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Էներգետիկայի նախարարը եւ Իրանի դեսպանը 
իրարամերժ բաներ են ասում. Ո՞վ է ճիշտ 

Հունիս 12, 2013 | 20:45  

 
 
Էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար 
Արմեն Մովսիսյանը պնդում է, որ ինքը ճիշտ է ասել եւ չի 
ստել պատգամավորներին Իրանից ներկրվող գազի գնի 
հետ կապված: Այս մասին այսօր` հունիսի 12-ին, Ազգային 
ժողովում, Ալեքսանդր Արզումանյանի հարցին ի 
պատասխան,  ասաց Արմեն Մովսիսյանը: 
«Իրանի գազատարն ունի 700մմ տրամագիծ, 
կոմպրեսորային կայանը թույլ է տալիս 36 մթնոլորտ 
ճնշում: Հաշվարկի խնդիր է, թե ինչքան գազ կարելի է 
բերել: Նա թույլ է տալիս բերել 2.3-2.4 մլրդ խմ գազ: Մեր 
ներքին պահանջարկը 2 մլրդ խմ գազից չի անցնում: 
Հնարավորություն կա լրացուցիչ կոմպրեսորային կայան 
դնելու եւ գազի ծավալը հասցնելու մինչեւ 3 մլրդ: Սա 
զուտ հաշվարկի խնդիր է, որեւիցե դեսպան, որեւիցե այլ 
մարդ չի կարող դա փոխի, որովհետեւ սա փաստ է»,-
ասաց նախարարը: 
Հիշեցնենք, որ Արմեն Մովսիսյանը հայտարարել էր, թե 
Իրանը մեզ գազ է մատակարարում շատ ավելի բարձր 
գնով, եւ այդ գինն աճելու է, եւ երկրորդը՝ այդ 
խողովակաշարը, որը գազ է մատակարարում 
Հայաստանին, լիովին բավարարում է կարիքները 
բավարարելու համար: Դրանից հետո Իրանի դեսպան 
Մոհամադ Ռեիսին հայտարարել էր, որ Իրանը 
պատրաստ է իր հնարավորությունների սահմաններում 
աջակցել Հայաստանին գազ ներկրելու հարցում, սակայն 
Հայաստանը պետք է որոշի՝ օգտագործե՞լ իրանական 
գազը որպես այլընտրանք, թե` ոչ: Նա նաեւ նշել էր, որ 
ցավոք սրտի, այն ժամանակ, երբ մենք կառուցում էինք 
հայ-իրանական խողովակաշարը, որոշվեց տրամագիծը 
լինի ոչ մեծ, որը հնարավորություն չի տալիս ավելի մեծ 
ծավալով գազ մատակարարել: Ալեքսանդր 
Արզումանյանը հարցնում է նախարարին` «դուք պնդո՞ւմ 
եք ձեր ասածը, եթե այո, ինչո՞ւ է ստում Իրանի դեսպանը, 
եթե ոչ, ինչո՞ւ եք դուք մեզ թյուրիմացության մեջ գցել»: 

*** 
Արմեն Մովսիսյանը Ազգային Ժողովում ունեցած իր ելույթով 
փաստեց որ չի տիրապետում Էներգետիկայի հարցերին. Երբ 
ռուսական գազը թանկացվում է 20 տոկոսով, նա 
պարտականություն ունի որպեսզի բանակցի պարսկական կողի 
հետ, հետեւոլով մանավանդ Իրանի դեսպանի 
արտահայտության կապակցությամբ՝ ավելի էժան գազի գնման 
հարցով: Նախարարը հայտնել է թե տեղյակ չէ դեսպանի 
արտահայտության մասին, անկախ դրանից նախարարը պիտի 
ընդառաջ գնար եւ պարսկական կողմի հետ բանակցեր; 
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رئيس جمهوري ارمنستان پيروزي دكتر حسن روحاني در 
  انتخابات رياست جمهوري ايران را تبريك گفت

  
 

  
 در اين پيام تبريك ابراز  رياست جمهوري ارمنستانسركيسيانسرژ 

رمنستان همچنان ادامه دار اميدواري كرده است كه روابط دو جانبه ايران و ا
 .باشد
  .ديدارم با آقاي روحاني در تهران را از ياد نمي برم: وي در ادامه افزود 

رم ايران در دوره رياست ااميدو: سركيسيان در پايان عنوان كرد سرژ
  .جمهوري دكتر حسن روحاني به بهترين دستاورد ها دست يابد

 



 

  

ÈàôÚê # 178  ÑáõÝÇë  2013 Ã.  ¿ç 1 

ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ 
  

Æñ³Ý³Ñ³Û Ð³Ù³ÛÝù 
 
Ազգային-եկեղեցական ժողովի փոխարեն, 

Բեյրութում կրկին կայացավ կուսակցական 

ժողով 
 

«Իրանահայեր» լրատվական ցանց 
18/06/2013 12:35:00 

 
 
Հունիսի 12-15-ը, Անթիլիասում, Լիբանան, Արամ Ա. 

կաթողիկոսի նախագահութեամբ, կայացավ Մեծի Տանն 

Կիլիկիո կաթողիկոսության Ազգային ընդհանուր ժողովը: 

Չորսօրյա ժողովի օրակարգերն էին. 

ա- Ազգային Կենտրոնական վարչության Քաղաքական և 

Կրոնական ժողովների գործունեության քննարկում, 

բ- Քրիստոնեական դաստիարակություն, 

գ- Հայեցի կրթություն, 

դ- Հայ Դատ, 

ե- Երիտասարդություն, 

զ- Միջեկեղեցական հարաբերություն: 

Յուրաքանչյուր չորս տարին մեկ գումարվող սույն ժողովում 

Թեհրանի հայոց թեմն, ըստ Կանոնադրության, ունի տասը 

ներկայացուցիչ, ովքեր պիտի ընտրվեն ԹՀԹ 

Պատգամավորական ժողովի կողմից: Սակայն, ինչպես 

անցյալում, Դաշնակցություն կուսակցությունը շարունակելով 

ընտրակեղծիքների ու մենատիրական իր արշավը, 

արհամարելով ժողովի համազգային բնույթը, թույլ չտվեց 

ընդդիմադիր կողմից ոչ մի ներկայացուցիչ ընդկրգվի հիշյալ 
ցանկում՝ ստեղծելով զուտ կուսակցական կազմ, կարծես 

կուսակցության Ընդհանուր ժողովի խնդիր կար և ոչ թե 

ազգային: 

Երևույթն այնքան տգեղ էր, որ անգամ կուսակցականները 

չհամբերեցին ու «ընտրված» 10-ից 5-ը հրաժարավեցին, որից 

հետո, անձնափոխանորդներով հանդերձ, ընդամենը ութ հոգի 

Թեհրանից մեկնեցին Անթիլիաս, որոնցից մեկը՝ Վարդան 

Վարդանյանը, ընդհանրապես, կապ չուներ ներկայացուցչական 

կազմին և Լիբանան էր մեկնում Արամ Վեհափառի հրավերով, 

իսկ թե՝ ո՞ւմ հաշվին, մեզ հայտնի չէ: Մեզ հայտնի չէ նաև այն 

պարագան, որ Վեհափառը Վարդանյանին որպես իր 

անձնական հյուրն էր հրավիրել, թե շրջանցելով ԹՀԹ 

Պատգամավորական ժողովին, սեփական նախաձեռնությամբ, 

փորձել էր լրացնել Թեհրանի կիսատ պատվիրակությունը: 

Նամանավանդ, որ հյուրի հանգամանքով Անթիլիասում գտնվող 

Վարդան Վարդանյանը, վերջում «ընտրվել է» որպես Ազգային 

ընդհանուր ժողովի Կենտրոնական վարչութեան Քաղաքական 

ժողովում Թեհրանի հայոց թեմի ներկայացուցիչ: 

Այսպիսով, ամոթալիորեն, ընդամենը երկու ամիս առաջ 

ընտրված պատվիրակության կեսը հրաժարվում էր կատարել 
կուսակցության կողմից իրեն պարտադրվող առաքելությունը, 

իսկ այդ բոլորի գլխին ավելորդ բարդություն էր Թեմական 

խորհրդի ատենապետ՝ Էդվարդ Բաբախանյանի 

անհասկանալիորեն Անթիլիաս չմեկնելը, ինչը տարբեր 

մեկնաբանությունների առիթ էր տալիս և ամենից առաջ կրկին 

օրակագ բերում Սրբազան Հոր՝ Տ. Սեպուհ արք. Սարգսյանի, և 

Դաշնակցության միջև առկա հակասությունների հարցը: 

Կարևոր է մատնանշել, որ Թեհրանի հայոց թեմի գործադիր 

մարմնի՝ Թեմական խորհրդի, անդամներից ոչ ոք չէր 

մասնակցում Ազգային ժողովին: 

Իսկ եթե Անթիլիասին ենթակա բոլոր թեմերն էլ Թեհրանի հայոց 

թեմի նման են ընտրել իրենց ներկայացուցիչներին ու նույն 

կերպ են նրանց ճամբել Ազգային ընդհանուր ժողով, ապա 

պիտի վկայել, որ նրանք լուրջ չեն վերաբերվում այդ ժողովին, 

որ այն ավելի շուտ ցուցադրական մի հավաք է, քան որոշակի 

նպատակ հետապնդող մի ժողով: 

Ամենայնդեպս, մեկ բան հստակ է, որ Թեհրանից Անթիլիաս 

ժամանած պատվիրակությունը չէր ներկայացնում 

թեհրանահայությանը, այլ, ընդամենը, նրա անունով 

ներկայացվող, մեծմասամբ կուսակցական, մի խումբ: 

Հիշատակված Թեհրանահայ պատվիրակությունը, իր կամքից 

անկախ, անկարող էր առաջ քաշել այնպիսի հարցեր, որոնք 

հաշվի առնելով սփյուռքյան այժմու պայմաններն ու 
հրամայականները ու նաև առկա մարտահրավերները, Հայ 
Ազգի և Եկեղեցու միասնության ամրապնդման նպատակով 

դրվեին սեղանի վրա, զոր օրինակ՝ 
ա- Հայաստանյայց Առաքելական Եկեղեցին վեր դասել որևե 

տեսակ խմբակային շահից և եկեղեցու նվիրյալներին հորդորել՝ 
ամենահիմնական առաքելությունը համարել ազգի զավակների 

միջև միասնության հիմքեր ստեղծելը և միասնություն 

քարոզելը: 

բ- «Ամենայն Հայոց» տիտղոսը Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի 

աներկբայելի մենաշնորհն է. մեկընդմիշտ վերջակետ դնել 
Անթիլիասի կողմից այդ տիտղոսից չարաշահելու հարցին՝ 
հայկական դաշտում և օտարների մոտ: 

գ- Որոշակի և հստակ քաղաքականություն ճշտել և ծրագիր 

մշակել աղանդավորների քայքայիչ գործունեության դեմ 

պայքարելու համար: 

դ- Հեռու աժանագին, լոզունգային մոտեցումներից, ՀՀ 

իշխանություններին պահանջներ ներկայացնել Հայաստանի 

կայունության ու զարգացման համար, մանավանդ ավերիչ 
արտագաղթը կասեցնելու ուղղությամբ: 

ե- Հայ Դատը համարել համահայկական մտահոգություն և 

գերհարց և այն զանազանել Դաշնակցություն կուսակցությունից 

և բարոյապես ու նյութապես պաշտպանել այդ ոլորտին 

նվիրված բոլոր անհատներից, կառույցներից ու 
կազմակերպություններից և հրաժարվել մինչ այժմ կատարվող 

խտրական և հատվածապաշտ գործունեությունից: 

Հիշեցնենք՝ Ազգային Ընդհանուր ժողովը Մեծի Տանն Կիլիկիո 

կաթողիկոսության բարձրագույն մարմինն է և գումարւում է 

չորս տարին մեկ, ուր քննարկման են դրվում ազգային-

եկեղեցական կյանքի հետ առնչվող հիմնահարցերը, 

գնահատական տրվում Ազգային Կենտրոնական վարչության 

Կրոնական և Քաղաքական ժողովների չորսամյա 

գործունեությանն ու կաթողիկոսության ենթակա թեմերի 

գործադիր իշխանությունների կատարած գործունեությանը և 

ըստ այնմ կատարում իր թելադրություններն ու 
առաջարկությունները առաջիկա տարիների գործունեության 

համար: 
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Սառնայի Ս. Յովհաննէս (Մարիխնա) 
եկեղեցին փլւելու վտանգի առաջ 

 
 

 
 

Ատրպատականի Հայոց Թեմը, հնապահպան֊ման 
Պետական Հիմնարկի հետ միասնաբար, կարելին ի գործ 
է դնում, անվտանգ պահելու համար ազգապատկան այն 
կալւածքներն ու եկեղեցիները, որոնք նաեւ Իրանի 
պատմութեան համար արժէք են ներկայացնում իրենց 
հնութեամբ, իբրեւ մշակութային ժառանգութիւն: 
 
Կիրակի 9 Յունիս 2103-ի յետ միջօրէին, 
Ատրպատականի Հայոց Թեմի Ա֊ռաջ֊նորդ՝ Գերպ. Տ. 
Գրիգոր Ծ. Վրդ. Չիֆթճեանը եղաւ Սալմաստի Սառնա 
գիւղում, այցելելով Ս. Յովհաննէս եկեղեցին, որը 
տեղացի թէ հայ մարդկանց ծանօթ է «Մարիխնա» ¥Մար 
Իւխաննա - Ս. Յով֊հաննէս¤ անունով: 
Ստորեւ Թեմակալ Առաջնորդի տեղագրութիւնը իր 
գրչով.- 
«Սառնայի կանգուն ու գործող եկեղեցիներից է 
համարւում Մարիխնան, 1600-ական թւերի կառոյց, 
որովհետեւ գիւղի միւս եկեղեցին՝ քարաշէն Ս. 
Աստւա֊ծածինը  արդէն  խոնարհւած  է  Սալմաստի  մեծ 
 երկրաշարժին ¥1930թ.¤,  եւ ապա անձրեւների ու այլ 
պատճառներով թափւել են պատերից մասեր, իսկ 
կտուրից հոսող ջրի հետեւանքով մեծ ճաք է առաջացել 
արեւմտեան պատի մէջ: 
«Մարիխնան 8x10 մետր ներքին տարածութեամբ ու 6 
մետր բարձրութեամբ հողաշէն եկեղեցի է, փայտածածկ 
ու գերանազարդ կտուրով: Ուղղահայեաց չորս գերաններ 
ատեանի կենտրոնական մասից բարձրանում են դէպի 
կտուր, իսկ տաս հատ էլ պատերի տակով են դրւել 
պահելու համար տանիքի ծանրութիւնը: Կենտ֊րոնից 
բարձրացած գերաններից մէկի խոյակի վրայ, բարձր 
մասում, կայ «1925 Ապ[րիլ] 17» արձանագրութիւնը, որը 
եկեղեցու վերանորոգութեան եւ մանա֊ւանդ գերանների 
յաւելումով կտուրի ամրապնդման թւականը պէտք է 
լինի:  

«Խորանի աջ ու ձախ կողմերում ունի մէկական 
աւանդատուն: Հիւսիսային պատի մէջ, ձախակողմեան 
աւանդատան դրան մօտ կայ մկրտարան: Եկեղեցին 
սպիտակացւած է ծեփով: Ամրան եղանակին 
զուգադիպող տօների առիթով եկե֊ղեցական 
արարողութիւններ եղել են այստեղ: Ուստի, եկեղեցին 
ունի նաեւ վարա֊գոյր, հաւատացեալների հա֊մար 
երեքական հոգանոց փայտեայ նստարաններ, 
մոմավառութեան յատուկ եր֊կաթեայ աւազամաններ, 
ելեքտրական հոսանքի գծեր եւ յարակից պիտոյքներ: 
«Գործող եկեղեցի այցելելու մեծ յոյսով մօտեցանք մեծ 
բակ ունեցող այս ե֊կեղեցուն: Բայց շատ բան էր փոխւել 
մեր անցած այցելութիւնից, ¥շուրջ մի տարի առաջ¤, 
մինչեւ այսօր: Լայն շրջափակի չորս փեղկանի դրան 
Ժանգոտւած կըղ֊պանքը հազիւ բանալ յաջողած, վայրի 
խոտերի “ծով”ի միջից դժւարութեամբ հասանք բակի 
հարաւ-արեւմտեան անկիւնում գտնւող հողաշէն 
քառակուսի այն սենեակին, որը Ս. Յովհաննէս եկեղեցին 
էր: Դրան առաջ  նետւած նստարանները ու մի քիչ բաց 
մնացած դուռը ժխտական ազդեցութիւն գործեցին մեր 
վրայ: 
«Դուռը հազիւ բացած, ճիշտ մուտքին, շուրջ 3 մետր 
խորութեամբ փոս էին քանդել, գանձ գտնելու յոյսով: 
Եկեղեցու ներսում գրեթէ քայլելու հնարաւորութիւն 
չկար, խորանի ամբողջ բեմը քանդւած ու հողը եկեղեցու 
ատեանի մէջ լցւած լինե֊լու պատճառով: Քանդարարների 
ուշադրութեան կենտրոնում էին յայտնւել ոչ մի֊այն 
եկեղեցու գետինն ու բեմի բարձրութիւնը, այլ խորանի աջ 
ու ձախ կողմերի խորշերի յատակները, ընդհանրապէս 
եկեղեցու պատերում գտնւող խորշերն ու մկրտարանը, 
ինչպէս նաեւ երկու աւանդատուները, որոնք գրեթէ 
ամբողջութեամբ քանդւել  էին  պատերով  ու  յատակով: 
 Եկեղեցու  վարագոյրը  վերուստի  ի  վայր պատռւած, 
իսկ պատերի մի֊ջի խորշերի քանդումների հետեւանքով 
անձրեւի ջուրի ներս թափանցելու ճանապարհ էր բացւել: 
«Գիւղի կենտրոնում գտնւելով, եկեղեցին բնակիչների 
ամէնօրեայ հարեւա֊նութիւնն է վայելում է: Սակայն, ոչ 
ոք տեղեակ չէր թէ ե՞րբ եւ ինչպէ՞ս են քանդում եկեղեցու 
ներսը, աննկատ մնալով: 
«Եկեղեցու դրսի կողմը, բնականօրէն ներսում 
կատարւող քանդումների ազ֊դեցութիւնն է կրել: 
Յարդացեխի մակերեւոյթից մեծ բաժիններ տեղ-տեղ 
թափւել են, հեշտացնելով եկեղեցու կառոյցի ընդհանուր 
թուլացումը տեղացող անձրեւնե֊րի բերումով: Ներկայ 
հանգրւանին, Մարիխնան փլւելու վտանգի առաջ է 
կանգ֊նած»: 
Վերադառնալով Առաջնորդարան, Թեմակալ Առաջնորդը 
Թեմական Խոր֊հրդի հետ համագործակցաբար, 
պետական հնապահպանման մարմինների 
ուշա֊դրութիւնը հրաւիրող նամակներ յղեց, որպէսզի 
մշակութային հարստութիւն նկատ֊ւող կառոյցների եւ 
ազգային ժառանգութիւնների նկատմամբ հսկողութիւնը 
առա֊ւել եւս խստացուի:  
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Սրբոց Հռիփսիմեանց տօնը ղազւինում 
 

Իրանահայեր Լրատու Ցանց 

 
 

Հայոց պատմութեան, եկեղեցական կեանքի ու հաւատքի 
առաքելութեան մէջ փայլող ու նահատակութեան 
վկայութեամբ իրենց կեանքը կնքող միանձնուհիների 
տօնն էր, որ հանդիսաւորապէս յիշատակւեց երկուշաբթի 
27 մայիսին, Ղազւինում։ Մի տօն, որ անհնար էր անշուք, 
անյիշատակ ու անյայտ անցներ։ Մի տօն, որի առաջ 
անկարելի էր չխոնարհւել։ Եւ մի արձագանք, որի 
դարաւոր ալիքներից յառաջացող հնչիւնների 
վկայութեան ու պատգամին առաջ, խոնարհաբար 
բացւելով այն չըմբոշխնելը՝ անխղճութիւն եւ 
անզգամութիւն էր վստահաբար։ 
 
Անհետացող որմանկարներ Մահլամի 

Ս. Գէորգ եկեղեցում 

 
Հինգշաբթի 16 Մայիս 2013-ին, Ատրպատա֊կանի 

Հայոց Թեմի կալւածային ներկայ վիճակի 

հետազօտութեան նպատակով, Առաջնորդ Գերպ. Տ. 

