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Èñ³·ñáÕÝ»ñÇ 6-ñ¹ Ñ³Ù³·áõÙ³ñÁ
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μ³ó³Ñ³Ûï»ñ, ¹³ ÇëÏ³å»ë ÝáÕÏ³ÉÇ ¿ñ »õ ³ÙáÃ³ÉÇ 
Ý³Ë³ñ³ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ñ³Ù³ñ£ 
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Ù³ñÙÝÇ ÇÝùÝ³Ïáã Ý³Ë³·³Ñ) , ÇëÏ ÙÛáõë ÏáÕÙÁ Ñ³Û §¹³ïÇ 
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³éÇÃáí ÅáÕáíñ¹Çó Ñ³í³ùí³Í áõ ³ÛÉ ³éÇÃÝ»ñáí Ïáñ½³Í 
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Ýå³ï³ÏÇÝ£  
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  1991 ايروان -ژادكشي ارمنيان در امپراتوري عثماني مجموعه اسناد تاريخي ن: منبع 
  نرسيسيان. گ.پرفسور آكادميسين م:  گرداوري و ويرايش 

  )گرمانيك.ا(اديك باغداساريان : ترجمه 
 

 در اني در باره اوضاع ارمنيي اروپااحي سكي از نامه يبخش
  هيكيليك

 1906 مارس 5 جلسه
  

 آورده اند نجاي را به اي افراد"راياخ.  كماكان ادامه دارداني ارمنيريدستگ
  . شده اندري ماراش، آدانا و هاچن دستگتون،يكه در ز

 به توني زيفرمانده نظام.  اسفناك استتوني زي اهالژهي بواني ارمناوضاع
  ... ها او بوديري دستگيباعث و بان.  فوت كرده استيتازگ

، هم او است  استي واقعي جالد به معنكي حلب، دي پاشا استاندار جدناظم
 دهد تا خود او ي را مب و انتقال آنها به جلياسي متهمان سيريكه دستور دستگ

  ... آنان را محاكمه كند"شخصا
 “Pro Armenia”, 5 may 1906, No 133 p. 893  

  

   
 كشور ني اري سففينوي در ارزروم به زهي كنسول روسگزارش

  در استامبول
 1906 هي ژوئ21

  
 را ي خانواده ارمن11 تعداد ساي در قره كلهي تركي گروهان نظامهي ژوئلياوا

 ي مرزها قصد عبور بهنانيا.  كردندري بودند دستگختهي گرموشكه از سنجك 
 توسط سربازان انهي شده بطور وحشري تن از مردان دستگ16.  را داشتند هيروس

  . ارسال شدندحسن قلعه شدند اما زنان و كودكان به زندان شهر يترك سالخ
 نخواهد يي و بازجويدستور بازرس ارزروم ي كه والستي ني شكچگونهيه
  .گرفت و قاتل صورت نخواهد ي مجازات سربازان خاطي براي اقدامچيداد و ه

    ترك انتظاري مقامات دولتي از سويدي جدي هاي و خودكامگكشتارها
  ...   روديم

 نيابياسكر
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Ð³Ù³ñ  173, ÝáÛ»Ùμ»ñ 2012 Ã. 

No.  173, November 2012 
 1391 ماه ذرآ 173   شماره   –ماهنامه لويس 

ناپذيربودن قراباغ اعالميه كميته انقالب آذربايجان درباره بخش جدايي
  كوهستاني، زانگزور و نخجوان از جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان

  1920 نوامبر 30
  به همه

گيري كميته از طرف جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان درباره تصميم
  : نوامبر به اطالع خلق ارمن برسانيد كه30انقالب مورخ 

با كسب اطالع از اعالم جمهوري شوروي سوسياليستي در ارمنستان از سوي دهقانان 
 دهقاني آذربايجان بخاطر پيروزي خلق برادر درود - شورشي، دولت كارگري

قراباغ . شوند  و مياز امروز مرزهاي قبلي ارمنستان و آذربايجان لغ. فرستد  مي
ناپذير جمهوري سوسياليستي   كوهستاني، زانگزور و نخجوان به عنوان بخش جدايي

 .شوند  ارمنستان به رسميت شناخته مي
  

  .پاينده باد برادري و اتحاد كارگران و دهقانان ارمنستان و آذربايجان شوروي
  نريمانف. ن- رئيس كميته انقالب آذربايجان
  جه، حسينفكميسر خلق امور خار

 )1920 دسامبر 7 ايروان، "كمونيست"روزنامه(
 

 متن فرمان كميته انقالب ارمنستان در باره الحاق مجدد قراباغ كوهستاني به 
  ارمنستان

  1921 ژوئن 12
  

بر پايه اعالميه كميته انقالب جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان و توافق 
ياليستي ارمنستان و آذربايجان، بدست آمده ميان دولتهاي جماهير شوروي سوس

گردد كه قراباغ كوهستاني از هم اكنون بخش جدائي ناپذير   بدينوسيله اعالم مي
 .دهد  جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان را تشكيل مي

  

  رئيس شوراي كميسرهاي خلق جمهوري شوروي
 ) آلكساندر مارتوني(مياسنيكيان.سوسياليستي ارمنستان آ

 ابگيان قار. منشي، م
  

  )1921 ژوئن 19، ايروان )ارمنستان شوروي ("خورهردايين هاياستان"روزنامه (
 

  1380 تهران –نوشته اديك باغداساريان ) قره باغ(تاريخ آرتساخ : منبع



 

  

ÈàôÚê # 173  ÝáÛ»Ùμ»ñ 2012 Ã.  ¿ç 1 

ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ 
  

«Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին 
ընդառաջ» լրագրողների համահայկական 6-րդ 

համաժողով 

 
ՀՀ սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ 
2012թ. հոկտեմբերի 4-6-ը Երևանում և Աղավնաձորում 
կայացավ «Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին 
ընդառաջ» լրագրողների համահայկական 6-րդ 
համաժողովը: Համաժողովին մասնակցեցին Հայաստանի 
և Սփյուռքի լրատվամիջոցների ղեկավարներ և 
ներկայացուցիչներ` 107 լրագրող աշխարհի 22 երկրից: 
 
Հոկտեմբերի 4-ին Երևանի պետական համալսարանի 
Եղիշե Չարենցի անվան դահլիճում մեկնարկեց «Հայոց 
ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ» 
լրագրողների համահայկական 6-րդ համաժողովը: 
 
Բացման խոսքում ՀՀ սփյուռքի նախարար Հրանուշ 
Հակոբյանը ողջունեց համաժողովի մասնակիցներին և 
կարևորեց յուրաքանչյուրի ներդրումն ու մասնակցությունը 
համաժողովում` հորդորելով ավելի տեսանելի և լսելի 
դարձնել հայկական խնդիրները ամբողջ աշխարհում: 
Հայաստանի և Սփյուռքի լրագրողների ուշադրությունը 
հրավիրելով հիմնական 3 ուղղությունների վրա` 
նախարարը նշեց. «Հայոց ցեղասպանությունը այսօր 
ճանաչել են առաջադեմ երկրները: Սակայն չկա մի երկիր, 
որը չի հավատում, որ 1915 թվականին ցեղասպանություն 
է եղել: Այլ խնդիր է, թե որոշակի 
նպատակահարմարություններից ելնելով` պաշտոնապես 
երբ կճանաչեն այն: Մեր խնդիրն է համայն աշխարհին 
հավատացնել, որ դա ցեղասպանություն էր ոչ միայն 
հայերի նկատմամբ, այլև ոճիր` ուղղված համայն 
մարդկությանը: Այսօր Թուրքիան երկփեղկվել է. Հայոց 
ցեղասպանության վերաբերյալ փաստերն ու 
եղելություններն այնքան ակնհայտ են, որ առաջադեմ 
մտավորականները, գիտնականներն ու գործիչները 
համակարծիք են, թե պետք է մաքրել պատմության փոշին, 
ասել ճշմարտությունը: Այս մարդիկ և նրանց 
գործունեությունը ևս, պետք է մեր ուշադրության 
կենտրոնում լինեն: Մենք այսօր խոսում ենք 1,5 միլիոն 
անմեղ զոհերի մասին, սակայն պետք է այս իրողությանը 
գումարենք նաև այն սոցիալական ու հոգեբանական 
խնդիրները, որի առջև` երևույթի չդատապարված և  
չհատուցված լինելու պատճառով, կանգնում են  
ցեղասպանություն ապրած մարդն ու իր սերունդները: 
Թուրքերը հույս ունեն, որ ժամանակը կմոռացնի ամեն 
բան, սակայն մենք պիտի միավորվենք: Ցեղասպանություն 
վերապրողների 3-րդ և 4-րդ սերունդներն առավել 
պահանջատեր պիտի լինեն»: 
 
Ընթերցվեցին ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահ Բակո 

Սահակյանի ուղերձները, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսի, Անթիլիասի Մեծի Տանն Կիլիկիո 
Արամ Ա. Կաթողիկոսի և Տեր Ներսես Պետրոս ԺԹ 
կաթողիկոսի օրհնության խոսքերը: 
Բացման հանդիսավոր արարողությունից հետո 
համաժողովի մասնակիցները այցելեցին ՀՀ 
կառավարություն` լուսաբանող լրատվամիջոցների 
ներկայացուցիչների համար հատկացված դահլիճից 
հետևելու ՀՀ կառավարության նիստին: 
 
Մասնակիցներն այցելեցին Հայոց ցեղասպանության 
հուշահամալիր` հարգանքի տուրք մատուցելու Հայոց Մեծ 
եղեռնի զոհերի հիշատակին: 
 
Այնուհետև լրագրողները մեկնեցին Աղավնաձոր, որտեղ  
կայացավ համաժողովի առաջին նիստը` «Հայոց 
ցեղասպանության հիմնախնդիրը» թեմայով: 
 
Երեկոյան ներկաները մասնակցեցին Լ.Ավետիսյանի 
«Ուրբաթագիրք», Ֆ.Աֆրիկյանի «Այբ Բեն Գիմ» և  
Մ.Աթյանի «Հայ տպագրական խոսքը Ուկրաինայում» 
գրքերի շնորհանդեսին: 
 
Դիտեցին ՀՀ անկախության 20 ամյակին նվիրված ՀՀ 
սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ 
նկարահանված «Իմ Հայաստան» ֆիլմը: 
 
Հոկտեմբերի 5-ին Աղավնաձորում  կայացավ համաժողովի 
«Հայոց ցեղասպանությունն ու հայ լրագրությունը», 
«Հեռուստատեսությունն ու ռադիոն Հայոց 
ցեղասպանության ճանաչման գործընթացում» և «Հայոց 
ցեղասպանության հիմնախնդրի արծարծումը միջազգային 
մամուլում» թեմաներով նիստերը: 
 
Համաժողովի 2-րդ օրը ներկայացվեցին թուրքական 
մամուլի հակահայկական պրոպագանդայի 
դիմագրավմանն առնչվող հարցեր: Քննարկվեցին այն 
մարտահրավերները, որոնք սպառնում են Հայկական 
հարցին, Հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող 
տեղեկատվությունը միջազգային հանրությանը 
ներկայացնելու գործին: 
 
Կարծիքներ հնչեցին, որ արդիական խնդիր է զուտ 
տեղեկատվական բնույթի հոդվածները վերլուծական 
հավաստի փաստերով հագեցած նյութերով փոխարինելը: 
Անհրաժեշտություն կա օգտագործել հեղինակավոր 
գիտնականների ուսումնասիրությունները, տեսակետները, 
արդեն  իսկ հայտնի փաստերը: 
 
Կարևորվեց նաև համացանցի հնարավորությունները 
ճիշտ օգտագործելու հարցը: Ներկայացվեցին մեթոդներ, 
որոնք  հատկապես Հայոց ցեղասպանությանը, ինչպես 
նաև Հայսաստանի մասին տեղեկատվությունն ու 
հոդվածները առավել մատչելի կդարձնեն որոնողական 
համակարգերում` հասանելի դառնալով առավել լայն 
հանրությանը: 
 
Համաժողովի մասնակիցները Ցեղասպանությանը 
վերաբերող տեղեկատվության հասանելիությունը և 
տարածման հնարավորությունները դիտարկեցին տարբեր 
երկրների օրինակներով` հաշվի առնելով տարբեր 
երկրների մշակութային  և հասարակական 
առանձնահատկությունները: Կարևորվեց նաև տարբեր 
երկրների հայ համայնքների դերն ու աջակցությունը: 
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Համաժողովի մասնակիցները, որպես գործնական քայլեր, 
որոշեցին առավել ինտենսիվ ու նպատակաուղղված 
դարձնել Հայոց Հարցին վերաբերող հրապարակումները, 
անդրադառնալ  պատմական իրողություններին, ինչպես 
նաև Ցեղասպանությունն ապրած մարդկանց սերունդների 
պատմությանը, այն բոլոր պատմական ու քաղաքական 
իրողություններին, մշակութային, սոցիալական ու 
հոգեբանական խնդիրներին, որոնք Ցեղասպանության 
հետևանքն էին  և թողեցին իրենց հետքը 
համաշխարհային պատմության մեջ: 
 
Մասնակիցները միակարծիք էին, որ անհրաժեշտություն 
կա ճիշտ օգտագործել աշխարհասփյուռ հայ 
լրագրողական մտքի ներուժը` լավագույնս ներկայացնելու 
20-րդ դարի առաջին Ցեղասպանության ճանաչման և 
դատապարտման հիմնահարցը: 
 
Երեկոյան Լրագրողների համահայկական 6-րդ 
համաժողովի մասնակիցները հանդիպեցին ՀՀ վարչապետ 
Տիգրան Սարգսյանի հետ: 
 
«Նման հավաքները մենք պետք է խրախուսենք և այս 
գեղեցիկ ավանդույթը պետք է անպայման շարունակվի: 
Պատահական չեն ասում՝ ով կառավարում է վիրտուալ 
աշխարհը, կառավարում է իրական աշխարհը: Ինչը 
փաստում է, որ լրագրողները գտնվում են «պատերազմի» 
առաջին ճակատում: Նրանք ովքեր կկարողանան 
մարդկանց ուղղորդել իրենց գաղափարներով, իրենց 
հոդվածներով, մեկնաբանություններով, նրանք էլ 
կկարողանան ուղղորդել և կառավարել ժամանակակից 
աշխարհը: 
 
Տեղեկատվական դաշտում պայքարը տարեցտարի ավելի 
սուր է դառնում, և պարտավոր ենք ձեզ հետ միասին 
ազգային կարևոր խնդիրները վեր հանել և համախմբված 
հանդես գալ, քանի որ մեր հակառակորդը, թշնամին  
բավականին մեծ գումարներ է ծախսում տեղեկատվական 
դաշտում, տեղեկատվական պատերազմում հաղթելու 
համար: Օգտագործում է բոլոր միջոցները, այդ թվում 
նաև՝ անթույլատրելի: Միասին պարտավոր ենք մեր 
խոսքը և մեր ճշմարտությունը հասցնել բոլորին: Այս 
տեսակետից, ուզում եմ ասել, որ դուք իրականում 
չափազանց պատասխանատու ճակատում եք աշխատում: 
Ձեր արհեստավարժությունից, ձեր օպերատիվ 
աշխատանքից շատ բան է կախված: Դուք 
տեղեկատվություն տալիս եք ոչ միայն աշխարհին, այլ 
նաև՝ մեզ: Ձեր վերլուծություններով, քննադատությամբ 
բացահայտում եք այն խնդիրները, որոնք առկա են և ցույց 
եք տալիս այն ուղիները, որով մենք պետք է գնանք 
առաջ»,- նշեց ՀՀ վարչապետը: 
 
Հանրապետության վարչապետը զրուցեց ներկաների հետ, 
պատասխանեց նրանց հարցերին: Շուրջ 2 ժամ տևած 
հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին այն հիմնական 
ռազմավարական սկզբունքները, որոնք պետք է 
առաջնահերթ լինեն յուրաքանչյուր հայ լրատվամիջոցի 
գործելակերպում` դառնալով Հայոց ցեղասպանությունը 
միջազգային հանրությանը հավաստիորեն ներկայացնելու 
կարևոր գործոն: 
 
Սփյուռքից ժամանած հյուրերը հանրապետության 
վարչապետին դիմեցին նաև հայաստանյան 

ներքաղաքական և հասարակական կյանքին վերաբերող 
իրենց հուզող հարցերով: 
 
Հանդիպման ավարտին ՀՀ վարչապետ Տիգրան 
Սարգսյանը և ՀՀ սփյուռքի նախարար Հրանուշ 
Հակոբյանը  հանձնեցին ՀՀ սփյուռքի նախարարության և 
Համաշխարհային հայկական  կոնգրեսի համատեղ 
«Հայապահպանության գործում նշանակալի ավանդի 
համար» համահայկական մրցանակաբաշխության 
«Հայկական լրատվամիջոց» անվանակարգի մրցույթի 
մրցանակները: 
 
Հոկտեմբերի 6-ին կայացավ համաժողովի վերջին 
հինգերորդ նիստը «Հակահայկական քարոզչությունը և 
հայկական ԶԼՄ-ի դերը քարոզչական պատերազմում, 
արդի տեխնիկական հնարավորությունները` համացանց, 
սոցիալական ցանցեր» թեման: 
 
Այնուհետև համաժողովի մասնակիցները ընդունեցին 
Լրագրողների համահայկական 6-րդ համաժողովի 
հայտարարությունը: 
 
Նույն օրը համաժողովի մասնակիցները Աղավնաձորից 
վերադարձան Երևան և այցելեցին ՀՀ պաշտպանության 
նախարարություն: 
 
ՀՀ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, 
ողջունելով ներկաներին, բարձր  գնահատեց սփյուռքահայ 
լրագրողների ավանդը Հայոց  ցեղասպանության 
ճանաչման կարևորագույն գործում: «Ես հետևել եմ 
համաժողովի աշխատանքներին և գտնում եմ, որ այն 
չափազանց կարևոր գործունեություն է իրականացնում: 
Ցեղասպանության ճանաչումը մեր ժողովրդի և 
հանրապետության ղեկավարության առաջնային 
խնդիրներից է: Այն ոչ միայն անհրաժեշտ է լոկ մեր 
ժողովրդին, այլև համայն հանրությանը` այսօր և 
հետագայում նմանաբնույթ ոճրագործություններից 
խուսափելու համար»,- նշեց Սեյրան Օհանյանը: 
 
Այնուհետև ՀՀ պաշտպանության նախարարը 
պատասխանեց տարբեր երկրներից ժամանած 
սփյուռքահայ լրագրողների հարցերին: Լրագրողների 
հետաքրքրության ու սրտացավության շրջանակը լայն էր: 
Նրանց հուզում էր հայկական զինված ուժերում 
հոգևորականների ծառայությանը, Ադրբեջանի հետ 
Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում ադրբեջանական 
դիպուկահարների առկայությանն ու դրանց 
գործողություններին, բանակի մարտունակությանն ու 
սպառազիմնանն առնչվող հարցեր: 
 
Հանդիպման ավարտին պաշտպանության նախարարը 
գերատեսչական մեդալների և պատվոգրերի 
արժանացրեց սփյուռքյան և հայաստանյան մի շարք 
լրատվամիջոցների ղեկավարների: 
 
Հաջորդիվ համաժողովի մասնակիցներն այցելեցին ՀՀ 
ազգային ժողով՝ ծանոթանալու Հայաստանի օրենսդիր 
մարմնի աշխատանքային առօրյային և գործունեությանը: 
Սփյուռքահայ լրագրողներին ողջունեցին ՀՀ ԱԺ 
պատգամավորները, իսկ ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ 
Էդուարդ Շարմազանովը, կարևորելով  սփյուռքյան 
մամուլի դերը Սփյուռքում դաստիարակվող մարդու 
աշխարհայացքի ձևավորման գործում, նշեց. «Բազմաթիվ  
հերոսներ սփյուռքյան մամուլի շնորհիվ են 
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դաստիարակվել որպես հերոս: Այսօր բազմաթիվ են 
մարտահրավերները, և մենք պիտի միասնական լինենք՝ 
դիմակայելու դրանց, հասնելու Հայոց ցեղասպանության և 
ժխտողականության դատապարտմանը»: 
 
Նույն օրը հայ լրագրողները հանդիպեցին նաև ՀՀ 
արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանին: 
ՀՀ սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի 
ներկայությամբ շուրջ երկու ժամ տևած հանդիպման 
ընթացքում Էդվարդ Նալբանդյանը նշեց, որ սփյուռքահայ 
լրատվամիջոցները մեծ դեր են խաղում Հայրենիք-Սփյուռք 
կապերի ամրապնդման, ինչպես նաև արտերկրում 
հայապահպանության գործում: 
 
Պատասխանելով լրագրողների հարցերին` 
արտգործնախարարը մանրամասն ներկայացրեց 
արցախյան հիմնախնդրի հանգուցալուծման գործընթացը, 
Հայաստանի տարածաշրջանային քաղաքականությունը, 
Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունները, 
հայ-ամերիկյան բարեկամական գործընկերությունը, 
Եվրոպական ընտանիքին մերձեցման 
քաղաքականությունը, արաբական, ասիական, 
լատինամերիկյան երկրների հետ հարաբերությունների 
զարգացման նպատակով ձեռնարկվող քայլերը, 
միջազգային օրակարգի խնդիրների վերաբերյալ 
Հայաստանի մոտեցումները, ՀՀ դերակատարությունը 
տարբեր միջազգային կառույցներում: 
 
Երեկոյան համաժողովի մասնակիցներն այցելեցին Արամ 
Խաչատրյան համերգասրահ` ներկա գտնվելու ՀՀ 
սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ 
իրականացվող «Իմ Հայաստան» համահայկական 
փառատոնի շրջանակներում արգենտինահայ 
կոմպոզիտոր, «Արաքս» երգչախմբի հիմնադիր, խմբավար 
Ժան Ալմուխյանի 80 ամյակին և 55-ամյա երաժշտական 
գործունեության մեծարմանը նվիրված երեկոյին: 
 
ԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 6-ՐԴ 

ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ 
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈԻԹՅՈԻՆԸ 
 
