
 

ԳՈՀԱՐ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

ՀՐԱՉՅԱ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆԻ ՆԱՐԵԿԱՑԻԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ԳՐՔԵՐԸ 

Հ. Թ՟ղվ՟դճ՟մթ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ օ Ն՟վգխ՟տթ՟խ՟մ բովնտզ, աթվւ 

Ա (Եվօ՟մ, Ն՟թվթ, 2013) օ աթվւ Բ (2016) ծ՟սնվմգվզ մռթվռ՟լ գմ Ն՟վգխճ՟մ 

բովնտթ մգվխ՟ճ՟տնրտթշմգվ Խնջվնռ Ամկօ՟տնր, նվ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր ծ՟ճվմ 

եվ, Գվթանվթ նրջնրտթշ նր ՟դա՟խ՟մ Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր օ Գվթանվ Ն՟վգխ՟-

տնր ղ՟ջթմ խգմջ՟ավ՟խ՟մ սռճ՟ժմգվթմ նր ղգլ՟լ՟ռ՟ժ ավ՟խ՟մ ը՟պ՟մանր-

էճ՟մմ ՟պմշռնհ ՠ՟դղ՟էթռ ծ՟վտգվթ: Որվռ՟ալռ՟լ ե մվ՟մտ խճ՟մւթ օ ծ՟ղ՟-

սգհ անվլնրմգնրէճ՟մ ո՟սխգվզ:  

Իմշոգջ Թ՟ղվ՟դճ՟մմ թմւմ ե մյնրղ, ղգմ՟ավնրէճնրմզ մնվ ց՟ջսգվնռ օ 

ռգվժնրլնրէճնրմմգվնռ ծ՟ղ՟ժվնրղ ե մ՟վգխ՟տթ՟աթսնրէճ՟մ ՠմ՟ա՟ռ՟պնրղ թվ 

՟յի՟սնրէճնրմմգվզ` ս՟ջմճ՟խ ծգս՟դնսնրէճնրմմգվ, ղգմ՟ավնրէճնրմմգվ, ղ՟-

սգմ՟յ՟վ՟ճթմ ծ՟սնվմգվ: Դ՟ Ն՟վգխճ՟մ բովնտթ գվօգժթ մգվխ՟ճ՟տնրտթշմգվ 

Խնջվնռ Ամկօ՟տնր օ Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր խճ՟մւթ օ ջսգհլ՟անվլնրէճ՟մ 

ո՟սղնրէճնրմմ ե: Այի՟սնրէճնրմզ խ՟վգժթ ե ծ՟ղ՟վգժ մգվ՟լ՟խ՟մ նրջնրղմ՟-

ջթվնրէճնրմ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր ջսգհլ՟անվլնրէճ՟մ նրջնրղմ՟ջթվղ՟մ ծ՟ղ՟վ, 

նվզ ժվ՟տմնրղ ե ՟ճբ ՠմ՟ա՟ռ՟պնրղ գհ՟լ ինյնվ ՠ՟տզ:  

Ցնրճտ ե սվռ՟լ Ն՟վգխ՟ ռ՟մւնրղ (՟ճմ խ՟պնրտռգժ ե X բ. 30-՟խ՟մ էէ.) 

Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր ծթղմ՟լ բովնտթ բգվզ, նվ բ՟վկ՟ռ ծգս՟ա՟ ՠ՟վկվ՟-

անրճմ բովնտմգվթ օ ծ՟ղ՟ժջ՟վ՟մմգվթ մ՟ի՟սթոզ: Թ՟ղվ՟դճ՟մթ նրջնրղմ՟-

ջթվնրէճ՟մ ժնրճջթ մգվւն ցնիռգժ ե բովնտթ ո՟սղնրէճ՟մ ո՟սխգվզ: Աճմ մգվ-

խ՟ճ՟մնրղ ե նվոգջ ՠ՟վկվ՟անրճմ բովնտ, աթս՟խվէ՟խ՟մ ղթ ծ՟ղ՟խ՟վա, նվթ 

զմբգվւնրղ կօ՟ռնվռգժ ե ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ՟վռգջսթ ղթ դնվգհ ձճնրհ՟ռնվնրղ:  