Գրիգոր Ծ. Վրդ. Չիֆթճեանը մեկնեց Սալմաստի: Նրա 

այցե֊լած առաջին եկեղեցու՝ «Ս. Զօրէն»ի ¥կառուցւած 

1641թ.ին եւ Սալմաստի երկրա֊շարժին խոնարհւած 

1930թ.ին¤, արտաքին շրջապատի մասամբ քանդւած 

կացու֊թիւնը ստուգելուց յետոյ, Թեմակալ Առաջնորդը 

ուղղւեց դրա կողքի Ս. Գէորգ եկեղեցին: Ստորեւ 
ներկայացնում ենք նրա արձանագրած տեղագրութիւնը. 

 «Մահլամի քուրդ բնակչութիւնից ստուգելով Ս. 

Զօրէնի պարսպի քանդումի մասին տրւած 

պատճառաբանութիւնները, իբրեւ թէ ներսում իրենց 

հօտերը արա֊ծեցնելու նպատակով “դուռ բացած լինել”ու 
գործ, հարկ եղած թելադրութիւնները կատարեցինք 

վերաշինութեան եւ անցանք կողքի Ս. Գէորգը: 

«Անցած անգամից առ այսօր աւելի էր խոնարհւել 
այն, տեղացած անձրեւ֊ների պատճառով: Սակայն 

քանդիչ ձեռքերի հետքերը եւս երեւում էին յատկապէս 

ներքին պատերի վրայ, ինչպէս նաեւ շրջափակում 

գտնւող հանգիստի քարերի բա֊ցայայտ տեղաշարժերով, 

որոնց նպատակը մէկ է՝ թաղւած գանձ յայտնաբերել: 
«Եկեղեցու ներսում քանդումային աշխատանքները 

սակայն, այս պարագա֊յում “դրական” մի գործ էին 

կատարել, խորանի կամարների ծեփերը թափելով, եւ 
տակից նախկին որմանկարները երեւան բերելով…: Թէեւ 
դրանք արւեստի գլուխ գործոցներ չեն, եւ սիրողական 

նկարիչի կողմից նկարւած լինելով նոյնիսկ 

ստորագրութիւն չեն կրում, սակայն 1711թ.ին կառուցւած 

հողաշէն ու փայտածածկ եկեղեցու անցեալի 

պատմութեան քաղցր օրերը յուշող յիշատակներ են: 

«Խորանի աջ ու ձախ կողմերին նկարւած այս 

պատկերները, որոնք հակա֊ռակ բազմաթիւ տարիներ 

առաջ ծեփւած ըլլալուն, անցնող երկար տարիների 

խո֊նաւութեան  դիմադրել էին, պահելով գոյների 

պարզութիւնը եւ հարազատութիւնը: Մեր 

ենթադրութեամբ, այս զոյգ որմանկարները չորս 

Աւետարանիչներից երկուսի պատկերներն են: 

Պատկերների մէջ երեւացող անձերին Աւետարանիչներ 

լինելը, իւրաքանչիւրի ձեռքում մէկական գիրք նկարւած 

լինելուց պարզ է: Վստահաբար եթէ դրանց երկու 
կող֊երում գտնւող կամարների ծեփերը քանդւեն, միւս 

երկու Աւետարանիչների պատկերները եւս ի յայտ կը 

գան: Ապա մենք աղօթեցինք ու հե֊ռացանք Մահլամից, 

դարձեալ ամուր փակելով եկեղեցու դուռը…»: 

Վերոյիշեալ անհետացող որմանկարների ու 
ընդհանրապէս Ս. Գէորգ եկե֊ղեցու վերանորոգութեան 

համար Թեմակալ Առաջնորդի, Ազգային Իշխանութեան 

եւ Հնապահպանման Պետական Հիմնարկի յառաջիկայ 
նիստի ընթացքում յատուկ օրակարգ պիտի յատկացւի: 

 

Առաքել Դաւրիժեցու Թաւրիզի տան 
հետքերը Ղալայում 

02/06/2013 18:42:00Թաւրիզ, Ազգային Առաջնորդարան 

 

Թաւրիզեցի իւրաքանչիւր հայ արդար իրա֊ւունքը 

ունի հպարտանալու իր քաղաքի անցեալի մեծանուն 

հայերի ցուցակը գլխաւորող, հայ մատենագրութեան ու 
պատմագրութեան վերջին, ու կարե֊ւոր դէմքերից՝ 
Առաքել Դաւրիժեցու անունով: 
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Հայ Մատենագրութեան ծանօթ է Առաքել 
Դաւրիժեցին որպէս 17-րդ դարի ¥1602-1662¤ մեր 

պատմութիւնը գրի առած անձ, «ծնեալ ի Դաւրէժ» 

¥Թաւրիզ¤, շուրջ 1590 թւին: 

Հալէպահայ հրապարակագիր-մտաւորական Լեւոն 

Շառոյեանը, հակա֊ռակ իր երկրի քաղաքական խառնակ 

ու անապահով կացութեան, գրել է «Թեր֊թատելով 

Պարսկահայոց Արտազ Ամսագի֊րը» վերտառութեամբ 

երկա֊րաշունչ մի յօդւածա֊շարք, որը հրատարակւեց 

Բէյրու֊թի «Ազդակ» օրաթերթում, 2013 Մայիս 17-24, 

անդրադառնալով Ատրպատականի Հայոց Թեմի անցեալ 
պատ֊մութեանը, հաս֊նելով մինչեւ մեր օրերը: 

 

 
 

Վերոյիշեալ յօդւածաշարքի «Ե.» մասը յօդւածագիրը 

նւիրել է «Թաւրիզի Պարծանք» Առաքել Դաւրիժեցուն, 

այնտեղ նշելով թէ ինչ պայմաններում Դաւրի֊ժեցի 

վարդապետը օրւայ Փիլիպպոս Կաթողիկոսից պատւէր է 

ստացել գրելու ժա֊մանակակից պատմութիւնը, որը պիտի 

ներառէր Շահ Աբասի կողմից հայոց բռնա֊գաղթը եւ 
թուրք-պարսկական անվերջ յարձակումները 

Հայաստանի վրայ: Վերջա֊պէս, նա մեծ 

դժւարութիւններով իր «Պատմութիւն»ը աւարտում է 

1662-ին, 9 տա֊րիներ նւիրելով սոյն աշխատանքին, երբ 

արդէն ծերացել էր, ու ընդամէնը 8 տարի֊ներ ետք պիտի 

վախճանւէր: Յօդւածագիրը նաեւ նշում է, թէ Առաքել 
Դաւրիժեցին մեր մատենագիրների լուսերամ շարքում 

միակը եղաւ, որ իր կենդանութեան գէթ իմացաւ իր 

հեղինակած գրքի տպագրութեան մասին: «Արդարեւ այս 

“Պատմու֊թիւն”ը հրատարակուեցաւ 1669-ին, 

Ամսթերտամի մէջ, նշանաւոր տպագրիչ Ոսկան Վրդ. 

Երեւանցիի կողմէ» ¥«Ազդակ» 21 Մայիս 2013¤: 

Յօդւածագիրը նաեւ ակնարկութիւն է արել թէ 

մեծանուն լեզւագէտ Հրաչ֊եայ Աճառեանը իր 

«Անձնանունների Բառարան»ում յիշում է, թէ Թաւրիզում 

իբրեւ ու֊սուցիչ վեց տարի պաշտօնավարած միջոցում, 

1920-ական թւերին, կնոջը՝ Սոֆիի հետ բնակ֊ւել են 

Առաքել Դաւրի֊ժեցու բնակարանի փողոցում: 

Միեւնոյն ակնարկութեանը հանդիպելով Հ. 

Աճառեանի «Կեանքիս յուշերից» հա֊տորում, 

վերահրատարկւած Թեհրան 2007-ին, Ատրպատականի 

Հայոց Թեմի Ա֊ռաջնորդ՝ Գերպ. Տ. Գրիգոր Ծ. Վրդ. 

Չիֆթճեանը հետազօտական այց տւեց Բեր֊դաթաղ 

¥Ղալա¤ թաղամասի Ս. Աստւածածին Մայր Եկեղեցու 
կողքի փողոցը, որ֊տեղ ապրել էր Հ.Աճառեանը, «երկու 
տուն ցածր յայտնի պատմաբան Առաքել Դաւ֊րիժեցու 
տնից , որը բռնում էր նոյն փողոցի անկիւնը» ¥նոյն, անդ, 

էջ 345¤: 

Թաւրիզից իր մեկնումի պահն էլ նկարագրելով, Հ. 

Աճառեանը դարձեալ ակ֊նարկում է Դաւրիժեցու տան 

վայրին, ասելով. «մեր տնից երկու տուն վերեւ էր 

գտնւում, հայոց եկեղեցու նրբանցքի անկիւնում» ¥նոյն, 

անդ, էջ 355¤: Այստեղ նա պատմում է, թէ մեկնումի 

պահին, երբ կառքը արդէն հասել էր Դաւրիժեցու տան 

առաջ, այսինքն՝ փողոցի անկիւնը, մի երիտասարդ 

մօտենալով ասել է իրեն, թէ դերձակ Շիրմազանի տանը 

հայերէն մի լաւ ձեռագիր կայ: «Ի՜նչ ձեռագիր. ամբողջ 

Թաւրիզն արժէր ինձ համար: 1295-1298 թւականներից մի 

ձեռագիր էր, որ գրել էր տւել հայոց Սմբատ Գ. թագաւորը: 

Արքայական մատենադարանի գրքերից էր, 

ա֊նասնաբուժութիւն» գրում է Աճառեանը ¥նոյն, անդ, էջ 

355¤: 

Կիրակի 2 Յունիս 2013-ին, նոյն նրբանցքը այցելեց 

Թեմակալ Առաջնորդը, ստուգե֊լու Դաւրիժեցու 
բնակարանի պատմական վայրը: Նախկին 

բնակարաննե֊րից ո՛չ մէկը չի՛ մնացել այսօր: Իսկ նախկին 

«Արամեան» հայոց վարժարանի տեղում 1960-ականների 

սկիզբը բարձրացած ազգապատկան «Արամեան» շէնքը 

բարե֊բախտաբար Հ. Աճառեանի յիշած «եկեղեցու 
նրբանցք»ը անխախտ է պահել, իբրեւ հին   

բնակարանների   թաղը,   որի   վերի  անկիւնում՝ փողոցի 

բերանը եղել է Դաւ֊րիժեցու բնակարանը: Ներկայումս 

եկեղեցին իր շրջափակով մայր պողո֊տայից աւելի ցածր 

է, ճանապարհաշինութեան ընթացքում փողոցը 

բարձրացւած լինելով: Սակայն, հնուց մնացած պատի 

հետքերն ստուգելով կարելի է ենթադրել, որ նախապէս էլ 
մի քիչ աւելի խոր էր եղել եկեղեցու տարածքը փողոցից, 

եւ մի քանի սանդուխներով են իջել դէպի «հայոց 

եկեղեցու նրբանցք»ը: Այստեղ գտնւած բնակարանին 

ակնարկում է Աճառեանը, երբ գրում է «Պատմագրեանի 

տան» մա֊սին: Այս ազգանունի մէջ երեւցող 

«Պատմագիր»ը՝ Դաւրիժեցի Առաքել վար֊դա֊պետն է: 

Ներկայիս այդ նրբանցքը փողոցի կողմից շատ ցածր 

լինելուն եւ եկե֊ղե֊ցու տարածքը դրսից պաշտպանելու 
համար, ամբողջովին փակւած է «Արամ֊եան» շէնքի 

կառուցման ընթացքում, նոր հիւսւած աղիւսէ պատով: 

Միայն եկեղե֊ցու պատի հիւսիս արեւելեան անկիւնում 

երե֊ւում է հին տների պատի մնացոր֊դացը: Իսկ եկեղեցու 
պատի մէջ, նոյն թւականներից մի տապանաքար կայ, 
1196 հայ֊կա֊կան թւականը կրող, հետեւեալ 
արձանագրութ֊եամբ. «ԱՅՍ Է Տ[Ա]ՊԱՆ ԹԱՐ/ՎԷԶՑԻ: 

ՕՀԱՆՃ/ԱՆԻ: ԿՈՂԱԿԻՑ ԹԱ/ԳՈՒՀ[Ւ]ՈՅՆ: 1196 ¥1747)»:  

Թէ մինչեւ 1905 Թաւրիզում ապրում էին Դաւրիժեցու 
հարազատներից եւ նրա գերդաստանից մարդիկ, որոնք 

նոյնիսկ երիտասարդ էին, պարզ երեւում է Լիլաւայի Ս. 

Սարգիս եկեղեցում գտնւող մի արձանագրութիւնից: 
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Խորանի առաջ, դասի մուտքը եկեղեցու ատեանից 

բաժանող փայտեայ ճաղաւոր բազրիքը պատ֊րաստւել է 

Պատմագրեան ընտանիքի նւիրատ֊ւութեամբ, 

յաւերժացնելու համար իրենց դեռատի դստեր յիշատակը: 

Բազրիքի աջ ու ձախ դռների վրայ թողւել է հետեւեալ 
արձանագրու֊թիւնը. «ՅԻՇԱՏԱԿ ՎԱՂԱՄԵՌԻԿ/ 

ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՊԱՏՄԱԳՐԵԱՆ 1905 ԹԻՒ»: 

Այսօր Պատմագրեան ազգանունը կրող ընտանիք 

կամ նոյնիսկ անձ չի՛ ապ֊րում Ատրպատականի Հայոց 

Թեմում: Հաւանաբար գաղթել են բոլորը, եւ կամ՝ 
մահացել են Թաւրիզում ու փակւել է նրանց սերնդական 

ուղին: Սակայն Դաւրիժե֊ցին ու նրա «Պատմութիւն»ը 

միշտ պիտի մնան պարծանքը Ատրպատականի Հա֊յոց 

Թեմին ու մասնաւորապէս իւրաքանչիւր թաւրիզեցու: 
 
Լուրեր`Թեմական խորհրդի աշխատանքների 

եւ հանդիպումների մասին  
(25 մայիս - 2 յունիս 2013) 

«Իրանահայեր» լրատվական ցանց 
13/06/2013 19:09:00 
Թեմական խորհրդի 2-րդ հանդիպումը` թեմի 

միութիւնների հետ 

 

 
2013 թւականի յունիսի 1-ին Թ. Հ. Թ. Թեմական խորհրդի 
հարւէրով «Րա ֆֆ  ի» մարզա-մշակութային համալիրի 
սրահում տեղի է ունեցել թեմի կանանց, բարեգործական, 
եկեղեցական եւ արհեստակցական կարգավիճակ 
ունեցող 16 միութիւննրի (բժիշկներ, ուսուցիչներ, 
ճարտարապետներ եւ այլն) հանդիպում-
հիւրընկալութիւնը: Միութիւնների աշխատանքային 
բնոյթից ելնելով երկու խմբի բաժանւած 2-րդ խմբի 
հանդիպմանը ներկայ էին` Փերիոյ Կրթասիրաց, 
«Գիւլիզարդհայրենակցական», «Թեհրանի Հայ կանանց 
եկեղեցասէր», «Հայ կին» եւ իրեն  կից «Արմենուհի», 
«Անահիտ» եւ «Անի», «Իրանահայ Գրողների», 
«Ճարտարապետների եւ ճարտարագէտների», 
«Իրանահայ բժիշկների», «Իրանահայ ուսուցիչների», 
միութիւնների եւ «Աշխարհատեսների» թէ՛ «Սասուն» եւ 
թէ՛«Զէյթուն» քաղաքմասերի կենտրոնների 
անձնակազմերը: Կայացած հանդիպմանը,Թեմական 
խորհրդի փոխատենապետ Արա Շահնազարեանի 

