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Ահա թե ինչեր ունեն նախագահի 4 
թեկնածուները 

 Փետրվարի 18-ին կայանալիք նախագահական 
ընտրություններին իրենց թեկնածությունն առաջադրածները 
ներկայացրել են իրենց ունեցվածքի մասին տեղեկություններ։ 
Սեփական գույքի մասին հայտարարագիր ներկայացրել են 
միայն 4 թեկնածուներ։ 
1-«Ազատություն» կուսակցության ղեկավար 54-ամյա Հրանտ 
Բագրատյանը: Նա Երեւանում Արաբկիր 25 փողոցում ունի 613 
քմ տարածքով առանձնատուն, ինչպես նաեւ Սայաթ Նովա 33 
շենքում 120 քմ մակերեսով բնակարան։ Ավետիսյան փողոցի իր 
բնակարանի մակերեսն էլ 85 քմ է։ Նույն հասցեում նա ունի նաեւ 
ավտոտնակ 16.2 քմ տարածքով, որը, հավանաբար 
նախատեսված է նրա «Նիսսան X-trail»-ի համար, ինչն իրեն է 
պատկանում 2003 թվականից։ Նա որպես ԱԺ պատգամավոր 
տարեկան ստանում է 2 միլիոն 180 980 դրամ, Ռուս-հայկական 
համալսարանից` 1 միլիոն 73 900 դրամ, Ուկրաինայի 91 439 
հրիվինա, Ֆրանսիական Perod Richard-ից, որտեղ իր 
մասնաբաժինը կազմում է 0.0003%, 9400 եվրո, Ամսու Ռոտնեն 
վարձավճարից էլ ստանում է 7 միլիոն 342 հազար դրամ։Հայտը 
լրացնելու դրությամբ ունեցել է 65000 հազար դոլար։ Նշենք, որ 
նա ամուսնացած է Նանա Բագրատյանի հետ, եւ նրանք ունեն 
մեկ դուստր եւ մեկ որդի։ 
2-Նախագահի մյուս թեկնածու, «Ժառանգություն» 
կուսակցության առաջնորդ Րաֆֆի Հովհաննիսյանն իր 
հայտարարագրում նշել է, որ Երեւանի Նորք համայնքի 15 
փողոցում ունի տուն։ Նա Երզնկյան փողոցում ունի գույք:  
Նշենք, որ նա ծնվել է 1959 թվականին, ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա 
նահանգի Ֆրեզնո քաղաքում: Ամուսնացած է, ունի 5 երեխա` 
Կարին, Տարոն, Վան, Շուշի, Արմեն-Ռիչարդ: Կինը` Արմենուհի 
Հովհաննիսյանը: 
3-Գործող նախագահ, ՀՀԿ ղեկավար 58-ամյա Սերժ Սարգսյանը 
նշել է, որ ԼՂՀ Ստեփանակերտ քաղաքում ունի 96 քմ 
ընդհանուր տարածքով բնակարան։ Նրա շարժական գույքն էլ 
«Միցուբիշի Մոնտերո»-ն է։ Ունի թանկարժեք իրեր` հնաոճ 
արձանիկներ եւ քանդակներ` 18-20-րդ դարի, կտավների 
հավաքածու` Սարյանի, Հակոբյանի, Քոչարի, Կոջոյանի, 
Աբեղյանի, Խանջյանի, Մինասի եւ Բաշինջաղյանի եւ թվով 32 
կտավ ժամանակակից նկարիչներից։ Նախագահի 
աշխատավարձը տարեկան կազմում է մոտ 6.5 միլիոն դրամ։ 
Նրա եկամուտների մեջ նշված է նաեւ, որ «Արարարտ» 
բանկին տված փոխառությունների դիմաց ստանում է 10 
միլիոն 925 535 դրամ։ Հայտարարագրի լրացման պահին 
նախագահն ունեցել է 108 միլիոն 400 հազար դրամ։ 
Նշենք, որ նախագահն ունի երկու դուստր` Անուշն ու 
Սաթենիկը, երեք թոռնիկ` Մարիամը, Արան ու Սերժը: 
4-Ինքնառաջադրված 45-ամյա Վարդան Սեդրակյանն էլ է 
աչքի ընկնում իր բավական «փարթամ» ունեցվածքով։ Նա 
Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքում ունի 0.141 հա 
հողամաս, նույն քաղաքի Գարեգին Նժդեհ թաղում եւ 2 
սեփականություն` 0.16 հա մեկերեսներով։ Կոտայքի 
մարզի Քարաշամբ համայնքի 5-րդ փողոցի 7-9 
հողամասերը` 0.255 հա մակերեսով, նույնպես իրենն են։ 
Նույն վարում ունի նաեւ անասնագոմ` 294.6 քմ-
ով։Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Սարկավագի 34 
հասցեում ունի 252.4 քմ մակերեսով առանձնատուն, իսկ 
Արաբկիր վարչական շրջանի Շիրվանզադե փողոցի 3-րդ 
շենքում` 132 քմ-անոց բնակարան։  

 
  در گذرگاه تاريخ    

  

  1991 ايروان -ي مجموعه اسناد تاريخي نژادكشي ارمنيان در امپراتوري عثمان: منبع 
  نرسيسيان. گ.پرفسور آكادميسين م:  گرداوري و ويرايش 

  )گرمانيك.ا(اديك باغداساريان : ترجمه 
 

 گزيده
  نامه وزير امور خارجه روسيه به سفير اين كشور در استامبول

  
  1907 ماه مه 10

 