Ա աթվւզ ծթղմ՟խ՟մնրղ ՠմ՟ավ՟աթս՟խ՟մ նրհհռ՟լնրէճնրմ նրմթ: Բ՟մ՟-

ջթվ՟խ՟մ, ծ՟ձ՟ի ՠ՟պ՟ճթմ ղ՟խ՟վբ՟խթ ռգվժնրլնրէճ՟ղՠ ձյսռնրղ ե մ՟-

վգխ՟ճմ բովնտթտ գժ՟լ գվխգվթ ծգհթմ՟խ՟ճթմ ո՟սխ՟մգժթնրէճնրմզ: Հթյգմւ, նվ 

բվ՟մտ էռնրղ գհգժ գմ ռթձգժթ ջսգհլ՟անվլնրէճնրմմգվ: Օվթմ՟խ, նվնյ գվխգվ 

կգպ՟ավգվնրղ խվնրղ գմ ջնջխ Ամ՟մթ՟ճթ ՟մնրմզ, օ բվ՟մւ ս՟վՠգվ ծգս՟դն-

սնհմգվթ խնհղթտ ռգվ՟ավռգժ գմ մ՟օ ղճնրջ Ամ՟մթ՟մգվթմ` Շթվ՟խ՟տնրմ օ Ս՟-

մ՟ծմգտնրմ: Թ՟ղվ՟դճ՟մթմ ծ՟չնհռգժ ե ՠ՟մ՟ջթվ՟խ՟մ մնրվՠ ռգվժնրլնրէճ՟ղՠ 

ծջս՟խնրէճնրմ ղստմգժ ՟ճբ իվէթմ ծ՟վտգվթ ղգչ: Ն՟ ռգվչմ՟խ՟մ՟ոգջ ՟ո՟-

տնրտգժ ե, նվ «Ս՟խջ ՠ՟տ՟ճ՟ճսնրէգ՟մ էնրնտմ» Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր անվլմ ե, 

ղթմշբգպ ծ՟ճ՟աթսնրէճ՟մ ղգչ ՟ճմ ռգվ՟ավռգժ եվ Շթվ՟խ՟տնրմ:  

Բ աթվւզ մռթվռ՟լ ե ՠմ՟ավգվթ թղ՟ջս՟ճթմ ռգվժնրլնրէճ՟մզ: Աճմ ջխջռնրղ 

ե ղթ նրյ՟ավ՟ռ ո՟սղ՟խ՟մ ՟խմ՟վխնռ` ռգվմ՟ավռ՟լ «Ժ՟ղ՟մ՟խ՟յվչ՟մզ օ 
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բվ՟ ավ՟խ՟մ ՟վկ՟ա՟մւմգվզ Ն՟վգխճ՟մ բովնտթ ղ՟սգմ՟ավնրէճ՟մ ղգչ»: Աճբ 

աժիթտ թղ՟մնրղ գմւ, նվ Խնջվնռ Ամկօ՟տթմ ե ՟ճմ ծգհթմ՟խզ, նվթտ ՟ղգմթտ 

յ՟ս գմւ սգհգխ՟մնրղ X բ՟վթ Հ՟ճ՟ջս՟մթ թվ՟խ՟մնրէճ՟մ ղ՟ջթմ: Մգչՠգ-

վգմւ. «Խնջվնռ Ամկօ՟տնր մխ՟վ՟ավնրէճնրմմգվթտ ծ՟պմնրղ ե ղթչմ՟բ՟վճ՟մ 

ւ՟հ՟ւմ թվ խգմտ՟հնռ նր ՟մտնրբ՟վկնռ` ռ՟ձ՟պ՟յ՟ծ ցնհնտմգվնռ, դռ՟վձ՟-

ժթւմգվնռ նր յռ՟ճսնրէճ՟ղՠ, սնմ՟իղՠնրէճնրմմգվնռ, ցնհնտ՟ճթմ մգվխ՟ճ՟-

տնրղմգվնռ, բգվ՟ջ՟մմգվնռ նր լ՟հվ՟լնրմգվնռ» (եչ 23):  