ողջոյնի խօսքերից յետոյ, նա ներկայացնելով Թեմական 
խորհրդի անդամակազմին, հպանցիկ ձեւով 
անդրադարձաւ խորհրդի աշխատանքներին եւ ապագայ 
ծրագրաւորումներին, ապա առիթ տրւեց ներկայ  
միութիւնների ներկայացուցիչներին ծանօթացնելու 
իրենց անձնակազմերին եւ հանդիպումը շարունակւեց 
հաճելի մթնոլորտում : Հանդիպման ընթացքում առիթ 
ընձեռնւեց խորհրդակցելու Ամանորեայ խրախճանքների 
կազմակերպման եւ այլ աշխատանքների իրականացման 
ձեւերի մասին: Խորհրդակցութիւնները ընթացան շինիչ 
առաջարկութիւնների ներկայացմամբ: Հանդիպման 
աւարտին տեղի ունեցաւ հիւրընկալութիւն: 
 

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 
 
Մայիսի 30-ին Թեմական խորհրդի ներկայացուցիչները 
այցելել են «Սասուն» մանկապարտէզի նորակառոյց 
շէնքը, հետեւելու շինարարարական աշխատանքների 
զարգացմանն ու առաջընթացին: 
Յունիսի 1-ին Թեմական խորհրդի անձնակազմը այցելել 
է «Սասուն» քաղաքամասի «Նայիրի» տարր. դպրոցին 
կից պատրաստւած համալիրը եւ «Ազգային 
գրադարան»-ը եւ մօտկից իրազեկ դարձել 
աշխատանքներին: Երկրի Կրօնական 
փոքրամասնութիւնների ներկայացուցիչների, որոնց 
շարքում նաեւ իրանահայութիւնը, քահանայ հայրեր, 
Թեմական խորհրդի եւ միութիւնների 
ներկայացուցիչների, մայիսի 30-ին Իրանի Իսլամական 
Յեղափոխութեան հիմնադիր Էմամ Խոմէյնիի մահւան 
24-րդ տարելիցի առիթով այցելել են նրա դամբարանը` 
յարգանքի տուրք մատուցելով  նրա յիշատակին: 
 
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ 
 
Թեմական խորհուրդը անցեալ 10 օրերի ընթացքում իր 
հերթական եւ շաբաթական երկու հանդիպումները 
գումարելուց բացի, ունեցել է մասնաւոր հանդիպումներ` 
ազգային հասարակական կեանքի առումով: 
26 մայիսի 2013-ին Թեմական խորհուրդը հանդիպում է 
ունեցել 15-րդ նստաշրջանի Պատգամաւորական ժողովի 
դիւանի հետ եւ մի շարք հարցերի շուրջ մտքերի 
փոխանակում է կատարել: 
Նոյն օրը հանդիպում է գումարւել նաեւ 2013 թւականին 
Անթիլիասում գումարւող Ազգային ժողովին, Թեհրանի 
թեմից մասնակցող պատգամաւորների հետ: 
 
Թեմական խորհուրդը լիակազմ մասնակցել է Իրանի 
Իսլամական խորհրդարանի հիւսիսային 
իրանահայութեան պագտամաւոր դոկտ. Կարէն 
Խանլարեանի հրաւէրով գումարւող խորհրդակցական 
հանդիպման, որը տեղի է ունեցել մայիսի 29-ին, 
ազգային առաջնորդարանի դահլիճում: 
 
 

*** 
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Թուրքիա մեկնող հայաստանցիների 
թիվն աճել է հունվար-ապրիլ ամիսներին 

 
Հունիս 19, 2013 | 00:04  
Թուրքիա մեկնած Հայաստանի քաղաքացիների թիվը 
2013 թվականի հունվար-ապրիլ ամիսներին կազմել է 15 
264 մարդ։ Ինչպես NEWS.am-ը տեղեկանում է Թուրքիայի 
մշակույթի եւ տուրիզմի նախարարությունից, 2013 
թվականի հունվար-ապրիլ ամիսներին Թուրքիա այցելած 
հայաստանցիների թիվը 3,9 տոկոսով աճել է նախորդ 
տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ՝ 
կազմելով 15 264 մարդ։ Այս թիվն իր հերթին 8.2 տոկոսով 
ավելին է 2011 թվականի նույն ժամանակահատվածի 
համեմատ։  Միայն 2013-ի ապրիլին Թուրքիա է այցելել 4 
528 հայաաստանցի։ Նշենք, որ  2012-ի ընթացքում 
Թուրքիա այցելած հայաստանցիների թիվը կազմել է 70 
956։ 
 

Ռուսաստանը զենք է վաճառում 
Հայաստանի թշնամուն. Փորձագետ 

 
 
Հունիս 20, 2013  
Ռուսաստանն ավարտել է Ադրբեջանին մոտ 1 մլրդ 
դոլար զենքի մատակարարման գործարքը, այն 
տեղեկություններից հետո, թե Բաքուն իրականում 
տառապում է Մոսկվայի զենքի էմբարգոյից:  Այս 
մասին  նշվում է փորձագետ Ջոշուա Կուչերի 
հոդվածում, որը հրապարակվել է «Eurasianet.org» 
կայքում: 
Հեղինակը նշում է,  որ գործարքներն իրականում 
կայացել են վերջին երկու տարվա ընթացքում, եւ 
դրանց մեծ մասի մասին կարծես թե ավելի վաղ 
նույնպես հաղորդվել է: Սակայն զենքը, ըստ 
ամենայնի, հասցվել է Բաքու վերջերս: 
«Բայց մենք ապրիլին լսել էինք, որ Ռուսաստանը 
դադարեցրել է զենքի մատակարարումը Ադրբեջան, 
մասնավորապես, մի քանի ռազմական օդանավերի 
մասով»: Սակայն այս նորությունը չի հակասում 
այսօրվա հաղորդագրությանը` հաշվի առնելով, որ 
վերջինը վերաբերում է արդեն ստորագրված 
գործարքին: 
Տվյալ պահին, ըստ Կուչերի, «Հարավային Կովկասում 
ռազմական հավասարակշռության խախտումը» 
կարելի է էվֆեմիզմ համարել: 
«Ինչով է պայմանավորված առաքումների հարցում 
ձգձգումը, եւ ինչպես է այն հաղթահարվել, կարելի է 
միայն կռահել: Անկեղծ ասած,  այս երեւույթը 
հերթական պատմությունից մեկն է, որը  թույլ չի 
տալիս հասկանալ, ինչ է տեղի ունենում նախկին 
ԽՍՀՄ-ի տարածքում ռազմաքաղաքական առումով: 
Դիտարկենք փաստերը. Ռուսաստանը շատ զենք է 
տալիս Հայաստանին, քանի որ նա ռազմավարական 
դաշնակից է, սակայն միաժամանակ, սեփական շահից 
ելնելով,  զենք է վաճառում նաեւ Հայաստանի նավթով 

հարուստ թշնամուն` Ադրբեջանին, որի հետ 
հավանական է պատերազմը:  Սա իսկապես շահավետ 
իրավիճակ է, բացառությամբ, սակայն, Կովկասի 
ժողովուրդների համար, որոնք երբեւէ կարող են 
դառնալ այդ զենքի զոհերը»,-գրել է Կուչերը: 
 

Գազպրոմի հետ դեռ գործարք չկա. 
Արմեն Մովսիսյան 

 
Հունիս 19, 2013 | 16:22  
«Գազպրոմի» նախագահ Ալեքսեյ Միլլերի հետ 
Մոսկվայում օրերս քննարկվել են «ՀայՌուսգազարդի» ՀՀ 
կառավարությանը պատկանող 20% բաժնեմասը 
ռուսական կողմին փոխանցելու հարցերը, սակայն որեւէ 
որոշում դեռ չի կայացվել: Այդ մասին այսօր՝ հունիսի 19-
ին լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց ՀՀ 
էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար 
Արմեն Մովսիսյանը: 
«Որեւիցե գործարք կատարված չէ, այս պահին 
բանակցություններ են ընթանում, բանակցությունների 
սեղանին դրված է 20 տոկոս բաժնետոմսեր տալ-չտալու 
հարցը, բայց բանակցությունների սեղանին դրված է ոչ 
միայն այդ հարցը, կան նաեւ այլ հարցեր»,-նշեց Ա. 
Մովսիսյանը: 
Նրա տեղեկացմամբ՝ մինչեւ ամսվա վերջ 
բանակցությունները կավարտվեն: Ա. Մովսիսյանը 
հավաստիացրեց, որ կանեն այնպես, որ 
«ՀայՌուսգազարդում» 100% բաժնեմաս ստանալուց 
հետո «Գազպրոմը» կամայականությունների չդիմի, այլ 
Հայաստանին երկարատեւ ժամանակաշրջանի համար 
ապահովի կայուն գազամատակարարում; 
Հիշեցնենք, որ «ՀայՌուսգազարդի» բաժնետոմսերի 80%-
ը ներկայում պատկանում է «Գազպրոմին», 20%-ը՝ ՀՀ 
կառավարությանը: 
 
Իրանը 6 տարվա ընթացքում Հայաստան 
է արտահանել ավելի քան 1.5 մլրդ քմ 

գազ 
Հունիս 19, 2013 | 04:39  
2012թթ ընթացքում իրանական գազի արտահանումը 
Հայաստան գերազանցել է 1.5 մլրդ քմ: Այս մասին ասվում 
է Իրանի Ազգային գազի ընկերության 
զեկույցում:Զեկույցի համաձայն` Իրանը 1.558 մլրդ քմ 
գազ է արտահանել հայկական էլեկտրաէներգիայի 
դիմաց: Միայն 2012-ին իրանական գազի արտահանման 
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ծավալը կազմել է 481 մլն քմ, հաղորդում է իրանական 
FARS գործակալությունը: 
 

 
 

2007- Նախորդ շաբաթ Հայաստանում Իրանի դեսպան 
Մոհամադ Ռեիսին հայտարարել էր, որ իր երկիրը 
պատրաստ է իր հնարավորության շրջանակներում 
աջակցել Հայաստանին` գազի մատկարարման հարցում: 
Ինչպես դեսպանն է ընդգծել, հայկական կողմը պետք է 
որոշի արդյոք իրանական գազը կիրառի որպես 
այլընտրանք ռուսականին, թե` ոչ: 
 
²ñó³Ë 
 

Փորձագետ. Ղարաբաղյան 

հակամարտության հարցում Իրանի 

դիրքորոշումը չի փոխվի 
 

Հունիս 19, 2013 | 00:39  

Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցում 

իրանցի ոչ մի գործիչ ստանդարտ 

հայտարարությունների շրջանակից դուրս չի գա: 

Մասնավորապես, հանուն խաղաղ կարգավորման 

ելույթներ կհնչեն, NEWS.am-ի թղթակցի հետ զրույցում 

նշել է իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը:Նրա խոսքով՝ 
Իրանի նոր նախագահ Հասան Ռուհանին Բաքու 
այցելելու դեպքում կընդգծի Ադրբեջանի տարածքային 

ամբողջականությունը պահելու անհրաժեշտությունը, 

իսկ Երեւանում նման հայտարարություն չի հնչի:«Շատ 

հաճախ ղեկավար գործիչների հայտարարությունները եւ 
իրական քաղաքական ուղղությունը չեն համընկնում: 

ԼՂՀ հիմնախնդրի կարգավորման տեսանկյունից Իրանի 

դիրքորոշումը, կարծում եմ, չի փոխվի», - նշել է Վարդան 

Ոսկանյանը եւ միաժամանակ բացառել Իրանի կողմից 

միջնորդի դեր ստանձնելը՝  դա բացատրելով նրանով, որ 

Ադրբեջանը կասկածի տակ է դնում անգամ ԵԱՀԿ 

Մինսկի խմբի շրջանակում տարվող բանակցային 

ձեւաչափը: Ադրբեջանի համար միակ ընդունելի 

տարբերակը թուրքիային միջնորդական առաքելությամբ 

ներգրավելն է: Սակայն Թուրքիան ճիշտ կանի սեփական 

ներքին  խնդիրները լուծի», - ամփոփել է Վարդան 

Ոսկանյանը:  

Հիշեցնենք, հունիսի 14-ին Իրանում նախագահական 

ընտրությունների արդյունքում հաղթել է Ազգային 

անվտանգության գերագույն խորհրդի նախկին 

քարտուղար Հասան Ռուհանին: 

Հայաստանի Գիտությունների ազգային 
ակադեմիան դարձել է ALLEA-ի անդամ 

 
Հունիս 18, 2013 | 15:14 

 
Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիան 
դարձել է Համաեվրոպական ակադեմիաների (ALLEA) 
անդամ: 
ALLEA-ն հիմնադրվել է 1994 թվականին: Այն 
գիտությունների ազգային ակադեմիաների ֆեդերացիա 
է, որը միավորում է 40 եվրոպական երկիր: ALLEA-ի 
անդամ կազմակերպությունները գիտնականների եւ 
հետազոտողների ինքնակառավարվող միավորումներ 
են, ինչպիսիք են գիտական հիմնադրամները, 
հետազոտական ինստիտուտները, նորարարական 
կենտրոնները եւ գիտական ընկերությունները: 
Հայաստանի ԳԱԱ տեղեկատվական-վերլուծական 
կենտրոնը հայտնում է, որ ALLEA-ին անդամակցելը հայ 
գիտնականների համար նոր հնարավորություններ 
կընձեռնի գիտական փոխանակման, միջազգային 
հեռանկարային ծրագրերում ընդգրկվելու առումով: 
 

Փորձագետ. Հայ-իրանական 

հարաբերությունները պայմանավորված չեն 

Իրանում նախագահների փոփոխությամբ 
 

Հունիս 18, 2013 | 13:10  

Իր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, արդեն 

Իրանի նորընտիր նախագահ, Հասսան Ռոուհանին 

բավականին խիստ քննադատություն է հնչեցրել, 
հատկապես Ադրբեջանի հասցեին, հայտարարելով, որ 

այդ երկիրը սպառնալիք է հանդիսանում Իսլամական 

Հանրապետության անվտանգության տեսանկյունից: Այս 

մասին հունիսի 18-ին կայացած մամուլի ասուլիսի 

ժամանակ հայտարարել է իրանագետ Վարդան 

Ոսկանյանը: 

«Ռուհանին քննադատել է նաեւ Թուրքիային` կապված 

տարաշածրջանում առաջատար դիրքեր գրավելու 
չհիմնավորված հավակնությունների հետ: Հայաստանի 
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հարցում որեւէ հայտարարություն կամ կոչ չի արվել»,-

ընդգծել է փորձագետը: Ոսկանյանի համոզմամբ` հայ-
իրանական հարաբերությունները պայմանավորված չեն 

Իրանում նախագահների փոփոխությամբ, 

հարաբերությունները կայուն են, անընդհատ եւ 
դինամիկորեն զարգանում են: «Այլ կերպ ասած` եթե հայ-
իրանական հարաբերությունները ավելի չխորանան եւ 
չամրապնդվեն, ապա հաստատ չեն վատանա: Ամերիկա-

իրանական հարաբերությունների հարաբերությունների 

հնարավոր կարգավորման ֆոնին էականորեն թուլացել է 

Ադրբեջանի դերը` որպես հակաիրանական 

քարոզչության պլատֆորմի, այսինքն` այդ տեսանկյունից 

Բաքուն կորցրել է Արեւմուտքի համար 

հետաքրքրությունը»,-ասել է Ոսկանյանը` հավելելով, որ 

դա կարող է նպաստել ադրբեջանա-իսրայելական 

համագործակցության խորացմանը: 

Ընդհանուր առմամբ, ադրբեջանա-իրանական 

հարաբերությունները մոտ ապագայում բարելավման 

հեռանկարներ չունեն: «Դա պայմանավորված է մի քանի 

նախապայմաններով` Բաքվում հակաիրանական 

տրամադրության առկայություն, Իրանի հյուսիս-

արեւմտյան տարածքների նկատմամբ Ադրբեջանի 

անիմաստ հավակնությունները, Իսրայելի հետ 

բազմակողմանի համագործակցությունը: Էկոնոմիկայում 

եւս Ադրբեջանը փորձում է իրեն ներկայացնել որպես 

էներգակիրների շուկայի խոշոր խաղացողի, անորոշ է 

մնում նաեւ Կասպից ծովի կարգավիճակը»,-ընդգծել է 

փորձագետը: Նա նշել է, որ երկու երկրների միջեւ 
խնդիրներն այնքան շատ են, որ հազիվ թե որեւ 
նախագահ կկարողանա լուծել դրանք: 

 

²ñ»õÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý 
 

Արգելվել է Վանա կատվին Վանի 

նահանգից դուրս հանել 
Մայիս 18, 2013 | 19:48 

 
Վանի հարյուրամյա համալսարանին կից Վանա 

կատուների ուսումնասիրության եւ պահպանման 

կենտրոնն արգելել է Վանա կատվին դուրս հանել Վան 

նահանգի սահմաններից։ 

Ստամբուլի հայկական «Ակոս»-ի փոխանցմամբ՝ Վանի 

հարյուրամյա համալսարանին կից Վանա կատուների 

ուսումնասիրության եւ պահպանման կենտրոնը որոշում 

է կայացրել արգելել Վանա կատուներին նահանգի 

սահմաններից դուրս հանելը եւ այն որպես նվեր այլ 
նահանգներ ուղարկելը, քանի որ վտանգի տակ է տվյալ 
տեսակի գոյությունը։ 
Կենտրոնի ղեկավար Աբդուլլահ Քայան նշել է, թե իրենք 