  ساختلبن. ل.  عكس از و1895ارزروم نوامبر   
  

بر پايه  جديد ترين گزارش هاي نمايندگي هاي كنسولي روسيه در ارزروم ، 
سياز بيتليس و وان اوضاع ساكنان ارمني در مناطق همجوار مرز روسيه و تركيه ب

، خود اقدام يه تشديدوخامت   تركيهچنانكه پيداست مقامات محلي.  وخيم است
اوضاع مبادرت مي ورزند و برنامه هايي را به اجرا در مي آورند مه به كشتار 

چنين رويدادهايي بدون شك به فرار دسته جمعي .  همگاني ارمنيان منجر مي گردد
  . روي داد1895-96لهاي مردم به روسيه مي انجامد ، چنان كه در سا

  ... هم اكنون نيز در ميان ارمنيان گسترش چشمگيري داردتجنبش مهاجر
  

  ايزولسكي
  

  
  

  ارمنياهندگان و پنآوارگان 
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بيانگر  موضع مدير “ لزوما» لويس«نامه ماهمقاالت و ديدگاه هاي مندرج در  ♦

  .مسئول و هيئت سردبيري نيست
  . مقاالت ، عكس ها و مطالب رسيده باز گردانده نمي شود ♦
  .نشريه در حك و اصالح مقاله ها مجاز است ♦
  .با ذكر ماخذ آزاد است» نامه لويس ماه« استفاده از مطالب  ♦
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Ð³Ù³ñ  175, ÑáõÝí³ñ 2013 Ã. 

No.  175, January 2013 
 1391 ماه بهمن 175   شماره   –ماهنامه لويس 

صميميت مسيحيان و مسلمانان ايراني نمود عيني 
 همزيستي مسالمت آميز اديان است

وحدت و صميميت ميان مسيحيان و مسلمانان :  استاندار آذربايجان شرقي گفت-تبريز
سالمت آميز پيروان اديان در عصر كنوني استايراني نمود عيني و واقعي همزيستي م . 

   
امروز جهانيان : در ديدار با خليفه كل ارامنه آذربايجان، افزود  احمد عليرضابيگي  

 مسيحيان ساكن در ايران را به دقت نظاره مي كنند و براي در كنار هم بودن مسلمانان و
وي . نشان دادن زندگي راحت و آسوده خود بايد همچنان در اين مسير حركت كنيم

روابط حسنه، نزديك و بدون قيد و شرط مسيحيان و مسلمانان هموطن ساكن در : گفت
.اقليم ايران براي دشمنان كشور مايه ياس و نااميدي است

ابيگي ايجاد روابط دوستانه و نزديك اقتصادي، سياسي و اجتماعي با عليرض
را يكي از اولويت هاي مهم مديريت آذربايجان شرقي برشمرد و ياد  ارمنستان جمهوري

ما بر اين باوريم كه ملت هاي دو كشور در يك ظرف تاريخي پيوسته قرار : آوري كرد
.دارند ان وگذشته تاريخي دو ملت اير: وي ادامه داد بسيار باارزش و قابل  ارمنستان 
مالحظه در ابعاد مختلف است و اين موضوع حاكي از همزيستي درست و اصولي دو 
 .ملت تاريخي و باستاني است
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ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ
  

Æñ³Ý³Ñ³Û Ð³Ù³ÛÝù 
 

Իր մահկանացուն կնքեց 
վաստակաշատ բանասեր  
Լեւոն Գ. Մինասյանը 

 

 
2012 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç Ï. Ñ. Å³ÙÁ 3:30-ÇÝ, Üáñ æáõÕ³ÛáõÙ, 
ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ Çñ Ù³ÑÏ³Ý³óáõÝ ÏÝù»ó Ð³Û Ø³ÙáõÉÇ 
µ³½Ù³Ù»³ ³ßË³ï³ÏÇó,  Ùï³íáñ³Ï³Ý, µ³Ý³ë»ñ, 
í³ëï³Ï³íáñ áõëáõóÇã »õ µ³½áõÙ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Ï³Ý áõ 
å³ïÙ³Ï³Ý ·ñù»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï  È»õáÝ ØÇÝ³ë»³ÝÁ: 
 
Ծնւել էր 1920 թւականին՝ Փերիայի Խոյգան գյուղում. 
տարրական ուսումը ստացել էր գյուղում ապա սովորել 
էր Նոր Ջուղայի հայոց ազգային դպրոցում ու Սպահանի 
կոլեջում, եւ համալսառանում ոռպես ազատ լսարանի 
մասնակից։ Մինչեւ իններորդ սովորելուց հետո՝ թողեց 
դպրոցն ու վերադարձավ գյուղ, ամուսնացել ու մնացել է 
գիւղում։ Շուրջ 40 տարի պաշտոնավարել է հայոց 
դպրոցներում (10 տարի եղել է Խոյգանի դպրոցի տեսուչ 
եւ լինելով Փերիայի դպրոցների ընդհանուր 
պատասխանատու՝ այցելել է բոլոր գյւղերը եւ 
վերահասու եղել դպրոցական խնդիրներին, հետագայում 
ազգային դպրոցների կողմից հրավիրւել է  Նոր Ջուղա  եւ 
30 տարի պաշտոնավարել: 90 հայերէն եւ աւելի քան 30 
պարսկերէն ու մի քանի անգլերէն գիրքերի հեղինակ է: 
 
§ÈáõÛë¦-Á Ëáñ³å¿ë íßï³ÏóáõÙ ¿ Ñ³Ý·áõó»³ÉÇ 
Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ »õ Ñ³Ù³ÛÝ Çñ³Ý³Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ: 
 

 