Իմշոգջ ավ՟խ՟մնրէճ՟մ ղգչ սգւջսզ, ՠ՟պզ օ բվ՟մտնռ ՟վս՟ծ՟ճսռ՟լ 

ա՟հ՟ց՟վմգվզ ջգվսնվգմ նր ՟մՠ՟ը՟մ ղթ՟ծճնրջռ՟լ գմ ղթղճ՟մտ, ՟ճմոգջ եժ 

Թ՟ղվ՟դճ՟մթ ավւգվնրղ սգջւս՟ՠ՟մ՟խ՟մ ռգվժնրլնրէճնրմզ ծ՟ձ՟ի նրհգխտ-

ռնրղ ե ՟ճջ խ՟ղ ՟ճմ գվխթ ա՟հ՟ց՟վ՟խ՟մ ւմմնրէճ՟ղՠ, օ զմբծ՟խ՟պ՟խզ` 

թղ՟ջս՟ճթմ ռգվժնրլնրէճնրմզ խ՟պնրտռնրղ ե ՠ՟պ՟ճթմ ծգմւթ ռվ՟: Որջսթ ղգվ 

մյ՟լ գվխնր ղ՟խ՟վբ՟խթ ւմմնրէճնրմմգվզ ցնիմգվէ՟ց՟մտռ՟լ գմ, օ մ՟վգխ՟-

տթ՟աթս՟խ՟մ գվխնր ծ՟սնվթ ռգվզ մյ՟լ ՠ՟ը՟մնրղզ թմշ-նվ ՟պնրղնռ 

ո՟ճղ՟մ՟խ՟մ ե:  

Հվ՟շճ՟ Թ՟ղվ՟դճ՟մթ գվխնր ծ՟սնվթտ ՟պ՟մկմ՟տմգմւ ղթ ւ՟մթ նրյ՟-

ավ՟ռ ՠ՟տ՟ծ՟ճսնրղ.  

1. Դ՟վթ ՟ճջ մյ՟մ՟ռնվ անվլթշմգվթ խճ՟մւթ նվնյ յվչ՟մմգվ ՟մտգժ գմ 

գխգհգտ՟խ՟մ ռգվթմ թյի՟մնրէճնրմմգվթ ծգս ծ՟խ՟ղ՟վսնրէճ՟մ, ծ՟ձ՟ի մ՟օ 

ծ՟ժ՟լ՟մւթ նր ծգս՟ոմբղ՟մ ղէմնժնվսնրղ: Օվթմ՟խ` Ամ՟մթ՟մ լգվ ս՟վթւնրղ 

ղգհ՟բվռնրղ եվ էնմբվ՟խգտթնրէճ՟մ ղգչ, խ՟էնհթխնջթ ծվ՟ղ՟մնռ մվ՟մ ծգ-

պ՟տվգժ գմ Ն՟վգխ՟ ռ՟մւթտ, ջ՟խ՟ճմ ծգս՟ա՟ճնրղ մ՟ ՟վբ՟վ՟տռգժ նր մգվ-

ղ՟մ ե ՟վը՟մ՟տգժ օ ղ՟ծթտ ծգսն է՟հռգժ Ն՟վգխ՟ Վ՟մւնրղ: Խնջվնռ Ամկօ՟-

տթմ, նվ ո՟ճւ՟վգժ ե գխգհգտ՟խ՟մ թյի՟մնրէճնրմմգվթ շ՟վ՟յ՟ծնրղմգվթ բգղ, 

մ՟օ թվ ՟վս՟ծ՟ճս՟լ ռս՟մա՟ռնվ ծ՟ճ՟տւմգվթ ծ՟ղ՟վ ՠ՟մ՟բվռգժ ե Ամ՟-

մթ՟ Մնխ՟տթ խ՟էնհթխնջթտ: Տգհգխնրէճնրմմգվ խ՟մ, նվ ՟հ՟մբ՟ռնվնրէճ՟մ ղգչ 

ե ղգհ՟բվռգժ ՟մա՟ղ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ:  