չեն սահմանափակվել միայն կատուների դուրս հանումը 

արգելելով, այլ նաեւ փորձում են իրենց կենտրոնում 

գտնվող կատուները համալրել առողջ Վանա  

կատուներով։ Նա նշել է, թե Վանա կատուն նահանգի 

հարստությունն է եւ այն տեսնել ցանկացողները պետք է 

այցելեն իրենց կենտրոն։ 
Նշենք, որ Վանա կատուներն ապրում են Վանա լճի 

շրջակայքում, որտեղից էլ առաջացել է նրանց 

անվանումը: Վանա կատվի աչքերը լինում են 3 տեսակի` 

երկնագույն աչքերով, դեղին գույնի տարբեր երանգներով 

եւ այնպիսիք, որոնց աչքերը տարբեր գույններ ունեն` 

երկնագույն եւ դեղին: 

Վանա կատուները շատ համարձակ են, որսում են մկներ, 

մողեսներ, թռչուններ: Նրանք ուտում են նաեւ մրգեր: 

Յուրահատուկ են նրանով, որ սիրում են ջրում լողալ: 
Ավանդույթի համաձայն` Վանա կատուները մտնում են 

Վանա լիճ եւ որսում լճի միակ ձկանը` Վանա տառեխին: 

 

Դիարբեքիրցի հայտնի հայ երաժիշտը 

Թուրքիայի միջոցներով ԱՄՆ-ից 

վերադառնում է Թուրքիա 
 
Մայիս 30, 2013 | 13:21  

 
 

Դիարբեքիրում ծնված եւ այնուհետ ԱՄՆ մեկնած ուդի 

վարպետ Երվանդ Բոսթանջըն հայտնել է, որ Դիրաբեքիր 

տեղափոխվելու իր բոլոր ծախսերն ստանձնելու է 

Թուրքիայի մշակույթի եւ տուրիզմի նախարարությունը։ 
Թուրքական «Դողան» լրատվական գործակալության 

փոխանցմամբ՝ Երվանդ Բոսթանջըն դիարբեքիրցի քուրդ 

գրող Շեյմուշ Դիքենի հետ Փարիզում այցելել է քուրդ 

հայտնի գրող Ահմեդ Քայայի գերեզմանին։ Այնուհետ 

այցելել են Բրյուսելում թաղված, «Մերձավոր Արեւելքի 

սոխակ» տիտղոսին արժանացած Արամ Տիգրանի 
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շիրիմին եւ հայրենիքի կարոտին նվիրված երգեր 

հնչեցրել։ 
ԱՄՆ-ում քրդերենով, թուրքերենով եւ հայերենով 

ստեղծագործող ուդի վարպետ Երվանդ Բոսթանջըն, ով 

ամիսներ առաջ հայտնել էր, որ լսում է Դիարբեքիրի 

քաղաքապետ Օսման Բայդեմիրի կոչին եւ վերադառնում 

Դիարբեքիր, հայտնել է, որ Դիարբեքիր տեղափոխվելու 
ծախսերը հոգալու է Թուրքիայի մշակույթի եւ տուրիզմի 

նախարարությունը։ 
 

Թուրքական իշխանությունների կողմից 
ավերած Մալաթիայի հայկական 
գերեզմանատան վերանորոգումն 

ավարտվել է 
 

Մայիս 28, 2013 | 20:01 

 
 

Թուրքիայի Մալաթիայի քաղաքապետարանի կողմից 
2012-ի փետրվարի 2-ին հայկական գերեզմանատանը 
կառուցման փուլում գտնվող պահակատան եւ վերջին 
հրաժեշտի համար նախատեսված շենքերի ավերումից 
հետո դրանք կրկին վերանորոգվել են եւ շուտով դրանք 
կհանձնվեն Մալաթիայի հայերին։Թուրքական Taraf 
պարբերականի հետ զրույցում Մալաթիայի հայ 
համայնքը ներկայացնող HAYder միության նախագահ 
Խոսրով Քյոլեթավիթօղլուն հայտնել է, որ 
գերեզմանատան ավերված շինությունների 
շինարարությունն արդեն ավարտվել է եւ հունիսի 29-ին 
տեղի կունենա դրանց բացումը։ Խոսրով 
Քյոլեթավիթօղլուն նշել է, որ այս տարի Մալաթիայի 
նահանգում տեղի կունենան մշակույթային տուրեր, 
որոնց ընթացքում մասնակիցները կայցելեն Մալաթիայի 
հայկական գերեզմանատան նորակառույց մատուռ 
(վերջին հրաժեշտի համար նախատեսված շենք), 
վերանորոգման մեջ գտնվող Մալաթիայի Սուրբ 
Երրորդություն եկեղեցի եւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ 
վանական համալիր, Օրդուզու, Քարաքայայի ջրամբար, 
Քյուլլուի քարանձավ, Դարենդե Լեւենթ հովիտ, 
Գյուրփընարի ջրբեժ եւ Հեքիմհանի եկեղեցիներ, 

Գյուզելյուրթի հին եկեղեցի, Արաբկիրի եկեղեցի։ Նշենք, 
որ 2012-ի փետրվարի 2-ին  Մալաթիայի 
քաղաքապետարանի հանձնարարությամբ քանդվել է 
Մալաթիայի հայերի գերեզմանուցում կառուցվող 
պահակատունն ու մատուռը։ Այս դեպքը բողոքի ալիք էր 
բարձրացրել Թուրքիայում եւ Թուրքիայից դուրս, որից 
հետո Մալաթիայի քաղաքապետը պնդել էր, թե 
շինությունները սխալմամբ են քանդել եւ խոստացել 
պետության հաշվին վերականգնել վնաս 
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Թուրք հայտնի գործիչը Աթաթուրքին 

ֆաշիստ է անվանել 
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Թուրք գործիչ, ազգային փոքրամասնությունների 

հարցերով մասնագետ, քրդական հարցի կարգավորման 

համար Էրդողանի կողմից «Իմաստունների 

հանձնաժողովում» ընդգրկված Բասքըն Օրանը 

բնակչության հետ հանդիպումներից մեկի ժամանակ 

Թուրքիայի հանրապետության հիմնադիր Մուսթաֆա 

Քեմալ Աթաթուրքին անվանել է կիսաֆաշիստ։ 
Թուրքական «Աքշամ» պարբերականի փոխանցմամբ՝ 
քրդական հարցի կարգավորման նախաձեռնության 

շրջանակներում ստեղծված «Իմաստունների 

հանձնաժողովի» էգեյան հատվածի պատասխանատու 
խմբի անդամները Մուղլա նահանգում հանդիպել են 

բնակչության հետ՝ խոսելու քրդական հարցի 

կարգավորման ընթացքի եւ կարեւորության մասին։  
Բասքըն Օրանը, խոսելով PKK-ի դեմ պայքարում թուրք 

զինվորների եւ քուրդ զինյալների զոհերի թվի մասին, 

Թուրքիայի հանրապետության հիմնադիր Մուսթաֆա 

Քեմալ Աթաթուրքին անվանել է կիսաֆաշիստ, ինչին 

խիստ են արձագանքել դահլիճում ներկա գտնվողները։ 
Սակայն հանդիպման վարողի խնդրանքով Բասքըն 

Օրանը շարունակել է իր խոսքը։ 
NEWS.am-ը, հիշեցնում է, որ Բասքըն Օրանը 2008-ին 

Թուրքիայում «Ներեցեք մեզ, հայեր» ինտերնետ 

ստորագրահավաքի կազմակերպիչներից էր: «Ներեցեք 

մեզ, հայեր» ակցիային ինտերնետով միացան Թուրքիայի 

ավելի քան 30 հազար քաղաքացիներ։ 

*** 
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Թուրքական TRT Muzik-ով առաջին 
անգամ հայերենով տեսահոլովակ է 

ցուցադրվել 
Մայիս 16, 2013 | 14:42  

 
Թուրքական պետական TRT Muzik հեռուստաալիքով 
եթերում մայիսի 11-իս սկսվել է ցուցադրվել 
ստամբուլահայ երգչուհի Էրին Թոմաօղլուի «Ձյունի 
փաթիլ» երգի տեսահոլովակը։ Թուրքական Haberturk-ի 
փոխանցմամբ՝ Թուրքիայում առաջին անգամ TRT Muzik 
հեռուստաալիքով սկսվել է ցուցադրվել 
արեւմտահայերենով երգի տեսահոլովակ։ 
Ստամբուլահայ երգչուհի Էրին Թոմաօղլուն դիմել էր TRT 
Muzik-ին եւ 10 օր անց դրական պատասխան ստացել։  
Մայիսի 11-ից TRT Muzik-ով ցուցադրվող «Ձյան 
փաթիլներ» երգի տեսահոլովակում երգչուհու 
խնդրանքով ավելացվել են նաեւ թուրքերեն տիտրեր՝ 
երգի բառերը թուրք հասարակությանը հասկանալի 
լինելու համար։ «Ձյունի փաթիլներ» երգն ընդգրկված է 
ստամբուլահայ երգչուհու «Տարիներ անց» անունով 
ալբոմում։ Նշենք, որ 2 տարի առաջ ստամբուլահայ 
երգչուհի Սիբիլ Փեքթորոսօղլուի «Նամակ» 
տեսահոլովակը ցուցադրվել էր TRT-ով։ 
 

Թուրքիայում ի պաշտպանություն Գեզի 
այգու՝ 200 հայ է միացել պայքարին 
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Թուրքիայում երկու շաբաթ է՝ շարունակվում են ցույցերը՝ 
ի պաշտպանություն Գեզի այգու, որտեղ ցանկանում են 
ծառահատումներ իրականացնել և կառուցել առևտրի 
կենտրոն: 
Թղթակիցը հայտնեց, որ ի պաշտպանություն այգու՝ 200 
հայ է միացել: «Նոր զարթոնք» նախաձեռնության 
անդամներից մեկը թղթակցի հետ զրույցում նշեց, որ 
չնայած ոստիկանության բռնություններին, իրենք 
մասնակցում են ակցիաներին:  
«Այստեղ հայ, քուրդ կամ թուրք լինելը կապ չունի, Գեզի 
այգին պաշտպանելը կապ ունի ստամբուլցի լինելու հետ, 
մեր իրավունքների պաշտպանության հետ»,- ասաց «Նոր 
զարթոնք» նախաձեռնության անդամներից մեկը՝ նշելով, 

որ այսօր պուրակի համար պայքարում են հանուն իրենց 
իրավունքների: Նա ասաց, որ Սուրբ Հակոբ 
գերեզմանատան համար հուշարձան են բացել, որով 
շատերն են հետաքրքրվել:  
Նրա խոսքով՝ այստեղ են հավաքվել հայեր, թուրքեր, 
քրդեր, աջեր, ձախեր, համասեռամոլներ. «Շատ մեծ 
խառնուրդ ենք այստեղ, 14 -րդ օրն է՝ այստեղ ենք, Մուսա 
լեռան վրա 40 օր տևեց պայքարը, Գեզի այգու համար 14 
օր է՝ պայքարում ենք»: 
Նա նշեց, որ, դժբախտաբար, Թուրքիայի մեդիան 
խայտառակ եղավ այս շրջանում. մինչ Ստամբուլում 
վայրագություններ էին, մարդիկ էին մահանում, 
հեռուստատեսությամբ այլ բան էին հաղորդում: Մարդիկ 
սոցցանցերի, հատկապես «Ֆեյսբուքի» և «Թվիթերի» 
միջոցով էին տեղեկանում, թե իրականում ինչ է 
կատարվում: Նա նշեց, որ վարչապետ Էրդողանը դեռ 
շարունակում է կոպիտ «լեզվով» խոսել: 
«Այս այգում մենք այլընտրանքային կյանք կառուցեցինք՝ 
հավասարության պայքարի մի փոքր աշխարհ: Բոլոր 
քաղաքներին, երկրներին էլ մաղթում ենք նույնը»,- ասաց 
նա: 

Թուրքիայում հարգեցին կախաղան 

հանված ՍԴՀԿ 20 առաջնորդների 

հիշատակը  
15 Հունիսի 2013 - 20:18 

 
  

Այսօր` Ստամբուլի ժամանակով ժամը 15.00-ին, Սուլթան 

Բայազետ հրապարակում հավաքվել էին ՀՀ-ից եւ 
Լիբանանից ՍԴՀԿ պատվիրակությունը, հայ եւ թուրք 

մտավորականներ, իրավապաշտպաններ եւ տարբեր 

լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Ստամբուլից 

HayNews.am-ի թղթակցի փոխանցմամբ` Սուլթան 

Բայազետից հետո խմբի մի մասը մեկնեց Գեզի զբոսայգի, 

որտեղ նրանց ընդունեցին «Նոր Զարթոնք» հայկական 

կազմակերպության անդամները, ովքեր զբոսայգում 

ունեն իրենց վրանը:«Նոր զարթոնքի» տաղավարի վրա 

կախված էր Փարամազի լուսանկարներն ու 
ծաղիկներ:Նախ ամբողջ զբոսայգով հատուկ բեմից 

հայտարարվեց, որ նման միջոցառում կա, ապա «Նոր 

Զարթոնքի» դիմաց ելույթով հանդես եկան Քադիր Աքընը, 

ապա` նաև Ալեքսան Քյոշքերյանը :Զբոսայգում 

հարյուրից ավել մարդ էր լսում նրանց ելույթները. այդ 



 

  

ÈàôÚê # 178  ÑáõÝÇë  2013 Ã.  ¿ç 11 

ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ 
  

ընթացքում բաժանվում էին թռուցիկներ, որոնցում 

կախաղան հանված ՍԴՀԿ 20 առաջնորդների մասին 

տեղեկություններ էին: Ելույթների ավարտից հետո 

ներկաները մեկ րոպե լռությամբ բռունցքները վեր 

պարզած հարգեցին նահատակների հիշատակը, 

այնուհետև միջոցառման կազմակերպիչները 

հարցազրույցներ տվեցին լրատվամիջոցներին.Այս 

ընթացքում որևէ միջադեպ չգրանցվեց. անցավ խաղաղ` 

փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում: 

 

Հալեպի հայաշատ թաղամասերը 
հռթիրակոծվել են. կա մեկ վիրավոր 
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Հունիսի 13-ին Հալեպի հայաբնակ շրջանները 
հրթիռակոծության են ենթարկվել, ինչի արդյունքում մեկ 
հայ վիրավորվել է: Այս մասին գրում է yerakouyn.com 
կայքը:Կեսօրվա ժամերին մոտ 10 հրթիռ է արձակվել 
Հալեպի հայաշատ Սուլեյմանիե և Նոր Գյուղ 
թաղամասերի վրա՝ վնասելով մի շարք շենքեր: Կայքը 
տեղեկացնում է, որ օրեր առաջ զոհվել է սիրիական 
բանակի զինծառայող 1991 թ ծնված Հայկ Ֆուատ Հակոբը: 
Նրա մարմինը հողին է հանձնվել հունիսի 10-ին 
Լաթաքիայում: 

 

Հասան Ռոհանին Իրանի նոր 

նախագահն է 

 

 
 

Իրանի ներքին գործոց նախարարը Հասան 
Ռոհանիին է 11-րդ նախագահական ընտրությունների 
հաղթողը հայտարարել : 

Շաբաթ երեկոյան լրագրողների հավաքում ,  Իրանի 
ներքին գործոց նախարար Մոստաֆա մոհամմեդ 
Նաջջարը հայտարարել է  .-«ԻԻՀ-ի 11-րդ 
նախագահական ընտրությունների թեկնածու Հասան 
Ռոհանին շահելով 18 միլիոն 613 հազար 329 ձայն և 
ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ , Իրանի նոր 
նախագահ ընտրվեց : 

Իրանի ներքին գործոց նախարարն ավելացրել է .-
Իրանի ընտրությունների շտաբի կենտրոնական 

գործադիր խմբի տվյալներով , ընտրությունների քվեների 
ամբողջական թիվը 36 միլիոն 704 հազար 156-ն է եղել : 

 
Մոհամմեդ Նաջջարն ասել է , որ քվեարկելու 

իրավունք ունեցող քաղաքացիների 72 տոկոսը 
մասնակցել է ընտրություններին : Իրանի ներքին գործոց 
նախարարը նշել է .-Իրանի ժողովուրդը բառիս բուն 
իմաստով քաղաքական սխրանք գործեց : 

 
Ուկրաինայի հասարակական 

կազմակերպությունները կոչ են անում 

ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը 
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Ուկրաինայի հասարակական կազմակերպությունները 

ողջունում են Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին 

օրենքի նախագիծը Գերագույն ռադայում ներկայացնելը: 

Analitika.at.ua-ի խմբագրությունում ստացվել են ՀԿ-ների 

կողմից երկրի նախագահին, խորհրդարանի 

նախագահին եւ պատգամավորներին ուղղված 

նամակների տեքստերը: 

«Նարոդնա Ռադա» ՀԿ-ն, որը միավորում է Ուկրաինայի 

4500-ից ավելի կազմակերպությունների, դիմել է 

Ուկրաինայի նախագահին, Գերագույն ռադայի 

նախագահին եւ խորհրդարանականներին՝  խնդրելով 

աջակցել Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին 

օրենքի նախագծի ընդունմանը, որը մշակել են 

ժողովրդական պատգամավորներ Վիլեն Շատվորյանը եւ 
Արսեն Ավակովը: 

Նախօրեին Ուկրաինայի նախագահին ուղղված 

նմանատիպ կոչով հանդես էր եկել «Քաղաքացիական 

միություն» միջազգային ՀԿ-ն: 