Փաստելով Հայոց ցեղասպանության իրողությունը և հայ 
ժողովրդի արդար պահանջատիրությունը  միջազգային 
ատյաններում, 
Գիտակցելով, որ համաշխարհային հանրությանն այս 
խնդրին իրազեկելու և վերջինիս միակամ 
դատապարտումը ձևակերպելու գործում գրանցված 
արդյունքները լիարժեք բավարար չեն, 
Ընդգծելով Ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը 
դիվանագիտական շահարկման վերածելու 
անընդունելիությունը,   
Հաշվի առնելով ցեղասպանությունների, մասնավորապես 
Հայոց ցեղասպանության, ճանաչման և դատապարտման 
կարևորությունը ապագայում նմանատիպ ոճիրների 
կանխարգելման գործում, 
Կարևորելով հայկական լրատվամիջոցների և 
առավելապես օտարալեզու մամուլում գործող հայ 
լրագրողների առաջադեմ, անաչառ և անկախ օտարազգի 
լրագրողների դերը Հայոց Ցեղասպանության, Հայ Դատի 
հիմնախնդրը ներկայացնելու, միջազգային ատյաններ 
հասցնելու և տարբեր երկրներում պետական, 

հասարակական կարծիքի ձևավորման վրա ներազդելու 
ուղղությամբ  
 
մենք` 2012 թվականի հոկտեմբերի 4-6-ը Երևանում 
կազ¬մա¬¬կերպված ԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 
6-ՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ մասնակիցներս 
 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ ԵՆՔ 
 
որ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ընթացքում ներկայացված 
զեկույցները, դրանց քննարկումները և մտքերի 
փոխանակությունը հերթական անգամ հաստա¬տե¬ցին 
Հայաստանի Հանրապետության, Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության և հայկական Սփյուռքի հայ 
լրագրողների համագործակցության անհրաժեշտությունը` 
ի շահ համազգային հիմնախնդիրների լուծման, ի շահ 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման դատապարտման և 
հետևանքների վերացման՝ 
գ հետևողականորեն, ծրագրավորված 
աշխատանքներ տանել տվյալ երկրում, համայնքում Հայոց 
ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման 
ուղղությամբ, 
գ ակտիվացնել ջանքերը Ցեղասպանության 
վերաբերյալ միջազգային հանրային իրազեկման 
բարձրացման ուղղությամբ, համակարգված և 
հետևողական աշխատանք ծավալել մասնագիտական 
շրջանակների, մասնավորապես պատմաբանների հետ 
հատկապես այն երկրներում, որոնք պաշտոնապես դեռևս 
չեն ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը, 
գ սփյուռքյան ԶԼՄ-ում նոր մարտավարություն 
որդեգրել և աշխատանքի առանցք դարձնել օտար ԶԼՄ-ի, 
հատկապես թուրք լրագրողների հետ նպատակային 
աշխատանքների կազմակերպումը, 
գ հանրային լսարանի ուշադրության կենտրոնում 
պահել ոչ միայն Հայոց ցեղասպանության, այլև 
Ադրբեջանի կողմից իրականացված էթնիկ զտումների, 
Բաքվի, Սումգայիթի, Մարաղայի և այլ բնակավայրերում 
իրականացված հայ բնակչության զանգվածային ջարդերի, 
Արցախի դեմ հրահրած պատերազմի, շարունակվող 
հայատյաց քաղաքականության շարունակվող 
դրսևորումների վերաբերյալ իրողությունները,  
գ համակարգված դիմակայում հակահայկական 
քարոզչությանը և նպաստում Հայաստանի 
տեղեկատվական անվտանգության ամրապնդմանը: 
Կարևորում ենք օտար պետություններում ապրող և 
աշխատող բազմաթիվ հայ լրագրողների ներուժի 
օգտագործումն ու համախմբումը ի նպաստ համազգային 
խնդիրների լուծման, այդ թվում` աշխարհում Հայոց 
ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի, Արցախյան 
հիմնախնդրի արդարացի լուծման և աշխարհում դրա 
էության ճշգրիտ ներկայացման, Հաաստանի 
Հանրապետության պետականության ամրապնդման, 
Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացման, 
Հայաստանի Հանրապետության միջազգային իմիջի 
ամրապնդման, Հայաստանի տնտեսական հզորացման և 
միջազգային ներգրավվածության մեծացման:    
Միաժամանակ կոչ ենք անում բոլոր լրագրողներին ու 
լրատվամիջոցներին լինել ավելի միասնական 
համահայկական խնդիրները միջազգային հանրությանը 
ներկայացնելիս, առավել սերտացնել 
համագործակցությունը Հայաստանի Հանրապետության 
իշխանությունների հետ՝ փոխադարձ հարգանքով:  
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Նպաստել համահայկական, ազգային նշանակության 
խնդիրների լուծմանը, համակարգել հայկական մամուլի 
ուժերն ազգային նշանակություն ունեցող լոբբիստական 
հարցերում, այդ թվում` աշխարհում Հայոց 
ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին, 
Ղարաբաղյան հարցի արդարացի լուծմանը և աշխարհում 
խնդրի ճշգրիտ ներկայացմանը, Հաաստանի 
Հանրապետության պետականության ամրապնդմանը, 
Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացմանը և 
Հայաստանի Հանրապետության միջազգային իմիջի 
ամրապնդմանը, Հայաստանի տնտեսական հզորացմանը 
և միջազգային ներգրավվածության մեծացմանը:  
Դիմում ենք միջազգային հանրությանը և այն 
պետությունների իշխանություններին, որոնք չեն ճանաչել 
Հայոց ցեղասպանության փաստը, քայլեր ձեռնարկել 
պատմական արդարության վերականգնման ուղղությամբ` 
գիտակցելով, որ անպատժելիությունն է ծնում նոր 
հանցագործություններ, ճանաչել և դատապարտել 1915 
թվականին օսմանյան կայսրության կողմից 
իրականացված Հայոց ցեղասպանությունը, նշանակում է 
մարդկությանը հեռու պահել հետագա չարիքներից: 
Պահանջում ենք Թուրքիայի ու Ադրբեջանի 
իշխանություններից ընդունել և հատուցել տարբեր 
ժամանակներում հայ ժողովրդի նկատմամբ գործած 
հանցանքները:  
Մենք, 2012 թվականի հոկտեմբերի 4-6-ը Երևանում 
կազմակերպված ԼՐՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 
6-ՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ մասնակիցներս, սույն 
հայտարարությամբ մեր պատրաստակամությունն ենք 
հայտնում աջակցելու ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՈՒՄ բարձրացված 
համազգային նշանակության խնդիրներին: 
6 հոկտեմբերի 2012 
 ք.Երևան 
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Հոկտեմբերի 27-ի զոհերի համար Էջմիածնում 
հոգեհանգստյան արարողություն կատարվեց 

 
27 Հոկտեմբերի 2012 - 16:22 

  
Հոկտեմբերի 27-ին Միածնաէջ Մայր Տաճարում, 
նախագահությամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագույն 
Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, կատարվեց 
հոգեհանգստյան արարողություն` Հունգարիայում 

սպանված ՀՀ ԶՈւ սպա Գուրգեն Մարգարյանի և 1999 թ. 
հոկտեմբերի 27-ին ոճրագործության հետևանքով ՀՀ 
Ազգային ժողովում զոհվածների համար: 
Արարողության ավարտին Գուրգեն Մարգարյանի 
ընտանիքին և ներկաներին իր խոսքն ուղղեց Ամենայն 
Հայոց Հայրապետը` անդրադառնալով 1999 թ. 
հոկտեմբերի 27-ին ՀՀ Ազգային ժողովում տեղի ունեցած 
ողբերգական իրադարձությունների հետևանքով զոհված 
պետական այրերի և Հունգարիայում վայրագորեն 
սպանված լեյտենանտ Գուրգեն Մարգարյանի 
հիշատակին: 
 
Նորին Սրբությունը հորդորեց ներկաներին իրենց 
աղոթքներում մշտապես հիշել նահատակ զավակներին, 
որպեսզի նրանց հիշատակն ու նվիրյալ ծառայությունը 
լույս դառնան հայոց կյանքի համար:  
 
Վեհափառ Հայրապետը նաև Սուրբ Հոգու 
մխիթարությունը հայցեց Գուրգեն Մարգարյանի և 
զոհված հայոց պետական այրերի ընտանիքների համար` 
աղոթելով, որ Աստված Իր շնորհները հեղի նրանց կյանքի 
մեջ և նրանք զոհված հարազատների տեսիլքով իրենց 
կյանքն արդյունավորեն հայրենիքի շինության ու 
պայծառության համար: 
 
HayNews.am 

 
Ադամ Շիֆ. Լեռնային Ղարաբաղի վրա 

կենտրոնանալու ժամանակն է 
 

 
Հոկտեմբեր 19, 2012 | 02:30  
NEWS.am-ը  ներկայացնում է ԱՄՆ Ներկայացուցիչների 
պալատի անդամ Ադամ Շիֆի հոդվածը` հրապարակված 
«Asbarez»-ում: 
 
Երբ մոտ 20 տարի առաջ փլուզվեց Խորհրդային 
Միությունը, տասնամյակներ շարունակ դանդաղ 
հասունացող ազգային եւ տարածաշրջանային 
հակամարտությունները հանկարծ կրկին ի հայտ եկան։ 
 
 Կովկասում կենտրոնացած պայքարի օջախները 
տարիներ շարունակ մերթ հանդարտվում էին, մերթ 
բռնկվում, իսկ որոշ հակամարտություններ այդպես էլ 
մնացին չլուծված, քանի որ ամերիկացի եւ եվրոպացի 
քաղաքական գործիչները զբաղված էին Միջին Արեւելքի 
եւ Հարավային Ասիայի ճգնաժամերով, ինչպես նաեւ 
տնտեսական ներքին խնդիրներով: 
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Այդ բախումներից ամենաթեժը, որը կրկին բռնկվելու 
հավանականություն ունի, Ադրբեջանի եւ Լեռնային 
Ղարաբաղի կամ Արցախի միջեւ հակամարտությունն էր՝ 
բացառապես հայկական տարածքի, որը 1923թ. 
Խորհրդային իշխանության կողմից ընդգրկվել էր 
Ադրբեջանի կազմում, չնայած Հայաստանի հետ 
բազմադարյա մշակութային, լեզվական եւ կրոնական 
ընդհանրությանը։ 
 
1988-ին, երբ Միխայիլ Գորբաչովի օրոք Խորհրդային 
կենտրոնացված կառավարումն սկսեց թուլանալ, 
Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությունը վերսկսեց 
Ադրբեջանից անկախանալու վաղեմի պայքարը, որը 
տեւեց մոտ 6 տարի եւ որի ընթացքում երկու կողմից էլ 
հազարավոր զոհեր եղան եւ հազարավոր մարդիկ 
հեռացան իրենց տներից. հրադադարը կնքվեց 1994թ. 
մայիսին։ 
 
Հետպատերազմյան տարիները հեշտ չեն. շփման գծում 
ադրբեջանցի դիպուկահարների հարձակումները եւ 
Ադրբեջանի կառավարության պաշտոնյաների բազմաթիվ 
սպառնալիքները, ներառյալ՝ քաղաքացիական 
ինքնաթիռներին հարվածելու սպառնալիքը, եթե Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետությունը շահագործի 
Ստեփանակերտի օդանավակայանը։  Բացի այդ, Արցախի 
ժողովուրդն ամեն օր բախվում է շուրջ 100 հազար  
ականների սպառնալիքին, որոնք տեղադրվել են 1990-
ականների մարտերի ընթացքում եւ որոնց մի մասը դեռեւս 
չեն վնասազերծվել։ 
 
1992թ.-ից սկսած ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը 
գլխավորեցին միջազգային միջնորդական ջանքերը ԵԱՀԿ 
Մինսկի խմբի միջոցով: Չնայած բազմաթիվ ջանքերին, 
2012թ. գործընթացը դադարեցվեց: 
 
Երկու երկրների միջեւ  իրավիճակը սրվեց Ադրբեջանի 
բանակի սպա Ռամիլ Սաֆարովին ազատելուց հետո, որը 
2004թ.  քնած ժամանակ կացնահարել էր հայոց բանակի 
լեյտենանտ Գուրգեն Մարգարյանին եւ Բուդապեշտի 
դատարանի կողմից դատապարտվել ցմահ 
բանտարկության: 
 
Օգոստոսի 31-ին Սաֆարովն ուղարկվեց Ադրբեջան՝ 
պատժի մնացած ժամկետն այնտեղ կրելու համար, 
սակայն այնտեղ որպես հերոս ընդունվեց եւ վարդերի 
փնջով շրջեց Բաքվի փողոցներում։ Նախագահ Իլհամ 
Ալիեւն անմիջապես ներում շնորհեց մարդասպանին՝ 
տալով մայորի կոչում, բնակարան եւ 8 տարվա 
աշխատավարձը։ 
 
Սաֆարովի հանդիսավոր ընդունելությունը Բաքվում 
ժամանակակից Ադրբեջանի հայատյացության ապացույցն 
է: 
 
Քնած մարդուն գրեթե գլխատելը որպես հերոսություն 
ընկալելն անբացատրելի եւ անընդունելի է, այն  
հաստատում է բազմաթիվ հայերի մտավախությունը, որ 
Արցախի ազատ ժողովրդի՝ ադրբեջանական 
ինքնավարության կազմ մտնելը կհանգեցնի 
արյունահեղության։ 
 
 Ես արդեն վաղուց  աջակցում եմ Լեռնային Ղարաբաղի 
ինքնորոշմանը, եւ կարծում եմ, որ եթե ԱՄՆ-ը եւ Մինսկի 

խմբի գործընկերները Լեռնային Ղարաբաղի 
կարգավիճակի ուղղությամբ  Արցախի ժողովրդի կամքն 
արտացոլող  ջանքեր չձեռնարկեն, մարտական 
գործողությունների վերսկսման հեռանկարը եւ դրա 
սարսափելի հետեւանքները կաճեն։ Այս հարցի 
կարգավորումը բոլորի շահերից է բխում, սա  2013 թ. 
դիվանագիտական առաջնահերթությունը պետք է լինի։ 
 
Պատերազմի տարիներն ու տնտեսական մեկուսացումը 
Լեռնային Ղարաբաղը թողեցին թույլ զարգացած 
վիճակում, ուստի ամերիկահայ համայնքի աջակցությամբ 
պնդում եմ, որպեսզի ԱՄՆ-ն մեծացնի Արցախին 
տրամադրվող օգնության չափը։ 
 
Սակայն ուժեղ, անկախ Արցախի կառուցումը դեռ 
ամբողջը չէ: Ադրբեջանին պետք է հիշեցնել, որ իր 
գործողությունների գինը բարձր էր: Հարկավոր է 
դադարեցնել Վաշինգթոնի կողմից Ադրբեջանին 
ռազմական օգնության տրամադրումը եւ դրանով ցույց 
տալ, որ Սաֆարովի ներումն անընդունելի էր եւ որ ԱՄՆ-ն 
չի հանդուրժի  Հայաստանի կամ Արցախի դեմ որեւէ 
ագրեսիա։ 
 
Անթույլատրելի է, որ Արցախի ժողովուրդը՝ 
մեծամասնությամբ հայեր եւ քրիստոնյաներ, հայտնվի 
Ալիեւի ձեռքում։ Մարդասպանին փառաբանելով՝ նա եւ իր 
ժողովուրդը ցույց տվեցին իրենց իրական էությունը եւ 
համոզիչ փաստարկներ տվեցին Արցախի անկախության 
ճանաչումն արագացնելու համար: 
 
Ամերիկյան կոնգրեսական. ԱՄՆ-ն պետք է 

դեսպանատուն բացի Ղարաբաղի 
մայրաքաղաքում 

 
Հոկտեմբեր 18, 2012 | 00:08  
Ամերիկայի Հայ դատի հանձնախմբի կազմակերպած 
բանավեճի ժամանակ ԱՄՆ կոնգրեսականներ Հովարդ 
Բերմանը եւ Բրեդ Շերմանը իրար դեմ պայքարել են Սան-
ֆերնանդոյի ամերիկահայերի ձայների համար: Այս մասին 
հաղորդում է Ամերիկայի Հայ դատի հանձնախումբը: 
 
Համայնքի ավելի քան 300 անդամներ հավաքվել են 
Էնսինոյի դպրոցի դահլիճում, որպեսզի ծանոթանան երկու 
հարգարժան կոնգրեսականների դիրքորոշումներին եւ 
առաջարկներին: 
 
Բանավեճի մասնակիցները անդրադարձել են մի շարք 
թեմաների, այդ թվում Հայոց Ցեղասպանությանը եւ 
Եղեռնից տուժածների ապահովագրության 
փոխհատուցմանը, Լեռնային Ղարաբաղին ուղղված 
հատկացումներին եւ դրանց կիրառությանը, Հունգարիայի 
կառավարության կողմից Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջան 
արտահանձնմանը  ու ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի միջեւ 
առեւտրային համաձայնութուններին, ինչպես նաեւ 
Վրաստանում ջավախահայերի դրությանը եւ այս 
տարածաշրջանի օգնությանը: 
 
Ինչպես հաղորդում է «Asbarez»-ը, կոնգրեսական 
Շերմանը ընդունել է, որ Սիրիայի ընդդիմության որոշ 
տարրեր «ծայրահեղ թշնամաբար են վերաբերում 
քրիստոնյաներին»: Այն հարցին, թե ինչպես կարող է 
կոնգրեսն օգնել սիրիահայերին, կոնգրեսական Բերմանը 
հայտնել է, որ « Գոյություն ունեն ԱՄՆ-ի Միջոզգային 
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զարգացման գործակալության ուղիղ եւ առավել գաղտնի 
միջոցներ, որոնց նպատակն է Սիրիայի քրիստոնեական 
համայնքների աջակցությունը եւ նրանց արդեն օգնություն 
է ցուցաբերվել»: 
 
Կոնգրեսական Շերմանը դեմ է հանդես եկել ԱՄՆ-ի 
կողմից Ադրբեջանին վաճառվող զենքին. «Մենք չպետք է 
ոչ մի տեսակ ռազմական օգնություն  ցուցաբերենք 
Ադրբեջանին, եւ հաշվի առնելով այն, թե ինչ տեղի 
ունեցավ Հունգարիայում եւ այն, թե ինչպես վարվեցին 
մարդասպանի հետ Բաքվում, մենք չպետք է շարունակենք  
ՆԱՏՕ-ի ուսումնավարժանքները, իմանալով, որ 
հնարավոր է հաջորդը, ում կարող են կացնահարել եւ 
սպանել, կարող է ամերիկացի զինվոր լինել»: 
 
Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու է ԱՄՆ-ի Կոնգրեսի 
կողմից Լեռնային Ղարաբաղին հատկացված 
հատկացումների մեծ մասը պահվում 
Պետդեպարտամենտում` կոնգրեսական Շերմանը ասել է. 
«Ես խնդրել եմ օտարերկյա գործողությունների համար 
նախատեսված հատկացումների օրինագծի մեջ մտցնել  
որոշ  ձեւակերպումները, ըստ որի պետք է  իրական 
օգտագործել այն գումարները, որոնք հատկացվելեն 
Արցախի ժողովրդի զարգացման համար եւ ես ուրախ եմ 
հայտնել, որ կոմիտեն այս ձեւակերպումները  մտցերել է իր 
հաշվետվության մեջ»: 
 
Պատասխանելով Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը 
ճանաչելու անհրաժեշտության հացին` կոնգրեսական 
Շերմանը հայտնել է  «Ես կարծում եմ, որ Լեռնային 
Ղարաբաղը անկախ պետություն է եւ վերջ: Ժամանակն է 
արդեն Ստեփանակերտում դեսպանատուն բացել: 
Լեռնային Ղարաբաղը պետություն է, քանի որ դա այն է 
ինչ ցանկանում է նրա ժողովուրդը»: 
 
Հովարդ Բերմանը այս հարցում առավել զգուշավոր է. “Լոս 
Անջելեսի ժողովուրդը չի կարող որոշել Լեռնային 
Ղարաբաղի փոխարեն, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը 
պետք է ինքը որոշի: Ժողովրդի ինքորոշման հարցը 
չափազանց կարեւոր է: Ես կասկած չունեմ, որ նա 
անկախություն է ցանկանում»: 
 
Ինչ վերաբերում է Հունգարիայի կողմից ադրբեջանցի 
մարդասպանի արտահանձնմանը, ապա Բրեդ Շերմանը 
վստահություն է հայտնել, որ այս փաստը կազդի 
Հունգարիայի հետ ամերիկյան ռազմական 
հարաբերությունների վրա...մի քանի օր առաջ ես նամակ 
եմ ուղարկել պետական քարտուղարին եւ 
պաշտպանութան նախարարին, նշելով, որ Ադրբեջանը 
պետք է, անկասկած, հեռացվի նմանատիպ ռազմական 
համագործակցություններից: Կոնգրեսական Բերմանը 
ավելացրել է, որ «ՆԱՏՕ-ի յուրաքանչյուր երկիր, այդ թվում 
եւ Հունգարիան, այժմ պարտավոր են կանգնեցնել 
Ադրբեջանի մասնակցությունը «Համագործակցություն 
հանուն խաղաղության» ծրագրի շրջանակներում, քանի 
դեռ այս սխալը չի ուղղվել»: 
 
Վերջում Հովարդ Բերմանը խոստացել է շարունակել 
պայքարը «ԱՄՆ-ի կողմից Ցեղասպանության ճանաչման 
ուղղությամբ: Դա ոչ թե պարզապես իմ 
պարտականությունն է որպես կոնգրեսական, այլ նաեւ 
որպես հրեա, ում հարազատ ժողովուրդը տառապել է իր 
ցեղասպանությունից: Քանի որ աշխարհը անտեսել է ձեզ, 
ես կշարունակեմ պայքարել հայկական եկեղեցու եւ հայ 

ժողովրդի  համար, ովքեր ապրում են Թուրքիայում...ես 
կպայքարեմ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի 
ինքնորոշման եւ բարօրության իրավունքի համար, որը 
եղել է հին Հայկական թագավորության  մի մասը»: 
 
Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղար. 
Նոր Հարավային Ուելս նահանգի բանաձեւը 
քաղաքական եւ բարոյական լուրջ ձեռքբերում 

է 

 
Հոկտեմբեր 25, 2012  
Ավստրալական Նոր Հարավային Ուելս նահանգի 
Օրենսդիր խորհրդի կողմից ընդունված Լեռնային 
Ղարաբաղի հանրապետության եւ Ղարաբաղի ժողովրդի 
ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման բանաձեւը 
քաղաքական եւ բարոյական լուրջ ձեռքբերում է: Այդ 
մասին  NEWS.am-ի թղթակցի հետ զրույցում ասել է  ԼՂՀ 
նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր 
վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը` ընդգծելով, որ սա 
վերջին 3 տարում հայկական կողմի ամենալուրջ 
ձեռքբերումն է: 
 
Ըստ Բաբայանի՝ Նոր Հարավային Ուելս նահանգը 
պարզապես վարչական միավոր չէ. «Նոր Հարավային 
Ուելսը եղել է այն հիմնաքարը, որի շուրջ ձեւավորվել է 
ժամանակակից ավստրալական պետությունը:  Երբ այդ 
ամենախիտ բնակեցված, պատմականորեն ամենահին 
նահանգը ճանաչում է ԼՂՀ-ի անկախությունը, դա շատ 
կարեւոր է:  Դրան կհետեւի ԼՂՀ-ի անկախության 
ճանաչումը ոչ միայն ավստրալական մնացած  
նահանգների, այլեւ աշխարհի այլ երկրների կողմից»: 
 
Բաբայանը նաեւ նշել է, որ այդ ուղղությամբ 
աշխատանքները կշարունակվեն առանց որեւէ հիստերիկ 
հայտարարությունների, աղմուկի, հանգիստ 
պայմաններում: 
 
Ավելի վաղ NEWS.am-ը հայտնել էր, որ  հոկտեմբերի 25-ին 
ավստրալական Նոր Հարավային Ուելս նահանգի 
Օրենսդիր խորհուրդը  բանաձեւ էր ընդունել Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Ղարաբաղի ժողովրդի 
ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման մասինլ: Բանաձեւն 
ընդունելով՝ Օրենսդիր խորհուրդը  «Ավստրալիայի 
կառավարությանը կոչ էր արել պաշտոնապես ճանաչել 
ԼՂՀ-ի անկախությունը եւ խորացնել  Ավստրալիայի 
հարաբերությունները ԼՂՀ-ի եւ նրա քաղաքացիների 
հետ»: 
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Մենք նպաստել ենք Անիի կործանմանը. 