Æñ³Ý³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý Ù»Í ÏáñáõëïÁ 
 

Իրանահայությունը կորցրեց իր ամենագիտակ ու 
համեստ բանսերին; Հարկ եմ համարում հանգուցյալ 
Լեւոն Մինասյանի վախճանումը ցավակցել մեր բոլոր 
ժողովրդի եւ մասնավորապես նրա ընտանիքի հետ 
միասին; 
Ես կարդացել եւ օգտագորեմ նրա բոլոր գործերը, Ալիք 
օրաթերթում լույս տեսած նրա առաջին հոդվածից սկսած 
մինչեւ վերջին աշխատությունները: 
Լեւոն Մինասյանը  բառի բուն իմաստով մարդ էր, հայ էր, 
մարդասեր ու հայասեր, հայ մշակույթի սիրահար, իր 
հայրենի գյուղի ու գավառի ջատագովը, նա օգտակար էր 
գտնվում ցանկացած անհատի, ով նրան էր դիմում; 
ստացած թերթերին ու գրքերին անդրադարնում էր 
անխտիր, Նոր Ջուղայի Մատենադարանի նյութերի 
երկարամյա  ժռաջան կարգավորողը, ավելի քան 10,000 
գավառական/պատմական նամակների դասավորողն ու 
ուսումնասիրողը, բազմաթիվ գրքերի հեղինակ, 
Իրանահայ պատմության մութ էջերի անզուգական 
բացահայտող, այսպես կարելի է գրել հարյուրավոր էջեր 
իմ սիրելի բարեկամ եւ ավագ եղբայր` Լեւոն Մինասյանի 
մասին... 
Նրա հիշատակը միշտ վար կմնա մեր սրտերում, նրա 
անունը միշտ կփայլի հայ գիր ու գրականությանն եւ 
բանասիրության մեջ: 
Սիրելի Լեւոն, եթե մարմնով հեռացել ես մեզանից, 
սակայն քո լուսավոր պատկերը միշտ վառ կմնա  ամեն 
գիտակից իրանահայի սրտում; 
 

ÊÙµ³·Çñª Դր. Էդիկ Բաղդասարյան` Գերմանիկ 
 

Նոր Ջուղայի հայ համայնքն իր վերջին 
հրաժեշտը տւեց վաստակաւոր ուսուցիչ եւ 
ազգային-հասարակական գործիչ Լեւոն Գ. 

Մինասեանին 
Չորեքշաբթի, 09 Յունւար 2013 09:44    

Թղթակից (Նոր Ջուղա) - Երէկ՝ երեքշաբթի, յունւարի 8-
ին, Նոր Ջուղայում, հոծ բազմութեան ներկայութեամբ, 
տեղի ունեցաւ վաստակաւոր ուսուցիչ եւ ազգային-
հասարակական գործիչ Լեւոն Գ. Մինասեանի ազգային 
յուղարկաւորութիւնը, որն իր մահկանացուն էր կնքել 
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2012 թւականի դեկտեմբերի 31-ին՝ 92 տարեկան 
հասակում: 
Թաղման եկեղեցական արարողութիւնը տեղի ունեցաւ 
առաւօտեան ժամը 11-ին, Նոր Ջուղայի Ս. Աստւածածին 
եկեղեցում, նախագահութեամբ Թեհրանի հայոց թեմի 
առաջնորդ Տ. Սեպուհ արք. Սարգսեանի եւ 
մասնակցութեամբ՝ Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդ Տ. 
Բաբգէն եպս. Չարեանի ու հոգեւորականաց դասի:  
Հանգուցեալի հարազատներից բացի՝ թաղման 
արարողութեանը ներկայ էին նաեւ՝ Իսլ. 
խորհրդարանում հարաւային իրանահայութեան 
պատգամաւոր Ռոբերտ Բեգլարեանը, Սպահանի 
նահանգապետարանի, Իսլ. մշակոյթի եւ 
առաջնորդութեան հիմնարկի, Սպահանի 5-րդ շրջանի 
քաղաքապետարանի եւ Կրօնական 
փոքրամասնութիւնների գրասենեակի բարձրաստիճան 
պաշտօնատարներ, Սպահանի հայոց թեմի ազգային 
մարմինների ու ենթամարմինների, շրջանի Հայ Դատի 
յանձնախմբի, միութիւնների եւ հայոց ազգային 
դպրոցների ներկայացուցիչներ ու հոծ թւով հայ եւ 
պարսիկ հայրենակիցներ: 

Եկեղեցական կարգի աւարտին Տ. Սեպուհ արք. 
Սարգսեանը հանդէս եկաւ դամբանախօսութեամբ, որից 
յետոյ՝ Տ. Բաբգէն եպս. Չարեանը նախ ընթերցեց Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա կաթողիկոսի 
ցաւակցագիրը, ապա անդրադառնալով հանգուցեալի 
կենսագրական գծերին՝ իր ցաւակցական խօսքն ուղղեց 
սգակիրներին: 
Այնուհետեւ նորոգ հանգուցեալի դին տեղափոխւեց 
եկեղեցու բակ, որտեղ կարճատեւ արարողութիւնից 
յետոյ՝ դամբանախօսութեամբ հանդէս եկան՝ 
հանգուցեալի որդի Սեպուհ Մինասեանը՝ 
հարազատների, Վրէժ Շիրւանեանը՝ թեմի ազգային 
մարմինների, Արթին Մուրադեանը՝ գաղափարակից 
ընկերների եւ Հայկ Հայրապետեանը՝ Փերիոյ 
Կրթասիրաց միութեան անունից, իսկ վերջում 
պարսկերէն լեզւով արտայայտւեց Իսլ. խորհրդարանի 
պատգամաւոր Ռոբերտ Բեգլարեանը: Վաստակաւոր 
ուսուցչի դին ամփոփւեց Նոր Ջուղայի հայոց ազգային 