Հիշեցնենք, հունիսի 6-ին Ուկրաինայի Գերագույն 

Ռադայում Հայոց ցեղասպանության ճանաչման 

վերաբերյալ օրինագիծ էր գրանցվել:  Օրինագծի 

հեղինակներն են Արսեն Ավակովը (Բատկիվշչինա), 

Վիլեն Շատվորյանը եւ Նվեր Մխիթարյանը (Ռեգիոնների 

կուսակցություն)։ 
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Գրեթե բոլոր սոցիալական ցանցերը 
գաղտնալսվում են՝ սկսած սկայպից 
վերջացրած Facebook-ով. փորձագետ 
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ԱՄՆ-ի ամենախոշոր ազգային անվտանգության 
ծառայության մի աշխատակցի կողմից գաղտնի 
փաստաթղթերի բացահայտումը ցույց  տվեց, որ 
գաղտնալսվում են գրեթե բոլոր սոցիալական ցանցերը` 
սկսած սկայպից վերջացրած Facebook-ով: Այս  մասին, 
այսօր` հունիսի 19-ին, մամուլի ասուլիսի ժամանակ նշեց 
տեղեկատվության անվտանգության փորձագետ Սամվել 
Մարտիրոսյանը: Նրա խոսքով՝ միակ խոշոր ցանցը, որը 
չկար այդ ցուցակում, դա Twitter-ն է: 
«Պարզ դարձավ, որ գործում է մի համակարգ, որը թույլ է 
տալիս գաղտնի գործակալության աշխատակիցներին 
անմիջապես ներթափանցել օգտատերերի ներքին 
գործունեության տարածք՝ սկսած չաթերից, ֆայլերի 
փոխանցում, գրառումներ, սայթի հասցեներ եւ այլն եւ 
այլն»,- նշեց փորձագետը՝ հավելելով, որ ԱՄՆ ազգային 
անվտանգության գործակալությունը խոստովանել է, որ 
նման համակարգ գործում է: 
«Բայց խոսքը նրա մասին չէ, որ ծառայությունն 
անմիջապես ներթափանցում է Facebook-ի սերվերների 
մեջ, այլ կա առանձնացված սերվեր, որին այդ 
գործակալությունը դատական հայցով ուղարկում է 
տվյալ գործը եւ նոր թույլատվություն ստանում: Գաղտնի 
ծառայության աշխատակիցը բացահայտեց նաեւ 
անսահման ինֆորմացիան, որտեղ երեւում է, թե ինչ 
քանակի փաստաթղթեր է ստանում գործակալությունը 
տարբեր երկրներից: Օրինակ, ԱՄՆ-ի մասին նշեց, որ 30 
օրվա մեջ ստանում են մոտ 3 մլրդ փաստաթուղթ»,-ասաց 
փորձագետը: 
Նա նաեւ նշեց, որ այդ փաստաթղթերում երկրները 
ներկված էին կանաչից դեպի կարմիր: «Կանաչը քիչ 
ակտիվություն է, կարմիրը՝ շատ: Հայաստանը դեղին էր, 
այսինքն մեր հանդեպ հետաքրքրությունը նույն գույնի էր, 
ինչ ԱՄՆ-ի: Օրինակ Վրաստանն ու Ադրբեջանը կանաչ 
են»,- նշեց Սամվել Մարտիրոսյանը: 
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հատուկ 
ծառայություններին, նա ասաց. «Այն, որ մեր ԱԱԾ-ն 
կարող է Facebook-ն ամբողջությամբ գոնե մոնիթորինգ 

անել, չեմ ասում ներքին, այլ բաց գրառումները, նույնիսկ 
ես դա կկասկածեմ: Գիտե՞ք ինչու, որովհետեւ ֆեյսբուքը 
փակ համակարգ է: Ֆեյսբուքի հասարակ օգտատիրոջ 
գրառումները կարելի է գաղտնալսել, եթե չի միացրել 
«սեքյուր բրաուզինգը»: Օրինակ, նույնիսկ երեխաների 
մոտ հեռախոսի միջոցով անգամ սրճարանում, թույլ է 
տալիս ամբողջ կապը գաղտնալսել, եթե պաշտպանված 
կապ չեն օգտագործում»,- նշեց նա:, պաշտպանվելու 
առումով խորհուրդ տալով միշտ զգոն լինել, 
գաղտնաբառը երկար լինի: 
Ինչ վերաբերում է «Օդնոկլասնիկի» կայքին, 
Մարտիրոսյանը հիշեցրեց, որ մի ժամանակին 
մեղադրում էին, որ դա ռուսական գաղտնի 
ծառայությունների կայքն է, քանի որ պահանջում է, որ 
գրանցվելիս պարտադիր քո նկարը տեղադրես: «Եթե 
հանկարծ շունիկի նկարն էին դնում, ջնջում էր: Սկսեցին 
մեղադրել, որ դա նրա համար է, որ կայքում աշխատում է 
դեմքի ճանաչման ավտոմատացված համակարգ եւ 
շունիկը խանգարում է ФСБ-ին նորմալ աշխատել: Միշտ 
պետք է հաշվի առնել, որ դա ուրիշ երկրի օրենքнերի 
տակ է գտնվում եւ Ռուսաստանում գաղտնի 
ծառայության համակարգը բավականին լավ է գործում եւ 
պետք է այնտեղից էլ զգույշ մնալ»,- խորհուրդ տվեց 
փորձագետը: 

 

Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
Ուղերձ 

Հայաստանի Հանրապետության 

նախագահ` 

ՍԵՐԺ  ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ 

     Մեծարգո  Նախագահ 
      Մենք, ՀՀ Նախագահին առընթեր հայրենական 

ճարտարապետության ու քաղաքաշինության բնագա-

վառում Հայաստանի Հանրապետության պետական 

մրցանակի շնորհման  հանձնախմբի անդամներս, 

խորապես մտահոգaված հանրապետության ողջ 

տարածքով մեկ  ճարտարապետության ազգային ժա-

ռանգության հանդեպ սեփականատերերի նախաձեռ-

նությամբ ու պետական ատյանների թողտվությամբ  

վերջին տարիներին սկիզբ առած ու հաղթարշավի 

վերաճած վարյագ վերաբերմունքից,      փաստելով խնդրո 

առիթներով  հանրությունում  օր օրի հնչեցվող 

տագնապի ու պահանջի հանդեպ պետության  թևաթափ 

կեցվածքն ու անտարբեր պահվածքը,  ինչի հետևանքով 

չքացան, աղավաղվեցին  կամ  կորստյան շեմին են 

հայտնվել   պետական պահպանման ցուցակներում 

գրանցված  “Սևան” հյուրանոցը, Երիտասարդների  

պալատը,  Ծածկած շուկան,  Հանրապետության 

հրապարակի ողջ համալիրը, բնակելի ու հասարակական   

բազմաթիվ այլ շենքեր ու շինություններ, այժմ էլ 
“Զվարթնոց”  օդանավակայանի    հոյակերտ 

հորինվածքը, որի սեփականատերն արդեն իսկ դիմել է  

այն քանդելու թույլտվություն ստանալու հայցով, 
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վկայելով, որ այս ամենով նաև կոպտորեն խախտվում են 

միջպետական մեր արտավորությունները, որոնք 

ամրագրված են ճարտարապետական ժառանգության 

պաշտպանության Եվրոպական  համաձայնագրում և 

վավերացված  ՀՀ Կառավարության  կողմից, և, 

վերջապես, գիտակցելով, որ մշակութային 

ժառանգության շարունակական  կորուստը սկիզբն է 

ազգային ինքնության անէացման կամ, որ նույնն է,  

ազգային պետականության կործանման և, որ մենք,  

առաջին հերթին` ճարտարապետներս, կամա թե ակամա 

մեղսակիցն ու մասնակիցն ենք  դառնում արատավոր 

այս գործընթացի, հորդորում  ենք  Ձեզ 

     Հրահանգել պատկան ատյաններին վերջ  դնել  
անարգանքին  և  օրենքով սահմանված կարգով`  

հասցված վնասի հատուցմամբ,  նաև ի ցույց  վաղվա  

ընդվզողներին`   Մաշտոցի պողոտայի Ծածկած շուկան 

վերադարձնել Երևանի  համայնքին` այն վերականգնելու 
և նախնական նշանակությամբ օգտագործելու 
նպատակով:  

     Հրահանգել պետական ու տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին , նաև  շահառու այլ  
կազմակերպությունների`  հատուկ քննության  ենթարկել  
պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների 

պահպանման ու օգտագործման խնդիրներում  երկրում 

տիրող ներկայիս  անհանդուրժելի  վիճակը և 

օրենսդրական առաջարկություններ ներկայացնել   այն  

բարելավելու համար:    

       Մեծարգո Նախագահ 

       Մեր խորին համոզմամբ ճարտարապետության 

բնագավառում պետական մրցանակների շնորհման 

գաղափարն ինքնին  պետք է որ միտված լիներ  մեր 

ազգային մշակույթի զարգացման, ճարտարապետական 

արժեհամակարգի զորացման, պահպանման ու 
հանրահռչակման խնդիրներին:   Սակայն երբ  

պետությունը մի ձեռքով  խթանում է մշակույթը, մյուսով` 

արտոնում նրա կործանումը, ապա   իմաստազրկվում է  

ոչ միայն  բնագավառում պետական մրցանակներ 

շնորհելու   գաղափարը, այլև  ընդհանրապես մեզանում 

ոլորտի  կրթական համակարգի առկայությունը, քանզի 

անհնար է կրթել ազգային ոգով տոգորված սերունդ, եթե 

նա  հետադարձ հայացքի իր հորիզոնում նախնյաց  

արարումներ  այլևս չունի:  

        Ճարտարապետական արժեքի կորուստն 

անվերադարձ է և վիճակը շտկելուն ուղղվելիք  կտրուկ 

քայլեերի ձեռնարկումը` անհետաձգելի:  Հապաղման 

ժամանակ այլևս չունենք: 

             Հանձնախմբի անդամներ, ճարտարապետներ ` 
       Սաշուր Քալաշյան  /նախագահ/ 

       Մկրտիչ Մինասյան                                                   

       Հրաչյա Պողոսյան       

       Ալբերտ Զուրաբյան   

        Անուշ Տեր- Մինասյան                                                 

       Մհեր Չերքեզյան                                                          

       Սարգիս Սարդարյան                                                
       Աշոտ Արշակյան                                       

Երևան  20   մայիսի 2013թ. 
 

Øß³ÏáõÛÃ 
 
Ø»ñ μ³ñ»Ï³Ù å³ñáÝ ØÇñ¹³ï Ø³ñïÇñáëÛ³ÝÇó ëï³ó»É 
»Ýù ß³Ñ»Ï³Ý ÙÇ Ñá¹í³Í£ Ðá¹í³ÍÁ ÉÇÝ»Éáí 
»ñÏ³ñ³ßáõÝãª ïå³·ñí»Éáõ ¿ ÈáõÛëÇ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³Ù³ñáõÙ£ 

ÊÙμ³·Çñ 
 

Արաք 

 

 
ØÇñ¹³ï Ø³ñïÇñáëÛ³Ý 

 
Ով անցեալ ունի չի կարող յուշեր չունենալ , Թէ որ փուչ է 

անցեալդ, ինչ իմանաս Յուշն ինչ է:                                 

Պարոյր Սևակ: 

 

 

 
 

Արաք քաղաքը 
                                                                                                                     

Արաք քաղաքը  համարւում է կենտրոնական 

նահանգի կենտրոնը: Քաղաքը գտնւում է Թէհրանից 288 

կիլոմէտր հեռաւորութեան վրայ և նախկինում կոչւում էր 

Արաղը Աջամ, ապա Սուլթանաբադ: Ռէզաշահի օրրօք 

անվանակոչւում է Արաք: 
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Արաք քաղաքը գտնւում է Թէհրանի  հարաւ- 

արևելքում: Շրջապատւած լինելով մի կողմից Ալբորզ և 

Զագրոս լիռնաշխթայով, միւս կողմից անապատով, ունի 

շատ փոփոխական կլիմա: Պաղ չոր ձմեռներ, օդի 

ջերմութիւնը  մինչև -25 սէնթիգրէդ, հաճելի գարուն,  տաք 

և չոր ամառներ  և բարեխառն աշուն: 

Քաղաքի  արևմտեան հատւածից է անցնում  

չորեղանակային գետը,  որը սկիզբ է առնում Ղարա-

քարիզի շրջանի քահրիզներից  (աղբիւրներից) և 

թափւում է Մուղան անապատը: 

 

Քաղաքը հիմնւել է հին  Դաշտգերտ  քաղաքի վրայ, 
որը աւերւել էր մոնգոլական արշաւանքների ժամանակ: 

Նոր քաղաքը կառուցւել է 1795 թւականին վերջաորւել 
1850 թւականին: Ֆինանսաւորւել է Ղաջարեան 

տիրապետութեան ժամանակ, Ֆաթալիշահը Ղաջարի  

կարգադրութեամբ, սակայն ծրագրի և  կառուցման 

ամբողջ պատասխանատուն է եղել շահի վստահելի 

հրամանատար Եուսէֆ (Յովսէփ) Խանը Գորջին, 

Ռուսահպատակ: Նա ունենալով կալւածային 

անհամաձայնութիւններ իր հօրեղբօր տղայի հետ, որը 

հովանաւորւում էր Ռուս կայսր Քաթրինի կողմից. 

ապաստան գտնելով Ֆաթալի Շահ Ղաջարի կողմից, նրա 

հրամանով նշանակւում է պահակագնդի ընդհանուր 

հրամանատար, անւանակոչւելով Եուսէֆխանը 

սփահդար:  

Քաղաքը շահի անունով կոչւել է Սօլթանաբադ 

(արքայեաշէն). Եուսէֆ  խանը, Շահի 

հրամանով նշանակւում է քաղա-

քապետ: Աղքատութեամբ տառապ-

ւող երկրում, կարգաւորում,  

հիմնա-ւորում է հզոր զորախումբ  և 

քաղաքը անւանակոչում Արաղը 

Աջամ: Շեղում է գետի ընթացքը 

նաև կառուցում պաշտպանողական 

ամրոց, շրջապատւած հաստ 

պատով և խրամով: Համաձայն պատմաբաների 

ամբողջ աշխատանքը կատարել է իր անձնական 

ծախսով: 

1891 թւականին էլ Երեսփոխ քաղաքապետ 

Էթէմադ Սալթանէ Միրզա Հասան խանը, նորոգում է 

Արաք քաղաքի բոլոր խանութները, պարտէզները 

նաև կառավարական բոլոր հիմնարկութիւնները:  

Արաք քաղաքը իրանի հազւագիւտ ճարտա-

րապետական  ոճով պատրաստւած  քաղաքներից է: 

Ֆրանսացի ճարտարապետ Թիզերը, որը Գեներալ 
Գարդընի ընկերակցութեամբ Նապոլիոնի հրամանով 

ժամանել էր պարսկաստան, Արաք քաղաքը 

նմանացնում է Ֆրանսիաի Նիս քաղաքին:  

Արաքը մոդէռն նոր քաղաք է, արգաւանդ 

բարեբեր հողատարածքով, իր  խաչաձև ճարտարա-

պետական ոճով, միահաւասար կոկիկ լայն 

փողոցներով, բոլոր փողոցները  միմիանց  

հորիզոնական դիրքով և գմբէթաձև բազառով: 

Գեղեցիկ ու ընդարձակ քարվանսրաhներով, 

հռչակւած է որպէս քաղաքների հարսը: Քաղաքը 

նախկինում կառուցւէլ է երկու յարկի վրայ, ներքին և 

վերին յարկեր, որ խաղաղութեան պահին ժողո-

վուրդը ապրում էր վերին յարկում, իսկ պատերազմի 

օրերին տեղափոխւում էին ներքին յարկ: Այդ իսկ 

պատճառով երբէք թշնամին չի յաջողել ներխուժել 
քաղաքը:  

Ունեցել է վեց դարպասներ որոնք կոչւում էին, 

Արևլքը, «Շահրգերդ», Յիւսիսը, «Ռազան», Արև-

մուտքը,  «Հաջալինաղի», հարաւը, «Ղէբլէ» անուն-

ներով. որոնք քաղաքի բարկաւաճման  հետևանքով 

ոչնչացւել են: 

Ռէզաշահը Փահլաւէի օրօք  կառուցւեց Իրանի 

Արևելք–Արևմուտք միացնող ծայրէիծայր երկաթու-
ղագիծը, անցնելով Սուլթանաբադի արևմտեան շրջա-

նից, հիմնելով այնտեղ Արաք կոչումով կանգառը, որը 

թերևս դարձաւ քաղաքի բարգաւաճման հանգամանք-

ներից ամենա կարևորը: 

Ներկայում Քաղաքը համարւում է առևտրի, 

արւեստի, համալսարանական ու զբօսաշրջիկ 

կենտրոն: Ունի մեքենաշինութեան, ալիւմինաշինու-
թեան, քարիւղազտարան,  փեթրոքիմեական  և այլ 
գործարաններ: 

Արաքի նշանաւոր վայրերից կարելի է 

համարել:-- 

Ա:- Շուկան: 

Բ:-Պատմական քառեղանակ բաղանիքը : 

Գ:- Բաղը նզամշահր: 

Դ:- Թանգարանը: 

Ե:- Մոսթոֆիի սարը: 

Արաք քաղաքը ունեցել է շատ նշանաւոր 

դէմքեր որ բոլորի անուները յիշատակել այս 

պարբերականում հնարաւոր չէ, ուստի բաւարարւում 

է յիշել մի քանիսի աննուները : 

 

Ա:-Ղաէմ Մղամ Ֆրահանի Վարչապետ :(1779-

1885) 

Բ:-Միրզա Թաղիխանը Ֆրահանի (Ամիր Քաբիր 

) Վարչապետ: (1807-1852) 

Գ:-Մորթէզա Ղոլի Խանը Բայեաթ:(1890-1950) 

Դ:-Այթօլահ Մոհաջրանի:1954 

Ե:-Պրոֆսոր Վահէ Պետրոսեան:- 

Աշխարհահրչակ,  Աստղագետ,Գիտնական: 

 

Արաքը ճանաչւած է որպէս Իրանի առաջին 

շախմատային նոր  քաղաք: 880 մեթրանոց ուղիղ 

խաչաձև, Գմբէթաձև ծածկով բազառը, (շուական) 

