ 
են ստանում, անմիջապէս ներդնում են 
նոր նախագծերի իրականացման մէջ։ 
Թերթին տուած հարցազրոյցում, 
Գէորգ Աւետիսեանը նշում է, որ 
շուտով կը բացուի այցելուների 
ընդլայնուած  կենտրոնը, որին կից 
կը գործի նաեւ խանութը,  ինչպէս 
նաեւ աշխատակիցների համար նոր 
մասնաշէնքը, որտեղ  նաեւ  կարիք 
կը լինի նոր մարդկանց ընդունել 
աշխատանքի։ Սակայն երկրում 
հաստատուած արտակարգ դրութիւնը 
յետաձգել է իրենց ծրագրերը։ 
Նոր տեղադրուած  հոսքագիծն էլ 
հնարաւորութիւն կտա մեծացնել 
արտադրանքի քանակը, քանի որ 
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«Դենիկ» օրաթերթ
Նշան Աւետիսեան

«Մառլենկան» Կ՛արտադրի Նաեւ Հայկական Լաւաշ.  
Չեխական «Դենիկ» Օրաթերթի Անդրադարձը 

Լուսինէ Սահակեանի «Համշենը Հայկական Ձեռագրերում» Հատորին Մասին

Մշակութային Արձագանգ

«Մառլենկա» տորթի տեսականու 
70 տոկոսը ուղարկւում է Չեխիայի 
սահմաններից դուրս, մօտ 50 
երկիր։ Վերջին տարուայ ընթացքում 
«Մառլենկան» արտահանւում է  նաեւ 
Հայաստան, ուր շատ են սիրել  իրենց 
արտադրանքը եւ մեծ յաջողութիւն 
ունի այն։ 
Գէորգ Աւետիսեանի ասելով քորոնա-
վիրուսային համավարակը ազդել է 
նաեւ գործարանի արտադրութեան 
վրայ, քանի որ այլեւս  չեն մատա-
կարարում  հիւրանոցներին, ռեստո-
րաններին եւ սրճարաններին։ 
Նա յայտնում է նաեւ, որ ապագայ 
ծրագրերի մէջ է մտնում առանց 
յաւելումների հացատեսակների 
արտադրութիւնը, եւ առաջին հերթին՝ 
հայկական լաւաշի։ 
Ի դէպ, հայկական լաւաշի արտադրու-
թեան մասին դեռեւս մի քանի 
ամիս առաջ չեխական «Սեզնամ»  
հեռուստաընկերութեանը տուած 
հարցազրոյցում  նշել էր  «Մառլենկա» 
ընկերութեան ներկայացուցիչ Նշան 
Աւետիսեանը՝ Գէորգ Աւետիսեանի 
որդին։  Նա յայտնել էր, որ լաւաշի 
արտադրութեան համար փորձար-
կումները արդէն սկսել են, բայց  
արտադրութիւնը սկսելու համար այլ 
տարածք են փնտրում Ֆրիդեկ Միստեկ 
քաղաքում, որտեղ կը կառուցուի 
նոր գործարան եւ կ՛արտադրի 
բացառապէս ցորենի այլուրից 
պատրաստուած հացատեսակներ։ 
Նա յոյս է յայտնել, որ հայկական 
լաւաշը «Մառլենկա» տորթի պէս 
կը սիրեն չեխերը, եւ իրենք ապա-
գայում այն  կ՛արտահանեն նաեւ 

հարակից պետութիւններ։ Այս 
գործարանում կ՛արտադրուեն նաեւ 
աղի հացատեսակներ, բայց առանց 
յաւելումների։ Ընթացքի մէջ են 
նաեւ մեղրով սառը թէյի եւ սառը 
սուրճի փորձարկումները, քանի որ 
ընկերութիւնն արդէն արտադրում 
է Գվատեմալայից եւ Կոլումբիա-
յից ներմուծուող 100 տոկոսանոց 
արաբիկա սուրճ, որն իրենց 
թխվածքատեսակաների հետ տրւում 
է սրճարաններին եւ ռեստորաններին։ 
Արդէն մօտ մեկ տարի է գործում 
է նաեւ «Մառլենկա» սրճարանը, 
բայց համանուն ցանցի ստեղծումը 
կախուած կը լինի դրա գործունէու-
թեան յաջողութիւնից։ 