գերեզմանատանը: Վերադարձին Նոր Ջուղայի Հայ Մ. Մ. 
«Արարատ» միութեան սրահում հանգուցեալի 
հարազատներն ընդունեցին ցաւակցութիւններ: 
Հանգիստ՝ բազմավաստակ ուսուցչի աճիւններին: 

Ալիք, Թեհրան 
 

“Վախճանուել Է Իրանահայ Բանասէր 
Լեւոն Մինասեանը” 

Վաստակաշատ գիտաշխատող ու բանասէր 
Լեւոն Գալուստի Մինասեանը 

ոչ եւս է 
Օննիկ Հայրապետեան 

2012 թուկանի Դեկտ. 31-ի գիշերը՝ լոյս 2013 թուականի 
վաղ առաւօտեան ժամերին, Նոր Տարին նոր սկսուած՝ 
կեանքի նոր փուլով ուղեւորուեց երկարամեայ ուսուցիչ-
դաստիարակ, գիտաշխատող ու բանասէր Լ. Գ. 
Մինասեանը Իրանի Սպահան քաղաքի Նոր Ջուղայի իր 
բնակարանում: 
Իրանում հրատարակուող պարսկատառ «Իրաննամէ» 
թերթից քաղելով՝ ներկայացնում ենք իր կեանքի ու 
գործունէութեան հակիրճ բնութագիրը: 
Լեւոն Գ. Մինասեանը ծնուել է 1920 թուականին 
Սպահան նահանգի Փերիոյ գաւառի Խոյգան գիւղում: 
Տարրական կրթութիւնը ստացել է ծննդավայրի 
դպրոցում, ապա միջնակարգը՝ Նոր Ջուղայի 
«Քանանեան» եւ Սպահան քաղաքի «Ադաբ» միջնակարգ 
(երկրորդական) դպրոցներում: Աւարտելով դպրոցը՝ 
1941-ից սկսեալ նետւում է իր սիրած ուսուցչական 
ասպարէզը եւ հայոց լեզու, պատմութիւն ու 
գրականութիւն է դասաւանդում գաւառի տարբեր 
շրջաններում: 
Զուգընթաց կրթական գործունէութեան, նա հիմնում է 
ուսումնասիրաց, մշակութային եւ բարեգործական 
միութիւններ, ինչպէս նաեւ՝ մի խումբ համախոհների 
հետ 1945-ին Խոյգան գիւղում հիմնում է «Աբովեան»-ի 
անուան գրադարանը, որը երկար տարիներ 
սպասարկում է գաւառին: 
1951 թուականին Լ. Գ. Մինասեանը փոխադրւում է Նոր 
Ջուղա, ուր շուրջ 30 տարի շարունակում է ուսուցչական 
գործը տեղի հայկական-ազգային դպրոցներում: 1967 
թուկանից սկսեալ նա սիրայօժար կերպով ստանձնում է 
Նոր Ջուղայի թանգարանի տնօրէնի պաշտօնը, իսկ 1972 
թուկանին եւս նշանակւում է տեղի տպարանի տնօրէն: 
Ուսուցչական պաշտօնից հանգստի կոչուելուց յետոյ, 
1981 թուին նրան է յանձնւում Նոր Ջուղայի գրադարան-
մատենադարանի պատասխանատուութիւնը: Նրա 
տքնաջան եւ մասնագիտական անխոնջ աշխատանքի 
շնորհիւ ի մի են բերուել ու գիտականօրէն 
ոասումնասիրուել ու դասակարգուել Սբ. 
Ամենափրկչեան Վանքի աւելի քան 350 տարուայ 
վաղեմութիւն ունեցող բոլոր նամակներն ու 
փաստաթղթերը: Ժողովածուն լոյս է տեսել 1983-ին: 
Հանգուցեալ Լ. Գ. Մինասեանը գրել է սկսել դեռ մանուկ 
տարիքից: Հետագային՝ իր կրթական գործունէութեանը 
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համընթաց, նա իր ժամանակը տրամադրել է Փերիա 
գաւառի եւ Նոր Ջուղայի ազգային, կրթական, 
մշակութային կեանքի ու պատմութեան 
ուսումնասիրութեանը: Սոյն երկարատեւ 
ուսումնասիրութեանց արդիւնքում նա աւելի քան 700 
յօդուած է լոյս ընծայել Թեհրանում հրատարակուող 
«Ալիք» օրաթերթում, շուրջ 300 յօդուած եւս՝ զանազան 
այլ թերթերում ու պարբերականներում: 
Նա մեծ խնամքով անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու 
տուեալները հաւաքելով եւ հմուտ պատմաբանի աչքով 
ուսումնասիրելով՝ գրել ու հրատարակել է չափազանց 
արժէքաւոր գրքեր, ինչպիսին են՝ «Փերիա գաւառի 350-
ամեայ պատմութիւնը», «Նոր Ջուղայում Իրանի առաջին 
տպարանի պատմութիւնը, 1638-1972», «Իրանահայ 
հաստատութիւնները», «Ցուցակ Նոր Ջուղայի 
թանգարանի ձեռագրերի», «Իրանի հայկական 
վանքերը», «Փերիոյ հայ աշուղները» (չորս հատոր), 
«Պատմութիւն Նոր Ջուղայի հայութեան, 1856-1996», 
«Իրանի հայերը», «Ճամբորդութիւն յԵրուսաղէմ», 
«Համառօտ ակնարկ հայ Ուղղափառ եկեղեցւոյ 
ծիսակատարութեան» եւ բազմաթիւ այլ 
աշխատութիւններ նուիրուած պատմական արժէք 
ներկայացնող եւ ազգային-հասարակական կեանքին 
վերաբերող բազմազան նիւթերի: Իբրեւ կենդանի 
ապացոյց, բաւական է նշել, որ 70 անուն գիրք է 
հրատարակել, որոնցից տասը պարսկերէն լեզուով, իսկ 
60-ը՝ հայերէն: 
Իբրեւ գնահատանք եւ շնորհակալութիւն իր բազմամեայ 
վաստակի, նրան շնորհուել են բազմաթիւ պատուոյ գրեր 
ու տախտակներ եւ շքանշաններ անուանի 
համալսարանների, գիտական ու հետազօտական 
կենտրոնների եւ բարձրաստիճան պետական ու 
եկեղեցական պաշտօնատարների կողմից: 
Թուենք նրան շնորհուած շքանշաններից մի շարք.- 
Մեսրոպ Մաշտոցի անուան շքանշան Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ երջանկայիշատակ Խորէն Ա. Կաթողիկոսից, 
Մեսրոպ Մաշտոցի անուան շքանշան Երեւանի 
Մատենադարանի կողմից եւ բազմաթիւ այլ շքանշաններ 
ու պատուոյ գրեր: 
1996-1997 թուին Լ. Գ. Մինասեանի անունը, իբրեւ 
«Տարուայ Մարդը» ներառուել է Անգլիայի «Քեմպրիճ» 
միջազգային կենսագրութիւնների շարքում եւ 
արժանացել է շքանշանի ու պատուոյ գրի: 1997-98ին եւս 
Միացեալ Նահանգների Հարաւային Քարոլինայի «Ո՞վ է 
Նա» (Whos Who) կենսագրական կազմակերպութեան 
կողմից ճանաչուել է իբրեւ «Տարուայ Մարդը» եւ իր 
կենսագրութիւնը տպուել է նոյն կազմակերպութեան 
հրատարակած գրքում: 
Առ ի գնահատանք իր արժէքաւոր վաստակի՝ 1912-ին 
նա արժանացել է նաեւ «Սպահանի արձանիկ» 
յուշանուէրին «Սպահանի բարեկամներ» միութեան 
կողմից, Սպահան քաղաքին նուիրուած գիտաժողովի 
ընթացքում: 
Լեւոն Գ. Մինասեանը կարճատեւ անհանգստութիւնից 
յետոյ, սոյն թուականի տարեմուտին կնքեց իր 