ներկայացնում է որպէս այս  շախմատային քաղաքի 

կենտրոնը: Երկու կողմերը շրջապատւած 

խանութներով և առևտրի կենտրոներով, որը 

սկսւուամ է Արևմուտքից, Ղէբլէ դարպասից մինչև 

Արևելք Ռազան դարպասը, իր դիրքով ընկալւում է 

իւրայատուկ: Հարաւ  Հիւսիս երկու թևերի միացումը 

կոչւում է Չարսու «Քառկողմ» որի ամենագեղեցիկ 
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հոյակապ գմբէթը շուկայի ամենագեղեցիկ մասն է 

կազմում: 

 

Պատմում են թէ, քառկողմ հրապարակի 

առաստաղը լինելով շատ բարձր և լայնածաւալ, որևէ 

ճարտարապետի չի յաջողւում կառուցել այն: 

Կառուցելուց քիչ անց, գմբէթը թափւում աւերւում էր: 

Վերջապէս մի ճարտարապետ յանձն է առնում 

կառուցել այն:  Նոր ճարտարապետը, գմբէթի մի 

մասը հիմնելով, պահանջում է որ մի թոկ բերեն, նա 

թոկով չափում է գմբէթի բացւացքը և թոկը հանձնում 

քաղաքապետին խնդրելով ապահով պահեն այն: Այս 

դէպքից յետոյ ճառտարապետը անհետանում է և 

առաստաղը մնում է անաւարտ: Աշուն ձմեռ անցնում 

են Վերջապէս ճարտարապետը ներկայանում է 

պահանջելով թոկը բերեն:  Երբ գմբէթի բացւացքը 

չափում են, ցոյց է տալիս որ բացւացքի  ծաւալը, 

նախկինում չափւածից  աւելի լայն է: 

Ճարտարապետը բացատրում է թէ ահա սա էր 

գմբէթի թափւելու գաղտնիքը: Այսպիսով նա 

կառուցում է գմբէթը, որը մինչ օրս մնացել  է 

կանգուն: 

 

  
 

    

 
 

  
           

Շուկայից և իր հարակից շէնքերից նմուշներ: 

 

Արաքի բազառը իսկապէս հետաքրքիր է տեսնել: 
Բազառի հիւսիս հարաւ տարացքում կան փողոցներ, որ 

գոզար «անցուղի» են կոչւ ում, այս զուկահեռ փողոցները 

միանում են քաղաքի տարբեր շրջաններին: Բազառում 

քայլելիս տեսնում ենք արևի շողքեր որ առաստաղում 

պատրաստւած  լուսանցքներից իջնելով       լուսաւորելով 
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 շրջապատը,  գեղեցիկ տեսք տալով շուկային:  

 

Շուկայի խաչաձև կառոյցը հաւանակութիւն է տալիս որ 

նախագիծը կատարւել է մի քրիստոնեաի միջոցով ,գուցէ 

և մի հայի միջոցով:  

 

 
 

 
 

Արաք Քաղաքի կենտրոնում է Բաղը Մէլին 

«հանրային հրապարակ» Այժմ կոչւում է Մէյդանը 

Շոհէդա «նահատակների հրապարակ»: Հրապարակի 

հիւսային կողմում է Շահիդ Բըհէշտիի պողոտան 

որտեղ գտնւում քառեղանակ բաղանիքը: 

 

           
 

Այս քառեակ բաղանիքը, քաղաքի պատմական 

տեսարժան վայրերից մէկն է, որը ներկայացնում է 

որպէս թանգարան, կոթող:  

Բաղանիքը ունեցել է փողոցներին միացնող 

չորս տարբեր մուտքեր: 

Բաղանիքը հին ժամանակներից մնացած 

ամենագեղեցիկ ճարտարապետական յիշատակն է: 

Այս պատմական կոթողը, Ղաջարեան 

ժամանակաշրջանում հիմնւել է  Հաջի Մոհամադ 

Խոնսաիի միջոցով, երեք տաբեր մասերի. Արական,  

իգական և կրօնական փոքրամասնութիւների համար. 

( ես չեմ յիշում որևէ հայ օգտւած լինի):  

 

Բաղանիքի ներսում Ցուցադրութեան դրւած 

իրերը, պարունակում են ղահւէխանէի, «Սրճարանի», 

հոգէբանական, լոգանքի վերաբերեալ նկարներ, 

ձեռագրեր Ղորանից, փաստաթղթեր և վաւերագրեր, 

որոնք պատկանում են Իսլամական և 

նախաիսլամական շրջաներին 

Þ³ñ. 1 
 

 
Ð³½³¯ñ ³÷ëáë, áñ Áëå³éí»ó ·³ñáõÝÁ Ýáñ μ³ñÇùÇ, 
ºõ í»ñç³ó³í Ý³Ù³ÏÝ Çëå³é »ñÇï³ë³ñ¹ ï³ñÇùÇ£ 
ºõ ³ÛÝ ÃéãáõÝÝ »ñ³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ïÕ³ßáõÃÛ³Ý 

 ³Ýí³Ýí³Í, 
Ð³½³ñ ³÷ëá¯ë, áñ ãÇÙ³ó³Ýù Ã» »°ñμ »Ï³í, »°ñμ 

 ·ÁÝ³ó£ 
*** 

ºñ»Ï »ë ï»ë³, áñ Ï³íÇ ·ÉËÇÝ 
¼³ñÏáõÙ ¿ñ áïùáí ÙÇ μÁñáõï í³ñå»ï£ 
Î³íÝ ³ë³ó Ýñ³Ý Çñ ³ÝÓ³ÛÝ É»½íáí. 
§ø»½ å»ë ¿Ç »ë, É³°í í³ñíÇñ ÇÝÓ Ñ»ï¦£ 

*** 
ºÉÇ°ñ áõ »°Ï, »°Ï, Ù»ñ ëñïÇ Ñ³Ù³ñ 
ä³ñ½Ç°ñ ¹Åí³ñÇÝ Ù»Ï ËÝ¹ÇñÁ Ù»ñ. 
Ø»Ï ·³í³Ã ·ÇÝÇ μ»ñ ³Ýáõß ³Ý»Ýù, 
Ü³Ëù³Ý Ù»ñ Ï³íÇó ßÇÝ»Ý ·³í³ÃÝ»ñ£ 

¥ú. Ê³Û³Ù, Ã³ñ·. Ð. ØÇñ½³Û³ÝÇ¤ 
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ÊáÑ»ñ 
 

Ø»ñ ²Ýó³Í Ö³Ù÷³Ý 
Â. Ô³ñ³Ë³ÝÛ³Ý êÇñ³ÏóÇ 

 
Ø³Ùáõù³ ·ÛáõÕÇ Ùñ·³ÉÇó ³Û·ÇÝÝ»ñÇó ³ÝóÝ»Éáí, 

ËáñÁ ßÝã»óÇ ³ñμ»óÝáÕ åïÕ³ïáõ Í³é»ñÇ »õ Ã÷»ñÇ 
μáõñÙáõÝùÝ»ñÁ »õ ³ÛÝï»ÕÇó ãáñ ¹³ßï áõ μÉáõñÝ»ñ 
³Ýó»Ý»Éáí ÙÇ³ÛÝ å³ñëÏ³μÝ³Ï ¶³ÑñÇ ·ÛáõÕ ï»ë³ áñ 
³ÛÝù³Ý μáõñÙáõÝù³ÉÇó ã¿ñ ù³Ý Ø³Ùáõù³ »õ ãáñ ¹³ßï áõ 
ÑáÕáï μÉáõñÝ»ñ ³ÝóÝ»Éáí, Ù»Ï Å³Ù ³Ýó Ùï³Û Ñ³ï áõ 
Ï»Ýï Í³éÝ»ñáí ßñç³÷³Ïí³Í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ð³çÇ ²μ³¹ 
·ÛáõÕ: ²Ûó»É»óÇ Ð³ñ·»ÉÇ ù³É³ÝÃ³ñ ØÇÝ³ë ØÇÝ³ëÛ³ÝÇÝ Çñ 
ï³ÝÁ »õ Çñ»Ý  Ññ³õÇñ»óÇ ²ÕμáõÉ³Õ ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇ 
μ³óÙ³Ý, Ýß»Éáí áñ êÇñ³ù ·ÛáõÕÇó ù³É³ÝÃ³ñ Â³Ã»õáë 
Ù»Í å³åë áõ ºÕÇë³μ»Ã Ù»Í Ù³ÙÇë ¿É »Ù μ»ñ»Éáõ »õ 
³í»É³óñÇ áñ ÏáÕùÇ ·ÛáõÕ Ø³Ùáõù³Çó Çñ Ë³ë ÁÝÏ»ñ 
ø³É³ÝÃ³ñ ØÏñïáõÙ Ø³ÝëáõñÛ³ÝÝ ¿É ³ÛÝï»Õ ¿ ÉÇÝ»Éáõ 
³ÛÝå»ë áñ Ù»Ý³Ï ãÇ ÉÇÝÇ:  Ò»éùÁ ù³ß»Éáí ·ÉËÇ ÉñÇí 
×»ñÙ³Ï³Í Ù³½»ñÁ, Çñ μ³ñÇ ÉáõÛëÇ å¿ë ×»ñÙ³Ï áõ 
í³ñ¹³·áõÛÝ »ñ»ëÁ ïñáñ»Éáí Çñ μÝ³Ï³ÝÇó Ëáßáñ ³ãù»ñÁ 
ïñáñ»ñáí ÍÇÍ³ÕÁ μ³óí»ó áõ ³ë³í. 

§²Û ¹³¹ áõ μÇ¹³¹, ³÷ëáë Ù³¹Û³Ýë Ýáñ »Ù Í³ËÇ, 
»ëïÇ ³ëïÍáõ ûñÝ ¿É Ù³ßÇÝ ã¿ ·³ÉÇë ûñ ù»½Ç ÕûíÉÁ ï³Ù, 
ï»ëÝ»Ù μÉùÇ Ï³ñ»Ý³Ù Ñ»Ýó Ù»Ý³Ï »ë ·³Ù... ¿Û ³÷ëáë 
Ù³¹Û³Ýë Í³Ë»óÇ, ï»ëÝ»Ù μÉùÇ Ï³ñ»Ý³Ù Ù» μ³Ý çáõé 
³Ý»Ù.. êÇñ¹ë ß³ï Ïáõ½Ç Ñ³Ù Ýáñ ßÇÝ³Í ¹åñáó¹ ï»ëÝ»Ù Ù¿ 
Ñ³½ ³Ý»Ù Ñ³Ù ¿É ï»ëÝ»Ù ù»é»ù³Ýóë Â³Ã»íáëÇÝ áõ 
Ø·ñ¹áõÙÇÝ.  Ð³Ù³ ³·»ñ ãÏ³ñó³ çáõé ³Ý»Ù, Ù¿ É³í 
Ïμ³ñ»í»ë áõ ï»Õë ¹³ñ¹³Ï ÏûÝ»ù…¾Û ³÷ëáë Ù³¹Û³Ýë 
Ñ»Ýó »ñÏáõ ûñ Ñ³é³ç Í³Ë»óÇ¦:    

ø³É³ÝÃ³ñ ÙÇÝ³ëÇ ½³í³ÏÝ»ñÁ μáÉáñÝ ¿É ³ñ¹»Ý 
ï³ñÇÝÝ»ñ Ø³ëç»¹ êáõ»¿ÛÙ³Ý ù³Õ³ùáõÙ Ü³íÃ³ÛÇÝ 
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ãùÇ ÁÝÏÝáÕ ¹Çñù»ñ ¿ÇÝ ·ñ³í»É »õ Ð³çÇ 
²μ³¹áõÙ ÙÝ³ó»É ¿ÇÝ ÙÇ³ÛÝ ÇÝùÁ »í ïÇÏÇÝÁ. Çñ»Ýù ¿É ³Û¹ 
·ÛáõÕÇ í»ñçÇÝ ù³ÝÇ Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇó ¿ÇÝ áñ 
å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ÇÝ ï»Õ³÷áËõ»É Ýáñ æáõÕ³:  ¼·³ÉÇ ¿ñ áñ 
ÇÝãù³Ý Ñáõ½ÙáõÝùáí ¿ñ ËûëáõÙ Çñ ÓÇÝ “Ù³¹Û³Ý-Á” Í³Ë»Éáõ 
Ù³ëÇÝ. ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç Çñ»Ý »õ Çñ ÓÇÝ  êÇñ³ù ·ÛáõÕáõÙ ¿Ç 
ï»ë»É, Çñ ÙÇ ³Ûó»ÉáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï:   ·»Õ»óÇÏ ¿ñ Çñ ÓÇÝ, 
Ë³éÁ ·áõÛÝ»ñáí μ³ó Ï³åáõÛï áõ ×»ñÙ³Ï  áïù»ñáí :   

ØÇ ÷áùñ Ñ³Ý·ëïí»Éáõó Ñ»ïá »õ ³Û¹ù³Ý ëÇñ»ÉÇ 
ù³É³ÝÃ³ñ ØÇÝ³ëÇ ½ñáõÛóÝ»ñÇó ³ÝÏáõßï ÉÇÝÇÉáí, 
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛ³Ùμ »õ ³÷ëáë³ÝùÇ ½·³óáõÙáí ÃáÕ»óÇ 
Ð³çÇ ²μ³¹ ·ÛáõÕÁ ÙïùÇë Ù»ç ÏñÏÝ»Éáí… §Ð³çÇ ²μ³¹Ý 
·ÛáõÕÝ ¿É ¿ ¹³ï³ñÏí»Éáõ… »ñ³ÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ ×³Ùμ»Ý 
μ³ó ÉÇÝ»ñ ·áÝ» Ñ³Ûñ»ÝÇù Ï·Ý³ÛÇÝ, ÝáõÝÇëÏ ÑÇßáõÙ »Ù Ñ»Ýó 
Ùï³Í»Éáõ å³ÑÇÝ ÇÝùë ÇÝÓ Ñ³ñó ¿Ç ï³ÉÇë… ¹» Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ 
³Ûë Í»ñ³ó³Í Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï ÇÝãå»ë Ïí³ñí»ñ »õ ³Ûë 
ëÇñ»ÉÇ ï³ñ»ó Ù³ñ¹Çù ÇÝã Ý»ñ¹ñáõÙ ÏáõÝ³Ý³ÛÇÝ Ð³Ûñ»ÝÇ 
»ñÏñáõÙ¦:  Ð»Í³ÝÇíáí ³Ýó³ ·ÛáõÕ»ñ,  Þ³É³Ù½³ñ, 
Ê³ñ³çÇ, Ê³ñ³çÇ Ý»Õ³Ýóù –å³ñëÏ. Ê³ñ³çÇ Â³Ý·-  
áñï»Õ ·ïÝíáõÙ ¿ Ñéã³Ï³õáñ ì³ËïÁ êÑ³Ã ³ÕμÛáõñ áñ 
å³ñëÇÏ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ áõËï³ï»ÕÇ ¿…  ²Ûë 
³ÕμÛáõñÝ»ñÁ ³ÝÏ³ñ·áñ»Ý å³ñμ»ñ³μ³ñ ÉóíáõÙ »Ý çñáí áõ 
Ñ³ÝÏ³ñÍ ëÏëáõÙ »Ý ³ñ³·áñ»Ý çñÇó ¹³ï³ñÏí»É »õ ãáñ 
ãáñ³ÝáõÙ »õ Ñ³ÝÏ³ñÍ ¿É çáõñÁ ³ÕμÛáõñÇ ³Ï»ñÇó μÉμÉÃ³Éáí 
ÉÇùÁ ÉóíáõÙ »õ ÑáëáõÙ ¹»å ·»ï:  ²Û¹ ûñÁ »ñμ Ñ³ë³ 
³ÕμÛáõñÝ»ñÇ ·ÉËÇÝ ³ñ¹»Ý ³é³ï çáõñ ¿ñ ÑáëáõÙ. »Ã» ûñÁ 
»ñÏ³ñ ÉÇÝ»ñ ³ÛÝù³Ý ÏÙÝ³ÛÇ áñ Ù¿Ï ³Ý·³Ù »õë íÏ³Û ÉÇÝ»Ç 
³ÕμÛáõñÇ ÉñÇí ãáñ³Ý³ÉÁ »õ ÝáñÇó μÉμÉÃ³Éáí çñáí Éóí»ÉÁ:  
àõñ³Ë ¿Ç áñ ßáõïáí ÙïÝ»Éáõ ¿Ç ÇÙ Ñ³Ûñ»ÝÇ ·ÛáõÕÁ »õ 
÷³Ã³Ãí»Éáõ` ÇÙ Ù»Í å³å-Ù³ÙÇë Ñ»ï,  Â³Ã»õáë »õ 
ºÕÇë³μ»Ã Ô³ñ³Ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ Ñ»Ýó ³ÛÝ ïÝ»ñáõÙ áñï»Õ 
ÍÝí»É ¿ÇÝ, Ð³Û³ëï³ÝÇó »Ï³Í, ÙÇ ÉñÇí Ô³ñ³Ë³ÝÛ³Ý 
·»ñ¹³ëï³Ý Ý»ñ³éÛ³É ÇÙ ë»ñáõÝ¹Á…  

 
 
 
 
 
 
 

Â³Ù³ñ ö³ÝáëÛ³Ý 
Ð³Û»ñ»Ý-å³ñëÏ»ñ»Ý ³é³Í³ÝÇ 

 

فارسي-زبانزدهاي ارمني  

   تاليف  تامار پانوسيان
 

86- ²Ù»Ý ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³ë»É£ 
       ÖßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ ³ãù ¿ Í³·áõÙ£ 

.هر سخن جايي و هر نكته مقامي دارد  

 
87- ì»ñÝ³ïáõÝÁÁ ¹³ï³ñÏ ¿£               ، نادانكله پوك.  