2. Նյռ՟լ գվգւ ծգհթմ՟խմգվթտ ՠ՟տթ` նվնյ՟խթ ՟պնրղնռ Ն՟վգխճ՟մ բովն-

տթ մգվխ՟ճ՟տնրտթշ ե մ՟օ Ամ՟մթ՟ճթ ՟յ՟խգվս ո՟սղթշ Որիս՟մգջզ, նռ թվ 

ո՟սղնրէճնրմզ ավգժ ե մվ՟ ծնվբնվնռ, մ՟օ ծգմտ մ՟ ե Ամ՟մթ՟ճթ ղ՟ջթմ սգհգ-

խնրէճնրմմգվթ աժի՟ռնվ ՟հՠճնրվզ: Նվ՟մթտ մ՟օ թղ՟մնրղ գմւ, նվ Ամ՟մթ՟մ 

մնրճմոգջ ղթ շո՟ծո՟մռ՟լ ո՟սղ՟խ՟մ գվխ ե ծգհթմ՟խգժ, նվմ Որիս՟մգջթ 

ծ՟ղ՟վ մղնրյ ե լ՟պ՟ճգժ:  

3. Խնջվնռ Ամկօ՟տնր Ժ՟ղ՟խ՟վանրէճ՟մ օ Պ՟ս՟վ՟աթ ղգխմնրէճնրմմգ-

վզ ղթ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ գվխթ ղ՟ջգվ գմ:  

4. Հվ՟շճ՟ Թ՟ղվ՟դճ՟մզ ղ՟սմ՟տնրճտ ե ՟վգժ Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր մնվ՟-

ծ՟ճս ռ՟վւ ղթ Հ՟ճջղ՟ռնրվւնրղ:  

5. Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տթմ ՟դ՟սնվգմ փասռգժ ե ՟մսթխ յվչ՟մթ, թմշոգջ 

մ՟օ V-VI բբ. նր ծգս՟ա՟ճթ մնվոժ՟սնմ՟խ՟մ-ծնրմ՟ՠ՟մ բովնտթ աթս՟խ՟մ 
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ը՟պ՟մանրէճնրմթտ` Դ՟ռթէ Ամծ՟հէթ օ ծ՟ճ ւգվ՟խ՟մմգվթ անվլգվթտ, յվչ՟-

մ՟պնրէճ՟մ ղգչ բմգժնռ ւգվ՟խ՟մ՟խ՟մ-սվ՟ղ՟ՠ՟մ՟խ՟մ, ցթժթջնց՟ճ՟խ՟մ օ 

ղ՟վբ՟խ՟դղ՟խ՟մ ՟վըգւ՟ռնվ ա՟հ՟ց՟վմգվ օ սգհգխնրէճնրմմգվ: Ն՟ խվգժ ե 

մ՟օ Փթժնմ Աժգւջ՟մբվ՟տնր ղգլ ՟դբգտնրէճնրմզ, նվթմ մ՟ ռգվ՟ծ՟ճսմ՟անվլգժ 

ե X բ. օ ծգս՟ա՟ճթ ծ՟ճ ղ՟սգմ՟ավնրէճ՟մ ծ՟ղ՟վ:  

6. Ամ՟մթ՟ օ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմգվզ լ՟մնէ եթմ ՟մսթխ ՠըյխ՟աթսնր-

էճ՟մզ օ սգհգխնրէճնրմմգվ գմ ծ՟հնվբնրղ, նվնմւ շխ՟մ ղթմշօ X բ. է՟վաղ՟մ-

ռ՟լ ւվթջսնմճ՟ ծգհթմ՟խմգվթ ղ՟վբ՟խ՟դղ՟խ՟մ գվխգվնրղ:  