Հուշարձանագետ 
 
 Հոկտեմբեր 22, 2012 | 13:24  
Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող 
հիմնադրամի նախագահ Սամվել Կարապետյանը իր 
տեսաբլոգում պատմել է 2000 թվականին Անի կատարած 
ուխտագնացության մասին: 
 
Թանգարանի կարգավիճակ ունեցող Անիի հսկիչները, 
իմանալով, որ խումբը Հայաստանից է, շրջապատել են 
ուխտագնացության մասնակիցներին և խնդրել 
Հայաստան վերադառնալիս մի հնարով դադարեցնել 
Ախուրյանի հանդիպակաց ափին շահագործվող 
քարհանքի պայթեցումները... 
 
Կարապետյանը պատմել է, թե ինչպես է սենյակ առ 
սենյակ «նահանջել» ստորգետնյա Անին: 
 
«Սա խաղաթուղթ է թուրքերի ձեռքում»,- ասում է Սամվել 
Կարապետյանը, ով այն ժամանակ արված երկու 
լուսանկար է ներկայացրել: 
 
ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի քարտուղարը 

կարևորում է Հայաստանի հետ 
համագործակցությունը 

29.10.12 
 

 
 
 Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմածովային 
ուժերի քարտուղար Ռեյ Մեյբուսը այսօր Երևանում 
հանդիպում է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ: 
Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են 
համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունները 
և տարածաշրջանային ու համընդհանուր 
անվտանգությանը վերաբերող հարցեր: Այս մասին 
տեղեկանում ենք ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանության տարածած 
հաղորդագրությունից։ 
 
Ռազմածովային ուժերի քարտուղար Մեյբուսն իր խորը 
գնահատանքն է հայտնել Աֆղանստանում իրականացվող 
առաքելությանը և Կոսովոյի խաղաղապահ 
գործողություններին Հայաստանի մասնակցության 
վերաբերյալ: Նա նաև անդրադարձել է պաշտպանական 
բարեփոխումների, խաղաղապահ գործողությունների և 
ուսուցումների, ինչպես նաև արհեստավարժ կրտսեր 
սպայական կազմի ձևավորման կարևորությանը: 

Քննության է առնվել նաև Եվրոպայում ԱՄՆ 
ծովահետևակային ուժերի Սևծովյան ռոտացիոն ուժերի 
շրջանակում իրականացվող համագործակցությունը: 
 
«Շնորհակալ եմ հայ ժողովրդին ջերմ ընդունելության ու 
հյուրընկալության համար, – ասել է Ռազմածովային 
ուժերի քարտուղար Մեյբուսը, - մենք կարևորում ենք 
Հայաստանի հետ մեր գործակցությունը և իմ այս այցը 
փաստում է հարավկովկասյան տարածաշրջանի 
կարևորությունը»: 
 
Ռեյ Մեյբուսը Միացյալ Նահանգների ռազմածովային 
ուժերի 75-րդ քարտուղարն է: Որպես ռազմածովային 
ուժերի քարտուղար նա ղեկավարում է ամերիկյան 
նավատորմի և ծովահետևակային կորպուսի 
գործունեությունը, պատասխանատու է 150 միլիարդ ԱՄՆ 
դոլարից ավել կազմող բյուջեի ու շուրջ 900.000 հոգի 
կազմող անձնակազմի համար: Ռեյ Մեյբուսն այս 
պաշտոնում նշանակվել է նախագահ Օբամայի կողմից 
2009թ.-ին: 
 

 
²ñ»õÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý 
 

«The Independent»-ը գերմանացի սպաների 
լուսանկար է հրապարակել` արված Հայոց 

ցեղասպանության զոհերի ֆոնին 
Հոկտեմբեր 22, 2012  

 
Բրիտանական «The Independent»-ը  լուսանկար է 
հրապարակել, որում Հայոց ցեղասպանության զոհերի 
մարմինների ֆոնին գերմանացի սպաներ են 
լուսանկարված: Լուսանկարը, հավանաբար, արվել է 
1915թ. ամռանը: Այնտեղ պատկերված են թուրք երկու 
սպաներ, քրդական հագուստով մի մարդ եւ գերմանական 
բանակի համազգեստով երկու գերմանացիներ: 
Հրապարակման հեղինակ Ռոբերտ Ֆիսքը հարց է տալիս` 
արդյոք գերմանացիները 1915թ. հայ քրիստոնյաների 
զանգվածային սպանության կողմնակիցներ են եղել: Նա 
հիշեցնում է, որ սա այդ դեպքերը պատկերող 
լուսանկարներում գերմանացիներիների ներկայության 
միակ փաստը չէ:  
«Առաջին համաշխարհայինի ժամանակ գերմանացի 
դիվանագետները սարսափով եւ քննադատորեն էին  
արձանագրում թուրքական նահանգներում 1,5 միլիոն 
հայերի բռնագաղթը եւ զանգվածային սպանությունները` 
թուրք մարդասպաններին  տականքներ անվանելով», - 
գրում է Ֆիսքը: 
Նա նաեւ նշում է, որ սպա Արմին Վեգները կյանքը 
վտանգելով  Ցեղասպանության ընթացքում լուսանկարել 
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էր հայերին, իսկ ավելի ուշ ձերբակալվել եւ կտտանքների 
էր ենթարկվել Գեստապոյի կողմից: 
Հոդվածում նշվում է, որ  իր աշխատություններում հայ 
պատմաբան Փիթեր Բալաքյանը պատմել է, թե ինչպես 
Deutsche Bank-ն զբաղվել է երկաթուղու 
ֆինանսավորմամբ, որով տեղի է ունեցել հայերի 
արտաքսումը: Ըստ պատմաբանների` բանկի 
աշխատակիցներն ապշել են տեսածից: «Պրոֆեսոր 
Բալաքյանը եւ  այլ պատմաբաններ նույնպես 
հայտնաբերել են Հայոց ցեղասպանության գերմանացի 
որոշ վկաների կապը նացիստների վարչակարգի հետ»,- 
ընդգծում է Ֆիսքը: 
Այսպես, մասնավորապես Կոնստանտին ֆոն Նեյրաթը 
կցված է եղել թուրքական բանակին եւ  հայերի դեմ 
դիտարկումներ անցկացրել: Արդյունքում Հիտլերի օրոք 
նա դարձել է արտգործնախարար:  
Ռուդոլֆ Հեսսը  1916 թվականին Թուրքիայում եղել է 
գերմանական կապիտան: 1940- 43թթ. նա եղել է 
Օսվենցիմի պարետ: Նա դատապարտվել է եւ կախաղա 
հանվել 1947 թվականին: 
 
Թուրքիայում Գյուլենի շարժումը աչք է դրել 

հայկական եկեղեցիների վրա 
 

 
Հոկտեմբեր 18, 2012 | 16:23  
Թուրքիայի հարավ-արեւելյան Էրհուհի շրջանում 
հայկական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին ամբողջովին 
ոչնչացման վտանգի առաջ է, քանի որ Ֆեթհուլլահ 
Գյուլենի կրոնական շարժումը նախատեսում է այդ տեղում 
կրոնական դպրոց կառուցել։ 
Թուրքական Aykiridogrular կայքի փոխանցմամբ՝ Էրուհի 
շրջանի Դըհի թաղամասում գտնվող եւ կիսավեր 
վիճակում գտնվող հայկական եկեղեցու տեղում Գյուլենի 
շարժումը ցանկանում է կրոնական դպրոց կառուցել եւ 
պատրաստվում է գնել այդ տարածքը։ 
Չնայած, որ տեղացիները եւ Էրուհի 
քաղաքապետարանում քրդական «Խաղաղություն եւ 
ժողովրդավարություն» կուսակցության անդամները 
պայքարին, Գյուլենի շարժումը տեղի քայմաքամից 
ստացել է մի որոշում, իբր այնտեղ որեւէ եկեղեցի 
գրանցված չէ։ 
 
Համշենահայերի «Vova» խումբը համերգներով 
հանդես կգա Կրասնոդարի երկրամասում 

Հոկտեմբեր 20, 2012  
Կրասնոդարի երկրամասում համերգներով հանդես կգա 
համշենահայերի «Vova» խումբը: Ինչպես հաղորդում է  
Ռուսաստանի հայերի «Երկրամաս» թերթի 
տեղեկատվական կենտրոնը,  համերգները տեղի 
կունենան  Սոչիում` հոկտեմբերի 26-ին եւ Ապշերոնսկում` 
հոկտեմբերի 28-ին: 

Խումբը երգերը կատարում է  համշենահայերի բարբառով` 
ազգային երաժշտական գործիքների նվագակցությամբ:  
Նշենք, որ խումբն առաջին անգամ համերգներով հանդես 
էր եկել  Մոսկվայում, այս տարվա հունիսին:վ 
Հայի կառուցած աշխարհի ամենագեղեցիկ 
փոստատունը Թուրքիայում հյուրանոց են 

դարձնում 

 
Հոկտեմբեր 17, 2012 | 20:04  
Աշխարհում ամենագեղեցիկ փոստատների շարքում 7-րդ 
տեղը զբաղեցնող Մարդինի պատմական փոստատունը 
շուտով վերածվելու է հյուրանոցի։ 
Թուրքական Sabah-ի փոխանցմամբ՝ Թուրքիայի հարավ-
արեւելքում գտնվող Մարդին քաղաքի գլխավոր 
ճարտարապետ Սարգիս Լոլեի կողմից 1890-ին կառուցած 
փոստատունը բուտիկ հյուրանոցի է վերածվում։ 
Նշվում է, որ փոստատան շենքը Թուրքիայի փոստատների 
վարչությունից 10 տարով վարձակալվել է՝ հանձնվելով 
Մարդինի Աթաթուրքի համալսարանի կազմում բացված 
Տուրիզմի բաժնի ղեկավարմանը։ 
Նշենք, որ Մարդինի փողոցներից մեկը 2 տար առաջ 
վերանվանվել է Սարգիս Լոլե Գիզոյի անունով։ 
 
Պոլսո հայոց պատրիարքարանը այլեւս չի 
օրհնում խառն ամուսնությունները 

 

 
Հոկտեմբեր 11, 2012   
Թուրքիայի Հայոց պատրիարքարանը հոկտեմբերի 1-ից 
սկսել է կիրառել նոր կարգ, ըստ որի` այլ կրոն դավանող 
անձանց հետ հայերի ամուսնությունները այլեւս չեն 
օրհնվում, ինչպես նաեւ նման դեպքերում թույլ չի տրվում 
եկեղեցում հարսանեկան արարողություն անցկացնել։ Այդ 
մասին այսօր հաղորդում է Hurriyet Daily News-ը։ 
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Ինչպես հաղորդել է «Ազատություն» ռադիոկայանը, խառն 
ամուսնությունների դեպքում եկեղեցում հարսանեկան 
արարողության անցկացումը թույլատրվել էր 2000 
թվականին` Պոլսո Հայոց պատրիարք Մեսրոպ 
Մութաֆյանի հավանությամբ, սակայն դա հայ համայնքի 
ներսում բանավեճի պատճառ է դարձել։ 
«Մենք գործադրում ենք մեր եկեղեցում արդեն գոյություն 
ունեցող օրենքը։ Ես չեմ ցանկանում սրանից բացի որեւէ 
այլ հայտարարություն անել», - թուրքական 
պարբերականի հայազգի լրագրող Վերջիհան 
Զիֆլիօղլուին ասել է Պոլսո Հայոց պատրիարքի 
փոխանորդ Արամ Աթեշյանը։ռում։ 
 

Ստամբուլում վերսկսվում են 
արեւմտահայերենի դասընթացները 

 
Հոկտեմբեր 18, 2012  
Ստամբուլում Հայ մշակույթի եւ զորակցության միությունը 
հոկտեմբերի 19-ից կազմակերպում է արեւմտահայերենի 
դասընթացներ։ 
 
Հայ մշակույթի եւ զորակցության միության կայքում 
տեղադրված հայտարարության մեջ նշվում է, որ 
արեւմտահայերենի ուսուցման առաջին փուլը կազմված 
կլինի 3 ամսից, որի ընթացքում մասնակիցները կսովորեն 
հայերենի այբուբենը, կարդալ եւ գրել, հաշվել թվեր, 
ամիսներ, օրեր, թվարկել գույները եւ սովորել  առաջին 
հաղորդակցության համար անհրաժեշտ բառերը։ 
 
Նշվում է, որ դասընթացի մասնակիցների քանակը 
սահմանափակ է եւ կարող են մասնակցել առավելագույնը 
10 հոգի։ 
 
Ստամբուլում Հայ մշակույթի եւ զորակցության միության 
կողմից արդեն 1,5 տարի է, ինչ կազմակերպում է 
արեւմտահայերենի դասընթացներ։ 
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PKK-ն պայթեցրել է Իրան-Թուրքիա 
գազատարը 

 
Հոկտեմբեր 19, 2012  
 
PKK-ն (Քուրդիստանի բանվորական կուսակցություն) 
հոկտեմբերի 18-ի երեկոյան Թուրքիայի Աղրը նահանգի 
Ալաշկերտի շրջանում պայթեցրել է դեպի Էրզրում ձգվող 
Իրան-Թուրքիա գազատարը։ 
 
Թուրքական Milliyet-ի փոխանցմամբ՝ տեղի ունեցած հզոր 
պայթյունից հետո հրդեհ է բռնկվել, որի բարձրությունը 
հասել է տասնյակ մետրերի։ Այդ ընթացքում գազի հոսքն 
անջատել են, որից հետո միայն հաջողվել է հրդեհը մարել։ 
 
Ավելի ուշ, պայթյունը կազմակերպած PKK-ի զինյալներին 
հայտնաբերելու համար գործողությունների դուրս եկած 
թուրք զինվորականների ռազմական մեքենան հայտնվել է 
տեղադրված ականի վրա եւ պայթել։ 
 
Պայթյունի հետեւանքով 28 զինվորական վիրավորվել են, 
որոնցից 10-ը ծանր վնասվածքներով տեղափոխվել են 
Էրզրումի հիվանդանոց։ 

Արեւելագետ. Թուրքիան ցանկանում է 
ազատվել սիրիահայերից 

 
Հոկտեմբեր 23, 2012  
Թուրքիան ցանկանում է ազատվել Սիրիայի հյուսիսում 
բնակվող հայերից: Լրագրողներին այսօր` հոկտեմբերի 23-
ին, նման տեսակետ է հայտնել Հայաստանի ԳԱԱ 
Արեւելագիտության ինստիտուսի տնօրեն, պատմական 
գիտությունների դոկտոր Ռուբեն Սաֆրաստյանը: Ըստ 
նրա` նման քաղաքականությունը թեեւ երկրորդական, 
բայց, այնուամենայնիվ, Անկարայի օրակարգի կարեւոր 
կետ է: 
«Հայկական սփյուռքի այդ գաղթօջախի վերացումը, 
մասնավորապես, Հալեպի համայնքի, միշտ էլ Թուրքիայի 
նպատակներից է եղել: Այդ նպատակները կրկնում են 
ապստամբների հնչեցրած արտահայտությունները, 
որոնցում արդեն 1-2 անգամ հակահայկական 
տամադրություններ են նկատվել», - նշել է Սաֆրաստյանը: 
Այս տեսակետից, հավելել է նա, չի կարելի բացառել 
Հալեպի հայերին սպառնացող պոտենցիալ վտանգը, եթե 
թուրքական զորքերը հատեն սիրիական սահմանը` հաշվի 
առնելով, որ քաղաքը դրանից ընդամենը 50-60 կմ է հեռու: 
«Նման հայտարարությունները կարող են նաեւ վախեցնող 
բնույթի լինել, որպեսզի հայերը լքեն տարածաշրջանը: Դա 
մեզ համար մեծ կորուստ կլինի, քանի որ Հալեպի 
համայնքը ավանդաբար մեր սփյուռքի 
ամենապահպանողական-ազգային գաղթօջախն է», – ասել 
է Սաֆրաստյանը: Այս կապակցությամբ, մեկնաբանելով 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ 
Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի հեռախոսազրույցի 
մասին հրապարակումները` ըստ որոնց Պուտինը 
կտրականապես զգուշացրել է չհատել սահմանը, 
Սաֆրաստյանը նկատել է, որ երկու երկրների 
հարաբերություններում նոր հարցեր են ի հայտ եկել` 
նկատի ունենալով Մոսկվա-Դամասկոս ինքնաթիռի 
հարկադիր վայրէջքը, նաեւ` Ռուսաստանի նախագահի 
Անկարա այցի չկայանալը: 
 

Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր 
կուսակցապետը այցելելու է Դիարբեքիրի 
հայկական Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին 

 

 
Հոկտեմբեր 25, 2012  
 
Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր «Ժողովրդա-
հանրապետական» կուսակցության առաջնորդ Քեմալ 
Քըլըչդարօղլուն առաջիկա օրերին այցելելու է Դիարբեքիր: 
Թուրքական CNNturk-ի փոխանցմամբ՝ իսլամական 
Կուրբան բայրամի տոնի կապակցությամբ «Ժողովրդա-
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հանրապետական» կուսակցության առաջնորդ Քեմալ 
Քըլըչդարօղլուն այցելելու է գլխավորապես քրդաբնակ 
Դիարբեքիր: 
 
Թուրք կուսակցապետի ծրագրում նախատեսված է 
այցելություն Դիարբեքիրի քաղաքապետ Օսման 
Բայդեմիրին, Դիարբեքիրի նահանգապետին եւ հայկական 
Սուրբ Կիրակոս եկեղեցի: 
 
Նշենք, որ Դիարբեքիրի Սուրբ Կիրակոս եկեղեցում 
ընթանում են վանական համալիրի վերանորոգման 
աշխատանքների վերջին փուլը եւ նոյեմբերի 4-ին 
նախատեսված է պատարագ իրականացնել ամբողջովին 
վերանորոգված համալիրում: 
 
 
Թուրքիայի ԵՄ-ին անդամակցելու միակ 
նախապայմանը Հայոց ցեղասպանության 

ճանաչումն է. Եվրախորհրդարանի նախագահ 
 
19 Սեպտեմբերի 2012  
 

 
Եվրախորհրդարանի նախագահը նշել է, որ Թուրքիայի 
ԵՄ-ին անդամակցելու միակ նախապայմանը Հայոց 
ցեղասպանության ճանաչումն է: 
 
Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը 
երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ Թուրքիան կարող է 
անդամակցել Եվրամիությանը միայն Հայոց 
ցեղասպանության ճանաչումից հետո: 
«Թուրքիան պետք է ճանաչի Հայոց ցեղասպանությունը և 
դա կլինի ԵՄ մուտք գործելու նրա նախապայմանը»,- նշել 
է Շուլցը, ում հայտարարությունը տեղադրվել է 
Գերմանական Ձախ կուսակցության պաշտոնական 
կայքում, որը նույնպես կիսում է նրա դիրքորոշումը: 
 
Շուլցն ընդգծել է, որ «Թուրքիան պետք է առերեսվի իր 
պատմությանը»: 
 
Աղբյուրը նշում է, որ ԵԽ նախագահը այս 
հայտարարություններն արել է Թուրքիայի ԵՄ 
անդամակցության հարցերով նախարար Էգեմեն Բաղըշի 
հետ հանդիպման ընթացքում:  
 
Հիշեցնենք, որ Էգեմեն Բաղըշը հայտնի է իր հակահայ 
հայտարարություններով և իր հայտարարություններում 
բազմիցս է ժխտել Հայոց ցեղասպանության ընդունումը: 
 

Թուրքիան եթե մտավ Սիրիա, 3-րդ 
համաշխարհային պատերազմն է սկսվելու. Al 

Quds Al Arabi 
 
Հոկտեմբեր 15, 2012  
 
Թուրքիայում գտնվող Al Quds Al Arabi արաբական 
հայտնի  պարբերականի գլխավոր խմբագիր Աբդուլբարի 
Ատվանը թուրքական NTV-ի հետ հարցազրույցում 
Թուրքիային ողջախոհության կոչ է արել` խորհուրդ տալով 
չմտնել Սիրիա: 
 
Լոնդոնում լույս տեսնող Al Quds Al Arabi պարբերականի 
գլխավոր խմբագիր Աբդուլբարի Ատվանը թուրքական 
NTV-ի հետ զրույցում անդրադառնալով Սիրիայի 
իրադարձություններին, նշել է, «Իմ կարծիքով` սահմանին 
տեղի ունեցող լարվածությունը` Թուրքիային պատերազմի 
մեւ քաշելու սադրանք է: Սիրիան կորցնելու բան չունի, չէ 
որ այնտեղ ներքին պատերազմ է: Թուրքիան կորցնելու 
շատ բան ունի: Եթե Թուրքիան Սիրիա մտնի, կսկվի 3-րդ 
համաշխարհային պատերազմ», -ասել է արաբ խմբագիրը: 
 
Աբդուլբարի Ատվանը Թուրքիային ողջախոհության կոչ է 
արել` պնդելով, որ Թուրքիան չպետք է ենթարկվի 
սադրանքներին: Նա նշել է, Սիրիայի հարցում ԱՄՆ-ի 
քաղաքականությունը նոյեմբերի 6-ին տեղի ունենալիք 
նախագահական ընտրություններից հետո մեծ 
փոփոխություններ չի կրի: «ԱՄՆ-ը Սիրիա զորք չի 
ուղարկի, այնտեղ նավթ չկա«, -ասել է Al Quds Al Arabi 
պարբերականի գլխավոր խմբագիրը: 
 
Թուրքիան ստեղծվել է հայերին կոտորելու 

արդյունքում. TARAF 
 
Սեպտեմբեր 15, 2012 | 00:04  
Թուրքական հայտնի Taraf պարբերականի համակարգող, 
սյունակագիր Մարգար Եսայանն իր «Այս թուրքը մեզ 
կկոտորի» վերնագրոց հրապարակման մեջ անդրադարձել 
է քրդական հարցին՝ մեջբերելով նաեւ Հայոց 
ցեղասպանության հետ կապված մի քանի մանրամասներ։ 
 
NEWS.am-ը ներկայացնում է Մարգար Եսայանի 
հրապարակումից մի հատված. 
 
