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Լոռու մարզպետի տեղակալ Արսեն Դարբինյանի ելույթը Միկոյան 

եղբայրներիհոբելյաններին նվիրված միջոցառմանը 

 

Հարգելի համերկրացիներ, թանկագին հյուրեր: 

Այսօր մենք նշում ենք երկու մեծ հայորդիների՝ ականավոր քաղաքական 

գործիչ Անաստաս Միկոյանի և նրա աշխարհահռչակ գիտնական եղբոր՝ 

ավիակոնստրուկտոր Արտեմ Միկոյանի 120 և 110-ամյա հոբելյանները: Նրանց 

մանկությունն անցել է հենց այստեղ՝  Սանահին գյուղում, որն այժմ Ալավերդի 

քաղաքի թաղամասերից մեկն է: Սանահինին, որ 10-րդ դարից ի վեր հայտնի էր իր 

հռչակավոր վանական համալիրով, վիճակված էր էլ ավելի հանրահռչակվել 1000 

տարի անց՝  որպես երկու եղբայրների ծննդավայր: 

Ահռելի մեծ է Անաստաս Միկոյանի դերն ու վաստակը խորհրդային կարգերի 

հաստատման, այդ երկրի բարգավաճման գործում: 1926-1949 թ.թ․ և 1953-1955 

թ.թ․ լինելով  ԽՍՀՄ Կառավարության կազմում, ղեկավարելով, ըստ 

հերթականության, ԽՍՀՄ Արտաքին և ներքին առևտրի, Մատակարարման, Սննդի 

արդյունաբերության ժողովրդական կոմիսարիատները, Արտաքին առևտրի, 

Առևտրի նախարարությունները , Անաստաս Միկոյանը մեծ ավանդ ներդրեց  ԽՍՀՄ 

սննդի արդյունաբերության ծավալման գործում։ Դեռևս 1931 թ., հանդիսանալով 

ԽՍՀՄ Սննդի արդյունաբերության ժողովրդական կոմիսար, Անաստաս Միկոյանը 

ԽՍՀՄ կառավարությանը ներկայացրեց Խորհրդային սննդի արդյունաբերության 

զարգացման համալիր ծրագիր։ 1936 թ. Միկոյանը իր կնոջ՝ Աշխենի հետ երկու 

ամիս այցով գտնվեց ԱՄՆ-ում, որի ընթացքում հիմնավորապես ուսումնասիրեց 

ամերիկյան սննդի արդյունաբերությունը և մեծ ծավալի տեխնիկական գնումներ 

կատարվեցին, որոնք նպաստեցին Խորհրդային սննդի արդյունաբերության 

վերազինմանը։ Միկոյանի շնորհիվ ԽՍՀՄ-ում սկսվեց պաղպաղակների 
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արտադրությունը։ Մինչև իր պաշտոնավարման վերջը Անաստաս Միկոյանն 

անձնական հսկողության տակ էր պահում պաղպաղակի որակը։ 

1962 թ․ ակտիվորեն մասնակցեց Կարիբյան ճգնաժամի կարգավորմանը՝ 

անձամբ բանակցելով Ջոն Քենեդու և Ֆիդել Կաստրոյի հետ։ Այդ ընթացքում 

Մոսկվայում մահացավ նրա կինը։  

1964 թ․ հուլիսի 15–ից մինչև 1965 թ․ դեկտեմբերի 9–ը Անաստաս Միկոյանը  

ԽՍՀՄ Գերագույն Խորհրդի Նախագահության նախագահն էր։ Այնուհետև մինչև 

1974 թ․ ԽՍՀՄ Գերագույն Խորհրդի անդամ էր։ Պաշտոնավարելով ԽՍՀՄ 

Բարձրագույն էշելոններում,  նա մեծ վաստակ ու ավանդ ունեցավ նաև իր 

ծննդավայր Հայաստանի զարգացման գործում: 

Միկոյան գերդաստանի փառքը էլ ավելի շռնդալից է նրանց ընտանիքի 

հինգերորդ զավակի՝ աշխարհահռչակ ավիակոնստրուկտոր, 

ինժեներատեխնիկական ծառայության գեներալ-գնդապետ, ՄԻԳ ռազմական 

օդանավերի ստեղծող Արտյոմ Միկոյանի լինելիությամբ։ 

ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս, Սոցիալիստական 

աշխատանքի կրկնակի հերոս, Ստալինյան մրցանակի վեցանգամյա դափնեկիր, 

Լենինյան մրցանակի դափնեկիր, Գերագույն խորհրդի 3-8 գումարումների 

պատգամավոր Արտյոմ Միկոյանի անվան հետ է կապվում հսկա տերության օդային 

ուժերի հզորացումն ու անպարտելիությունը: 

1923թ. մոր հետ տեղափոխվելով ավագ եղբոր` Անաստաս Միկոյանի մոտ` 

Դոնի Ռոստով, սովորում է տեղի ուսումնարանում: Ավարտելուց հետո աշխատանքի 

է անցնում «Կրասնի Ակսայ» գործարանում` որպես խառատի աշակերտ:   1936թ. 

ավարտում  է Մոսկվայի Ն.Ժուկովսկու անվան ռազմաօդային ճարտարագիտական 

ակադեմիան: 1940–70թթ. եղել է ԽՍՀՄ Ինքնաթիռաշինության փորձարարական 

կոնստրուկտորական բյուրոյի հիմնադիր-պետը: Ավիակոնստրուկտոր Արտեմ 

Միկոյանը ԽՍՀՄ-ում ռեակտիվ ավիացիայի հիմնադիրներից է:Նրա 

ղեկավարությամբ են ստեղծվել ՄիԳ-1, ՄիԳ-3 կործանիչները, ԽՍՀՄ-ում առաջին 
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հրթիռակիր ՄիԳ-19, եռանկյուն թևով ՄիԳ-21, փոփոխելի սլաքաձև թևով ՄիԳ-23 

գերձայնային կործանիչ ինքնաթիռները: Բազմաթիվ ձևափոխություններով ՄիԳ 

մակնիշի ռազմական և քաղաքացիական ինքնաթիռներն ամենալայն կիրառությունն 

ունեն աշխարհում. կառուցվել և աշխարհի շուրջ 40 երկիր է արտահանվել այդ 

մակնիշի մոտ 60 հզ. ինքնաթիռ: Ներկայում  Մոսկվայում գործող Միկոյանի անվան 

ճարտարագիտական կենտրոնում մշակվել է ինքնաթիռի շուրջ 200 նախագիծ, 

ստեղծվել ավիացիոն և հատուկ տեխնիկայի ավելի քան 120 նմուշ: 

Արտեմ Միկոյանի թևավոր հրթիռների և հրթիռատիեզերական տեխնիկայի 

ոլորտի աշխատանքները կարևոր նշանակություն ունեն նաև տիեզերագնացության 

զարգացման համար: 

Արտեմ Միկոյանը ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի անդամ էր, 

ճարտարագիտատեխնիկական ծառայության գեներալ-գնդապետ, Սոցիալիստական 

աշխատանքի կրկնակի հերոս, Պետական մրցանակի 6-ակի դափնեկիր: 

Հարգելի բարեկամներ, երկար կարելի է խոսել Միկոյան եղբայրների մասին, 

սակայն նրանց հանրաճանաչությունն էլ ավելի պերճախոս է: Մեզ մնում է 

հպարտանալ մեր անվանի համերկրացիներով և սրտանց ասել՝ շնորհավոր ձեր 

հոբելյանները, Միկոյաններ: 