ՕՐԵՐ

Բուն նիւթը տարածուած է 303 
էջերու վրայ, իսկ մնացած էջերուն 
մէջ տպագրուած են օգտագործուած 
աղբիւրներու ցանկերը՝  179 
հայերէն եւ 59 օտարալեզու – 
ֆրանսերէն, Անգլիերէն, Ռուսերէն, 
Յունարէն, Թուրքերէն, եւայլ։ 
Կան 19 էջ տեղանուններու եւ 
անձնանուններու բաժին մը հատո-
րին վերջաւորութեան։ կան նաեւ 
տեղեկուիւններ յիշատակարաններու, 
շարակնոցներու, սաղմոսարաններու, 

հոգեւորականներու եւ այլ նիւթե-
րու մասին։ Հատորը կը պարունա-
կէ գունաւոր եւ սեւ-ճերմակ 114 
լուսանկարներ, որոնք աւելի մատչելի 
կը դարձնեն ուսումնասիրութիւնը։  
Համշէնի մասին ամփոփումներ կան  
չորս էջ անգլիերէն եւ չորս էջ ռուսերէն։
Ուշագրաւ երեւոյթ մըն ալ այն է որ 
Սահակեան չորս անգամ Համշէն այցե-
լած է եւ բնականաբար ականատես 
եղած է այդ համայնքի կենցաղին, 
առօրեային, ապրելակերպին, մշա-
կութային տուեալներուն, լեզուա-

կան եւ բարբառային նրբութիւննե-
րուն, ասացուածքներուն, առածնե-
րուն,  կատակներուն, ժողովրդա-
կան երաժշտութեան, պարերուն, 
զգեստներուն, եւայլն։ Այս բոլորին 
մասին հեղինակը լայնօրէն արտա-
յայտուած է՝ հիմնուած փաստերու եւ 
տուեալներու վրայ։
Այդ այցելութիւններէն ետք Սահա-
կեան պատրաստած է նաեւ Համշէնի 
մասին քարտէս մը՝ մանրամասնօ-
րէն տեղադրելով կարեւոր վայրե-
րը, գիւղակները, աշխատանքային 

կեդրոնները;
Յամենայնդէպս, այս խիստ կարեւոր 
իրողութիւններու եւ վկայութիւններու 
հատորը պէտք է անպայման կարդալ 
եւ թարգմանել օտար լեզուներու՝ 
աշխարհատարած ժողովուրդներուն 
ծանօթացնելու հայոց պատմութեան 
այդ շրջանի իրագործումներն ու նուա-
ճումները։
Լուսինէ Սահակեանին խորին 
շնորհակալութիւն յայտնելը, իր երկը 
գնահատելը եւ «վարձքդ կատար» 
ըսելը երբեք բաւարար չեն։