«Թուրքիան բոլոր քրիստոնյաներին, հատկապես հայերին 
կոտորելու եւ վռնդելու արդյունքում է ստեղծվել։ 
Զարմացաք, բայց Թուրքիայի ազգային պաշտպանության 
նախկին նախարար Վեջդի Գյոնուլն ասում էր. «Նրանք 
(քրիստոնյաները-խմբ) հեռացան, մեր 
հավաքականությունն ապահովեցինք, ազգ դարձանք։ Մի 
խոսքով՝ բացառիկ ճիշտ խոսքեր։ Թուրքերին 
ներկայացնող իթթիհադականները (երիտթուրքեր-խմբ)  
քրդերին ներկայացնող ֆեոդալ պարոնների հետ 
համաձայնության եկան միասին հայերին ոչնչացնել, 
ունեցվածքը կիսվել, հետո էլ երկիրը միասին ղեկավարել։ 
 
Արեցին... 
 
Հետո ի՞նչ եղավ։ Իթթիհադականներին վերացրած, 
սակայն կոտորողի մտածելակերպից չտարբերվող 
Մուսթաֆա Քեմալը մոռացավ քրդերին բացահայտ 
խոստացած ինքնավարությունը եւ սկսվեցին սպանվել 
քրդերը։  Արդեն հայերի տեղը քրդերն էին զբաղեցնում։ 
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Քանի որ ռիսկը վերջացել էր, պետություն էր ստեղծվել, 
աշխարհը խոստացել էր, որ Թուրքիայից հաշիվ չի 
պահանջի Հայոց ցեղասպանության համար։ Այսինքն՝ 
Օաջալանի եւ PKK-ի՝ Մուսթաֆա Քեմալի հանդեպ 
հիացմունքն այնտեղից է գալիս։ 
 
Այսօրվա որոշ քրդերը, ովքեր ասում են. «Մենք ազգային 
փոքրամասնություն չենք, մենք հանրապետությունը 
ստեղծող հիմնական տարրն ենք», չգիտեն, թե ինչ 
անբարոյական անցյալի են այդ բառերով տեր կանգնում։  
Սակայն այդ ասողները Մուսթաֆա Քեմալի մեթոդներին 
հարգանքով են վերաբերվում հաստատ։ 
 
Սա չեմ գրում, որ արանքում Ցեղասպանությունն էլ գրեմ։ 
Ուղղակի թեմայի այս կողմի մասին գրողներ շատ չկան եւ 
գուցե սա գրելուց մի օգուտ լինի, քանի որ քրդական 
հարցի հիմքում այս անցած եւ չորացած մտածելակերպն 
է»,-գրում է Taraf-ի սյունակագիրը։ 
 

Իրանագետ. Թավրիզում ապրող 
«ադրբեջանցիները» կասկածում են իրենց 

ադրբեջանցի լինելու մեջ 
 
 
Սեպտեմբեր 19, 2012  
Սաֆարովի հերոսացումից եւ Թուրքիայի պատվո 
հյուպատոսության բացումից հետո Ադրբեջանում 
տեղաբնիկ ժողովուրդների շրջանում մթնոլորտ է փոխվել:  
Այս մասին այսօր` սեպտեմբերի 19–ին հրավիրված 
ասուլիսին ասաց իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը: 
 
Նա խնդրեց Ադրբեջանի հետ կապված ազգային 
փոքրամասնություն ձեւակերպումը փոխել «տեղաբնիկ 
ժողովուրդ» ձեւակերպման հետ, քանի որ այդ 
ժողովուրդները իրականում փոքրամասնություն չեն, 
օրինակ, միլիոն ու կես թալիշները: «Այդ ժողովուրդները 
եղել են տարածքում, բնակվել են եւ ունեցել են իրենց 
պետականությունը մինչեւ Ադրբեջանի Հանրապետության 
ստեղծումը»,- ավելացրեց իրանագետը: Նա ընդգծեց, որ 
հյուպատոսությունը բացվել է Լենքորանում` թալիշաբնակ 
տարածքում կարելի է նաեւ ասել փաստացի 
մայրաքաղաքում: «Այդ տարծքում համարյա, թե 
թուրքալեզու բնակչություն չկա: Այդ տեսնկյունից 
Թուրքիան ցանկանում է մուտք գործել մի տարածք, որը 
համարվում է Իրանի ազդեցության ոլորտ եւ նպատակ 
ունի Իրանին դուրս վանել այդ տարածքից»,-ավելացրեց 
Վարդան Ոսկանյանը: Իրանագետը անդրադառնալով 
ԱՄՆ Կոնգրեսի հայտարարությանը կապված Իրանի 
ադրբեջանցիների ինքնորոշման իրավունքի հետ եւ ասաց, 
որ նախագիծը լի է հակասություններով եւ տարրական 
սխալներով: Իրանագետի փոխանցմամբ` լեզվական 
առումով նրանք նույնն են, բայց այդ մարդիկ իրենց չեն 
համարում ադրբեջանցի: «Օրինակ, ավստրիացուն, երբ 
ասեք գերմանացի, նա ուղղակի կվիրավորվի: Մեկ օրինակ 
եւս, Արցախի ժողովրդի շրջանում, որեւէ մի կասկած չկա 
իրենց հայ լինելու հարցում: Բայց տեսեք Իրանի 
պարգայում, այսպես ասած, այդ ադրբեջանցիները խիստ 
կասկածում են իրենց ադրբեջանցի լինելու մեջ: Տեսեք, 
մենք ադրբեջանցիների հետ փաստացի պատերազմի 
իրավիճակում ենք չէ, բայց Հայաստան են այցելում 
բազմահազար չակերտավոր ադրբեջանցիներ, բայց որեւէ 
հայի մտքով չի անցնում գնալ Ադրբեջան, քանի որ մենք 
մեզ մեկ ամբոջություն ենք դիտարկում»,-պարզաբանեց 

իրանագետը: Վարդան Ոսկանյանը  նկատեց, որ մի 
հետաքրքիր շղթա է ստացվում, երբ մի կողմից 
ադրբեջանական գործոնը ավելի ակտիվ  է օգտագործվում 
Իրանի դեմ, իսկ մյուս կողմից թեւեր են տալիս Բաքվի 
ռեժիմին: «Իրանը կայսրություն է եւ կայսրության մեջ 
ցանկացած ժողովուրդ կարող է հասնել ամենաբարձր 
կետի: Իսկ Ադրբեջանի Հանրապետությունը մի փոքր 
իմպերիա է, որը փոքր ժողովուրդներին ոչնչացրել, ձուլել է 
եւ դրա հիման վրա ստեղծել է ադրբեջանցի ազգի, որը 
գտնվում է իր ձեւավորման վերջնական փուլում»,- 
լրացրեց իրանագետը: 
 
Հայը Շվեդիայում թուրքական բանկ է բացել 
 

 
 
Հոկտեմբեր 20, 2012  
Շվեդիայի Վառնեմո քաղաքում հանդիսավոր 
պայմաններում տեղի է ունեցել Türk bankı բանկի բացումը, 
որի հիմնադիրն է  Կիլիկիայի Մերսին քաղաքում ծնված 
հայազգի Քադիմ Աքչան։ 
 
Թուրքական Haberler-ի փոխանցմամբ՝ Քադիմ Աքչայի 
բանկի բացման հանդիսավոր արարողության ժամանակ 
ելույթներով են հանդես եկել Շվեդիայի 
առեւտրաարդյունաբերական պալատի նախագահ 
նախագահ Աննե Լոֆը եւ Շվեդիայում Թուրքիայի դեսպան 
Զերգուն Քորութուրքը։ 
 
Նշենք, որ Քադիմ Աքչան ծնվել է Մերսինում 1951 
թվականին, աղքատ հայի ընտանիքում։ 19 տարեկանում 
մեկնել է Շվեդիա, որտեղ հասարակ աշխատողից հասել է 
մինչեւ հոլդինգի սեփականատեր։ 
 
Շվեդիայի թուրքական մշակույթի եւ 
ուսումնասիրությունների միությունը 2011-ին «Տարվա 
բարեկամ» մրցանակը հանձնել է Թուրքիայում ծնված 
հայազգի գործարար Քադիմ Աքչային՝ «Հաջողության 
հասնելու համար մտածել թուրքի պես» գրքի համար։ 
Գործարարը գրքում պատմում է իր կենսագրության 
մասին եւ խորհուրդ տալիս, թե Շվեդիայում ինչպես պետք 
է հաջողության հասնել։ 
 

Պուտինը սպառնացել է Էրդողանին 
 
Հոկտեմբեր 23, 2012  
Թուրքական Aydinlik պարբերականը հրապարակել է 
տեղեկություն, ըստ որի, հոկտեմբերի 8-ին Ռուսաստանի 
նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Թուրքիայի վարչապետ 
Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի միջեւ տեղի է ունեցել լարված 
հեռախոսազրույց: 
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Թուրքական պարբերականը նշում է, թե խոսակցության 
մի հատվածում Էրդողանն ուղղակի անջատել է 
հեռախոսը. 
 
Պուտին. Եթե նույնիսկ մեկ զինվոր Սիրիա մտնի, 
կընկալենք, որ նրանք մտել են Մոսկվա: 
 
Էրդողան. Դա սպառնալիք է, չենք կարող ընդունել: 
 
Պուտին. Ինչպես ուզում եք, այնպես էլ ընդունեք: 
 
Նշվում է, որ հենց այս հատվածում Էրդողանն անջատել է 
հեռախոսը, սակայն պաղեստինյան աղբյուրները 
հակառակն են պնդում՝ նշելով, թե Պուտինն է անջատել 
հեռախոսը: 
 
Հիշեցնենք, որ այս ենթադրյալ հեռախոսազրույցից մեկ օր 
անց Պուտինը հետաձգեց իր այցը Թուրքիա, իսկ օրեր անց 
տեղի ունեցավ Մոսկվա-Դամասկոս մարդատար օդանավի 
հետ կապված դեպքը: 
 
Սիրիահայերին հումանիտար օգնություն 
տանող օդանավը բարեհաջող վայրէջք է 

կատարել Հալեպում 
 

 
 
Հոկտեմբեր 15, 2012  
 
Սիրիայի հայկական համայնքին հումանիտար օգնություն 
տանող ինքնաթիռը արդեն վայրէջք է կատարել Սիրիայի 
օդանավակայանում: Այդ մասին NEWS.am-ի թղթակցի 
հետ զրույցում հայտարարել է Հալեպում Հայ 

առաքելական եկեղեցու Բերիո թեմի մամուլի քարտուղար 
ժիրայր Ռեիսյանը: Նա նշեց, որ ինքնաթիռը այժմ 
օդանավակայանում է, բայց երեկոյան օդանավակայան 
տանող ճանապարհը հարմարություններ չունի, այնտեղ 
հնարավոր չէ գնալ ուշ ժամերին: ժիրայր Ռեիսյանը նշել, 
որ ստացած օժանդակությունը օդանավակայանի 
պատկան մարմինների հսկողության ներքո է եւ 
առավոտյան «Շտապօգնության» խումբը կգնա եւ կբերի, 
կբաշխի այն: 
 
Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունից 
Սիրիայի հայկական համայնքին հումանիտար օգնություն 
է տրամադրվում: Դեռեւս անցած շաբաթ թուրքական 
ավիացիոն իշխանությունները AIR Armenia 
ավիաընկերությանը տեղեկացրել էին, որ եթե 
ավիաընկերությունը ցանկանում է իր օդանավն անցնի 
Թուրքիայի օդային տարածքով, պետք է վայրէջք կատարի 
Թուրքիայի Էրզրումի օդանավակայանում եւ իրականացվի 
բեռի վերազննում: Ավիաընկերությունը տվել է իր 
համաձայնությունը եւ ի սկզբանե իր թռիչքային պլանում 
նախատեսած է եղել այդ օդանավակայնում վայրէջք 
կատարելը: 
 
Սիրիայում քրդերը 3-րդ բրիգադն են ստեղծել 

 

 
 
Հոկտեմբեր 13, 2012  
 
Սիրիական զորքերի հեռանալուց հետո Սիրիայի 
հյուսիսային քրդաբնակ շրջաններում իշխանության գլուխ 
անցած քրդական «Ժողովրդավարական միասնություն» 
կուսակցությունը (PYD) Էֆրին եւ Քամըշլու քաղաքներից 
հետո Կոբանիում (Այն ալ Արաբ) է բրիգադ ստեղծել։ 
 
Քրդական ANF-ի փոխանցմամբ՝ Թուրքիայի հետ 
սահմանակից Սիրիայի հյուսիսային Կոբանի քաղաքում 
հոկտեմբերի 11-ին տեղի է ունեցել «Ժողովրդի 
պաշտպանության ուժեր»  (YPG) զինված միավորման 
ստեղծմանը նվիրված զինվորական միջոցառում։ 
 
Նշենք, որ ավելի վաղ քրդերը զինված միավորներ էին 
ստեղծել Էֆրին եւ Քամըշլու քաղաքներում, որը լուրջ 
անհանգստություն էր պատճառել թուրքերին։ 
 
Հիշեցնենք, որ այս տարվա օգոստոսին Կոբանի քաղաքում 
ստեղծվել էր ժողովրդական խորհրդարան, որի կազմում 
կան նաեւ հայեր։ 
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Երուսաղեմում Հայոց պատրիարքի վերջին 
օծման ու թաղման կարգ է կատարվել 

 
Երուսաղեմում հոկտեմբերի 22-ին կայացել է Երուսաղեմի 
հայոց պարիարք հոգելույս Թորգոմ Արք. Մանուկյանի 
վերջին օծման ու թաղման կարգը: 
Այս մասին «Արմենպրես»-ին տեղեկացրել են Մեծի Տանն 
Կիլիկիո կաթողիկոսարանի հասարակայնության հետ 
կապերի և տեղեկատվության բաժնից: Արարողությանը 
ներկա է գտնվել Կիպրոսի Հայոց թեմի կաթողիկոսական 
փոխանորդ Գերաշնորհ Տ. Վարուժան Արք. Հերկելյանը: 
Վեհափառի ցավակցական գիրը արարողության 
ժամանակ կարդացել է Վարուժան Սրբազանը: 
 
Մայր Աթոռի տեղեկատվական համակարգի ղեկավար Տեր 
Վահրամ քահանա Մելիքյանը հայտնեց, որ Երուսաղեմի 
Հայոց պատրիարք Թորգոմ Երկրորդի 
հուղարկավորությանը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից 
մասնակցել են Արարատյան հայրապետական թեմի 
առաջնորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը եւ 
Գեղարքունիքի թեմի առաջնորդ Մարկոս եպիսկոպոս 
Հովհաննիսյանը:  
 
Հոկտեմբերի 12-ին Երուսաղեմում վախճանվել է 
Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Թորգոմ արքեպիսկոպոս 
Մանուկյանը: 93-ամյա պատրիարքը 60 տարի նվիրումով 
ծառայել է հայ Եկեղեցուն: Նա նաև եղել է «Սիոն» 
պաշտոնաթերթի խմբագրական կազմի անդամ, նաև 
Ճեմարանի փոխտեսուչ և տեսուչ: Թորգոմ Պատրիարքը 
մեծ ավանդ է ունեցել միջազգային էկումենիկ 
հարաբերությունների զարգացման գործում: Նա ծառայել 
է ԱՄՆ-ում Քրիստոսի Եկեղեցիների Ազգային Ժողովի 
հանձնաժողովում, նախագահել է «Կրոնն ամերիկյան 
կյանքում»  խորհուրդը: Եղել է նաև «Խղճմտանքի կոչ» 
հիմնադրամի տնօրենների խորհրդի անդամ: 
 

Իրանական անօդաչուն կարողացել է 
տեղեկություններ հաղորդել Իսրայելի 
ռազմական գաղտնի օբյեկտների մասին 

 
29.10.12 
 
Իրանի իշխանությունները հոկտեմբերի 29-ին 
հայտարարել են իսրայելական գաղտնի օբյեկտների 
լուսանկարների սրացման մասին, որոնք ստացվել են 
իրանական անօդաչուների ֆոտոխցիկներից, հաղորդում է 
lenta.ru-ն` հղում կատարելով Reuters-ին: 
 
Իրանի խորհրդարանի պատգամավոր Էսմաիլ Կոբսարիի 
խոսքով, անօդաչուն Իրանին է փոխանցել մի շարք 
իսրայելական ռազմաբազաների լուսանկարներ, և միայն 
դրանից հետո է այն խփվել: 

 

Կովսարին ավելացրել է, որ տեղեկությունները 
փոխանցվել են իրական ժամանակի ռեժիմում: 
 

 
 
Այն անօդաչուն, որի մասին խոսք է գնում այստեղ, 
իսրայելական օդուժի կողմից խփվել է հոկտեմբերի 
սկզբին Իսրայելի անապատային հատվածում, որտեղ 
տեղաբաշխված են երկրի գաղտնի միջուկային ռազմական 
օբյեկտները: 
  
Այդ անօդաչուի բաց թողնման պատասխանատվությունը 
վերձրել էր լիբանանյան «Հեզբոլահ» խմբավորումը, որին 
աջակցում է Իրանը: 
  
Նշենք, որ Իրանը ակտիվորեն զարգացնում է սեփական 
անօդաչու սարքերի արտադրությունը: Նախորդ տարի 
իրանական գիտնականներին այդ հարցում «մեծ 
աջակցություն ցուցաբերեցին» ամերիկացիները` Իրանի 
տարածքում կորցնելով իրենց նորագույն «անտեսանելի» 
անօդաչու սարքերից մեկը` RQ-170 Sentinel-ը: 
  
Իրանցիները կարողացան գրավել այդ անօդաչուի 
կառավարումը և իջեցնել այն իրենց 
օդանավակայաններից մեկում: Դրանից հետո 
հայտարարվեց, որ Իրանը շուտով նույն կարգի 
անօդաչուներ կունենա: 
 

Øß³ÏáõÛÃ 
 
ÈáõÛë ³Ùë³·ñÇ ËÙμ³·Çñ ¹ñ. ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÇ »ÉáõÛÃÁ 
Ð³Û  Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ 6-ñ¹ Ñ³Ù³·áõÙ³ñáõÙ, ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 4-6, 

2012  ºñ»õ³Ý 
 
²è²ÆæÆÜ Ð²Ø²ÞÊ²Ðð²ÚÆÜ ä²îºð²¼ØÀ  

ºì  
Æð²Ü²Ð²ÚàôÂÚàôÜÀ 

 
1914Ã. û·áëïáëÇ 1-ÇÝ å³ÛÃ»ó ²é³çÇÝ 

Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÁ£ ²ÏÝÑ³Ûï ¿ñ, áñ ³ÛÝ ã¿ñ 
Ï³ñáÕ ßñç³Ýó»É ä³ñëÏ³ëï³ÝÁ, Ù³Ý³í³Ý¹ áñ 
å³ÝÃáõñùÇ½ÙÇ ·³Õ³÷³ñÝ»ñáí ï³ñí³Í 
»ñÇïÃáõñù»ñÁ »ñ³½áõÙ ¿ÇÝ ëï»ÕÍ»É §Ø»Í ÂáõñùÇ³¦ª ÙÇ 
Ýáñ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å»ïáõÃÛáõÝ, áñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ 
Í³í³Éí»Éáõ ¿ÇÝ ²ëÇ³ÛÇ ³ñ»õÙïÛ³Ý Ù³ëÇó áõ 
²ý ñÇÏ³ÛÇó ÙÇÝã»õ âÇÝ³ëï³Ý£ 

 
1914Ã. ÝáÛáÙμ»ñÇ 21-ÇÝ ûëÙ³ÝÛ³Ý μ³Ý³ÏÁ ÞÛáõùñÇ 

÷³ß³ÛÇ »õ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ·»Ý»ñ³É ÈÇÙ³Ý üáÝ ê³Ý¹»ñëÇ 
Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ùμ ÙÇ ù³ÝÇ í³Ûñ»ñÇó ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï 
(ØáëáõÉ, êááõçμáõÉ³Õ, ÊáÛ) Ý»ñËáõÅ»óÇÝ 
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ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ 
  

ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ ï³ñ³ÍùÁ »õ é³½Ù³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ»ñ Í³í³É»óÇÝ éáõë³Ï³Ý çáÏ³ïÇ ¹»Ù£ 
Âáõñù³Ï³Ý μ³Ý³ÏÇ Ñ»ï ë»ñï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ 
áõÝ»ÇÝ Ý³»õ ùñ¹³Ï³Ý ³ÝÏ³ÝáÝ §Ð³ÙÇ¹Ç» ¶Ý¹»ñÁ¦, 
áñáÝù ³ëå³ï³Ï ¿ÇÝ ë÷éáõÙ ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ í³Ûñ»ñáõÙ£ 
ì³ñã³å»ï ØáëÃáüÇ-ûÉ-Ø³Ù³É»ùÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ áã 
ÙÇ³ÛÝ ãÓ÷áñÓ»ó ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝ Ï³½Ù³Ï»ñå»É 
Ãáõñù³Ï³Ý ³ñß³íáÕ μ³Ý³ÏÇ ¹»Ù, ³ÛÉ»õ óáõóáõÙ ïí»ó 
å³ïÅ»É μáÉáñ Ýñ³Ýó, áíù»ñ Ï¹ÇÙ³¹ñ»ÇÝ Ãáõñù»ñÇÝ£ 