մահկանացուն: 
Վաստակաշատ մտաւորականը, որին բախտ եմ ունեցել 
1967-83 թուականներին կրթական ու մշակութային 
գործակից լինելու, չափազանց խոհեմ, համեստ ու 
անդուլ-անդադար պրպտող եւ ուսումնասիրող 
անձնաւորութիւն էր: Նա մեծապէս արժեւորեց իր 92-
ամեայ կեանքը՝ անձնուէր կերպով ծառայելով հայ 
դպրութեանն ու մշակոյթին, ազգին ու հայրենիքին եւ հայ 
համայնքին: 
Լեւոն Գ. Մինասեանը երդուեալ դաշնակցական էր: Նա 
երիտասարդ տարիքում անդամագրուել էր Հ.Յ. 
Դաշնակցութեան եւ մինչեւ կեանքի վերջը մնաց 
հաւատաւոր ու պարտաճանաչ: 
Յարգանք իր յիշատակին ու վաստակաբեկ աճիւնին: 

 
 

ԼԵՎՈՆ Գ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ 
(Պատմաբանասիրական վաստակի ուրվագիծ) 

ԳՐԻՇ  ԴԱՎԹՅԱՆ 
Իրանահայ ազգագրական և պատմաբանասիրական գրա
կանության երախտաշատ վաստակավոր, բազմաթիվ հր
ատարակությունների հեղինակ Լևոն ԳՄինասյանը անցն
ող ավելի քան 60 տարիների հետևողական ու նվիրված 
աշխատանքով ակնառու յուրովսանն է ներդրել Իրանի Ն
որ Ջուղա հայաքաղաքի, նրաշրջակա գավառների, մասն
ավորաբար Փերիա գավառի մշակութային, կրթական, հր
ատարակչական, ընկերային, ազգագրական, ավանդակա
ն, պատմական,եկեղեցական, ազգային-
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հասարակական միությունների ու մարմինների պատմու
թյանը վերաբերող նյութերի, աղբյուրների և ակունքների 
ուսումնասիրությանբնագավառում: Մի քանի նյութերի դ
եպքում, կապված Նոր Ջուղային ու Փերիա գավառին, նր
ա աշխատությունները սկզբնաղբյուրային արժեք ունեն: 
  
Լ Գ Մինասյան նշանավոր բանասերի, հասարակական, 
ազգային և կրթական գործչի նկարագիրը կոփվել ու ամր
ացել է նրա հայրական ընտանիքինահապետական հարկ
ի տակ. նրա մանկության ու պատանության Խոյգան գյու
ղի, ապա Նոր Ջուղա հայաքաղաքի Կենտրոնական դպրո
ցի դասարաններում ունստարանների վրա, ուր փնտրող 
ու որոնող պատանին էջ առ էջ, ու գիրք առ գիրք հասուն
ացել է հայությամբ ու կրթությամբ, նվիրականություններ
ով ուհանձնառություններով, որ կյանքի հերկվող դաշտու
մ իր վեցկու ակոսը բանա: Եվ բացել է: 
  