Լրատուութեան Գործընկեր



ºñÏáõß³µÃÇ / 11.05.2020  06

Սկիզբը Էջ 03

Շար. Էջ 07

Կործանումէն 79 տարի ետք նաւուն յայտնաբերումը ստորջրեայ հնա-
գիտութեան մէջ մեծ իրադարձութիւն մըն է: Ընդունուած է «Թիթանիք» 
նաւուն խորտակումը համարել նաւարկումներու աղէտներու խորհրդանիշ, 
բայց «Արմենիա» նաւուն կործանումն է, որ ամենաշատ մարդու կեանք խլած 
է, չորս-հինգ անգամ աւելի, քան՝ «Թիթանիք»ը:
«Արմենիա»ի ծովային աղէտը համընկնած է Մոսկուայի կողմէ Հիթլերին 
դէմ հակայարձկման սկիզբին հետ, ահա թէ ինչու նաւուն կործանումը 
համաշխարհային արձագանգ չէ ստացած: Երբ Հիթլերի Վերմախտը 
Մոսկուայէն ընդամէնը 27 քիլօմեթր հեռաւորութեան վրայ էր, 7 նոյեմբեր 
1941 թուականին Սթալին կը ղեկավարէր պոլշեւիկեան յեղափոխութեան 
տարեդարձին նուիրուած խորհրդանշական ռազմական շքերթը, որուն 
նպատակն էր ոգեւորել բանակը եւ բնակչութիւնը, ցրուել այն մտավախութիւնը, 
թէ քաղաքը կրնայ յանձնուիլ: Պատմաբանները այդ միջոցառումը կը 
գնահատեն որպէս զգացմունքային ձեռնարկ մը՝ Երկրորդ աշխարհամարտի 
օրերուն, որ սկսաւ առաւօտեան ժամը 8-ին, որպէսզի ցած տեսանելիութիւնը 
հնարաւորութիւն չտար գերմանական օդային ուժերուն՝ յարձակելու քաղաքին 
վրայ: Ճիշդ նոյն պահուն՝ Մոսկուայէն շատ հեռու, տեղի ունեցաւ «Արմենիա» 
նաւուն աղէտը, որ Երկրորդ աշխարհամարտի ողբերգութեան մէջ հերթական 
ողբերգութիւն մը դիտուեցաւ եւ որոշ ժամանակ իբրեւ առանձին իրողութիւն 
մոռացութեան մատնուեցաւ: Հազարաւոր կիներ, երեխաներ, վիրաւորներ 
եւ այլ ուղեւորներ նաւով կը ջանային փախչիլ դէպի Խրիմ յառաջացող 
նացիականներէն: Գերմանական օդուժը սակայն թիրախաւորած էր. 
հակառակ որ Սթալինին անմիջապէս զեկուցած են նաւուն կործանման մասին, 
բայց պատերազմող երկրի մայրաքաղաքին մէջ ուրիշ մտահոգութիւններ 
կային: Տօնական շքերթին մասնակցող 24 հազար զինուորներուն մեծ 
մասը շքերթէն ետք շտապեց ռազմաճակատ, ուրկէ ալ սկսաւ խորհրդային 
հակահարուածը՝ նացիականներուն:
Հայկական անունով նաւը հայութեան հետ ոչ մէկ առընչութիւն ունէր, անոր 
պարզապէս տեղանունի անուն մը տրուած էր, ինչպէս այդ դասի ուրիշ նաւեր 
կոչուած էին «Աբխազիա», «Աճարիա» եւ այլն:
«Արմենիա»ն Սեւ ծովու համար նախատեսուած խորհրդային ջերմանաւերէն 
մէկն էր, որ արտադրուած էր 1928 թուականին՝ Լենինկրատի Պալթեան 