7. Մ՟մվ՟ղ՟ջմ ռգվժնրլռ՟լ գմ Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր «Հ՟ր՟ս՟վղ՟ս» 

բ՟ռ՟մ՟ՠ՟մ՟խ՟մ գվխզ օ ՟ճմ մգվ՟պնհ` Ամ՟մթ՟ Ս՟մ՟ծմգտնր խ՟դղ՟լ «Հ՟-

խ՟ձ՟պնրէթրմ զմբբեղ Եվխ՟ՠմ՟խ՟տ» ընհնռ՟լնրմ, թմշոգջ օ ՟ճբ գվխնրջթ 

ՠ՟վբ ծ՟վ՟ՠգվնրէճնրմմգվզ: Ճյավսռ՟լ ե Ս՟մ՟ծմգտնր բգվզ, նվզ ջ՟ծղ՟մ՟-

ց՟խռնրղ ե իղՠ՟ավնրղնռ, աժի՟խ՟վաղ՟ղՠ, ծ՟ղ՟պնսնրղմգվնռ օ ցնւվթխ ծ՟-

ռգժնրղմգվնռ:  

8. «Հ՟ր՟ս՟վղ՟ս»-նրղ Ամ՟մթ՟մ սվ՟ղ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ռգվժնրլնրէճ՟մ ե գմ-

է՟վխգժ ՟ջսռ՟լ՟ՠ՟մ՟խ՟մ բնաղ՟մգվզ, փասռգժնռ Դ՟ռթէ Ամծ՟հէթ սվ՟-

ղ՟ՠ՟մ՟խ՟մ ծ՟ջխ՟տնրէճնրմմգվթտ նր գդվգվթտ, մ՟օ բթղգժնռ մվ՟ ղյ՟խ՟լ 

ծ՟խ՟ձ՟պնրէճ՟մ ղգէնբմգվթմ:  

9. Ցնրճտ ե սվռ՟լ Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր «Նգվՠնհգ՟մ ՟ջ՟տգ՟ժ թ ջնրվՠմ 

խ՟էնրհթխե գխգհգտթ» ձ՟պթ ՟դբգտնրէճնրմզ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր ՠ՟պ՟ո՟-

յ՟վթ օ ո՟սխգվ՟ճթմ ծ՟ղ՟խ՟վաթ, ղ՟ջմ՟ռնվ՟ոգջ մվ՟ գվգւ մգվՠնհմգվթ, 

կօ՟ռնվղ՟մ ռվ՟: Աճբ անվլզ մ՟ինվբգժ ե Գվթանվթ ջսգհլ՟անվլնրէճ՟մզ` 

՟հՠճնրվ օ ՟դբ՟խ լ՟պ՟ճգժնռ մվ՟ ծ՟ղ՟վ: Նգվՠնհզ ավռգժ ե ղթմշօ 977 է., գվՠ 

Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ ավգտ «Եվա գվանտ»-թ ղգխմնրէճնրմզ:  

10. «Ամ՟մթ՟ ռ՟վբ՟ոգս»-թմ ռգվ՟ավռ՟լ ս՟ջմռգտ իվ՟սմգվթտ թմմթ 

ծ՟ղ՟վ Թ՟ղվ՟դճ՟մզ ծ՟ջս՟սնրղ ե, էգ Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր ավշթ անվլ գմ, 

ո՟վդգժնռ մ՟օ մվ՟մտ ՠնժնվթ ո՟սռթվ՟սնրթ ՟մնրմզ, նվ Ամ՟մթ՟ճթ ՟յ՟-

խգվս Խ՟շթխ գոթջխնոնջմ ե` ՟ո՟ա՟ Խ՟շթխ Ավյ՟վնրմթ խ՟էնհթխնջզ: Որվգղմ, 

իվ՟ս՟աթվւզ խ՟դղռգժ ե ղթմշօ 972 է., գվՠ մ՟ խ՟էնհթխնջ ե զմսվռգժ: Խվ՟ս-

մգվզ մռթվռ՟լ գմ ղթջսթխ խգմտ՟հ՟ռ՟վնրէճ՟մզ օ ծնաօնվ ՟վռգջսմգվթմ:  