Դեռևս պատանի նա սկսում է բանաստեղծություններ գրե
լ, ինքնուրույն, առանց մեկի խրախուսանքի: Շուտով նա ս
կսում է հանդես գալ Թեհրանումհրատարակվող Ալիք Օր
աթերթում, որին շարունակաբար աշխատակցել է 1940 թ
վականից ի վեր: 

 
  
Լ Գ Մինասյանի առաջին հրատարակած գիրքը՝ «Պատմ
ագիր Ստեփանոս Երեց» հատորն է, տպված 1956 թ: Գիր
քը ներկայացնում է Փերիա գավառիՀազարջրիբ գյուղի Տ
եր Ստեփանոս Քհ Տերտերյանի կյանքն ու գրականությու
նը. դա առաջին լուրջ ուսումնասիրությունն է նրա կյանք
ի ու գրականժառանգության, որով և ճշգրտվում է նրա ծն
նդյան թվականը, որ մինչև այդ ենթակա էր տարաձայնու
թյան: 
  
1964 թ լույս է տեսնում «Փերիայի հայ աշուղները» գիրքը
. ցարդ հրատարակվածներից ամենաբովանդակալից աղ
բյուրն է, որը կազմելու համար Լ Գ Մինասյանըոչ թե մի
այն ուսումնասիրել է մինչև այդ եղած աղբյուրները ու գտ
անելի անձնական արխիվները, այլև անձամբ շրջագայել 
է Փերիա գավառը, գրի է առելտեղեկություններ և երգեր ծ
երունիներից, գերեզմանաքարերից: Գրքում տվել է գուս
անների կենսագրությունները, նրանց երգերը, պահպանե
լով բարբառայինհարազատությունը, դրանց լավագիտակ
 լինելու ճշտգրտությամբ: Անդրադարձել է գուսանական 
երգերի պատմական ու կենցաղային արտացոլումներին,

տեղական ասացվածքներին: Այդ երգերը ուսումնասիրել
ով դասակարգել է ըստ կրոնական, պատմական, ազգագ
րական, խրատական, սիրային, հասարակական,ներբող
ական, հանելուկային, այլաբանական, մրցահամեմատա
կան, երգիծական, զղջման-
քավության և զանազան նյութերի, բնանյութերի: 
1967 թ հրատարակելէ «Երգասաց Տեր Կարապետ» մենա
գրությունը նվիրված գուսանի կյանքին ու գործին: 
  
1971 թվականում լույս է ընծայել «Իրանի հայկական վա
նքերը», որ ներկայացնում է Սբ Թադե, Սբ Ստեփանոս և 
Սբ Ամենափրկիչ վանքերը, դրանց՝ այդթվականի իրավի
ճակով: 
  
Կոթողական աշխատություն է «Պատմություն Փերիայի հ
այերի» հատորը, սկզբնաղբյուրային արժանիքով, հրատ
արակված 1971 թվականում, որ ընդգրկում է1606-
1956 պատմաշրջանը: Կարելի ամենալրիվ պատմության
 հետ այնտեղ տրված է նաև Փերիա գավառի փոխհարաբ
երությունները Նոր Ջուղայի և գավառներիհայ գյուղերի հ
ետ: Այս հատորը հարազատ օղակն է այն պատմագրությ
ան, որ սկիզբ առավ Առաքել Դավրիժեցու պատմությամբ
՝ 1602-1662 թթ, շարունակեցՍտեփանոս Երեցը՝ 1665-
1789 թթ, ապա Նոր Ջուղայի երախտավոր պատմագիր Հ
արություն Տեր Հովնանյանը՝ 1605-
1870 թթ, և արդ՝ Փերիա գավառիերախտավոր պատմագ
իր Լ Գ Մինասյանը: 
  
Հայ տպագրության պատմության մի շքեղ էջն է ներկայա
ցնում «Նոր Ջուղայի տպարանն ու իր տպագրած գրքերը
» հատորը, լույս տեսած 1972 թ: Այդ տպարանը,հիմնադր
ված 1636-
7 թթ, Խաչատուր Վարդապետ Կեսարացու միջոցով, առ
աջին տպարանն է Միջարևելքում, ներառյալ Հայաստան
ը և Կովկասը: Իսկ ի սփյուռսաշխարհի՝ եղած տպարանն
երի յոթերորդն է: Գիրքը պարունակում է տպարանի տպ
ած գրքերի ցանկը 1638-
1972 թթ, որ աժեքավոր ու հետաքրքրական է: 
  
Սկզբնաղբյուրային արժեք ունեցող հատոր է «Պատմությ
ուն Փերիո Հայոց Հիվանդանոցի» գիրքը, տպագրված 197
3 թ, ուր տրված է հիվանդանոցիհիմնադրությունը, նրա 3
0 ամյա գործունեությունը 1942-
1972 թթ, որ հանդիսացավ ամբողջ գավառի, ներառյալ պ
արսիկ և մուսուլմանացած վրացի գյուղերը,առաջին հիվ
անդանոցը, ուր վառվեց գավառի առաջին էլեկտրալույսը
, ուր զրնգաց գավառի առաջին հեռախոսը: Հիշյալ տարի
ներում գավառի համատարածհետամնացության մեջ հայ
երը եղան նման առաջադիմության քայլեր անողները, առ
անց պետական, կամ օտարի օգնության, հենց նույն գավ
առից ելածփոքրաթիվ անհատների միասնական ջանքեր
ով: Լ Գ Մինասյանը իր պատանության՝ մոտից ծանոթ ու 
ականատես է եղել այդ արժանավոր իրագործումին,այնո
ւհետև իր լավատեղյակությամբ, այլև փաստաթղթերի ու 
արձանագրությունների հիման վրա, կազմել է Փերիո Հայ
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ոց Հիվանդանոցի և նույնանուն միությանամբողջական պ
ատմությունը: 
  