նաւաշինարանին մէջ։ Այդ ջերմանաւերը առաջին մարդատար նաւերն էին, 
որոնք արտադրուած էին Խորհրդային Միութեան մէջ: Նաւը նախատեսուած 
էր 550 ուղեւորներ եւ 1000 թոն ուղեւորաբեռ տեղափոխելու համար, 
սակայն կարճատեւ ուղեւորութիւններու ժամանակ տախտակամածին վրայ 
կրնար տեղափոխել 400-500 ուղեւոր: Նաւուն սուզանիստը, որ 5.5 մեթր էր, 
հնարաւորութիւն կու տար դիւրութեամբ մուտք գործել Խրիմի թերակղզիին 
ծանծաղաջուր նաւահանգիստները։ 1930-ականներուն «Արմենիա»ն եւ 
անոր քոյրերը նկատուող «Աճարիա», «Աբխազիա» եւ «Ուքրայնա» նաւերը 
բեռնային եւ ուղեւորային փոխադրութիւններ կը կատարէին Օտեսայի, 
Մարիուպոլի, Սեւասթոփոլի, Եալթայի եւ Պաթումի միջեւ: «Արմենիա»ն Սեւ 
ծովու վեց լաւագոյն ուղեւորատար նաւերէն էր։
Երբ 1941 թուականին Գերմանիան յարձակեցաւ Խորհրդային Միութեան 
վրայ, «Արմենիա»ն գործածեցին որպէս հիւանդանաւ, ան ծովու ջուրերուն 
վրայ լողացող հիւանդանոց մըն էր, որուն կահաւորանքը այնպէս կազմած 
էին, որ կարելի էր առաջին օգնութիւն տալ եւ փոխադրել մօտաւորապէս 400 
վիրաւոր: 1941 թուականի սեպտեմբերին նաւը ունէր գործող վիրահատարան 
եւ 11 սեղաններով 4 վիրակապարան:
1941 թուականի հոկտեմբերին Էրիխ ֆոն Մանշթայնի գլխաւորած 
գերմանական 11-րդ բանակը պաշարած էր Սեւասթոփոլ քաղաքը եւ 
քաղաքէն դուրս ելլելու միակ տարբերակը կը մնար ծովը։ Նոյեմբերին սկիզբը 
«Արմենիա»ն, կարմիր խաչերու նշանով կ՚ուղարկուի Սեւասթոփոլ՝ ուրկէ 
բժիշկներ, վիրաւորներ եւ քաղաքացիներ դուրս բերելու նպատակով: 6 
նոյեմբեր 1941-ի երեկոյեան «Արմենիա»ն՝ նաւապետ Վլատիմիր Պլաուշեւսկիի 
հրամանատարութեամբ դուրս կու գայ Սեւասթոփոլի նաւահանգիստէն 
եւ հազարաւոր տեղահանուողներու հետ ուղի կը բռնէ դէպի Թուափսէ 
քաղաքը։ Սակայն կէսգիշերին մօտ նաւուն հրամանատարին կը հրահանգեն 
ուղղութիւնը փոխել դէպի Եալթա, ուրկէ նոյնպէս տարհանում կատարել: 
Գերբեռնուած նաւը ստիպուած էր ընդունիլ քանի մը հարիւր հոգի եւս։ 
Հակառակորդին կողմէն աննկատ մնալու համար Պլաուշեւսքի ջանաց մութին 
նաւը հանել նաւահանգիստէն, սակայն անոր հրահանգուեցաւ սպասել մինչեւ 
առտու, որպէսզի իրեն ուղեկցին երկու մարտանաւեր եւ երկու կործանիչներ։
Նոյեմբերի 7-ի առաւօտեան «Արմենիա»ն դուրս ելաւ նաւահանգիստէն։ 
Ժամեր անց գերմանական Հայնքել He 111 ռմբակոծիչը երկու թորպեդ 