 
²ïñå³ï³Ï³ÝáõÙ éáõë³Ï³Ý ½áñù»ñÇ ÃÇíÁ 

ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 13 Ñ³½³ñ ¿ñ£ ê³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýó û·ÝáõÙ ¿ÇÝ Ý³»õ 
Ñ³Û»ñÇó áõ ³ëáñÇÝ»ñÇó Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í çáÏ³ïÝ»ñÁ, 
áñáÝó Ù»ç Ñ³ïÏ³å»ë ³ãùÇ ¿ÇÝ ÁÝÏ³í ½áñ³í³ñ 
²Ý¹ñ³ÝÇÏ ú½³ÝÛ³ÝÇ í³ßïÁ£ Î³Ù³íáñ³Ï³Ý ³Û¹ 
çáÏ³ïÝ»ñÁ ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Ï³ï³ÕÇ 
Ù³ñï»ñ ¿ÇÝ ÙÕáõÙ Ãáõñù³Ï³Ý ½áñùÇ ¹»Ù£ Ð³Ù³é 
Ù³ñï»ñÇó Ñ»ïá ÝáÛ»Ùμ»ñÇ í»ñçÇÝ ûëÙ³ÝÛ³Ý ½áñù»ñÇÝ 
Ñ³çáÕí»ó ·ñ³í»É ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ »õ øñ¹ëï³ÝÇ 
³ñ»õÙïÛ³Ý ßñç³ÝÝ»ñÁ £ àõëïÇ íï³Ý·í»ó 
ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ¹ñáõÃÛáõÝÁ£ 
´³½Ù³ÃÇí Çñ³Ý³Ñ³Û»ñ Ñ³ñÏ³¹ñí³Í ¿ÇÝ ·³ÕÃ»É »õ 
ï»Õ³÷áËí»É éáõë³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ Ëáñ 
ßñç³ÝÝ»ñ£ ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ ùñ¹»ñÁ »õ Ù³ë³Ùμ Ãáõñù 
§³ëÏÛ³ñÝ»ñÁ¦ ß³ñÅí»Éáí ¹»åÇ ÊáÛª ëå³éÝ³ÉÇù ¿ÇÝ 
ëï»ÕÍ»É æáõÉý ³ÛÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÇÝ, áñÁ »õ Ëáõ×³å 
³é³ç³óñ»ó Çñ³Ý³Ñ³Û»ñÇ Ù»ç£ ê³ñÇÕ³ÙÇßÇ 
³ÝÑ³çáÕáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá, éáõëÝ»ñÁ Ý³Ñ³Ýç»óÇÝ 
Ø³ñ³Õ³ÛÇóª ³ÛÝ ½Çç»Éáí Ãáõñù»ñÇÝ£ ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá 
Â³íñÇ½Ç  éáõë³Ï³Ý ÑÛáõå³ïáëÁ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÙÇ 
·ñáõÃÛ³Ùμ ¹ÇÙ»ó ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ Ñ³Ûáó Ã»Ù³Ï³É 
³é³çÝáñ¹ Ü»ñë»ë ³ñù»åÇëÏáåáë Ø»ÉÇ-Â³Ý·Û³ÝÇÝ »õ 
»õ í³×³é³-Ï³ÝÝ»ñÇ ·ÉË³íáñª Ü³½³ñμ»ÏÛ³ÝÇÝ, 
áñå»ë½Ç ÅáÕáíñ¹ÇÝ »õ  í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇÝ 
ï»Õ»Ï³óÝ»Ý, ³ÝÑ³å³Õ Ñ»é³Ý³É ä³ñëÏ³ëï³ÝÇó£ 
¶Çï³Ïó»Éáí Çñ³Ý³Ñ³Û»ñÇ ·ÉËÇÝ Ï³Ëí³Í íï³Ý·Ç 
Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ, Ø»ÉÇù-Â³Ý·Û³ÝÁ ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»é³·Çñ 
ÑÕ»ó å³ñëÇó ß³ÑÇÝ »õ ä³ñëÏ³ëï³ÝáõÙ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ 
¹»ëå³ÝÇÝ, ËÝ¹ñ»Éáí Çñ»Ýó Ñáí³Ý³íá-ñáõÃÛ³Ý ï³Ï 
í»ñóÝ»É Ñ³Û»ñÇÝ£ 

 
è³½Ù³Ï³Ý ³Ýμ³ñ»Ýå³ëï Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý 

Ñ»ï»õ³Ýùáí ²ïñå³ï³-Ï³ÝÇ ½áñ³Ù³ëÇ Ý³Ñ³ÝçÇ 
Å³Ù³Ý³Ï, ·áñÍáÕ μ³Ý³ÏÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ, ·³ÕÃáõÙ ¿ 
ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ ùñÇëïáÝÛ³ ³½·³μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÙÇ Ù³ëÁª 
Ãíáí 44,000 Ù³ñ¹, áñÇó 24,000-Á Ñ³Û»ñ ¿ÇÝ Ñ»ï»õÛ³É 
í³Ûñ»ñÇó. Â³íñÇ½Çóª 3,000, ÊáÛÇóª 2000, ê³ÉÙ³ëïÇóª 
15,000 »õ àõñÙÇ³ÛÇóª 4000 Ñá·Ç£ ØÝ³ó³Í 20,000-Á 
³ëáñÇ »õ ùñÇëïáÝÛ³  ³ÛÉ ³½·Ç ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñ ¿ÇÝ £ 

 
 §²ñ¹»Ý ÇëÏ àõñÙÇ³ÛÇ »õ  ê³ÉÙ³ëïÇ 

·³ÕÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Í³ÛñÁ Ñ³ë»É ¿ñ ÊáÛ »õ ³Ûëï»ÕÇó ¿É 
72 ÏÇÉáÙ»ïñ ×³Ùμ³ Ïïñ»Éáí åÇïÇ Ñ³ëÝ»ñ æáõÉý ³¦ £  

ØÇ»õÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Â»Ññ³ÝáõÙ Ãáõñù³Ï³Ý 
¹»ëå³ÝÝ ³ßË³ïáõÙ ¿ñ Ññ³Ññ»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ç³ñ¹»ñÁ£ 
²Û¹ ³éÃÇí éáõë ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Ñ³Õáñ¹áõÙ 
¿.§Â»Ññ³ÝÇ Ñ³Û μÝ³ÏãáõÃÛáõÝ ßñç³ÝáõÙ ïÇñáõÙ ¿  
ÇëÏ³Ï³Ý Ëáõã×³å£ Ð³Û»ñÁ ÷áñÓáõÙ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñå»É 
ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ¦ £ 

Æñ³Ý³Ñ³Û»ñÇ ·³ÕÃÇ ³é³çÇÝ ÇëÏ ûñ»ñÇó, Ã»° 
éáõë³Ï³Ý, Ã»° Ï³ÃáÉÇÏ, Ã»° μáÕáù³Ï³Ý »õ Ã»° ³ëáñÇ 
Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñÝ áõ ·áñÍÇãÝ»ñÝ Çñ»Ýó 
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ ÃáÕÝ»Éáí ³Ýï»ñáõÝç, ¹ÅáË³ÛÇÝ 

ï³Ýç³ÝùÝ»ñÇ Ù»ç, Ñ»é³ó³Ý èáõë³ëï³ÝÇ Ëáñù»ñÁ£ 
ÜÏ³ïÇ ³éÝ»Éáí ³Û¹ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, ï»ÕáõÙ ÙÝ³ó³Íª 
²ïñå³ï³Ï³ÝÇ Ñ³Ûáó Ã»Ù³Ï³É ³é³çÝáñ¹ î. Ü»ñë»ë 
³ñù. Ø»ÉÇù-Â³Ý·Û³ÝÁ, ³é³Ýó ³½·Ç »õ ¹³í³Ý³ÝùÇ 
Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, Ï³½Ù³Ï»ñå»ó μáÉáñ ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇ 
ËÝ³Ù³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ£ Üñ³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý Ó»éù Ù»ÏÝ»ó 
ÂÇüÉÇëÇ Ð³Ûáó Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÎáÙÇï»Ç 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãª ¼. Þ³ñ³ý Û³ÝÁ, ´³ùíÇ Ð³Ûáó 
¶³ÕÃ³Ï³Ý³Ï³Ý ÎáÙÇï»Ç Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ¼. 
ä³åÛ³ÝÁ, ÂÇüÉÇëÇ ä³ñëÏ³Ñ³Û ÎáÙÇï»Ç 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ². Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÁ »õ ³å³ ´³ùíÇ μÅÇßÏ 
². ²í»ïÇëÛ³ÝÁ £ 

¶³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ ·³ÕÃÇ 
×³Ý³å³ñÑÇÝ Ï³Ý· ³é³í è»ßïáõÙ, áñï»Õ Ýñ³Ýó 
Ýå³ëï»Éáõ »õ û·Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ï³½Ùí»ó 
·³ÕÃ³Ï³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»£ ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ-Ý»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ê³ÉÙ³ëïÇ ßñç³ÝÇ 
Ñ³Û»ñÇ ß³ñÅ³Ï³Ý ·áõÛùÇ íÝ³ëÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ñ 6 ÙÉÝ.-Ç 
×³Ý³å³ñÑÇÝ Ù»é³ÍÝ»ñÇ áõ Ïáñ³ÍÝ»ñÇ ÃÇíÁ 205-Ç, 
àõñÙÇ³ÛÇÝÁª 3 ÙÉÝ-Ç, Ù³Ñ³ó³ÍÝ»ñÇ ÃÇíÁª 103-Ç, ÇëÏ 
ÊáÛÇ ßñç³ÝÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý íÝ³ëÁ, μ³óÇ 27 ½áÑí³ÍÝ»ñÇó 
»õ Ïáñ³ÍÝ»ñÇó, Ï³½ÙáõÙ ¿ñ 100,000 é.£ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ 
íÝ³ëÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ñ 7.5 ÙÉÝ. é. £ 

1915Ã. ÑáõÝí³ñÇ 2-ÇÝ æáõÉý ³ Ñ³ë³Ý Çñ³Ý³Ñ³Û 
·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇ ³é³çÇÝ ËÙμ»ñÁ, áñáÝù ï»Õ³íáñí»óÇÝ 
Ï³Û³ñ³ÝáõÙ, Çç»õ³Ý³ïÝ»ñáõÙ »õ ³ÛÉáõñ£ 
Ü³ËÇç»õ³ÝáõÙ ³å³ëï³Ý³Í Ñ³½³ñ³íáñ Çñ³Ý³Ñ³Û 
·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇ μ³½ÙáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí, ù³Õ³ùÁ 
³Ñ³íáñ íÇ×³ÏáõÙ ¿ñ£ ¶³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ïñíáõÙ ¿ñ Ñ³ó 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ßñç³Ï³ÛùÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ÛáõÕ»ñÇó, μ³óÇ 
Ñ³óÇó, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ñ¹Ç ûñ³Ï³Ý ïñíáõÙ ¿ñ 5 
Ïáå»Ï£ 16 ûñ ï»õ³Í ·³ÕÃÇó Ñ»ïá, óñïÇ å³ï×³éáí 
ß³ï»ñÁ ï³é³åáõÙ ¿ÇÝ ½³Ý³½³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñáí£ 

²Û¹ Í³Ýñ, μ³Ëïáñáß ûñ»ñÇÝ ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ 
ï³ñμ»ñ ßñç³ÝÝ»ñÇó ·³ÕÃ³Í »õ Ü³ËÇç»õ³ÝÇ õ 
Þ³ñáõñÇ ·³í³éÝ»ñáõÙ Ñ³Ý·ñí³Ý³Í 
·³ÕÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ù»Í û·ÝáõÃÛáõÝ 
óáõÛó ïí»ó ßñç³ÝÇ ·ÛáõÕ³óÇáõÃÛáõÝÁ£ êÏë³Í 1915Ã. 
ÑáõÝí³ñÇ 4-Çó ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇ μáÉáñ Í³Ëë»ñÁ Ñá·áõÙ 
¿ñ ·³í³éÇ ï»Õ³Ï³Ý μÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ£ ÐáõÝí³ñÇ 10-ÇÝ 
·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñçÇÝ ß³ñ³ëÛ³Ý Ñ»ï Ù³ÇëÇÝ, Çñ 
û·Ý³Ï³ÝÝ»ñáí, Ü³ËÇç»õ³Ý ï»Õ³÷áËí»ó Ý³»õ 
Ü»ñë»ë ³ñù»åÇëÏáåáë  Ø»ÉÇù-Â³Ý·Û³ÝÁ£ 

ºñ»õ³ÝÇ Ý³Ñ³Ý·³å»ïÇ »õ ·³ÕÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
ÏáíÏ³ëÛ³Ý ·ÉË³íáñ ÏáÙÇï»Ç Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ². 
ä³íÉáíÇ ³é³ç³ñÏáí Ï³Û³ó³Í ·³ÕÃ³Ï³Ý³Ï³Ý 
ÅáÕáíÁ, Ü³ËÇç»õ³ÝÇ »õ Þ³ñáõñ-¸³ñ³É³·Û³½Ç 
»Õμ³Ûñ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý ÏáÙÇï»Ç Ý³Ë³·³Ñ ÁÝïñ»ó 
ëñμ³½³Ý Ø»ÉÇù-Â³Ý·Û³ÝÇÝ£ ²å³ ÙÇ ù³ÝÇ ûñí³ 
ÁÝÃ³óùáõÙ μáÉáñ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ï»Õ³÷áË»óÇÝ 
Ü³ËÇç»õ³ÝÇ »õ Þ³ñáõñ-¸³ñ³É³·Û³½Ç 69 Ñ³Û³μÝ³Ï 
·ÛáõÕ»ñáõÙ£ Üñ³Ýó ÃÇíÁ 8,500 ¿ñ, áñáÝóÇó 6,000-Á 
Ñ³Û»ñ£ ¶³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ïñíáõÙ ¿ñ áõï»ÉÇù, 
Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ, »õ μÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ £ 

èáõëÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ê³ÉÙ³ëïÇ ³é³çÇÝ ·ñ³íáõÙÇó 
Ñ»ïá, Ù»Í Ãíáí Çñ³Ý³Ñ³Û»ñ í»ñ³¹³ñÓ³Ý Ý³ËÏÇÝ 
μÝ³Ï³í³Ûñ»ñÁ£ ²ñÑ³íÇñùÇ Å³Ù³Ý³Ï ê³ÉÙ³ëïáõÙ 
ÙÝ³ó³Í »õ ëå³Ýí³Í ßáõñç 400 ùñÇëïáÝÛ³Ý»ñÇ 
¹Ç³ÏÝ»ñÇ Ã³ÕáõÙÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ñ³Ù³ñ ê³ÉÙ³ëï 
ï»Õ³÷áËí»óÇÝ Ý³»õ ÊáÛÇ ÷áË-ÑÛáõå³ïáë 
ìíÇ¹»ÝëÏÇÝ£ 

1915 Ã. ³åñÇÉÇ í»ñç»ñÇÝ, éáõëÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 
ê³ÉÙ³ëïÇ »ñÏñáñ¹ ·ñ³íáõÙÇó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá, 
Ü»ñë»ë ³ñù. Ø»ÉÇù-Â³Ý·Û³ÝÁ ëï»ÕÍí³Í Çñ³íÇ×³ÏÇÝ 
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Í³ÝáÃ³Ý³Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³»õ ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇ 
í»ñ³¹³ñÓÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ÏáÙÇï»Ç 
³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ, Ù³ÛÇëÇ 18-ÇÝ Ù»ÏÝ»ó ÊáÛ, 
ê³ÉÙ³ëï »õ àõñÙÇ³£ 1915Ã. Ù³ÛÇëÇÝ éáõëÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 
àõñÙÇ³ÛÇ ·ñ³íáõÙÇó Ñ»ïá, ³é³çÝ³Ñ»ñÃ ËÝ¹Çñ 
¹³ñÓ³í ùñÇëïáÝÛ³Ý»ñÇ íÇ×³ÏÇ μ³ñ»É³íáõÙÁ£ 
 

¸ñáõÃÛáõÝÁ Í³Ýñ³ó³í 1915Ã. ÑáõÉÇëÇ í»ñç»ñÇÝ, 
»ñμ ëÏëí»ó ì³ÝÇ Ýß³Ý³íáñ ·³ÕÃÁ£ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ 
÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ, »ñÏáõ ·Íáí ß³ñÅí»ó ¹»åÇ 
ê³ÉÙ³ëï áõ ÊáÛ£ Þáõñç 6,500 ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñª ì³ÝÇó, 
Þ³ï³ËÇ, ØáÏëÇ, Î³ñ×Ï³ÝÇ »õ Î³ñÏ³éÇ ßñç³ÝÝ»ñÇó, 
³å³ëï³Ý ·ï³Ý ê³ÉÙ³ëïÇ ßñç³ÝáõÙ. ÇëÏ 2,500 Ñá·Ç  
Ñ³Ý·ñí³ÝÝ»ñÇó ÊáÛáõÙ £ 
 

´³óÇ Ñ³ó³Ñ³ïÇÏÝ»ñÇó »õ ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
û·ÝáõÃÛáõÝÇó, ùñÇëïáÝÛ³ ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ μ³Å³Ýí»ó 
30,000 ½áõÛ· Ñ³·áõëï»Õ»Ý£ Ð³Û ·³ÕÃ³Ï³Ý³Ï³Ý 
ÏáÙÇï»Ç ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùμ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
¹åñáóÝ»ñ μ³óí»óÇÝ ¶³ñ³ç³ÛÇ, ¶»³ñ¹³å³ï, 
Ü³ËÇç»õ³Ý-Ã³÷³, è³Ñí³, ¸ÇÏ³É³ »õ  ´³μ³éáõ 
·ÛáõÕ»ñáõÙ£ 1916Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇÝ Ï³ï³ñí³Í 
íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ àõñÙÇ³ÛÇ ßñç³ÝáõÙ Ï³ÛÇÝ 
28,157 ³ëáñÇ »õ 986 Ñ³Û ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñ £ 1916Ã. 
ë»åï»Ùμ»ñÇÝ ÊáÛÇ ßñç³ÝáõÙ   ³å³ëï³Ý»É ¿ÇÝ 4,404 
·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñ£ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ 1916Ã. ÑáõÉÇë-
û·áëïáëÛ³Ý ·³ÕÃÇó Ñ»ïá ï»Õ Ñ³ë³Ý »õë 1,500 
ï³ñ³·ÇñÝ»ñ, áñáÝù ï»Õ³μ³ßËí»óÇÝ ÊáÛÇ ßñç³ÝÇ 
·ÛáõÕ»ñáõÙ£ Â³íñÇ½Ç ßñç³ÝÇ ·³ÕÃ³Ï³Ý³Ï³Ý 
ÏáÙÇï»Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ñ 
êááõ¹»ñμáõÉ³ÕÇ, ØÇ³Ý¹áõ³μÇ »õ Ø³ñ³Õ³ÛÇ ßñç³ÝÝ»ñÁ£ 
1916 Ãí³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùμ»ñÇÝ ³å³ëï³Ý³Í 163 
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï»ÝïñáÝ³óñ»É ¿ÇÝ 
Ø³ñ³Õ³ÛáõÙ£ î»ÕÇ û·ÝáõÃÛ³Ý ÏáÙÇï»Ý Ýå³ëïÝ»ñÁ 
ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ñ ù³ñï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áí£ è»ßïÇ 
ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 100 ïáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³Û μÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ, 
ï»Õ³Ï³Ý ÍË³Ï³Ý ù³Ñ³Ý³ÛÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùμ 
Ññ³íÇñí³Í ÅáÕáíáõÙ, áñáß»ó í»ñáÑÇßÛ³É ßñç³ÝÝ»ñÇó 
è»ßï Ñ³ë³Í ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ÓñÇ μÝ³Ï³ñ³Ý »õ 
ÝÛáõÃ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñ»É£ ØÇ ù³ÝÇ ûñí³ 
ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Ý·³Ý³Ïí»ó ÙÇÝã»õ 1,100 ÃáõÙ³Ý £ 
 

²Ñ³ ³ÛëåÇëÇÝ ¿ñ Ñ³Û ·³ÕÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
ï»Õ³μßËáõÙÁ »õ û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ 
ä³ñëÏ³ëï³ÝáõÙ »õ Ýñ³ Ñ³ñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ£ ²ÛÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáÕÝ»ñÇ ·áñÍÇÙ³ó »é³Ý¹Ç »õ 
ÝíÇñí³ÍáõÃÛ³Ý, Ñ³Û μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³½·³Ýí»ñ ç³Ýù»ñÇ 
ßÝáñÑÇí, ÑÝ³ñ³íáñ »Õ³í Ï³ÝË»É Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ù»Í³ÃÇí 
ÏáñáõëïÝ»ñÁ, å³Ñå³Ý»É μ³½Ù³Ñ³½³ñ 
ï³ñ³·ñí³ÍÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùÁ£ 

 
Â²ìðÆ¼Æ Ð²ÚàôÂÚ²Ü ìÆÖ²ÎÀ Âðø²Î²Ü 

´²Ü²ÎÆ  
ÜºðÊàôÄØ²Ü úðºðÆÜ 

 
²é³çÇÝ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ 

(1914-1918) ûëÙ³Ý³Ï³Ý μ³Ý³ÏÝ»ñÁ Ý»ñËáõÅ»óÇÝ 
ä³ñëÏ³ëï³Ý »õ ÏáÕáåáõïÇ »õ ç³ñ¹Ç »ÝÃ³ñÏ»óÇÝ 
²ïñå³ï³Ï³ÝÇ ßñç³ÝÝ»ñáõÙª àõñÙÇ³ÛÇ, ê³ÉÙ³ëïÇ, 
ÊáÛÇ, Ø³ÏáõÇ, Ô³ñ³¹³ÕÇ ßñç³ÝÝ»ñÁ, ê. Â³¹»Ç í³ÝùÁ. 
³å³ Ùáõïù ·áñÍ»óÇÝ Ý³»õ Â³íñÇ½, å³ï³Ý¹Ý»ñ 
í»ñóñÇÝ Ñ³Û μÝ³ÏãáõÃÛáõÝÇó, áñÇÝ åÇïÇ Ñ»ï»õ»ñ 