1978 թ լույս է տեսել «Համառոտ պատմություն Փերիո Կր
թասիրաց Միության» գիրքը, ուր տրված է գավառի հայո
ց դպրոցների կարիքների և ուսուցչական ուժըմատակար
արող միության հիսնամյա գործունեությունը 1928-
1978 թթ: 
 

 
Բովանդակությամբ կարևոր գրքույկ է «Ծանոթագրությու
ններ Նոր Ջուղայի պատմության Ա և Բ հատորների» աշ
խատությունը, որ լույս տեսավ 1980 թ: Լ ԳՄինասյանը դ
րանով պատմական կարևոր ճշտումներ է կատարում Նո
ր Ջուղայի պատմության մեջ եղած աղբյուրային անճշտո
ւթյունների ու սխալների: 
  
«Դիվան Սբ Ամենափրկչյան Վանքի 1606-
1960 թթ» հատորը արդյունքն է տասը տարիների անխոն
ջ աշխատանքի, որով Լ Գ Մինասյանը մեկ առ մեկ կարդ
ացել,ուսումնասիրել, դասակարգել ու ցանկագրել է Նոր 
Ջուղայի վանքի 354 տարիների հազարավոր ձեռագրեր, 
գրություններ, կայսերական, թագավորական ուպետակա
ն հրամանագրեր ու օրինագրեր, փաստաթղթեր, որոնց մ
եջ գտնվում են նաև ազգային թանկարժեք գրություններ. 
ինչպես՝ 1787 թ հայ պարբերականմամուլի հիմնադիր ՝ Հ
արություն Քահանա Շմավոնյանից. 
1829 թ մեր ոսկեղենիկ աշխարհաբարի ռահվիրա՝ Խաչա
տուր Աբովյանից. 
1833 թ դասական վիպասանև ուղեգիր՝ Մեսրոպ Թաղիա
դյանից. 
1861 թ Վասպուրականի և հայ հեղափոխության արծիվ՝ 
Խրիմյան Հայրիկից. 
1880 թ հայ ազատագրական պայքարիմտորողներից՝ Մկ
րտիչ Հովսեփ Էմինից. 
1887 թ հայ հեղափոխության ռահվիրաններից՝ Մկրտիչ 
Փորթուգալյանից. 
1887 թ մեծ ծովանկարիչ՝ ՀովհաննեսԱյվազովսկիից. 
1902 թ հայ թատերգության դասական՝ Շիրվանզադեից. 

1911 թ Իրանի սահմանադրության հայ հերոս՝ Եփրեմ Խ
անից.  

 
1920 թ ամենայն հայոցբանաստեղծ՝ Հովհաննես Թումանյ
անից. 1927 թ անմահ երգահան՝ Ռոմանոս Մելիքյանից. 
1948 թ հայ գրականության թուխ Արամազդ՝ Ավետիս Ահ
արոնյանից, ևայլն: Առաջին հատորը հրատարակվեց 197
6 թ, լրացուցիչ հատորը՝ 1983 թ: 
  
Շուրջ չորս դարյա բացօթյա թանգարան է Նոր Ջուղայի հ
այոց գերեզմանատունը՝ հանգստարանը: Դրա մասին հա
վաքած հսկայական նյութերի միսահմանափակ մասը օգ
տագործելով, Լ Գ Մինասյանը, ըստ նույն գրքույկի «Երկո
ւ խոսքում» տրված բացատրության, ներկայացնում է հա
նգստարանը միընդհանուր ակնարկով. միաժամանակ տ
ալիս է որոշ տեղեկություններ և պատմական տապանաք
արերի արձանագրությունների նմուշներ: Ցանկալի է լրա
ցուցիչհատորով լրացնել բացը, մանավանդ որ նյութերը 
հավաքված են ըստ էության: 
  
Հայ արհեստավորների շնորհալի հանրաշարքում հայ ոս
կերիչները, դարերի ընթացքում, ունեցել են համաշխարհ
ային ճանաչում. 
«Ոսկերչությունը ՆորՋուղայում» հատորը, թեև բացթողո
ւմներով, այնուամենայնիվ ներկայացնում է ազգային պա
րծանքի այդօրինակ մի լուսավոր էջը. գիրքը լույս է տեսե
լ 1983 թ: 
  
Այսպես կարելի է ցանկագրել ու բնութագրել Լ Գ Մինասյ
անի բազմաթիվ ուսումնասիրությունների հրատարակու
թյունների խորագրերը, որոնք կազմում են շուրջ60 գիրք, 
գրքույկ ու պրակ: Արդարև, խուսափելով այդ բանից, լոկ 
հիշատակեմ մի քանի ևս հրատարակություններ, որոնք վ
երնագրով իսկ բնորոշում են ներհունու բազմավաստակ 
գիտնական բանասերի տքնության ժառանգությունը: 
«Իրանի հայ եկեղեցիները» 1983 թ. 
«Պատմություն Նոր Ջուղայի Ազգային ԵրկսեռԴպրոցներ
ի» 1985 թ. «Հայ ազգային տոները» 1988 թ. 
«Գրչության արվեստը Նոր Ջուղայում» 1991 թ. 
«Նոր Ջուղայի եկեղեցիները» 1992 թ. 
«Իրանահայպարբերական մամուլը» 1994 թ. 
«Նոր Ջուղայի թատրոնը» 1995 թ. 
«Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդները» 1996 թ. 
«Բարեգործ ու մեկենաս ջուղայեցիները» 1997 թ. և այլն: 
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Լևոն Գ Մինասյանը իր մահկանացուն կնքեց 2012 թ դեկ
տեմբերի 31ին: Նոր Ջուղայի ազգային մարմիններին է մն
ում տեր կանգնելու նրա գրական,պատմաբանասիրակա
ն հսկայական արխիվին, ի պահ առնելով այն Նոր Ջուղա
յի Սբ Ամենափրկիչ Վանքի Մատենադարանում: 
  