նետեց «Արմենիա»ի վրայ եւ, ըստ վարկածներուն, չորս վայրկեան ետք 
նաւը ընկղմեցաւ: Կրկին վարկածներուն համաձայն, միայն ութ հոգի 
փրկուած է, բայց քանի՛ մարդ զոհուած է, յստակ չէ, քանի որ տեղա-
հանուողներուն փոխադրումը անկազմակերպ ձեւով կատարուած էր, նաւը 
գերբեռնուած էր. յետագային, այդ տարածքաշրջանի զոհերուն թիւերը եւ 
այլ տուելաներ գումարելով, զոհուածներուն թիւը հասաւ մինչեւ 10 հազարի: 
Պատմաբանները կը նշեն, թէ հակառակ որ «Արմենիա»ն ունէր հիւանդանաւի 
տարբերանշաններ եւ անոր վրայ Միջազգային Կարմիր խաչի դրօշը կար, բայց 
խոցուեցաւ, քանի որ իր տախտակամածին վրայ կար նաեւ երկու զենիթա-
յին թնդանօթ, ինչպէս նաեւ վիրաւորներէն եւ քաղաքացիներէն զատ, նաւը 
զինուորականներ եւ անվտանգութեան մարմիններու ներկայացուցիչներ 
ունէր ու ծովուն մէջ կ՚ուղեկեցուէր մարտանաւէրով եւ կործանիչներով: 
Պատերազմական կանոններով, փաստօրէն, «Արմենիա»ն հիւանդանաւ 
ըլլալով, խախտած էր որոշ կանոններ, որուն պատճառով հաւանաբար 
կործանուած է: Ըստ պատմական աղբիւրներու, նաւուն մէջ եղած են նաեւ 
արխիւներ, թանգարանային հաւաքածոներ, որոնք բեռնուած էին նաւ՝ 
զանոնք հաւանական կողոպուտէն փրկելու համար: Ատոնց մէջ էին նաեւ 
Խրիմի թանգարանի ոսկիներն ու զարդերը:
Հակառակ որ նաւը կործանուած է, սակայն փաստուած է, թէ անիկա հինգ 
ամսուայ ընթացքին տասնհինգ վտանգաւոր ուղեւորութիւն կատարած 
է դէպի Օտեսա եւ մօտաւորապէս 16 հազար հոգիի կեանքը փրկած: 
Նաւուն մէջ եղած զոհուած ուղեւորներուն հարազատները տարիներ 
ետք բողոքած են, որ ծովային աղէտին զոհ գացած իրենց հարազատները 
անյիշատակ մնացած են, մինչդեռ անոնք նոյնպէս պատերազմի զոհեր են: 
2012 թուականին Եալթա քաղաքին մէջ կառուցուած է յիշատակի մատուռ 
մը, որ կը խորհրդանշէ «Արմենիա» նաւուն մէջ զոհուածներուն յիշատակը: 
Ատկէ զատ, Ռուսաստանի, Ուքրայնոյ եւ պատերազմին մասնակցած ուրիշ 
երկիրներու մէջ կան ծովային ճանապարհով զոհուածներու յիշատակի 
կառոյցներ:
«Արմենիա» պատմական նաւը գտնուելու մասին Ռուսաստան պաշտօնական 
տեղեկութիւն պիտի հրապարակէ մայիս ամսուն եւ աշխարհին բանայ Սեւ 
ծովու յատակին ինկած անցեալի գաղտնիքներէն մէկը:

«Ժամանակ»/Պոլիս

«Արմենիա» Առեղծուածային Նաւը՝ Յայտնաբերուած

Անոնք կանգնեցան նոյնքան ամուր, որքան իրենց պապերը մօտ կէս դար 
առաջ՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին: Յիշենք Ապրիլեան 
քառօրեայ պատերազմին ինկած մեր երիտասարդները՝ մեր նորօրեայ 
հերոսները, որոնք իրենց կեանքով ապացուցեցին, որ անմար են մեր 
ժողովուրդի ազատատենչ ոգին եւ կամքը։ 
Փա՛ռք հայ ժողովուրդի ազատութեան համար մարտնչած բոլոր հերոսներուն:
Կեցցէ՛ յաւիտենական Հայաստանը»:
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Փա՛ռք Հայ Ժողովուրդի Ազատութեան Համար 
Մարտնչած Բոլոր Հերոսներուն. 

ՀՀ Վարչապետի Ուղերձը

Մեր Ժողովուրդի Հերոսական Աւանդոյթներու 
Շարունակողը Այսօր Երիտասարդ Սերունդն է. 

Բակօ Սահակեանի Ուղերձը

Շար. էջ 02-էն

Արցախի Հանրապետութեան Նախագահ Բակօ Սահակեան, Մայիս 9-ին, 
շնորհաւորական ուղերձ յղած է Յաղթանակի տօնին, Արցախի Հանրա-
պետութեան պաշտպանութեան բանակին եւ Շուշիի ազատագրման 28-րդ 
տարեդարձին առիթով:.
«Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Հայրենական մեծ պատերազմի եւ Արցախեան ազատամարտի թանկագի՛ն 
վեթերաններ,
Պաշտպանութեան բանակի յարգարժա՛ն զօրավարներ, սպաներ, զինուորներ,
Արցախի Հանրապետութեան իշխանութիւններու եւ անձամբ իմ անունով ի 
սրտէ կը շնորհաւորեմ ձեզ Յաղթանակի տօնի, Արցախի Հանրապետութեան 
պաշտպանութեան բանակի եւ Շուշիի ազատագրման 28-րդ տարեդարձի 
առիթով:
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ՄԱՅԻՍ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Մայրն ինչքան էլ ծերանայ,
Մի՜շտ նոյն մայրն է մնալու,
Թէ ինչ-որ տեղ թերանայ,
Սրտին` դաղ է գնալու...
Մայրն ինչքան էլ բարկանայ,
Նոյն բարին է մնալու,
Կեանքն ինչքան էլ բարդանայ`
Աշխարհին է մնալու...
Թէ խենթի պէս դու կոպտես,
Նոյն սիրողն է լինելու,
Եւ քեզ համար իր կեանքը`
Նուիրողն է լինելու...
Թէ մի բաժակ ջուր չտաս,
Նա` քեզ կուժով է տալու,
Թէ մէկ անգամ դու ժպտաս`
Մեծ ուժով է թնդալու։
Մայրն ինչքան էլ ծերանայ,
Մի՜շտ այն նուրբն է լինելու,
Հազար տեղ էլ թերանայ`
Մի՜շտ քո սուրբն է լինելու...

ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ
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Մեր Ժողովուրդի Հերոսական Աւանդոյթներու Շարունակողը 
Այսօր Երիտասարդ Սերունդն է. Բակօ Սահակեանի Ուղերձը

Արցախի Հանրապետութեան Նախագահի Պաշտօնը Ստանձնելու 
Առիթով Երդման Հանդիսաւոր Խօսքս Ժողովուրդիս Պիտի Յղեմ 

Պատմական Շուշիէն. Արայիկ Յարութիւնեան

Այսօր տօն է իւրաքանչիւրիս ընտանիքէն 
ներս, մեր ամենանուիրական տօներէն մէկը, 
որ սրբագործուած է հայ ժողովուրդի տարբեր 
սերունդներու խիզախութեամբ ու անձնազո-
հութեամբ:
Տասնամեակներ շարունակ մենք մեծագոյն 
խանդավառութեամբ ու ցնծութեամբ տոգորուած 
կը տօնէինք Մայիս 9-ը, կը տօնէինք եւ խորին 
հպարտութեամբ կը  մեծարէինք մեր պապերն 
ու հայրերը, որոնք Խորհրդային Միութեան 
ժողովուրդներու հետ միասին կերտեցին Մեծ 
Յաղթանակը: Անոնք մեզ համար անիրական 
կերպարներ էին, հերոսութեան տիպար, որոնց 
օրինակով յետագային պիտի զէնք վերցնէինք 
ու կռէինք մեր բաժին յաղթանակը, գրէինք 
պատմութեան մեր էջը: Իսկ այդ էջը հերոսական 