Â³íñÇ½Ç Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ »õ ÙÛáõë ùñÇëïáÝÛ³Ý»ñÇ 
Ïáïáñ³ÍÁ£ 

ä³ñëÏ³ëï³ÝáõÙ Ý»ñËáõÅ³Í Ãáõñù³Ï³Ý μ³Ý³ÏÇ 
Ññ³Ù³Ý³ï³ñ Ê³ÉÇÉ μ»ÛÁ 1914 Ãí³Ï³ÝÇ í»ñç»ñÇÝ »õ 
1915 Ãí³Ï³ÝÇ ëÏ½μÇÝ, »ñμ å³ñïáõÃÛáõÝ Ïñ»ó Ñ³Û 
Ï³Ù³íáñ³Ï³Ý çáÏ³ïÝ»ñÇó (10,000 Ù³ñ¹) »õ  
éáõë³Ï³Ý μ³ÝÏÇó (éáõë³Ï³Ý μ³Ý³ÏáõÙ Í³é³ÛáõÙ ¿ÇÝ 
³í»ÉÇ ù³Ý 250,000 Ñ³Û ½ÇÝíáñÝ»ñ ), ³Ýó³í ì³Ý »õ 
³ÛÝï»Õ ì³ÝÇ Ïáõë³Ï³ÉÇÝª Ö»õï»ÃÇÝ Ñ³ÛïÝ»ó, áñ 
§Ù³ùñ»É ¿ àõñÙÇ³ÛÇ »õ ê³ÉÙ³ëïÇ ùñÇëïáÝÛ³Ý»ñÇÝ ¦, 
Ö»õï»ÃÝ ¿É å³ïñ³ëïí»É ¿ñ §Ù³ùñ»Éáõ¦ ì³ÝÇ »õ 
ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ Ñ³Û»ñÇÝ£ ²Û¹ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¿ñ, áñ 
ì³ÝÇ Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¹ÇÙ»ó ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý »õ 
Ñ³ÕÃ³Ï³Ý ¹áõñë »Ï³í £ 

Âáõñù³Ï³Ý μ³ÝÏÁ »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù Ë³Ëï»ó 
ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ ã»½áùáõÃÛáõÝÁ 1917-Ãí³Ï³ÝÇÝ£ ²Ûë 
³Ý·³Ù ²ÉÇ ¾Ñë³Ý ÷³ß³ÛÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ùμ, 
Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí Ý»ñËáõÅ»Éáõ ²ñ»õ»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý 
»õ çÝç»Éáõ Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁª Éñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ²ñ»õÙï³-
Ñ³Û³ëï³ÝÇ 1915 Ãí³Ï³ÝÇ ºÕ»éÝÁ£ Âáõñù³Ï³Ý 
μ³Ý³ÏÇ Â³íñÇ½Ç Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ ¿ñ ØáõÝÇñ μ»ÛÁ, áñ 
³ßË³ïáõÙ ¿ñ å³ï»ñ³½ÙÇÝ ï³É ÏñáÝ³Ï³Ý μÝáõÛÃ »õ 
·ñ·é»É ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ μÝÇÏ Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝÝ»ñÇÝ 
ùñÇëïáÝÛ³Ý»ñÇ ¹»Ù, ç³ñ¹»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»É £ Ü³ Ïáã»ñ 
¿ñ ³ÝáõÙ »õ ÃéáõóÇÏÝ»ñ  ¿ñ óñáõÙ, ·ñ·é»Éáí áã-
ùñÇëïáÝÛ³ ï³ññ»ñÇÝ£ 

Ð³Ûñ ä»é üñ³Ýë»ÝÁ, áñ êå³ÝÇ³ÛÇ »õ ÐáÉ³Ý¹Ç³ÛÇ 
ÑÛáõå³ïáëÝ ¿ñ ²ïñå³ï³Ï³ÝáõÙ, ³Û¹ ÏáÕÙ»ñÇ ¹»Ù 
»ñÏáõ μáÕáù³·Çñ-Ý³Ù³Ïáí ¹ÇÙáõÙ ¿ ØáõÝÇñ ÷³ß³ÛÇÝ, Ç 
å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Û μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý. § ºë Ëáñ³å»ë 
íßï³ó³Í »Ù, ï»ëÝ»Éáí μ³½Ù³ÃÇí ·ñ·éÇã Ïáã»ñ 
ùñÇëïáÝÛ³Ý»ñÇ ¹»Ù£ ºë ³Ý³ÏÝÏ³ÉÇ »Ù »Ï»É ³ÛÝ 
Ï»óí³ÍùÇó, áñ Ò»ñ¹ ¶»ñ³½³ÝóáõÃÛáõÝÁ μéÝ»É ¿ 
Â³íñÇ½Ç Ñ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å£ …. ²ñ¹, Â³íñÇ½Ç Ñ³Û»ñÁ 
áñ»õ¿ ÃßÝ³Ù³Ï³Ý Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ óáõÛó ã»Ý ïí»É 
ûëÙ³ÝÛ³Ý ß³Ñ»ñÇ ¹»Ù, μ³Ûó ³ÛÝ ÙÇçáóÝ»ñÁ, áñ ¹áõù »ù 
³é»É »ñ»Ï, ÇÝÓ  ËáñÑ»É »Ý ï³ÉÇë¦ £ 

ú·áëïáë ³ÙëÇÝ Éáõñ ¿ ëï³óíáõÙ, Ã» Ãñù³Ï³Ý 
½³íÃÇã μ³Ý³ÏÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñª ½áñ³í³ñ ²ÉÇ ¾Ñë³Ý 
÷³ß³Ý ßáõïáí Â³íñÇ½ åÇïÇ Å³Ù³ÝÇ£ ØÇ ù³ÝÇ ûñ 
Ñ»ïá Â³íñÇ½Ç Ãáõñù³Ï³Ý μ³Ý³ÏÇ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý 
Ññ³Ù³Ý³ï³ñ  ØáõÝÇñ μ»ÛÁ ÑÛáõå³ïáëÇÝ Çñ Ùáï ¿ 
Ï³ÝãáõÙ »õ Ýñ³ÝÇó »ñ»õ»ÉÇ Ñ³Û»ñÇó 24 å³ï³Ý¹Ý»ñ ¿ 
å³Ñ³ÝçáõÙ, áñáÝù åÇïÇ Ýñ³Ý Ñ³ÝÓÝí»ÇÝ ÝáõÛÝ ûñí³ 
»ñ»ÏáÛ³Ý£ ÐÛáõå³ïáëÁ ³ßË³ïáõÙ ¿ ½áñ³í³ñÇÝ 
Ññ³Å³ñ»óÝ»É£ §´³Ûó, å³ñáÝ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ, Ç±Ýãáõ »ù 
24 å³ï³Ý¹ å³Ñ³ÝçáõÙ, ÙÇÃ» 3 Ï³Ù 4-Á μ³í³Ï³Ý ã»Ý, 
ë³ ÙÇ μ³í³ñ³ñ »ñ³ßËÇù ¿¦ £ ÐÛáõå³ïáëÇ åÝ¹áõÙáí 
Ãáõñù Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿.§Â», É³í, Ó»½ 
Ñ³×áõÛù å³ï×³é»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ù»Ýù ÏÁ μ³í³ñ³ñí»Ýù 
10-áí, μ³Ûó áã å³Ï³ë¦ £ 

ÐÛáõå³ïáëÁ ³Ýû·áõï ·ïÝ»Éáí ³é³í»É 
åÝ¹áõÙÝ»ñÁ, Ññ³Ù³-Ý³ï³ñÇÝ  Ññ³Å»ßï ¿ ï³ÉÇë »õ 
³ÝÙÇç³å»ë ¹ÇÙáõÙ ¿ Â³íñÇ½Ç Ð³Ûáó ²é³çÝáñ¹³ñ³Ý, 
Ü»ñë»ë ³ñù. Ø»ÉÇù-Â³Ý·Û³ÝÇÝ, μ³ó³ïñ»Éáí Ñ³ñóÇ 
áñåÇëáõÃÛáõÝÁ£ êñμ³½³ÝÁ ³ÝÙÇç³å»ë Â»Ù³Ï³Ý 
ÅáÕáí ¿ Ññ³íÇñáõÙ, »õ Ñ³ñóÁ ùÝÝ»Éáõó Ñ»ïá í»ñç³å»ë 
10 Ñá·Ç Ï³Ù³íáñÝ»ñ Ã»ÏÝ³óáõ »Ý ¹³éÝáõÙ£ 

ÐÛáõå³ïáëÁ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇó ëå³Û³Ï³Ý ËáëïáõÙ 
¿ñ ëï³ó»É, áñå»ë½Ç áã ÙÇ ¹»åù ãå³ï³ÑÇ Ñ³Û 
å³ï³Ý¹Ý»ñÇÝ, Ýñ³ÝóÇó  û·ÝáõÃÛáõÝ ËÝ¹ñ»Éáí Ñ³ñóÇ 
Ë³Õ³Õ ÉáõÍÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ£ 
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²Û¹ 10 Ï³Ù³íáñÝ»ñÝ ¿ÇÝ. 
1- ²Õ³ ¼³ù³ñÇ³ Ü³½³ñμ»ÏÛ³Ý 

(í³×³é³Ï³Ý³å»ï, ã»½áù) 
2- ¶³ëå³ñ Ð³ÏáμÛ³Ý (¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñ, 

áõëáÇóÇã) 
3- ²É»ùë³Ý î»ñ ì³ñ¹³ÝÛ³Ý (ÑÝã³ÏÛ³Ý Õ»Ï³í³ñ, 

áõëáÇóÇã) 
4- Ð³ÛÏ ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý (ëáóÇ³É-¹»ÙáÏñ³ï) 
5- Ð³ñáõÃÛáõÝ úÑ³ÝÛ³Ý (ëáóÇ³É-¹»ÙáÏñ³ï, 

μáÉß»õÇÏ, ³Ù»Ý³»ñÇï³ë³ñ¹Á å³ï³Ý¹Ý»ñÇ Ù»ç) 
6- êáõñ»Ý ²ý Ã³Ý¹ÇÉÛ³Ý (³ÝÏáõë³Ïó³Ï³Ý, 

¹ñ³Ù³ï³Ý å³ßïáÝÛ³) 
7- Ðáíë»÷ Ë³Ý Ðáíë»÷Û³Ý ( ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý, 

Éáõë³í»ñÇã) 
8- ä»ïñáë Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý (¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý, 

¹»ñÓ³Ï³å»ï) 
9- ê³ß³ î»ñ Ð³ÏáμÛ³Ý ( ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý, 

Çñ³í³μ³Ý) 
10- Â³¹»áë ²ý Ã³Ý¹ÇÉÛ³Ý ( Ù»Í ³é»õïñ³Ï³Ý) £ 
 
ÐÛáõå³ïáë Ñ³Ûñ ä. üñ³Ýë»ÝÁ ³Ûëå»ë ¿ 

ÝÏ³ñ³·ñ»É áõñù ·ÉË³íáñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ Å³Ù³ÝáõÙÁ. 
 
§…. ²ÉÇ ¾Ñë³Ý ö³ß³ÛÇ ·³ÉÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ñ 

Ñ³çáñ¹ ûñÁª û·áëïáëÇ 11-Ç Ï»ëûñÇó Ñ»ïá Å³ÙÁ 4-ÇÝ£ 
àñáßí³Í Å³ÙÇÝ »ë Ù»ÏÝ»óÇ ï»ë³ÏóáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ, 
ù³Õ³ùÇó ¹áõñë, æáõÉý ³ÛÇ ×³ÙμÇ íñ³£ ²ÛÝï»Õ Ù»Í Ãíáí 
½ÇÝíáñÝ»ñ Ï³ÛÇÝ…. ²ÛÝï»Õ Ñ³ëÝ»Éáí »ë ï»ë³ Ý³»õ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÙÇ å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝ, áñ μ³ÕÏ³ó³Í ¿ñ ß³ï 
»ñ»õ»ÉÇÝ»ñÇó »õ ÷áùñ ï³ñÇùÇ ³ÕçÇÏÝ»ñÇó, ×»ñÙ³Ï 
Ñ³·áõëïáí »õ Ó»éÝ»ñÇÝ ÙÇ-ÙÇ Í³ÕÏ»÷áõÝç£ àñáßí³Í 
Å³ÙÇÝ ½áñ³í³ñÇ Å³Ù³ÝáõÙÁ ³½¹³ñ³ñí»ó »õ Ù»Ýù 
Ýñ³Ý ï»ë³Ýù ½áñùÇ ³éç»õáí ³ÝóÝ»ÉÇë, ³å³ Ý³ 
áõÕÕí»ó ï»Õ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùáï,  áñáÝù 
å³ïÇíÝ»ñ ÁÝÍ³Û»óÇÝ Ýñ³Ý£ ÆÙ Ñ»ñÃÇÝ, »ë ¿É ÙÇ 
μ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ëå³ÛÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí»óÇ Çμñ»õ 
ëå³Ý³Ï³Ý »õ ÑáÉÉ³Ý¹³Ï³Ý ÑÛáõå³ïáë, ³å³ ÇÙ ß³ï 
Ñ³ñ·³ÉÇó áÕçÛáõÝÇó Ñ»ïá, Ý³ »õë áÕçáõÝ»ó, ë»ÕÙ»ó ÇÙ 
Ó»éùÁ ª ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»Éáí£ ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï »ë 
Ý»ñÏ³Û³óñÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ áÕçáõÛÝÁ, ³å³ª Ñ³Û»ñÇ 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ ·ÉË³íáñÁ μ³ñÇ Å³Ù³ÝáõÙ Ù³ÕÃ»ó 
÷³ß³ÛÇÝ, ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ Ñ³í³ëïÇ³óÝ»Éáí Ë³Õ³Õ³ë»ñ 
Â³íñÇ½Ç Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ ½·³óáõÙÝ»ñÁ£ ²å³ Ýß³Ý 
³ñ³í ÷áùñÇÏ ³ÕçÏ³Ý Í³ÕÏ»÷áõÝçÁ ï³Éáõ 
½áñ³í³ñÇÝ, μ³Ûó ë³, ³é³Ýó áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Éáõ, 
ÙÇ ËÇëï »Õ³Ý³Ïáí å³ï³ëË³Ý»ó Ñ³Û Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ 
×³éÇÝ Ñ»ï»õÛ³É Ëááëù»ñáí. 

 
²ÈÆ ¾Ðê²Ü ö²Þ²ÚÆ Ö²èÀ 

§ÞÝáñÑ³Ï³É »Ù áñ »Ï»É »ù ÇÝÓ áÕçáõÝ»Éáõ, 
μ³Ûó Éë»ù Ã» ÇÝã åÇïÇ ³ë»Ù Ó»½. ³Ù»ÝÇó ³é³ç 
³ñ¹³ñ³óñ»ù Ó»ñ ·áñÍ»ñÁ Ó»ñ Ëáëù»ñÇ 
×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý Ñ»ï£ ¸áõù ã»ù Ï³ñáÕ ï»ëÝ»É Ã» 
áñù³Ý í³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ³ñ»É àõñÙÇ³ÛÇ, 
ê³ÉÙ³ëïÇ »õ ÊáÛÇ Ñ³Û»ñÁ Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝÝ»ñÇÝ£ 
¸»é»õë Ùáï ³ÝóÛ³ÉáõÙ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ, Ó»ñ 
½áñ³í³ñÁ, Çñ ½áñùáí »Ï³í Ù»ñ íñ³ 
Ñ³ñÓ³Ïí»Éáõ. …. Æñ»Ýó Ý³Ñ³ÝçÇ Å³Ù³Ý³Ï, 
÷³ËãáÕÝ»ñÁ Ïáïáñ»óÇÝ  Çñ»Ýó ×³ÙμÇ íñ³ 
·ïÝíáÕ Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ·ÛáõÕ»ñÁ£ Üñ³Ýù Ýñ³Ýó 
ëå³Ý»óÇÝ ³é³Ýó ë»éÇ, ï³ñÇùÇ Ï³Ù íÇ×³ÏÇ 
ËïñáõÃÛ³Ý£….   

Ø»Ýù ¿É ëå³Ý»óÇÝù, Çμñ»õ ÷áËÑ³ïáõóáõÙ, 
ÊáÛÇ Ñ³Û»ñÇÝ, »õ »ë Ññ³Ù³Ý ³ñÓ³Ï»óÇ Ïáïáñ»É 
Ø³ÏáõÇ Ñ³Û»ñÇÝ£ àõñ»ÙÝ »Ã» ¹áõù áõ½áõÙ »ù É³í 
í»ñ³μ»ñÙáõÝùÇ ³ñÅ³Ý³Ý³É, ·áñÍÝ³Ï³ÝÇ 
í»ñ³Í»ù ³Û¹ ËáëïáõÙÝ»ñÁ, áñ ïíÇù, ³å³ Ã» 
áã »ë áã ÙÇ μ³ÝÇ å³ï³ëÍ³Ý³ïáõ ã»Ù¦£ 

 
Ð³Ûñ üñ³Ýë»ÝÁ , ³å³ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿. 
 
²Ûë ×³éÁ ß³ï Í³Ýñ ïå³íáñáõÃÛáõÝ »õ ë³ñë³÷»ÉÇ 

Ùï³í³ËáõÃÛáõÝ å³ï×³é»ó áõÝÏÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ, »õ 
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë Ñ³Û»ñÇÝ, ÇÝÓ íñ³ ¿É áã å³Ï³ë, ù³Ý áñ 
³Û¹ å³ÑÇÝ å³ï³Ý¹Ý»ñÁ μ³ÝïáõÙ ¿ÇÝ ·ïÝíáõÙ£ ²Û¹ 
·Çß»ñ »ë ãÏ³ñáÕ³ó³ ³ãù ·áó»É£ Ð»Ýó Ñ³çáñ¹ 
³é³íáïÛ³Ý »ë ÝáñÇó ·Ý³óÇ å³ï³Ý¹Ý»ñÇÝ ï»ëÝ»Éáõ, 
μ³Ûó Ýñ³Ýó ï»ëÝ»Éáí ³éáõÛ· »õ É³í íÇ×³ÏáõÙ, »õ 
Ýñ³Ýó íëï³Ñ»óÝ»Éáí, áñ Ý³Ëáñ¹ ûñÁ 
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇÝù í»ñ³Ýáñá·»É ¿ÇÝ 
Ñ³í³ëïÇùÝ»ñÁ, ÇÙ íëï³ÑáõÃÛáõÝÝ ¿É ³í»É³ó³í£ 
Ð³çáñ¹ ûñ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³óáõÃÛáõÝÁ ÙÝ³ó Ñ³Ý¹³ñï 
»õ »ñÏáõ ûñ Ñ»ïá, ö³ß³ÛÇ Ù»ÏÝáõÙÇó Ñ»ïá, 
å³ï³Ý¹Ý»ñÝ ³½³ï ³ñÓ³Ïí»óÇÝ…¦ £ 

²ÛÝ Ùé³ÛÉ, Ù³Ñ³ë÷Ûáõé ûñ»ñÇÝ, Çñ³å»ë ù³çáõÃÛáõÝ 
»õ ³ÝÓÝ³½áÑáõÃÛáõÝ ¿ñ å³Ñ³ÝçíáõÙ Ï³ÙáíÇÝ å³ï³Ý¹ 
¹ñí»É ¹³ÑÇ×Ý»ñÇ Ó»éùáõÙ, Ç ë»ñ Ñ³Û Å³Õáíñ¹Ç 
÷ñÏáõÃÛ³Ý, ÙÇ ëËñ³·áñÍáõÃÛáõÝ, áñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»óÇÝ 
Ã³íñÇ½Ç Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ μáÉáñ ù³Õ³ù³Ï³Ý 
Ñáë³ÝùÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁª  Ñáõ½Çã 
³ÝÓÝíÇñáõÃÛ³Ùμ£ 

ºõ ãåÇïÇ ÷ñÏí»ÇÝ å³ï³Ý¹Ý»ñÝ áõ Â³íñÇ½Ç 
Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ, »Ã» »íñáå³Ï³Ý »õ ä³Õ»ëïÇÝÇ ×³Ï³ïÇ 
å³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõñÁ ãÑ³ëÝ»ñ ²ÉÇ ¾Ñë³Ý ö³ß³ÛÇÝ, 
Ý³»õ Ñ»ï»õÛ³É ÙÇç³¹»åÁ, áñáÝù å³ï×³é ¹³ñÓ³Ý 
áñåáë½Ç Ãáõñù³Ï³Ý μ³Ý³ÏÁ ³ñ³· Ý³Ñ³ÝçÇ ¹ÇÙÇ£ 

Æñ³Ý³Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁª »õë ²é³çÇÝ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ 
å³ï»ñ³½ÙÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ð³Ûáó Ø»Í 
ºÕ»éÝÇ ûñ»ñÇÝ ïí»ó Ñ³½³ñ³íáñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñ£ 
²Ý·ÉÇ³ÛÇ Ñéã³Ï³íáñ å³ïÙ³μ³Ý ²ÝéÝáÉ¹ æ. ÂáÛÝμÇÝ, 
Ñ³Ûáó ç³ñ¹»ñÇÝ ÝíÇñí³Í Çñ Ñ³Ýñ³Í³ÝáÃª §ØÇ ³Õ·Ç 
ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ¦ (§Armenian atrocities, Murder of a 
Nation¦) ·ñùáõÙ ÑÇß³ï³Ï»É ¿ Ñ»ïõÛ³É ï»Õ»ñÁ. 