 
88- ²ÕμÛáõñÁ Çñ»ÝÇó çáõñ åÇïÇ áõÝ»Ý³£ 

.خوش چاهي كه آب از خود بر آرد  

 
89- ´»ñ³Ý Ï³, Ñ³ó ãÏ³. Ñ³ó Ï³ μ»ñ³Ý ãÏ³£ 

نيست ، ) كودك شير خواره(هست به به ) نان به زبان بچه ها(وقتي په په 
  .وقتي به به هست په په نيست

 
90- ¾ßÁ ·áÙáõÙ Ã³μ Ï³ÝÇ£ 
       ¿ßÁ ·áÙáõÙ ·ÉÙÍáõÙ ³£              خر تب مي كند.  

 

 
 

 



 

  

 1رويه-نامه لويسماه

  1392ماه  خرداد 178ه شمار

 انتظارات و خواسته هاي جامعه ارامنه ايران از رئيس جمهور آينده

  
جامعه ارامنه ايران به عنوان بزرگترين جامعه اقليت ديني در كشور، در تاريخ پرفراز 
و نشيب ايران عزيز همواره در كنار برادران مسلمان، زرتشتي، كليمي و آشوري خود 

مرزهاي اين خطه پرگوهر دفاع كرده و در راه پيشرفت كشور از هيچ مجاهدتي از 
  .فروگذار نكرده اند

با مشاركت همه جانبه در تمامي عرصه ها و با اداي دين شهروندي خود، ارمنيان ايران 
براساس مفاد قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با دلگرمي از منويات مقام معظم 

اين نكته را بخاطر بسپاريد كه جمهوري اسالمي ايران طرفدار «: ندرهبري كه فرمود
ملتهاي مظلوم است، با ظالمان مخالفت و مبارزه مي كند و در مقابل زورگويي و زياده 

، در خصوص رشد و تعالي عمومي كشور و جامعه »خواهي با همه وجود مي ايستد
  : جمهور آينده ايران داردانتظارات و خواسته هايي به شرح زير از رئيس  ارامنه 

  
  :در سطح ملي و بين المللي

 در زمينه اقتصادي و اجتماعي، جامعه ارمنيان ايران از رئيس جمهور آينده مي - 1
مقاومتي، در خواهد تا در تقابل با سياست هاي تحريم همه جانبه، با حفظ مباني اقتصاد 

 ناشي از رشد كم و جتماعيراه بهبود زيربناي اقتصاد و صنعت كشور و اصالح روابط ا
  .ناكافي اقتصاد و توسعه نامتوازن فعلي گام هاي موثر بردارد

 در زمينه سياست خارجي، جامعه ارمنيان ايران از رئيس جمهور آينده مي خواهد - 2
تا با حفظ اصول استقالل، جمهوريت و تماميت ارضي كشور، عليه سياست هاي 

 و منزلت كشورمان در عرصه مناسبات منطقه اي زورگويانه ايستادگي كرده و جايگاه
  .و بين المللي را تثبيت نمايد

 در زمينه علم و فناوري، جامعه ارمنيان ايران از رئيس جمهور آينده مي خواهد - 3  
تا مشكالت موجود در آموزش و پرورش و آموزش عالي را به مرور رفع و اهميت 

  .بيشتري براي تحقيقات و فناوري قايل گردد
 در زمينه مشاركت زنان در توسعه و پيشرفت راهبردي كشور، جامعه ارمنيان -4  

ايران از رئيس جمهور آينده مي خواهد تا با توجه به رشد بي سابقه سطح آموزش 
عالي و تكميلي بانوان، در راه اصالح سياست هاي استخدامي و بكارگيري موثر از 

  .ون گام برداردظرفيت هاي تخصصي آنان در عرصه هاي گوناگ
  :در سطح جامعه ارمني  
، .) م1915. ( ش1294 واقعه نسل كشي ارمنيان بدست حكومت عثماني در سال - 1

كه در اثر آن يك و نيم ميليون قرباني بيگناه بكام مرگ فرو رفتند، يكي از بزرگترين 
يان جامعه ارمن. جنايات عليه نوع بشر و دردناكترين زخم تاريخي ارامنه جهان است

ايران از رئيس جمهور آينده مي خواهد تا در راه محكوميت اين جنايت بزرگ و 
  .جنايات نظير آن، اقدامات مقتضي را معمول دارد

 جامعه ارمنيان ايران از رئيس جمهور آينده مي خواهد تا با حمايت هاي مادي و - 2
ه اين جوامع ب  معنوي به نهادهاي آموزشي، فرهنگي و ورزشي جوامع اقليت ديني، 

  .كمك نمايد
 اشتغال اقليت هاي ديني در دستگاه هاي دولتي در سال هاي اخير تقليل يافته - 3  

جامعه ارمنيان ايران از رئيس جمهور آينده مي خواهد تا با اتخاذ تدابيري اين . است
  .كاستي را برطرف نمايد

ني از جمله اقداماتي  احراز پست معاونت يا مشاورت وزارتخانه ها توسط اقليت دي-4  
  .است كه مي تواند تبعات مثبت داخلي و خارجي داشته باشد

 جامعه ارمنيان ايران همچنين از رئيس جمهور آينده مي خواهد تا براي كاهش - 5  
 مكرر قانون مدني در باب مسائل ارث، مساعدت هاي 881معضالت ناشي از ماده 

  .حقوقي و اجرائي به عمل آورد
ساز و كارهاي موثر براي برقراري ارتباط مابين قوه مجريه و جوامع اقليت  يكي از - 6

هاي ديني، تشكيل نهاد معاونت يا مشاورت رياست جمهور، وزارت ها و استانداري 
جامعه ارمنيان ايران همچنين از رئيس جمهور . هاي مرتبط در امور اين جوامع باشد

  .آينده مي خواهد تا در اين خصوص اهتمام ورزد
  شوراهاي خليفه گري ارامنه تهران، اصفهان و آذربايجان

  نمايندگان فعلي و ادوار ارامنه شمال و جنوب ايران در مجلس شوراي اسالمي
  »آليك«جمعيت ادبي و هيئت سردبيري روزنامه ارمني زبان   

  »هويس«و » پيمان«، »آراكس«نشريات 
  »هايلي«و » هاماينك«سايت هاي خبري و اجتماعي 

مهندسان و «، »رافي«، »سيپان«، »آرارات«من هاي فرهنگي، ورزشي و اجتماعي انج
  »معلمان«، »نويسندگان«، »معماران ارمني

پزشكان «، »فريدن«، »چهارمحال«، »سردارآباد«، »نائيري«، »ملي و فرهنگي«  
انجمن هاي فرهنگي، ورزشي و  »خيريه بانوان«، »دانشجويان ارمني«، »ارمني

اراك، رشت، انزلي،   نه در تهران، اصفهان، تبريز، اروميه، شاهين شهر،اجتماعي ارام
  شيراز، اهواز، گرگان، سلماس، ساري، مشهد، قزوين، آبادان، گردآباد، زرنه و قُرُق

آثار ديني و فرهنگي ارمني در استان بينگول تركيه در معرض خطر فاجعه 
  طبيعي و تخريب

  

كيه در استان بينگول تركيه آثار ديني و  چاپ تر" راديكال "طبق گزارش روزنامه   
فرهنگي ارمني در معرض خطر فاجعه طبعي و تخريب به دست دزدان آثار باستاني 

  .قرار مي گيرند
 ( " اسكيكاواك " واقع در روستاي " سورپ هواننس"طبق اين روزنامه كليساي   

 نيازمند  ميالدي احداث شده است1800استان كيقي بينگول كه در سال هاي ) آرگ 
در اين استان صد ها اثار فرهنگي و تاريخي وجود دارند كه به . بازسازي مي باشد

طبق گزارش . علت بي تفاوتي حكومت روز به روز تخريب و ويرانه مي شوند 
 كليساي ارمني بازسازي شده 45 در استان كيقيلي تا امروز فقط " راديكال "روزنامه 

  .اند
 

  ستقبال ايروان از پيشنهاد گازي ايرانا
 

   
زايش صادرات گاز به معاون وزير انرژي و منابع طبيعي ارمنستان پيشنهاد ايران براي اف

  .ايروان را جالب توجه خواند
آرگ گالستيان، معاون وزير انرژي و منابع طبيعي ارمنستان در واكنش به سخنان روز 
گذشته محمد رئيسي، سفير ايران در ارمنستان درباره آمادگي تهران براي افزايش 

  .جهي استاين موضوع شايسته بررسي و ايده جالب تو: عرضه گاز به ايروان گفت
ايران آماده : به خبرنگاران گفت)  خرداد21(روز گذشته   سفير ايران در ايروان

  .كمك به ارمنستان در زمينه عرضه گاز به مقدار و اندازه اي است كه مي تواند
در ازاي دريافت گاز از ايران به اين كشور برق مي دهيم و اين پروژه : وي افزود

  .براي دو كشور سودآور است
ارمنستان را آغاز كرد؛ -  ساخت خط لوله گازي ايران2004 ارمنستان در سال دولت

  . به بهره برداري رسيد2007اين خط لوله در سال 
بر اساس قرارداد گازي ميان ايران و ارمنستان، : اين مقام ارشد ارمني اظهار كرد

رداتي از ايروان مي تواند در صورتي كه به گاز بيشتري نياز داشته باشد،حجم گاز وا
  .ايران را افزايش دهد

وي در پاسخ به سوالي درباره اين كه آيا ارمنستان تصميم درباره جايگزيني گاز 
اين سوال سختي : وارداتي از ايران با گاز روسيه را پيش خواهد برد يا خير گفت

است، اما بهرحال، منابع، مسيرها و گزينه هاي بيشتر عرضه سوخت براي يك كشور، 
  .يشتري را براي آن به همراه داردامنيت ب

اگر قرار باشد كه ما گزينه اي را انتخاب كنيم، ترجيح مي دهيم : گالستيان يادآور شد
  .كه گزينه اي را انتخاب كنيم كه براي ما در زمينه سياسي و اقتصادي سودآورتر باشد

ردات ارمنستان ذخاير هيدروكربوري اندكي دارد و براي تأمين انرژي خود، به وا
سوخت، يك نيروگاه هسته اي ساخته شده در حكومت شوروي سابق و منابع 

  .تجديدپذير انرژي وابسته است
با توجه به اختالف هاي سياسي با آذربايجان، همسايه نفت خيز شرقي و تركيه، همسايه 
غربي ارمنستان، اين كشور اروپايي نيازهاي انرژي خود را از ايران و گرجستان تأمين 

  .ندمي ك
  . واردات گاز از ايران را آغاز كرده است2009ارمنستان از اواسط سال 



 

  

 2رويه-نامه لويسماه

  1392ماه  خرداد 178ه شمار

 شناختاستقالل جمهوري قره باغ را به طور رسمي ايالت لويزيانا آمريكا 

   
طبق گزارش سايت رسمي ارگان قانونگذاري ايالت لويزيانا آمريكا اين ايالت استقالل 

  .جمهوري قره باغ را به طور رسمي شناخته است
اين ايالت از رييس جمهوري و كنگره اياالت متحده آمريكا خواسته اند تا نمايندگان 

قابل ذكر است كه . به حق تعيين سرنوشت و حق دمكراسي ملت قره باغ كمك كنند
  .لويزيانا چهارمين ايالت آمريكا مي باشد كه استقالل جمهوري قره باغ را شناخته است

 
  

 ي ارمنستانآينده حل بحران قره باغ و موضع رسمي رهبر

   
رئيس جمهوري ارمنستان اخيرأ طي كنگره حزب جمهوري خواه كشورمان و شوراي 
سازمان پيمان امنيت جمعي بر افزايش ضريب امنيتي قره باغ و ضمانت هاي الزم 

  .تأكيد گذارده است
 ماجراجويي آماده پاسخگويي قاطع به كليه تحريكات و"وي اعالم داشته است كه   

افكار عمومي قره باغ از سخنان رهبري ارمنستان استقبال . "ها عليه امنيت ما مي باشيم 
كرده و عقيده دارند در منطقه اي كه كشور جنگ طلبي همانند آذربايجان وجود 
دارد، الزم است كه حكومت هاي ارمنستان و قره باغ نظام امنيتي و دفاعي خود را 

   .تقويت بخشند
بابايان مدير اداره اطالعاتي نهاد رياست جمهوري قره باغ عقيده دارد كه افكار داويت 

عمومي جهاني اقدامات جديد حكومت هاي ارامنه و دفاع از حقوق حقه خود را 
راميل صفروف قاتل افسر ارمني در مجارستان، چهره اصلي . درك خواهند كرد

 بين المللي تا كنون ثابت كرده اند آذربايجان را براي جهانيان بر مال كرده و نهادهاي
الزم به ذكر است . كه از كنترل رفتارهاي جنگ افروزانه اين كشور عاجز مي باشند

كه قاتل افسر ارمني پس از آزادي از زندان مجارستان از رهبري آذربايجان مدال 
آقاي بابايان عقيده دارد كه بعد از شكست آلمان فاشيستي در پايان . افتخار گرفت

جنگ جهاني دوم، اين اولين باري است كه اقدام به قتل در زمينه ملي و قومي جنبه 
سال گذشته ميالدي به دليل تحريكات نظامي بي سابقه . قهرماني به خود مي گيرد

   .آذربايجان هيچ پيشرفتي در مذاكرات صلح قره باغ انجام نگرفت
ن در زمينه شرايط ارامنه نهادهاي حكومتي و مدني قره باغ از سخنان سرژ سرگيسيا

قره . براي صلح نهايي و مشاركت مستقيم قره باغ در مذاكرات صلح استقبال كرده اند
باغي ها عقيده دارند كه عقب نشيني يك طرفه از سوي ارامنه به عنوان ضعف قلمداد 

ارامنه بارها آمادگي . گشته و موضع ارامنه در مذاكرات صلح را تضعيف خواهد كرد
ي عقب نشيني تك تيراندازان از خطوط اول جبهه ها را اعالم كرده اند، ولي خود برا

آذربايجان هميشه با اين پيشنهاد مخالفت كرده و حتي طي روزهاي جشن از قبيل 
   .ژانويه و نوروز نيز به تحريكات تك تيراندازان ادامه داد

رئيسه گروه باگو ساهاكيان رئيس جمهوري قره باغ ضمن استقبال از اعضاي هئيت 
مينسك حل بحران قره باغ، بار ديگر پيشنهاد كرد كه روزهاي ژانويه، عيد پاك و 
. نوروز روزهاي صلح اعالم گردند، ولي آذربايجان از اين پيشنهاد استقبال نكرد

رهبري قره باغ خواستار مشاركت در مذاكرات صلح و تبديل مذاكرات دو جانبه به 
  .مذاكرات سه جانبه مي باشد

  
ئيس جمهوري ارمنستان در اجالس سران سازمان پيمان امنيت جمعي در باره تعهدات ر

اشاره رهبري ارمنستان به . كشورهاي عضو نسبت به يكديگر نيز ياد آوري كرده است
. كشورهايي مي باشد كه عضو پيمان بوده، ولي با آذربايجان نيز روابط حسنه اي دارند

 آذربايجان نه فقط خطري براي امنيت ارمنستان آقاي سرگيسيان تأكيد كرده است كه
  .و قره باغ بوده، بلكه براي كل سازمان پيمان امنيت جمعي نيز حائز خطر مي باشد

 

پيشنويس قطعنامه شناسايي نسل كشي ارامنه به دست حكومت تركان عثماني 
 در پارلمان اوكراين

- 1915پيشنويس قطعنامه در مورد شناسايي رسمي نسل كشي ارامنه در سال هاي 
  . ميالدي به دست حكومت تركان عثماني به پارلمان اوكراين ارايه شده است1922

 " نور مخيتاريان " و "ان  ويلن شاتوري" ، " آرسن آواكوف "بانيان اين پيشنويس 
 نماينده " آرسن آواكوف "اين مطلب را . نمايندگان پارلمان اوكراين مي باشند

وي تاكيد كرده .  خود نوشته استLB.ua در بلوگ " داتكوچينا "گروه پارلماني 
است كه براي تمام ارامنه اهل اوكراين موضعگيري اين كشور درباره جنايت در سال 

اين جنايت به . نسبت به ملت ارمني از اهميت برخوردار مي باشد 1922- 1915هاي 
بر اساس اين پيشنويس اوكراين بايد نسل كشي . تمام خانواده هاي ارمني مربوط است 

 ميالدي را به طور رسمي بشناسد و در اوكراين روز 1922- 1915ارامنه در سال هاي 
  .ارامنه اعالم شود آوريل به عنوان روز بزرگداشت قربانيان نسل كشي 24

 
  تاكيد پاپ روم بربه رسميت شناختن نسل كشي ارامنه

 

  .پاپ روم بار ديگر تاكيد داشته است كه نسل كشي ارامنه را برسميت مي شناسد 
 گزارش مي دهد كه پاپ روم نسل كشي ارامنه را اولين قتل عام "آسبارز"نشريه 

ر دادخواهي ارامنه در  رييس دفت"آلفونسو تاباكيان". قرن بيستم اعالم كرده است
آمريكاي جنوبي تاكيد داشته است كه اين چنين اعالميه پاپ روم از اهميت ويژه اي 

اعالميه روم پاپ درخصوص شناسايي نسل كشي ارامنه حاكي از . برخوردار مي باشد
آن دارد كه تعدادي بيشتري از كشورها، پارلمان ها و سازمان هاي بين المللي مخالف 

  .باشدد كننده و تكذيب كننده تركيه ميسياست هاي ر
 

سند بزرگداشت ياد قربانيان نسل كشي ارامنه از سوي اكثريت پارلمان 
 اسكاتلند تصويب شد

نسل كشي ارامنه از سوي اكثريت پارلمان سند در مورد بزرگداشت ياد قربانيان 
  .اسكاتلند مورد تصويب قرار گرفته است

 129 نماينده از 65 چاپ فرانسه Novelles d`Armenieطبق گزارش نشريه 
نماينده پارلمان آن كشور از تمام نيروهاي سياسي اسكاتلند اين سند را امضاء كرده 