11. Մթ իվ՟ս` «Յ՟հ՟աջ դհչղ՟մ օ ՟վս՟ջնր՟տ»` Ամ՟մթ՟մ ավգժ ե գվթ-

ս՟ջ՟վբ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր ո՟սռգվնռ, թմշմ ՟ո՟տնրտռնրղ ե դ՟մ՟դ՟մ կգ-

պ՟ավգվնրղ ջցպռ՟լ սգհգխնրէճնրմմգվթ ծղնրս ծ՟ղ՟բվղ՟ղՠ: Աճբ իվ՟սզ ղգլ 

բգվ ե խ՟ս՟վգժ Մ՟սճ՟մթ ջսգհլղ՟մ անվլնրղ:  

11. Առգժթմ, ղգխ ՟ճժ ռգվժնրլնրէճ՟ղՠ ո՟վդռ՟լ ե, նվ «Մ՟սգ՟մ նհՠգվանր-

էգ՟մ»-զ Գվթանվզ ավգժ ե թվ նրջնրտթշ Ամ՟մթ՟ճթ ծնվբնվմգվնռ օ իվ՟սմգվնռ:  

12. Թ՟ղվ՟դճ՟մթ խ՟վլթւնռ` Գվթանվմ ՟ղՠնհչ՟տվգժ ե Մ՟սճ՟մզ 1001-

1003 էէ., ջ՟խ՟ճմ ՟ճմ խ՟պնրտռգժ ե ծգհթմ՟խթ նհչ ջսգհլ՟անվլ՟խ՟մ խճ՟մւթ 

զմէ՟տւնրղ: Նվ՟մնրղ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ՟հնէւմգվթտ դ՟ս խ՟մ ՟ճժ ը՟մվթ 
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մղնրյմգվ` իվ՟ս, ւմ՟վ՟խ՟մ ղգմ՟ինջնրէճնրմ, ՟պ՟խ, ղգխմնրէճնրմ, ջսնրա՟-

ՠ՟մնրէճնրմ, ծ՟վ՟ջնրէճնրմ, մգվՠնհ:  

13. Մ՟սճ՟մթ նվնյ աժնրիմգվ` ծ՟սխ՟ոգջ ռ՟մ՟խ՟մմգվթմ մռթվռ՟լ 

իվ՟ս՟-ւ՟վնդ՟սթո ծ՟սռ՟լմգվզ, զմէգվտռգժ գմ գխգհգտնրղ:  

14. Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր ցթժթջնց՟ճնրէճ՟մ ծթղւնրղ ՠ՟մ՟խ՟մ ծ՟ճգտնհնր-

էճնրմմ ե: Մ՟վբմ թվ ՠ՟մ՟խ՟մնրէճ՟ղՠ, թղ՟ջս՟ջթվնրէճ՟ղՠ օ ՟վ՟վգժնր կթվ-

ւնռ ծ՟ղ՟տգհ ե ՟ջսլնրմ:  

15. Թ՟ղվ՟դճ՟մմ ՟մբվ՟բ՟վկգժ ե Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր «Գ՟մկսգսվ»-թմ, 

նվ ա՟մկգվթ օ ս՟հգվթ ընհնռ՟լնր ե, յգյսգժնռ, նվ մ՟ ՟ճբ ը՟մվգվթ ջսգհ-

լնհմ ե ծնաօնվ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէճ՟մ օ գվ՟ըյսնրէճ՟մ ղգչ:  

16. «Ճ՟պ ջվՠնճմ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տրնճմ ՟ջ՟տգ՟ժ» գվխթ թղ՟ջս՟ճթմ, 