 
§Ð³ý Ãí³ÝáõÙ »õ ê³ÉÙ³ëïáõÙ ³é³Ýó ·ÉáõËÝ»ñÇ 

850 ¹Ç³Ï ·ïÝí»óª ÙÇ³ÛÝ Ñáñ»ñÇó »õ çñ³Ùμ³ñÝ»ñÇó 
Ñ³Ýí³Í£ ÆÝãá±õ£ àñáíÑ»ï»õ Ññ³Ù³ÛáÕ å³ßïáÝÛ³Ý ÙÇ 
·ÇÝ ¿ñ ¹ñ»É ùñÇëïáÝÛ³ ³Ù»Ý ÙÇ ·ÉËÇ Ñ³Ù³ñ£ ØÇ³ÛÝ 
Ð³ý Ãí³ÝÇó 500-Çó ³í»ÉÇ Ï³Ý³Ûù »õ ³ÕçÇÏÝ»ñ »Ý 
áõÕ³ñÏí»É êááõçμáõÉ³ÕÇ ùáõñ¹»ñÇÝ£ ºÃ» Ï³ñáÕ »ù, 
»ñ»õ³Ï³Ûó»ù ³Ûë ¹Åμ³Ëï ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇ μ³ËïÁ£ 
¸ÇÉÇÙ³ÝÇ   ùñÇëïáÝÛ³Ý»ñÇó ÙÇ Ù»Í ËáõÙμ μ³Ýï 
Ý»ïí»ó »õ å³ñï³íáñí»ó ÇëÉ³Ù³Ý³É£ îÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó 
ÃÉå³ï»óÇÝ£ àõñÙÇ³ÛÇ ßñç³Ï³ÛùÇó ³Ù»Ý³Ñ³ñáõëï 
·ÛáõÕÁª ¶ÛáõÉ÷³ñç³Ý  (  گلپر چين ) ÑÇÙÝ³Ñ³ï³Ï 
ÏáñÍ³Ýí»ó, ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ ëå³Ýí»óÇÝ, ·»Õ»óÏ³¹»Ù Ï³-
Ý³Ûù »õ ³ÕçÇÏÝ»ñÁ ³é»õ³Ý·í»óÇÝ,ÝáõÛÝÁ å³ï³Ñ»ó 
´³μ³éáõÇÝ (بابا رو )£ Ð³ñÛáõñ³íáñ Ï³Ý³Ûù ËáñáõÝÏ 
·»ïÁ Ý»ïí»óÇÝ, »ñμ ï»ë³Ý, áñ Çñ»Ýó ùáõÛñ»ñÇó 
ß³ï»ñÁ ³í³½³Ï³ËÙμ»ñÇ ÏáÕÙÇó μéÝ³μ³ñíáõÙ ¿ÇÝ 
ûñÁ ó»ñ»Ïáí, ×³ÙμÇ Ù»çï»ÕÁ£ ÜáõÛÝÁ »Õ³í Ý³»õ 
êáõÉ¹áõ½Ç ßñç³ÝÇ ØÇ³Ý¹³μáõÙ£ 

²Ûë ËÅ¹ÅáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³Ñé»ÉÇ »Ý ÃíáõÙ ûï³ñÝ»ñÇÝ, 
μ³Ûó Ãáõñù»ñÇ Ñ³Ù³ñ μáÉáñáíÇÝ Ã»Ã»õ ¿ÇÝ ÝÏ³ïíáõÙ¦ £ 
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ÂáÛÝμÇÝ, ³å³ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿. 
 
§²ï³ó³Í Ã³ñÙ  Éáõñ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ í»ñçÇÝ 

ÑÇÝ· ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ 4,000 ³ëáñÇ, 100 Ñ³Û, 
ÙÇëÇáÝ»ñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÝ »Ý Ó»éùÇó 
ïí»É. μáÉáñ ·ÛáõÕ»ñÁ μ³óÇ »ñÏáõ-»ñ»ùÇó, Ãáõñù»ñÇ 
Ó»éùáí Ã³É³Ýí»É »õ Ññ¹»Ñí»É »Ý, 20,000 Ñ³Û 
àõñÙ³ÇÛáõÙ »õ ßñç³Ï³ ·ÛáõÕ»ñáõÙ ç³ñ¹Ç »Ý »ÝÃ³ñÏí»É£ 
ø³Õ³ùÇ ß³ï »Ï»Õ»óÇÝ»ñ »õ ïÝ»ñ ³í»ñí»É »õ ³Ûñí»É 
»Ý…¦ £ 

ÆÝãå»ë ³ñ¹»Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Ýù, Ãáõñù³Ï³Ý 
μ³Ý³ÏÁ ç³ñ¹»É ¿ñ ²ñ»õÙïÛ³Ý ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ 
Ñ³Û»ñÇÝª àõñÙÇ³ÛÇ, ê³ÉÙ³ëïÇ, ÊáÛÇ, Ø³ÏáõÇ, ê. 
Â³¹»áë ²é³ùÛ³ÉÇ í³ÝùÇ »õ Ô³ñ³¹³ÕÇ ¸½Ù³ñ 
·³í³éÇ ÑÇÝ· Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ÛáõÕ»ñÇ μÝ³ÏÇãÝ»ñÇÝ£ ²í»ÉÇ 
ù³Ý 10,000 Ñ³Û»ñ ç³ñ¹Ç ½áÑ ¹³ñÓ³Ý£ Â³íñÇ½ 
Å³Ù³Ý»Éáíª ²ÉÇ ¾Ñë³Ý ÷³ß³Ý Çñ ×³éÇ Ù»ç 
Ñ³Ûï³ñ³ñ»ó ¹³ »õ ³å³ 10 Ñá·Ç Ã³íñÇ½»óÇ »ñ»õ»ÉÇ 
Ñ³Û»ñ å³ï³Ý¹ ¿ÇÝ í»ñóñ»É, Ñ³Û»ñÇÇ 
³åëï³ÙμáõÃÛáõÝÁ Ï³ÝË»Éáõ å³ïñí³Ïáí£ ê³Ï³ÛÝ Ý³ 
Ýå³ï³Ï áõÝ»ñ ÇÝãå»ë ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ ÑÇßí³Í 
μÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É Â³íñÇ½ÇÝ ç³ñ¹Ç »ÝÃ³ñÏ»É£ 
1918 Ã. ÑáõÉÇëÇ í»ñçÁ »õ û·áëïáëÇ ³é³çÇÝ ß³μ³ÃÝ ¿ñ, 
Â³íñÇ½Ç Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï»Ý³ó »õ Ù³Ñáõ ï³·Ý³åÇ Ù»ç 
¿ñ, 10 å³ï³Ý¹Ý»ñ Ï³É³ÝùÇ ï³Ï ¿ÇÝ£ 

Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ Ãñù³Ï³Ý μ³Ý³ÏÇ Ó³Ë »õ 
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ã»õ»ñÁ å³ñïáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ Ïñ»É 
ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ (1918Ã. Ù³ÛÇëÇ 22-26), ´³ß ²å³ñ³ÝÇ 
(1918Ã. Ù³ÛÇëÇ 23-29), »õ Ô³ñ³ùÇÉÇë³ÛÇ (1918Ã. Ù³ÛÇëÇ 
25-28) ×³Ï³ï³Ù³ñï»ñáõÙ »õ 1918Ã. ÑáõÝÇëÇ 4-ÇÝ 
´³ÃáõÙÇ å³ÛÙ³Ý³·ñáí ÂáõñùÇ³ÛÇ å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÁ 
×³Ý³ã»É ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ 
½³íÃáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³ñ³ÍùÇ Ù»Í Ù³ëÁ, ù³Ý½Ç ²ÉÇ 
¾Ñë³Ý ÷³ß³Ý ³Ýï»ë»É ¿ñ ³Û¹ ¹³ßÇÝùÁ »õ ÑáõÝÇëÇ, 
ÑáõÉÇë ³ÙÇëÝ»ñÇÝ ç³ñ¹»ñ ¿ñ Ï³ï³ñ»É ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ  
Ñ³Û»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ£ 

²ÉÇ ¾Ñë³Ý ÷³ß³Ý Ù³ëáÝ³Ï³Ý ¿ñ£ 
î³ëÝ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇó Ç í»ñ Â³íñÇ½ ¿ÇÝ Ñ³ëï³ïí»É 
³ñ»õÙï³Ñ³Û »Õμ³ÛñÝ»ñª ¶áñáÛ³ÝÝ»ñÁ£ Ü³½³ñ 
¶áñáÛ³ÝÁ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ ¿ §ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ Ñ³Û»ñÁ¦ 
³ñÅ»ù³íáñ ³ßË³ïáõÃÛ³Ý£ 

Üñ³ »Õμ³ÛñÁª îÇ·ñ³Ý  Ë³Ý ¶áñáÛ³ÝÁ ÑÝ³Ëáõ½ ¿ñ, 
ÑÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ·ïÝáÕ »õ í³×³éáÕ. ½μ³ÕíáõÙ ¿ñ Ý³»õ 
³½·³ÛÇÝ ·áñÍ»ñáí »õ Ùï»ñÇÙ ¿ñ ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ Ð³Ûáó 
Â»Ù³Ï³É ²é³çÝáñ¹ Ü»ñë»ë ³ñù. Ø»ÉÇù Â³Ý·Û³ÝÇ 
Ñ»ï£ 

ºñμ ²ÉÇ ÆÑë³Ý (Ï³Ù ¾Ñë³Ý) ÷³ß³Ý Â³íñÇ½ ¿ 
·³ÉÇë, îÇ·ñ³Ý Ë³Ý ¶áñáÛ³ÝÁ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó 
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ÷³ß³ÛÇ Ñ»ï »õ Ó·Ó·áõÙ ¿ 
Â³íñÇ½Ç Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ç³ñ¹Ç ËÝ¹ÇñÁ£ 

²Û¹ ûñ»ñÇÝ Ãáõù³Ï³Ý  μ³Ý³ÏÁ Ù»Í å³ñïáõÃÛáõÝ ¿ 
ÏñáõÙ ä³Õ»ëïÇÝÇ ×³Ï³ïáõÙ, ·»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñÝ ¿Éª 
³ñ»õÙïÛ³Ý ×³Ï³ïáõÙ, áõëïÇ ²ÉÇ ÆÑë³Ý ÷³ß³Ý 
ëïÇåí³Í ¿ ÉÇÝáõÙ ³ñ³·  Ý³Ñ³Ýç»Éáõ, ³é³Ýó Ñ³ëÝ»Éáõ 
Çñ Ýå³ï³ÏÇÝª Â³íñÇ½Ç Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ç³ñ¹ÇÝ£ 

²ÉÇ ÆÑë³Ý ÷³ß³ÛÇ Ù»ÏÝáõÙÇó Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï 
Ñ»ïá îÇ·ñ³Ý Ë³Ý ¶áñáÛ³ÝÁ Ñ³ñÓ³ÏÙ³Ý ¿ »ÝÃ³ñÏíáõÙ 
Çñ μÝ³Ï³ñ³ÝáõÙ…. 

Üñ³Ý Ñ³ñí³Í»É ¿ÇÝ ù³ñ»ñáí, Ù³ñÙÇÝÁ ç³ñ¹»Éáí£ 
Ü³ ËÝ¹áõÙ ¿ Çñ ÁÝÏ»ñáçÁª êï»÷³Ý Ë³Ý 
ºÕÇ³½³ñÛ³ÝÇÝ áñå»ë½Ç Ý³ í»ñóÝÇ »õ å³ÑÇ Ýñ³ 
Ù³ëáÝ³Ï³Ý Å³å³í»ÝÁ »õ ßù³Ýß³ÝÝ»ñÁ£ 

Ð»ï³·³ÛáÙ å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ îÇ·ñ³Ý Ë³ÝÁ 
Ù³ëáÝ³Ï³Ý ¿ñ »õ ³í»ÉÇ μ³ñÓñ ³ëï×³ÝÝ áõÝ»ñ ù³Ý 
²ÉÇ ÆÑë³Ý ÷³ß³Ý£ îÇ·ñ³Ý Ë³ÝÁ Ó·Ó·»É ¿ñ Â³íñÇ½Ç 
Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ç³ñ¹Ç ËÝ¹ÇñÁ£ ²ÉÇ ÆÑë³Ý ÷³ß³Ý ëïÇåí³Í 
¿ñ »ÝÃ³ñÏí»É Çñ í»ñ³¹³ëÇÝ, »õ ³å³ »ñμ ëïÇåí³Í ¿ 
»Õ»É Ý³Ñ³Ýç»É, å³ïíÇñ»É ¿ñ ³ÛÉ Ù³ëáÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ, áñ 
³Ñ³μ»Ï»Ý îÇ·ñ³Ý Ë³ÝÇÝ£ 

ÊÝ¹ÇñÁ å³ñ½ ¿£ ºñμ Â³É»³Ã, ¾Ýí»ñ, æ»Ù³É 
÷³ß³Ý»ñÁ, áñ Ù³ëáÝ³Ï³Ý ¿ÇÝ »õ ãËÝ³Û»óÇÝ Çñ»Ýó 
Ù³ëáÝ³Ï³Ý Ñ³Û ÁÝÏ»ñ ¶ñÇ·áñ ¼áÑñ³μÇÝ, ²ÉÇ ÆÑë³Ý 
÷³ß³Ý ¿É ãåÇïÇ ËÝ³Û»ñ Çñ Ù³ëáÝ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñª îÇ·ñ³Ý 
Ë³Ý ¶áñáÛ³ÝÇÝ £ 
 
 

ÊáÑ»ñ 
Ø»ñ ²Ýó³Í Ö³Ùμ³Ý 

 
Â. Ô³ñ³Ë³ÝÛ³Ý êÇñ³ÏóÇ 

²ñ»í»ÉùÇó երեíáõÙ ¿ñ մի ûï³ñ Ñ³Û³Ã³÷ գÛáõÕ 
“Ø³Ùáõé³Ý”-Á áñï»Õ μÉáõñÝ»ñÁ ÙÇ³ÝáõÙ »õ μ³ñÓñ³ÝáõÙ 
¿ÇÝ ÙÇÝã»õ Å³Ûéáï ë³ñ»ñÇ ÷»ß»ñÁ գñÏ»Éáí áÉáñ³åïáÛï 
ù³ñ³ùñáï ÑÇÝ Ï³ñ³í³ÝÝ»ñÇ ×³Ý³å³ñÑÁ, áñ ³ñ¹»Ý 
Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¿ÇÝ ³ÝóÝáõÙ ¹»åÇ Ù»Í ù³Õ³ùÝ»ñ, Çýãå»ë Üáñ 
æáõÕ³Û »õ Æëý³Ñ³Ý:  ²յդ ափսոսալի Ø³Ùáõé³Ý 
Ñ³Ûñ»Ý³ÝÛ³ó գÛáõÕն էր áñ 1946 Ý»ñգ³ÕÃÇ Å³Ù³Ý³Ïí³ÝÇó 
Ñ³Û³Ã³÷ էր եղել »õ այնտեղում դրացի մեծ ¶Û³Ý¹áÙ³Ý 
գյուղից եկած å³ñëÇÏ գÛáõÕ³óÇÝÝ»ñáí ¿ñ Éóí³Í:  
Ø³Ùáõé³ÝÁ Çñ í³ñ¹³գáõÛÝ աղյուսներից կառուցված ãáñë 
å³ñÇëåÝ»ñáí μ»ñ¹³ÝÙ³Ý գÛáõÕ ¿ñ:  

ÜáõÛÝ գÛáõÕÇ ¹ñëáõÙ ¿ÉÇ ³ÕÛáõëÇó Ï³éáõóí³Í Ý³Ëù³Ý 
1946 Ãí³Ï³ÝÁ â³ñÙ³Ñ³É ÙÇáõÃÛ³Ý ç³Ýù»ñáí Ï³éáõÛóí³Í 
ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ ¿ñ áñ ³ñ¹»Ý åÇïÇ í»ñ³Íí»ñ àõëÙ³Ý ¼ûñùÇ 
գÛáõÕ³Ï³Ý ¹åñáóÇ. Ø³Ùáõé³Ý գÛáõÕÇó ¹»åÇ արեւելք ¿ÉÇ 
գ»ïÁ ³ÝóÝ»Éáí գïÝíáõÙ ¿ñ ÈÇí³ëÇ³Ý Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓ 
գÛáõÕÁ, áñï»Õ արդէն μÝ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ ï»ÕÇ å³ñëÇÏ 
գÛáõÕ³óÇÝÝ»ñը: Այս գյուղում շատ մոտիկ լինելով 
մեծաթիվ պարսիկ գյուղ Գանդոմանին, պահել էր իր í»ó 
¹³ë³ñ³ÝÛ³ ¹åñáóը եւ ³ñ¹»Ý Ïáñóñ»É ¿ñ Çñ գÛáõÕ³Ï³Ý 
ï»ëùÁ, áñáíÑ»ï»í ÙÇ³ó»É ¿ñ å³ñëÏ³Ï³Ý Ù»Í գÛáõÕÇÝ 
¶³Ý¹ոÙ³Ýին:  ²ÛÝï»ÕÇó ÙÇ ùÇã ³ñ»õ»Éù գïÝíáõÙ ¿ñ  1946-
Ç Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓ ÙÛáõë ùáõÛñ գÛáõÕ»ñÁª  ì»ñÇ øáÝ³ñù »õ 
ó³ÍÇ øáÝ³ñù:  ԱÛë գÛáõÕ»ñÁ Ñ³ñáõëï ¿ÇÝ Ùñ·Ç Í³éÝ»ñáí 
»õ É³ÛÝ³ï³ñ³Í Ùáõù ëñ×³գáõÛÝ ÑáÕ³գáñÍ³Ï³Ý 
¹³ßï»ñáí:  ²Ûëï»ÕÇó էլի դէպի արեվելք, áã ß³ï Ñ»éáõ 
Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓ գÛáõÕ»ñÇ ß³ñùÇ í»ñçÇÝ գÛáõÕÁ ØáõãÇգ³Ý 
Ñ³Û³Ã³÷ գÛáõÕÝ ¿ñ, áñ Çýãå»ë μ³óí³Í í½ÝáóÇ í»ñçÇÝ 
Ù³ñգ³ñÇïÝ ¿ñ:  Եւ Մուչիգան գյուղով â³ñÙ³Ñ³ÉÇ 
գÛáõÕ³óÇ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý շարանը վերջանում էր եւ ëÏëíáõÙ ¿ñ 
Պարսկաստանի â³ñÙ³Ñ³É գ³í³éÇ ´²ÊîÆ²ðÆ 
¼²¶èàê É»éÝ³ßÕÃ³Ý:  

ºñÃ»õ»ÏáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÁ ¹»åÇ Ù»Í գÛáõÕ»ñ Ï³Ù 
գÛáõÕ³ù³Õ³ù ÷áùñÇÏ μ»éÝ³ï³ñ Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¿ÇÝ (pick-up) 
áñ Ã» μ»é ¿ÇÝ ï³ÝáõÙ Ã» Ñ³×³Ëáñ¹, μ³Ûó գÛáõÕÇó գÛáõÕ ÇÙ 
Ñ»Í³ÝÇíÇó ¿Ç ûգïíáõÙ, Ã»å»ï áñáß Å³Ù³Ý³Ï ¿É 
áãË³ñ³ï»ñ Ñ³ñգ»ÉÇ ÔáÉ³Ù è»½³ ³ÝáõÝáí ³ÝÓÝ ¿ñ áñ 
ÙÇ³ÛÝ գÛáõÕÇ ÓÇ³ï»ñ Ù³ñ¹Ý ¿ñ »õ ÇÝÓ ëïÇåáõÙ ¿ñ Çñ ÓÇáõó 
ûգïí»Ù: 
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ºë ½ÇÝíáñ³գñí»É ¿Ç Í³é³Û»Éáõ ²ÕμáõÉ³Õ գÛáõÕáõÙ, 
áñï»Õ Ï³é³õ³ñáõÃÛ³Ý Ññ³Ù³Ýáí »õ գÛáõÕ³å»ïÇ 
áñáßáõÙáí, գÛáõÕÇ ÑÇÝ »õ Ï³ÝգáõÝ »Ï»Õ»óáõÝ ÏÇó ÙÇ 
գÛáõÕ³óáõ μ³ÏÇ Ù¿ç Ù»Í ë»ÝÛ³Ï ¿ñ Ñ³ïÏ³óí³Í իմ համար 
»õ ï³Ýáõï»ñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí»É ¿ñ Ýáñ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý-
áõëáõóãÇÝ այդ տեղը Ñ³ïÏ³óÝ»É ÙÇÝã¨ ³Û¹ ï³ñí³ ³ßÝ³Ý 
í»ñçÁ, »ñμ åÇïÇ ³ÙáõëÝ³óÝ»ñ Çñ ³Ý¹ñ³ÝÇÏ áñ¹áõÝ:  ºõ 
³Û¹å»ë ¿É »Õ³í£ 

²Û¹ Ù»Ï ë»ÝÛ³Ï³Ýáó ïÝáõÙ í³ñ³գáõÛñáí ÏÇë³Í, Ï»ëÁ 
½ÇÝíáñ-áõëáõóãÇ ùÝ³ë»Ý»³ÏÝ ¿ñ, ÙÛáõë Ï»ëÝ ¿É տասվեց 
Ñáգ³Ýáó ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ դասարան որÇ ³ÝáõÝÝ»ñը ëï³ó³ 
գÛáõÕ³å»ïÇó:  ²é³çÇÝ ûñÁ ïասÝերեք ïÕ³ ³ß³Ï»ñï 
¹³ë³ñ³Ý »Ï³Ý, μ³Ûó երեք ³ÕçÇÏÝ»ñÇ ³ÝÝáõÝÝ»ñÇó áã 
Ù»ÏÁ Ý»ñÏ³ ã¿ÇÝ:  

¶ÛáõÕ³å»ïÁ μ³ó³ïñ»ó áñ ÍÝáÕÝ»ñÁ ³ëáõÙ »Ý Çñ»Ýó 
³ÕçÇÏÝ»ñÁ ïÝ³ÛÇÝ գáñÍáí »Ý ½μ³Õí³Í »õ Ñ³í³Ý³μ³ñ 
¹³ë³ñ³Ý ã»Ý գ³Éáõ:  êÏëí»ó ¹³ë³í³Ý¹áõÃÛáõնÁ »õ 
¹³ëïÇ³ñ³ÏãáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Çñ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ Ù»Ãá¹Ý»ñáí 
Çýãå»ë ëáíáñ³óñ»É ¿ÇÝ Ù»½, ûñ»ñÁ ÷áùñÇÏÝ»ñÇÝ »õ 
»ñ»ÏÝ³å³ÑÇÝÝ»ñÁ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ գÛáõÕÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ 
»õ գÛáõÕÇ Ýß³Ý³Ïí³Í ³Ùñ¹áõ áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùμ ³Ûó»ÉáõÙ áñáß 
Ù³ñ¹Ï³Ýó μ³Ï»ñÁ ÙïÝ»Éáí ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý 
ËáñÑáõñ¹Ý»ñ ï³ÉÇë, áñ ÇÙ áõÕ»ÏÇóÁ Çñ»Ýó μ³ñμ³éáí 
ÏñÏÝáõÙ ¿ñ ³é³ç³ñÏÝ»ñë:  ÜáõÛÝÇëÏ գÛáõÕ³å»ïÇ Ñ»ï 
գÛáõÕÇ μ³ÕÝÇë ³Ûó»É»óÇÝù, áñï»Õ ÝÏ³ï»Éáí Ù³Ùéáï 
å³ï»ñÁ եւ լողանալու ջրի մակերեսի վրայի աղբը 
ÝÏ³ï»Éáí ³é³ç³ñÏ»óÇ Ù³ùñ³μ³Ý»É ÙÇÝã»õ »ñÏáõ ß³μ³Ã 
³Ýó, áñ Ýáñ»Ý åÇïÇ í³í»ñ³óÝ»Ç Ù³ùñ³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ »õ 
հենց այդպ»ս էլ Ï³ï³ñí»ó: ¶ÛáõÕ³å»ïÁ ÇÝÓ ÑÇß»óñ»ó, 
áñ ³Ûë μ³ÕÝÇëÁ Ï³éáõóí³Í ¿ »Õ»É Ñ³ÛáõÃÛ³Ý Ó»éùáí »õ 
հայերը լողավազանի մէջ չեն Ùտ ÝáõÙ, բայց »ñμ Ñ³Û»ñÁ 
գÝ³ó»É »Ý նոր ե ÏÝրը սկսել են բաղնիսից օգտվել եւ  
“Ð³É³É³óÝ»Éáõ ³ÕûÃù »Ý Ï³ñ¹³óñ»É »õ Ð³É³óñ»É »Ý” »õ 
Ñ»ïá ÙÇ »ñÏáõ å³ï »Ý ß³»ñ»É »õ ³í³½³ÝÝ փոքր 
լայնացրել են,  Ã» áã ÑÇÙÝ³Ï³ÝÝ μ³ÕÝÇëÁ Ñ³Û»ñÇó ¿ 
ÙÝ³ó»É:  ÜÙ³Ý³å»ë աéողջապահական նկատումների 