يل روز بازداشت روشنفكران ارمني از  آور24در اين سند تاكيد مي شود كه روز . اند
اين روز به عنوان روز .  ميالدي مي باشد1915سوي حكومت تركان عثماني در سال 

حوادث . اخراج اجباري و مهاجرت كه باعث قتل هزاران ارمني بود دانسته مي شود
 ميالدي جنبه قتل عام ارامنه كه از سوي حكومت تركان عثماني برنامه 1915در سال 

نمايندگان پارلمان اسكاتلند از تمام ملت جهان درخواست . ه شده بود دارد ريز
پارلمان اسكاتلند نسل كشي ارامنه و . بزرگداشت جنايت نسل كشي ارامنه كرده اند

ديگر نسل كشي ها را مورد شناسايي قرار مي دهد و تاكيد مي كند كه چنين جنايت 
   .ها نبايد تكرار شوند 

 اري در ارمنستانذشرايط مناسب سرمايه گ

 مصاحبه با روزنامه ارمني زبان تيگران هاروتونيان معاون وزير اقتصاد ارمنستان طي
اري ذ اعالم داشته است كه شرايط ثبت شركت و سرمايه گ"هاياستاني هانراپتوتيون"

  .در كشور طي سال گذشته بهبود يافته است
طبق گزارش موسسات تحقيقات بين المللي، ارمنستان طي سال گذشته با بهبود شرايط   

خارجي رتبه خود را از پنجاه به سي و جذب كارآفرينان و سرمايه گزاران داخلي و 
توليدات داخلي كشور طي دوران استقالل براي اولين بار از مرز . هشت رسانده است

يك تريليون درام گذشته و سهم صنايع در توليد ناخالص داخلي بزودي به بيست در 
دولت طي سال گذشته هشت برنامه جديدي كارآفريني با ايجاد . صد خواهد رسيد

.  ميليون دالر را به تصويب رسانده است17.5 نفر و با سرمايه 340راي شغل ب
ارمنستان اكنون با بهبود موقعيت خود در جدول شرايط مناسب سرمايه گزاري در 

اكنون . نقاط مختلف جهان در كنار كشورهايي نظير هلند و بلژيك قرار گرفته است
. نها چند دقيقه بطول مي انجامددر ارمنستان ثبت شركت با اينترنت انجام گرفته و ت

گزارش هاي ارائه شده به ادارات مميزي مالياتي، دارايي و غيره نيز تمامأ با پست 
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در بازرسي هاي گمركي و مالياتي نيز تغييرات اساسي . الكترونيكي انجام مي گردد
انجام گرفته و بازرسي دفاتر و انبارها اكنون بر اساس ريسك هاي محاسبه گشته و 

   .اليزهاي مختلف انجام مي پذيردآن
سرمايه گزاري شركت هاي خارجي در ارمنستان داراي منافع متقابل بوده و اكنون 

آنان از . شركت هاي بزرگ تلفن و ارتباطات و كاوش معدن در كشور فعاليت دارند
تسهيالت مختلف گمركي استفاده كرده و در صورت تزريق سرمايه تا سيصد ميليون 

مي توانند از امكانات واردات ) هفتصد و پنجاه هزار دالر آمريكا(تان درام ارمنس
. موقت و به تأخير انداختن پرداخت ماليات بر ارزش افزوده تا سه سال استفاده كنند

شركت هاي خارجي مي توانند در ارمنستان براي كارخانجات و توليدات خود زمين و 
ارمنستان از نظر ثبات . ني بپردازندمستغالت خريده و با شرايط مناسب به كارآفري

سياسي و در همسايگي چند كشور قرار داشتن، در شرايط مناسب جذب سرمايه 
دولت ارمنستان داراي قراردادهاي ايجاد مناطق آزاد تجاري با . خارجي قرار دارد

اتحاديه اروپا و جامعه دول مستقل مي باشد و تجار كشور مي توانند توليدات خود را 
ارمنستان در نظر دارد تا سال . عوارض گمركي به فدراسيون روسيه صادر كنندبدون 
شاخص صنعت در .  ميالدي صادرات خود به روسيه را تا سه برابر افزايش دهد2020

كشور طي سال گذشته داراي نه در صد افزايش بوده و اين در حاليست كه اين 
قتصادي ارمنستان در نظر مقامات ا.  در صد بوده است3.2شاخص در روسيه تنها 

صنعت توليد .  در صد برسانند9.9دارند شاخص افزايش توليد را براي سال جديد به 
دارو به شاخص هاي چشمگيري دست يافته و هجده در صد افزايش در زمينه توليد و 

  .سي و دو در صد در زمينه صادرات نشان مي دهد
محموله هاي صادراتي ايجاد دولت صندوق ويژه اي براي تشويق صادرات و بيمه 

بيش از نصف اين مبلغ . كرده و سرمايه اوليه آن را به پانصد ميليون درام رسانده است
اين صندوق از برگزاري نمايشگاه هاي كاالهاي . از طرف دولت تأمين گشته است

صادراتي در خارج حمايت كرده و بهره بانكي وام هاي صادرات كاال را تا سه در صد 
   .خواهد كردپرداخت 

  قيام گرجستان و ارمنستان عليه گاز روسها
 

 باكو و مخالفت آلمان و گرجستان با - هاي جديد گازي تهران  همزمان با توافق 
پيشنهادهاي گازي روسيه، ايران آمادگي خود را به منظور افزايش صادرات گاز به 

  .كشورهاي منطقه قفقاز به ويژه ارمنستان اعالم كرد
وزيع گاز آرگ ارمنستان توسط شركت اواسط خرداد ماه سالجاري سهام شركت ت  

گازپروم روسيه خريداري شد و روسها با دستيابي به اين موفقيت فشارها بر دولت 
  .ايروان به منظور كاهش و يا توقف واردات گاز ايران افزايش دادند

دولت اين : بر اين اساس برخي از نمايندگان پارلمان ارمنستان تاكيد كرده بودند
سكو مالكيت خط لوله انتقال گاز ايران به ارمنستان را به گاز پروم كشور تحت فشار م

روسيه واگذار كرده و به اعتقاد نمايندگان پارلمان ارمنستان، گازپروم به منظور توقف 
واردات گاز ارمنستان از ايران و يكه تازي در بازار گاز ارمنستان، اقدام به خريد اين 

  .خط لوله كرده است
هاي گازي گازپروم، برخي از مقامات دولت ايروان همچون آرمن با افزايش فشار

موسيسيان وزير انرژي تيگران سرگيسيان نخست وزير ارمنستان با ادعاي گران بودن 
كشورش واردات گاز از : گاز ايران در مقايسه با گاز وارداتي روسيه اعالم كردند

  .ايران را متوقف خواهد كرد
ت گازي، هفته گذشته ايران و جمهوري آذربايجان به همزمان با اين تغيير و تحوال

عنوان دو قطب توليد و صادرات گاز منطقه خاورميانه و حوزه درياي خزر پشت درب 
  .هاي بسته مذاكراتي را به منظور توسعه همكاري هاي گازي در باكو انجام دادند

با استقبال از با به پايان رسيدن مذاكرات گازي باكو، مسئوالن جمهوري آذربايجان 
پيشنهادهاي گازي تهران از افزايش صادرات و همكاري هاي گازي با ايران خبر داده 
و حتي ناطق عباسف معاون وزير صنعت و انرژي آذربايجان با اشاره به افزايش توليد 

 ميالدي خواستار افزايش طرح 2020 ميليارد مترمكعب تا سال 54گاز اين كشور به 
  .سوآپ و ترانزيت گاز با ايران شدهاي مشترك صادرات، 

  قيام گرجستان و ارمنستان عليه گاز روسها
 "شيل گس"بازار گاز روسيه اين روزها در كشورهاي اروپايي با تهديدي به نام 

روبرو شده است و غول گازي جهان به منظور حفظ بازارهاي سنتي گاز خود در قاره 
هاي گازي كرده اند كه البته اين سنارو سبز اقدام به كاهش قيمت گاز و ارائه تخفيف 

  .تاكنون موفق نبوده است

از اين رو پس از مخالف آلمان با پيشنهادهاي گازي روسيه، گرجستان هم دست رد به 
طرح روسيه مبني بر از سرگيري واردات گاز طبيعي از اين كشورگازخيز شده و نكته 

  .وسيه به ارمنستان استقابل توجه آن است كه گرجستان كريدور انتقال گاز ر
در همين حال ميخاييل ساكاشويلي رئيس جمهوري گرجستان با مخالفت نسبت به 

از سرگيري واردات گاز طبيعي : ازسرگيري واردات گاز از روسيه تاكيد كرده است
  .از روسيه مي تواند استقالل گرجستان را به مخاطره بيندازد

 روسيه را متوقف و خريد گاز از  ميالدي خريد گاز از2007گرجستان در سال 
افزايش گازبها از سوي روسيه : آذربايجان را آغاز كرد زيرا دولت تفليس معتقد است

  .اقدامي سياسي بوده و اين افزايش گازبها به منظور تنبيه گرجستان است
  عقب نشيني گازي ارمنستان

ويك ميناسيان،  روز از مواضع تند ايروان عليه گاز ايران، آرتس10با گذشت حدود 
معاون حزب فدراسيون انقالبي ارمنستان با بيان اينكه گاز وارداتي از روسيه به 
ارمنستان ارزان ترين گاز منطقه نيست، گاز ايران جايگزين خوبي براي گاز وارداتي 

  .از روسيه اعالم كرده است
 هيچ اين مقام ارمني با تاكيد بر اينكه در صورت افزايش گازبها در ارمنستان،

شهروندي در ارمنستان نخواهد ماند و روسيه نمي تواند اين حقيقت را كتمان كند كه 
برنامه گازپروم روسيه : از گاز به عنوان يك ابزار سياسي استفاده مي كند، تاكيد كرد

براي افزايش گازبها در ارمنستان، اقدامي بي دليل و نامعقول ضمن آنكه الزم است كه 
 ملي شود تا واردات گاز از ايران و منابع جايگزين انرژي شركت آرمروسگازپروم

  .بررسي شود
تيگران سركيسيان نخست وزير ارمنستان هم اخيراب ا بيان اينكه شركت سرمايه 

از دولت ارمنستان خواسته است ) آرمروسگازپروم(ارمنستان - گذاري مشترك روسيه
 530يكهزار مترمكعب گاز به  دالر براي هر 316 از  تا گازبهاي شهروندان ارمني را

 189روسيه هر يك هزار مترمكعب گاز خود را با قيمت : دالر افزايش يابد، بيان كرد
  .دالر و مشابه با قيمتي كه از بالروس مطالبه مي كند به ارمنستان مي فروشد

آرمن مووسيسيان وزير انرژي و منابع طبيعي ارمنستان هم در جديدترين اظهارات خود 
  .ارمنستان به خريد گاز از ايران ادامه مي دهد: رده استتاكيد ك

  آمادگي ايران براي افزايش صادرات گاز به قفقاز
 قراردادي به منظور تهاتر گاز و برق امضا كردند كه 1383ايران و ارمنستان سال 

 ميالدي به يك 2010مطابق با اين توافق قرار بود حجم صادرات گاز ايران تا سال 
  .ر مكعب در سال افزايش يابدميليارد مت

در حال حاضر به طور متوسط روزانه بيش از يك ميليون متر مكعب گاز طبيعي از 
طريق تاسيسات مرزي نوردوز به اين كشور همسايه صادر مي شود كه براي انتقال گاز 

 كيلومتر حدفاصل 113 اينچ و به طول 30طبيعي به ارمنستان خط لوله اي به قطر 
مدت قرارداد تهاتر گاز ايران و برق ارمنستان  .ز ارمنستان ساخته شده استتبريز تا مر

 ساله بوده كه قرارداد صادرات گاز ايران به ارمنستان يك قرارداد چهار جانبه 20را 
ميان شركت ملي صادرات گاز ايران، شركت توانير، شركت ايروان تي پي پي و 

  .شركت برق ارمنستان است
مسئوالن گازي ايران از آمادگي دولت تهران به منظور افزايش با اين وجود اخيرا 

صادرات گاز طبيعي به كشورهاي منطقه قفاز به ارمنستان خبر داده اند ضمن آنكه 
ايران آماده كمك به ارمنستان در : محمد رئيسي سفير ايران در ايروان گفته است

  .زمينه عرضه گاز به مقدار و اندازه اي است كه مي تواند
  تخريب شد" ديوان "گورستان ارمني واقع در تركيه طي احداث هتل 

 تركيه ضمن يكي از " صلح و دمكراسي " نماينده حزب كردي " سرر سوريا اونر "
است كه گورستان ارمني طي برنامه هاي شبكه تلويزيوني آن كشور تاكيد كرده 

 تخريب شده و سنگ هاي مرمر اين گورستان براي احداث " ديوان "احداث هتل 
طبق گزارش مطبوعات تركيه ممكن .  استفاده شده اند" تكسيم "راه هاي پارك 

 ساله مي باشد زير آب 1500 كه داراي تاريخ " سورپ گورگ "است كه كليساي 
قابل ذكر . رودخانه دجله احداث خواهد شد بماند  كه روي " ايليسو "هاي مخزن 

 Europa Nostra آثار فرهنگي 7است كه اين كليساي ارمني در فهرست دفاع از 
 كه طي هزار ها سال ارمني نشين بود نيز " هاسانكيف "شهر تاريخي . ثبت شده است

   .در حال حاضر اين شهر كردنشين مي باشد. زير آبهاي مخزن خواهد ماند
 

مراسم جمع آوري امضاء براي تبديل معبد مسيحي ايا صوفيا استانبول به 
 مسجد در تركيه آغاز شد

 استانبول " ايا صوفيا " امضاء براي تبديل معبد مسيحي در تركيه مراسم جمع آوري
  .قابل ذكر است كه اين معبد در حال حاضر موزه مي باشد. به مسجد آغاز شده است

طبق گزارش مطبوعات تركيه در بيانيه در مورد جمع آوري امضاء تاكيد مي شود   
سيب جبران  به مسجد اين اثر تاريخي آ" ايا صوفيا "كه در صورت تبديل معبد 

 بخش ميراث فرهنگي و ملي مي باشد و " ايا اصوفيا "موزه . ناپذير خواهد ديد
  .ساالنه هزاران جهانگرد از اين موزه بازديد مي كنند
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Էներգետիկայի նախարարը եւ Իրանի դեսպանը 
իրարամերժ բաներ են ասում. Ո՞վ է ճիշտ 
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Էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար 
Արմեն Մովսիսյանը պնդում է, որ ինքը ճիշտ է ասել եւ չի 
ստել պատգամավորներին Իրանից ներկրվող գազի գնի 
հետ կապված: Այս մասին այսօր` հունիսի 12-ին, Ազգային 
ժողովում, Ալեքսանդր Արզումանյանի հարցին ի 
պատասխան,  ասաց Արմեն Մովսիսյանը: 
«Իրանի գազատարն ունի 700մմ տրամագիծ, 
կոմպրեսորային կայանը թույլ է տալիս 36 մթնոլորտ 
ճնշում: Հաշվարկի խնդիր է, թե ինչքան գազ կարելի է 
բերել: Նա թույլ է տալիս բերել 2.3-2.4 մլրդ խմ գազ: Մեր 
ներքին պահանջարկը 2 մլրդ խմ գազից չի անցնում: 
Հնարավորություն կա լրացուցիչ կոմպրեսորային կայան 
դնելու եւ գազի ծավալը հասցնելու մինչեւ 3 մլրդ: Սա 
զուտ հաշվարկի խնդիր է, որեւիցե դեսպան, որեւիցե այլ 
մարդ չի կարող դա փոխի, որովհետեւ սա փաստ է»,-
ասաց նախարարը: 
Հիշեցնենք, որ Արմեն Մովսիսյանը հայտարարել էր, թե 
Իրանը մեզ գազ է մատակարարում շատ ավելի բարձր 
գնով, եւ այդ գինն աճելու է, եւ երկրորդը՝ այդ 
խողովակաշարը, որը գազ է մատակարարում 
Հայաստանին, լիովին բավարարում է կարիքները 
բավարարելու համար: Դրանից հետո Իրանի դեսպան 
Մոհամադ Ռեիսին հայտարարել էր, որ Իրանը 
պատրաստ է իր հնարավորությունների սահմաններում 
աջակցել Հայաստանին գազ ներկրելու հարցում, սակայն 
Հայաստանը պետք է որոշի՝ օգտագործե՞լ իրանական 
գազը որպես այլընտրանք, թե` ոչ: Նա նաեւ նշել էր, որ 
ցավոք սրտի, այն ժամանակ, երբ մենք կառուցում էինք 
հայ-իրանական խողովակաշարը, որոշվեց տրամագիծը 
լինի ոչ մեծ, որը հնարավորություն չի տալիս ավելի մեծ 
ծավալով գազ մատակարարել: Ալեքսանդր 
Արզումանյանը հարցնում է նախարարին` «դուք պնդո՞ւմ 
եք ձեր ասածը, եթե այո, ինչո՞ւ է ստում Իրանի դեսպանը, 
եթե ոչ, ինչո՞ւ եք դուք մեզ թյուրիմացության մեջ գցել»: 

*** 
Արմեն Մովսիսյանը Ազգային Ժողովում ունեցած իր ելույթով 
փաստեց որ չի տիրապետում Էներգետիկայի հարցերին. Երբ 
ռուսական գազը թանկացվում է 20 տոկոսով, նա 
պարտականություն ունի որպեսզի բանակցի պարսկական կողի 
հետ, հետեւոլով մանավանդ Իրանի դեսպանի 
արտահայտության կապակցությամբ՝ ավելի էժան գազի գնման 
հարցով: Նախարարը հայտնել է թե տեղյակ չէ դեսպանի 
արտահայտության մասին, անկախ դրանից նախարարը պիտի 
ընդառաջ գնար եւ պարսկական կողմի հետ բանակցեր; 
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