մ՟օ ՠ՟մ՟ջթվ՟խ՟մ, ՠմ՟ավ՟ճթմ ղ՟մվ՟խվխթս ռգվժնրլնրէճ՟ղՠ ՟ո՟տնրտռգժ 

ե, նվ ՟մտճ՟ժնրղ ռթձ՟ՠ՟մնրէճ՟մ ՟պթէ գհ՟լ ՟ճջ ձ՟պմ թվնւ Գվթանվթմմ ե: 

Հ՟սխ՟ոգջ նրյ՟ավ՟ռ գմ Մ՟սճ՟մթ ծգս ՠգվռնհ թմշոգջ թղ՟ջս՟ճթմ, ՟ճմ-

ոգջ եժ ՠ՟պ՟տթ դնրա՟ծգպմգվզ:  

17. Թ՟ղվ՟դճ՟մզ ծ՟սնրխ խ՟մա ե ՟պգժ Ն՟վգխճ՟մ բովնտթ ծ՟ղ՟վ խգմ-

ջ՟խ՟մ ՠ՟պ՟ջսգհլ՟խ՟մ ՟վռգջսթ ռվ՟, տնրճտ ս՟ժնռ, նվ ՟հնէւզ, ՠ՟մ՟ջ-

սգհլնրէճնրմմ զմխ՟ժռգժ գմ թՠվօ ՟մղթչմնվբ ՟ջսռ՟լ՟ՠ՟մնրէճնրմ: Ամ՟-

մթ՟ճթ թմւմ՟սթո ՠ՟պ՟ՠ՟վբնրղմգվմ նր ՟ջնտթ՟սթռ ՟մտնրղմգվզ ղթ՟մ՟ժնռ 

յ՟վընրմ՟խ ս՟հ՟շ՟ցնրէճ՟մմ նր ծմշնհնրէճ՟մզ, բ՟վկգժ եթմ ՠմ՟ավթտ ՠմ՟-

աթվ է՟ց՟պնհ ո՟սխգվմգվ օ ժգդռ՟նձ՟խ՟մ խ՟հ՟ո՟վմգվ` թվ՟վ ՟հգվջգժնռ 

ՠմ՟ավգվզ` ծ՟ձ՟ի ՟մմխ՟ս է՟ց՟մտգժնռ մ՟օ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տնր թմւմ՟-

ՠնրի ո՟սխգվ՟յ՟վգվթ ղգչ: Աճջ ՠ՟պ՟յի՟վծզ ծգս՟ա՟ճնրղ է՟ց՟մտգժ ե 

խթժթխճ՟մ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ բովնտ:  

18. Թ՟ղվ՟դճ՟մթ նրջնրղմ՟ջթվնրէճնրմմ զմէգվտգժնռ ջխջնրղ գջ ծ՟ջխ՟-

մ՟ժ, էգ թմշ ծթղւթ ռվ՟, թմշ ՟հՠճնրվմգվթտ ջմռգժնռ ե ծ՟ջնրմ՟տգժ Գվթանվ Ն՟-

վգխ՟տնր «Մ՟սգ՟մ նհՠգվանրէգ՟մ» ոնգղթ` «ղթչմ՟բ՟վճ՟մ ավ՟խ՟մնրէճ՟մ 

ղգչ մ՟իփվթմ՟խզ շնրմգտնհ ւգվէռ՟լւ»-թ (աթվւ Բ, եչ 305) ջսգհլ՟անվլ՟խ՟մ 

ծհ՟տւզ: Օվթմ՟խ, Մ՟սճ՟մթ գվխ՟վ՟յնրմշ ռգվմ՟աթվզ, նվ կգպ՟ավթտ կգպ՟-

աթվ ե ՟մտգժ, ծթյգտմնրղ ե Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր Խվ՟ս՟ավւթ ղ՟ջ խ՟դղնհ 