հ ա մ ա ր ա մ »ն ո ւ ñբ ա թ  երեկնապահին, գյուղի 
ïÝ»ñÁ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ էի կատարում եւ նույն Å³Ù³Ý³Ï 
³éÇÃÇó ûգïí»Éáí, áõÕ»ÏóÇë խնդրում ¿ ³ñÓ³Ý³գñել այն 
գյուղացինների ³ÝáõÝÝ»ñÁ áñ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ÇÝ Ýáñ 
¹åñáóÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý áñ»õ¿ Ý»ñ¹ñáõÙ ³Ý»Éª Ýß»Éáí, áñ 
³Ù»Ý Ù»Ï ûñ աշխատելու համար երկու ÏÇÉá ³ÉÛáõñ 
Ïëï³Ý³Ý: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Â³Ù³ñ ö³ÝáëÛ³Ý 
Ð³Û»ñ»Ý-å³ñëÏ»ñ»Ý ³é³Í³ÝÇ 
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 1يهرو-نامه لويسماه

1391ماه  آذر173ه شمار  

 راني با اهاي توسعه همكاري ارمنستان براي جمهورسيير
  كرديعالقه مند ابراز

 ديمجˈ با داري ارمنستان در دي جمهورسيير ˈانيسيسرژ سركˈ -  مسكو  
 كشورش با يهاي توسعه همكاري براراني اي اسالمي جمهورروي نريوز ˈنامجو

  . كردي ابراز عالقه مندرانيا
 ارمنستان، ي جمهوراستي ري به نقل از دفتر مطبوعاترناي گزارش ابه

 ي دولتونيسي كميراني اسيي نامجو ردي با مجداريروز جمعه در د ˈانيسيسركˈ
 در ي نقش بزرگونيسي كمني دارم انانياطم:  و ارمنستان گفتراني ايهايهمكار

 ي و فرهنگيد اقتصا،ياسي مختلف سي دو كشور در عرصه هاي هايتوسعه همكار
  . كندي ميباز

 و توسعه راني خود اهي روابط با همساقيارمنستان به توسعه و تعم:  گفتيو
 امر به رشد مبادالت ني دو كشور عالقه مند است و ااني سودمند ميهايهمكار
  . كنديه كمك م دوجانبيبازرگان
 و راني از روند توسعه روابط اي ارمنستان با ابراز خرسندي جمهورسيير

 احداث يروابط دو كشور در حال گسترش است و به زود: ارمنستان گفت
 يهاي از همكاريگريدر رودخانه ارس به عنوان نمونه د ˈيمغرˈ ي برق آبروگاهين

  . آغاز خواهد شدراني اي اسالمي ارمنستان و جمهوريسودمند جمهور
 ونيسي كميراني اسيي و رراني اي اسالمي جمهورروي نريوز ˈ نامجوديمجˈ
 ينشست ها:  گفتداري دني در ازي و ارمنستان نراني اي هاي همكاريدولت
 برگزار و در تي و ارمنستان همواره با موفقراني اي هاي همكاري دولتونيسيكم

  .ده است دو طرف به دست آماني مي مهميآن توافق ها
 و ارمنستان از راني ايهاي همكاري دولتونيسي كمسييبه عنوان ر:  افزوديو

 ي روساداري داني به دست آمده در جري تحقق توافق هاي براي كوششچيه
  . نخواهم كردغي دو كشور دوست دريجمهور

 ي در عرصه انرژهاي بر توسعه همكارداري دني در اي و ارمنيراني اي هاطرف
  . كردندديتاك

 است و دو افتهي توسعه و گسترش ري اخي و ارمنستان در سالهاراني اروابط
 گريكدي با ي و فرهنگي انرژ،ي و بازرگاني اقتصاد،ياسي سيكشور در عرصه ها

 . كنندي ميهمكار

 ي دفاع راهبردي و بازسازهيروس
  

 يروي نشي رزماي در برگزارهي روسدي اقدام جد-  خبرري و تفسقي تحقگروه
 كشور، ني اي در مناطق جنوب400- اسي و استقرار موشك هايبرد راهياتم

  . مسكو در مقابل واشنگتن داردي دفاع راهبردباتي ترتينشان از بازساز
 هي است كه از ژانوي و استقرار آن در اروپا موضوعي سپر دفاع موشكطرح

 و ناتو مطرح بوده هي روسكا،ي آمراني ميتاكنون به طور جد) 1385يد (2006
 ه،ي و روسكاي آمريعني ي دولت ها در دو طرف اصلريي با تغي كه حتيطرح. تاس

  . مانده استي باقي راهبرديهنوز به عنوان مساله ا
 قرار يي و اجراياتي عملتي در وضعي ناتو در حالي سپر دفاع موشكطرح

 بن بست در مذاكرات جادي اهي و روسكاي مقامات آمرن،ي از اشيگرفته است كه پ

 از ي از آغاز طرح سپر دفاع موشكهيروس. رق مختلف اعالم كرده بودندرا به ط
 مخالفت خود را لف، مختي تا به امروز به روش ها2006 هي در ژانوكاي آمريسو
 پس اجالس هيروس.  اعالم كرده استشي مرزهايكي سامانه در نزدني اجاديبا ا
و مسووالن ) 1390ري تيسوچ( ناتوي، در مذاكرات متعدد با مقام ها2010سبونيل

)  مردادستمي ب- پنجم مرداد و اجالس سنت پترزبورگ -  كايدر آمر ( ييكايآمر
 يتري دمتيدر نها.  اعالم كردكاي آمرانه طرفكي يمخالفت خود را با اجرا

 واشنگتن را -  بن بست در مذاكرات مسكوهي وقت روسي جمهورسيي رفيمدود
  . كرددييتا

 ي توازن راهبردياي احي خود را براينظام تحركات هي روس،يي فضاني چندر
 بخش جدا از -  نگراديني رادار كالنه،ي زمنيدر ا.  آغاز كردييكايبا طرف آمر
 با حضور -  لهستان و بالروسني و بكي بالتياي در كرانه درهي روسيخاك اصل

 ي كه به زودرد اعالم كهي شد و روسيراه انداز1390 ي در هشتم دفيمدود
 بالروس، ارمنستان، قزاقستان و ي مشترك به همراه كشورهايياسامانه دفاع هو

  . خواهد شدجادي ازستانيقرق
 خود ي توان دفاع راهبردي بازسازي اقدام برانيدتري در جدهي روسنيهمچن
 يتريدمˈ رابطه نيدر ا.  خبر دادي راهبردي اتميروي نشي رزماياز برگزار
 شي رزماي مهر از برگزار29 روز شنبه هي روسي جمهورسيي ريسخنگو ˈپسكوف
 ي بار در دو دهه پس از فروپاشني اولي كشور براني اي راهبردي اتميرويتوسط ن

 ي اتميرويپسكوف به خبرنگاران گفت؛ ن.  سابق خبر دادي شورورياتحاد جماه
 و فرمانده كل ي جمهورسيي رني پوتريمي والدي تحت فرماندههي روسيراهبرد

 ش،ي رزمانيدر چارچوب ا.  برگزار كرده استشي رزماهي مسلح روسيروهاين
 و چند فروند موشك شيما آزهي روسي راهبردي اتميروي نتيريسامانه مد

 . پرتاب شدزي نيكيبالست
 

 ياسطوره فوتبال ارمنستان با ورزش قهرمان
  كندي مي خداحافظ

 

  
 

 و اسطوره ي مدافع افسانه اي خداحافظي فوتبال ارمنستان برامي ت–اصفهان
  . كندي برگزار مي دوستانه خارجداريخود د
 سيسرگˈ:  ارمنستان روز پنجشنبه نوشتي ، خبرگزاررناي گزارش ابه
 يتواني لمي كه با تدوستانهداري كشور دردني فوتبال امي تيمدافع افسانه ا ˈانيهوسپ

  . كندي مي خداحافظي قهرمانياي و دنيبرگزار خواهد شد از فوتبال مل
 ي نوامبر در ورزشگاه مل14 دوستانه روز داري دني ا،ي خبرگزارني نوشته ابه

 ني اي خداحافظي بازي فوتبال ارمنستان براوني شود و فدراسيارمنستان برگزار م
  . را در نظر گرفته استي اژهي وي برنامه هاكنيباز

 خود دارد و قرار است در ي را در كارنامه ورزشي ملداري د131 انيهوسپ
 ي در حضور هزاران هوادار خود از ورزش قهرمانيتواني دوستانه با لداريد

 . كنديخداحافظ



 

  

 2يهرو-نامه لويسماه

1391ماه  آذر173ه شمار  

  ي و ارمنستان در بخش كشاورزراني ايهمكار
  ابدي ي توسعه م

    
 يبا امضا:  گفتي شرقجانيربا آذي سازمان جهادكشاورزسيي ر- زيتبر

 ر،ي استان و استان آرماوني اني كنترل خسارات تگرگ بيها  دستگاهديقرارداد خر
  .ابدي ي توسعه مي و ارمنستان در بخش كشاورزراني ايهمكار

 سيي راني با پروفسور آرام وارطانداري روز دوشنبه در داني محمدمسعود
 همراه با اشاره به استفاده ئتيمنستان و ه ارري باروا از استان آرماويمركز نوآور
 جهي دستگاه ها نتنيا:  افزود،ي غربجاني ضد تگرگ در استان آذرباياز دستگاه ها

  . دارندع از خسارات تگرگ در مزاريري در جلوگيمطلوب
 بر اثر بارش تگرگ به باغات و الي راردهايلي ساالنه منكهي با اشاره به ايو

 سامانه و نيدر صورت نصب ا:  شود، اظهاركردي ممزارع استان خسارت وارد
 از بارش تگرگ به ي خسارات ناشزاني سامانه ها مني پوشش اري سطح زشيافزا

  .ديحداقل خواهد رس
 ي محصوالت كشاورزي براي ارمنستان بازار مناسبنكهي ااني با بانيمحمد

و  دي همكاري برايادي مشترك زي هاتيظرف:  است افزودي شرقجانيآذربا
  .طرف وجود دارد

 و منابع ي مختلف كشاورزي در حوزه هاي كارشناسي هائتي تبادل هيو
 از چراگاه ها و مراتع ارمنستان را از جمله موارد يري بهره گني و همچنيعيطب

 دستگاه ديخر:  ها عنوان كرد و گفتي توسعه همكاري در راستايمورد بررس
  . در دستور كار است باران زا و مولد باران از ارمنستان هميها

با استفاده از :  ارمنستان هم گفتري باروا از استان آرماوي مركز نوآورسيير
 ي ميري نو از وارد آمدن خسارت تگرگ به باغات و مزارع جلوگي هايفناور
  .شود

 ي دستگاه هانكهي اانيبا ب) Aram Vardanyan(اني آرام وارطانپروفسور
 تگرگ زا ي ابرهانيادر هستند خطرناك تر شده در ارمنستان قديضد تگرگ تول

 500 حدود ي توانند ابرها را در شعاعي دستگاه ها منيا: را پراكنده كنند افزود
  . قرار دهندريمتر تحت تاث

 هكتار از كصدي از شي دستگاه ها قادر است بنيهر كدام از ا:  گفتيو
  . پوشش قرار دهدري اطراف خود را زياراض
 ي دستگاه ها با استفاده از گاز بوتان و پروپان كار مني اهنكي با اشاره به ايو

 قي برد دارند و قادر هستند از طرلومتري ك12 ها ستمي سنيا: كنند، ادامه داد
 يري تگرگ زا ، از بارش تگرگ جلوگي به داخل توده ابرهاي امواج صوتكيشل

  . به باران كنندليو آن را تبد
 دستگاه ها به صورت كنترل از راه دور نيا نكهي ااني با باني وارطانپروفسور

 كوتاه آنها را امي توان با استفاده از تلفن همراه و ارسال پي مي كنند و حتيكار م
 تگرگ زا را بصورت خودكار ي ها قادرند ابرهاستمي سنيا: فعال كرد، افزود

رتفاع  ابرها در اي بر روري تأثي براياف كي امواج ضربه ادي كرده و با تولييشناسا
 كي به عنوان تحرني از بارش تگرگ و همچنيري با هدف جلوگلومتر،ي ك10

 شده ديامواج تول:  خاطرنشان كرديو. از موارد عمل كنندياريبارش باران در بس
  . خطر استي از جمله پرندگان بستي زطي محي دستگاه ها برانيتوسط ا

  :كارشناس روس
   گرفتار شده استهيغرب در بحران سور

  

    
:  گفتهي روسكي مطالعات ژئوپلتي آكادمسيير ˈواشفي اديلئونˈ - تهران

  . روبه رو شده استياسي سي تنگناكي با هيغرب در برخورد با بحران سور
مداخله  ˈومي الايروسˈ يونيزيدر گفت وگو با شبكه تلو ي ورنا،ي گزارش ابه
 در ياحتمال مداخله نظام  : دانست و اظهار داشتفي را ضعهي در سورينظام
  . كندي درصد تجاوز نم30 از هيسور
 در باره حمله ي روس در پاسخ به پرسشياسي سلگري كارشناس و تحلنيا
 هي ارتش تركنكهيبا ا:  آن گفتيامدهاي و پهيبه سور ˈناتوˈ اي و هي تركياحتمال

 ي محدود مرزاتي آنچه عملي براي را از پارلمان به منظور آمادگيز مجوراياخ
 الملل ني بني با قواند در تضاياتي عملني چني كرده است، ولافتي شده درفيتوص

  . رودي تجاوز به شمار مي باشد و نوعيم
 جادي راستا با مشكل اني در اهيترك:  گفتزي ني حمله اني چنامدي در باره پيو
 و عراق هي ارمنستان، سوره،ي روسران،ي ايعني مخالف خود ي از كشورهايحلقه ا

  . كشورها احاطه شده استني اي از سوهي است كه تركي در حالنيروبه رو و ا
 تحت نظارت و هي در خاك تركي سورني هسته معارضيري شكل گيو
 جادي مزدور و اي و حضور گروه هاكاي امور خارجه آمرري معاون وزيرهبر
 و هي نظام سوري سرنگوني توطئه براي را در راستاهي آنها در تركيوگاه هاارد
  . دانستكاي هوادار غرب و آمري كار آوردن گروه هايرو

 مخالف ي حال خاطرنشان كرد كه كشورهاني كارشناس روس در عنيا
  . كنندي چهار مرحله را طدي هدف باني به ادني رسي براهيسور

 مودهي چهارمرحله تاكنون سه مرحله را پني خاطرنشان كرد كه آنها از ايو
 و ي سورزمخالفاني و تجهياسي اركان سجادي ايعني مرحله اول گري دانياند و به ب

 اعتراضات اني در جريزي خونريعني ها، مرحله دوم ابانيكشاندن آنان به خ
 آغاز يعنيرحله سوم  و كشتن مردم و متهم ساختن نظام حاكم و مزيمسالمت آم

  . استافتهي را تحقق يستي تروراتي مسلحانه و عملي هاييارويرو
 يعني طرح ني مرحله چهارم اي غرب در اجرايول:  اظهار داشتواشفيا

 شاهد يبي عراق و ل،يوگسالوي آنچه در ري نظهي نظام در سوريمرحله سرنگون
  . با شكست مواجه شده استم،يبود

 رود و با ي به شمار مهي ملت و دولت سوري برايروزي پكي نيا:  افزوديو
  . كشورها حاصل شده است گري دي و برخراني ان،ي چه،يكمك روس

 در هي كه غرب در بحران سورمي هستنيما در حال حاضر شاهد ا:  گفتيو
  . نداردي گرفتار شده است كه برنده و بازنده ادي شديي تنگناكي

 را ييشنهادهاي پدي باهي و دولتمردان سورهي روسيطي شرانيدر چن:  افزوديو
  . كنندهي برون رفت از بحران موجود ارايبرا

 است كه ني انهي زمني مسئله در انيمهمتر:  كارشناس روس اظهار داشتنيا
  . خود را حفظ كرده استي ملتي همچنان استقالل و حاكمهيملت سور
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å³ï×³ñáí ¿É ³ÝÙÇç³å»ë Íñ³·ñÇ μ³óáõÙÇó »õ 
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μ³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, ³Ù»Ý³ÛÝ ³Ý³ñ¹³ñáõÃÛ³Ùμ£ 
7-îÇÏÇÝ Ðñ³Ýáõß ß³ï »Ýù ó³íáõÙ, áñ Ó»ñ ßáõñç »ù 
Ñ³í³ù»É ³Ý·áñÍáõÝÛ³ ÙÇ ³ÝÓÝ³Ï³½Ù, áñÁ ³ÝÏ³ëÏ³Í 
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  در گذرگاه تاريخ    

  

  1991 ايروان -ژادكشي ارمنيان در امپراتوري عثماني مجموعه اسناد تاريخي ن: منبع 
  نرسيسيان. گ.پرفسور آكادميسين م:  گرداوري و ويرايش 

  )گرمانيك.ا(اديك باغداساريان : ترجمه 
 

 در اني در باره اوضاع ارمنيي اروپااحي سكي از نامه يبخش
  هيكيليك

 1906 مارس 5 جلسه
  

 آورده اند نجاي را به اي افراد"راياخ.  كماكان ادامه دارداني ارمنيريدستگ
  . شده اندري ماراش، آدانا و هاچن دستگتون،يكه در ز

 به توني زيفرمانده نظام.  اسفناك استتوني زي اهالژهي بواني ارمناوضاع
  ... ها او بوديري دستگيباعث و بان.  فوت كرده استيتازگ

، هم او است  استي واقعي جالد به معنكي حلب، دي پاشا استاندار جدناظم
 دهد تا خود او ي را مب و انتقال آنها به جلياسي متهمان سيريكه دستور دستگ

  ... آنان را محاكمه كند"شخصا
 “Pro Armenia”, 5 may 1906, No 133 p. 893  

  

   
 كشور ني اري سففينوي در ارزروم به زهي كنسول روسگزارش

  در استامبول
 1906 هي ژوئ21

  
 را ي خانواده ارمن11 تعداد ساي در قره كلهي تركي گروهان نظامهي ژوئلياوا

 ي مرزها قصد عبور بهنانيا.  كردندري بودند دستگختهي گرموشكه از سنجك 
 توسط سربازان انهي شده بطور وحشري تن از مردان دستگ16.  را داشتند هيروس

  . ارسال شدندحسن قلعه شدند اما زنان و كودكان به زندان شهر يترك سالخ
 نخواهد يي و بازجويدستور بازرس ارزروم ي كه والستي ني شكچگونهيه
  .گرفت و قاتل صورت نخواهد ي مجازات سربازان خاطي براي اقدامچيداد و ه

    ترك انتظاري مقامات دولتي از سويدي جدي هاي و خودكامگكشتارها
  ...   روديم

 نيابياسكر
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ناپذيربودن قراباغ اعالميه كميته انقالب آذربايجان درباره بخش جدايي
  كوهستاني، زانگزور و نخجوان از جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان

  1920 نوامبر 30
  به همه

گيري كميته از طرف جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان درباره تصميم
  : نوامبر به اطالع خلق ارمن برسانيد كه30انقالب مورخ 

با كسب اطالع از اعالم جمهوري شوروي سوسياليستي در ارمنستان از سوي دهقانان 
 دهقاني آذربايجان بخاطر پيروزي خلق برادر درود - شورشي، دولت كارگري

قراباغ . شوند  و مياز امروز مرزهاي قبلي ارمنستان و آذربايجان لغ. فرستد  مي
ناپذير جمهوري سوسياليستي   كوهستاني، زانگزور و نخجوان به عنوان بخش جدايي

 .شوند  ارمنستان به رسميت شناخته مي
  

  .پاينده باد برادري و اتحاد كارگران و دهقانان ارمنستان و آذربايجان شوروي
  نريمانف. ن- رئيس كميته انقالب آذربايجان
  جه، حسينفكميسر خلق امور خار

 )1920 دسامبر 7 ايروان، "كمونيست"روزنامه(
 

 متن فرمان كميته انقالب ارمنستان در باره الحاق مجدد قراباغ كوهستاني به 
  ارمنستان

  1921 ژوئن 12
  

بر پايه اعالميه كميته انقالب جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان و توافق 
ياليستي ارمنستان و آذربايجان، بدست آمده ميان دولتهاي جماهير شوروي سوس

گردد كه قراباغ كوهستاني از هم اكنون بخش جدائي ناپذير   بدينوسيله اعالم مي
 .دهد  جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان را تشكيل مي

  

  رئيس شوراي كميسرهاي خلق جمهوري شوروي
 ) آلكساندر مارتوني(مياسنيكيان.سوسياليستي ارمنستان آ

 ابگيان قار. منشي، م
  

  )1921 ژوئن 19، ايروان )ارمنستان شوروي ("خورهردايين هاياستان"روزنامه (
 

  1380 تهران –نوشته اديك باغداساريان ) قره باغ(تاريخ آرتساخ : منبع
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