է ու փառաւոր:
Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան 
բանակի ստեղծումը եւ Շուշիի ազատագրումը 
եռապատկեցին այդ տօնի բերկրանքը՝ դառնա-
լով համայն հայութեան մեծագոյն յաղթանակը, 
բազմահազար քաջ հայորդիներու ոգիի, մտքի ու 
բազուկի յաղթանակը: Մենք ապացուցեցինք մեզի 
եւ աշխարհին, որ կրնանք կռուիլ մինչեւ վերջին 
շունչը եւ պաշտպանել հող հայրենին, կրնանք 
յառնել փլատակներէն եւ կերտել պետութիւն, 
միջազգային չափանիշներուն համապա-
տասխան, ազատ, անկախ ու ժողովրդավարական 
պետութիւն:
Մեր ժողովուրդի հերոսական աւանդոյթներու 
շարունակողը այսօր երիտասարդ սերունդն է՝ 
հայրենասէր, կիրթ, խիզախ ու պատուախնդիր: 
Անոնք լաւ գիտեն իրենց հայրերու եւ պապերու 
արեամբ ձեռք բերուած յաղթանակին գինը եւ զայն 
կը պահեն աչքի լոյսի պէս:
Թանկագի՛ն բարեկամներ,
Այս տօնական օրը մենք նախ եւ առաջ կը յիշենք 
հայրենիքի համար զոհուած մեր բոլոր հերոսները, 
գլուխ կը խոնարհենք անոնց անմահ յիշատակին 
առջեւ: Մեր պարտքն է՝ իրականութիւն դարձնել 
անոնց իղձերն ու նպատակները, կառուցել հզօր, 
անվտանգ ու զարգացած երկիր:
Կեցցէ՛ մեր հերոսական բանակը:
Փա՛ռք ու պատիւ հայրենիքի նուիրեալներուն:
Փա՛ռք ու պատիւ հայ ժողովուրդին»:

Արցախի Հանրապետութեան նորընտիր 
նախագահ Արայիկ Յարութիւնեան Եռատօնին 
նուիրուած իր շնորհաւորական խօսքին մէջ կը 
նշէ, որ ԱՀ նախագահի պաշտօնը ստանձնելուն 
առիթով՝ երդման հանդիսաւոր խօսքը, Մայիս 
21-ին, ժողովուրդին պիտի ուղղէ պատմական 
Շուշիէն՝ իբրեւ հաւատի հաւաստում լուսաւոր 
գալիքի նկատմամբ: Այս մասին ան գրած է 
Facebook-ի իր էջին մէջ:
«Յարգելի ՛ հայրենակիցներ
Եռատօնի խորհուրդը մեր ժողովուրդի կեանքին 
մէջ առանձնայատուկ նշանակութիւն ունի, 
քանի որ անիկա կ՝ամփոփէ մեր համազգային 
յաղթանակներու ու խաղաղութեան, մեր արժա-
նապատիւ գոյութեան համար ամենաթանկ 
հատուցումը՝ հազարաւոր անմեղ կեանքեր: 
Այսօր գլուխս կը խոնարհեմ Հայրենական մեծ 
պատերազմին եւ Շուշիի ազատագրման մարտին 
փառաւոր յաղթանակ կերտած մեր ժողովուրդի 
քաջարի զաւակներու ձգած անուրանալի 
աւանդին առջեւ: Հպարտ եմ, որ եղած եմ հայոց 
բերդաքաղաք Շուշին վերջնականապէս մերը 
դարձուցած ազատութեան զինուորներէն մէկը, 
ուր հերոսի մահով ինկան լաւագոյնները. հազա՜ր 
փառք բոլոր նահատակներուն:
Սրտագին շնորհաւորանքներս մեր միասնական 
հայրենիքի սահմանները անառիկ պահողին եւ 
տարածաշրջանին մէջ խաղաղութեան իրական 

երաշխաւորին՝ Պաշտպանութեան բանակին ու 
անոր ողջ անձնակազմին՝ բանակի ստեղծման 
28-րդ տարեդարձին առիթով:
Հայրենիքի եւ Սփիւռքի մէջ ապրող սիրելի՛ հայու-
թիւն
Այս պարտաւորեցնող պահուն կը յայտարարեմ, 
որ, ի նշանաւորումն հայ ժողովուրդի տարած 
յաղթանակներուն, Մայիս 21-ին, Արցախի 
Հանրապետութեան նախագահի պաշտօնը 
ստանձնելուս առիթով, երդման հանդիսաւոր 
խօսքս ժողովուրդիս պիտի յղեմ պատմական 
Շուշիէն՝ իբրեւ հաւատի հաւաստում լուսաւոր 
գալիքի նկատմամբ:
Փա ՜ռք հայ ժողովուրդին:
Կեցցէ ՜ ն անոր հերոսական զաւակները»,- գրած 
է Ա. Յարութիւնեան:
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