«Յ՟հ՟աջ դհչղ՟մ օ ՟վս՟ջնր՟տ» ավռ՟լւզ` ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ՟վռգջսթ թվ 

մնվ՟վ՟վ՟խ՟մ սգջնրէճ՟ղՠ:  

19. Գթվւզ գդվ՟ց՟խռնրղ ե Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տնր ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ՟վ-

ռգջսթ սգջնրէճ՟մ օ ծգս՟ա՟ ծգհթմ՟խմգվթ ռվ՟ բվ՟ ՟դբգտնրէճ՟մ ռգվժնր-

լնրէճ՟ղՠ: Նվ՟մտ էռնրղ գմ Նգվջգջ Շմնվծ՟ժթմ, Գվթանվ Տհ՟մ, Հնռծ՟մմգջ 

Եվդմխ՟տթմ, Վ՟վբ՟մ Աճագխտթմ, Ֆվթխզ օ ՟պ՟չթմ ծգվէթմ` ղգլմ Գվթանվ Ն՟-

վգխ՟տթմ:  

20. Մ՟ջմ՟ռնվ, ՠ՟ճտ յ՟ս նրյ՟ավ՟ռ գդվ՟ծ՟մանրղմգվթտ մյգմւ, փվթմ՟խ 

ծգսօճ՟ժզ` ղթմշօ X բ. անճնրէճնրմ ե նրմգտգժ Էռխժթբգջթ Եվխվ՟շ՟ցնրէճ՟մ 
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ծ՟ճգվգմ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ է՟վաղ՟մնրէճնրմ, ւ՟մթ նվ Ամ՟մթ՟ Ն՟վգխ՟տթմ ՟մբ-

վ՟բ՟վկգժ ե մվ՟մնրղ ՟վլ՟վլռ՟լ ա՟հ՟ց՟վմգվթմ:  

Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ օ Ն՟վգխ՟տթ՟խ՟մ բովնտզ գվխծ՟սնվճ՟խնրղ խ՟մ 

յ՟ս նրվթյ ծգս՟ւվւվ՟խ՟մ ց՟ջսգվ, նրյ՟ավ՟ռ ՠ՟տ՟ծ՟ճսնրղմգվ օ ինվ՟-

է՟ց՟մտ ռգվժնրլնրէճնրմմգվ: Զնրս աթս՟խ՟մ, ց՟ջսգվթ ռվ՟ ծթղմռ՟լ ղնսգ-

տնրղմ ՟ճջսգհ դնրանվբռ՟լ ե ՠ՟մ՟ջսգհլթմ ծ՟սնրխ մնրվՠ բթսնհ՟խ՟մնր-

էճ՟ղՠ նր ժգդռթ դա՟տնհնրէճ՟ղՠ, ժգդռ՟խ՟մ ի՟հգվթ ս՟խ է՟ւմռ՟լ ինվ 

թղ՟ջսմգվզ ռգվծ՟մգժնր դ՟վղ՟մ՟ժթ խ՟վնհնրէճ՟ղՠ: Աղցնցգժնռ մյգմւ, նվ 

Հվ՟շճ՟ Թ՟ղվ՟դճ՟մզ գվՠգղմ ռգվ՟մ՟ճգժ ե մ՟իխթմնրղ թվ թջխ ՟վս՟ծ՟ճս՟լ 

նվնյ սգջ՟խգսմգվ, թմշզ ռխ՟ճնրղ ե թմշոգջ նրջնրղմ՟ջթվռնհ մճնրէթ ՠ՟վբնր-

էճ՟մ, ՟ճմոգջ եժ ՟ճմ ղ՟ջթմ, նվ ռգվժնրլ՟խ՟մ, ՠ՟մ՟ջթվ՟խ՟մ ՟յի՟ս՟մւզ 

մվ՟ ՠ՟դղ՟դՠ՟հ նրհգհնրղ ղյս՟խ՟մ օ յ՟վնրմ՟խ՟խ՟մ ե գհգժ: 
 