Գլենդել, Կալիֆորնիա 2013-01-08 
 

Իսլ. մշակոյթի եւ առաջնորդութեան 
նախարարութեան պատւիրակութիւնը 

շնորհաւորական այցով՝ ազգային 
առաջնորդարանում 

Հիւրերին ընդունեցին՝ Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ 
Տ. Սեպուհ արք. Սարգսեանը, Իսլ. խորհրդարանում 
Սպահանի եւ հարաւային իրանահայութեան 
պատգամաւոր Ռոբերտ Բեգլարեանը, Թ. Հ. Թեմական 
խորհրդի եւ ազգային իշխանութեան 
ներկայացուցիչները: 
Չորեքշաբթի, յունւարի 2-ին իսլ. մշակոյթի եւ 
առաջնորդութեան նախարարի մշակութային հարցերով 
տեղակալ դոկտ. Ալի Էսմայիլին, նոյն նախարարութեան 
մշակութային աշխատանքների գերատեսուչ դոկտ. 
Մոհամմադռեզա Վասֆին, նախարարութեան կրօնական 
փոքրամասնութիւնների գրասենեակի 
պատասխանատու Սաիդ Թաղաւին եւ տարբեր 
բաժինների պատասխանատուներ Ամանորի եւ Ս. 
Ծննդեան տօնի առիթով շնորհաւորական այցով եղան 
ազգային առաջնորդարանում: 
Հիւրերին ընդունեցին՝ Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ 
Տ. Սեպուհ արք. Սարգսեանը, Իսլ. խորհրդարանում 
Սպահանի եւ հարաւային իրանահայութեան 
պատգամաւոր  Ռոբերտ Բեգլարեանը, Թ. Հ. Թեմական 
խորհրդի եւ ազգային իշխանութեան 
ներկայացուցիչները: Հանդիպման սկզբում Սրբազան 
Հայրը ողջունելով հիւրերին՝ ասաց. «Նոր տարւայ 
առիթով իմ խօսքն եմ  ուղղում իրանահայութեանը եւ 
Իրանի ժողովրդին, որի հիմնական բաժինը 
խաղաղութեան, սիրոյ եւ փոխադարձ յարգանքի 
գաղափարն է»: Սրբազան Հայրն իր 
արտայայտութիւնների մի այլ բաժնում կարեւորութեամբ 
անդրադարձաւ այն հանգամանքին, որ այսօր աշխարհի 
տագնապների մեծ մասի պատճառը կրօնի սխալ 
մեկնաբանութիւնն է եւ աւելացրեց. «Կրօնը ձգտում է 

մարդու երջանկութեան եւ ոչ մի ժամանակ թշնամութիւն 
չի սերմանում»: 
Սրբազան Հօր արտայայտութիւններից յետոյ՝ 
շնորհաւորանքի խօսք ասաց դոկտ. Ալի Էսմայիլին: 
Հանդիպման աւարտին հիւրերն այցելեցին Ս. Սարգիս 
եկեղեցի: 
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Բալանիշ գիւղի Ս. Յովհաննէս եկեղեցին 
հիմնովին վերանորոգւած 

05/01/2013 22:14:00Թաւրիզ, Ազգային Առաջնորդարան 
   

 

Ուրբաթ 4 Յունւար 2013-ին, Ատրպատա֊կանի Հայոց 
Թեմի Առաջնորդ՝ Գերպ. Տ. Գրիգոր Ծ. Վրդ. Չիֆթճեանը 
այցելեց Ուրմիա֊յից 25 քլմտ. հեռաւորութեամբ գտնւող 
Բալանիշ գիւղը, որը նշանաւոր է իր 17-րդ դարուց 
մնացած Ս. Յովհաննէս Եկեղեցիով: Թեմակալ 
Առաջ֊նորդին ընկերակցում էին Պատ֊գամաւորա֊կան 
Ժողովի Փոխ-Ատենապետ՝ Փայլակ Սահակեան, փոխ-
ատենադպիր՝ Վահիկ Բայ֊րամեան, եւ Ուրմ֊իայի 
Գործակալական Խորհրդի անդամ՝ Մանասէր 
Մուրադեան: 
Անցած տարւայ ամրանը, եկեղեցին վերանորոգւեց, իբրեւ 
միակ յիշա֊տակը յիշ֊եալ գիւղի հայաշատ կեանքի: 
Եկեղեցու առաջին վերանորոգութիւնը կատարւել է 29 
տարիներ առաջ, երբ հողաշէն ու փայտածածկ փլատակ 
կառոյցը հիմնովին վերանո֊րոգւելով, աղիւսաշէն է 
դարձել, միայն զանգակատան երկյարկ կառոյցի մի֊ջին 
մասը գերանաշէն պահելով: Առաջին այս 
վերանորոգութեան աշխատանքներին իրենց 
մաս֊նակցութիւնն են բերել, նոյն գիւղի զաւակներ՝ 
Մանասէր Մուրադեանս, Արմենակ Աւանէսեան եւ այժմ 
հան֊գուցեալ՝ Սարգիս Բադալեան: Շինարարութեան 
առաջին աշխատանքների ընթացքում փակւել են 
եկեղեցու ներսում գտնւող երկու թոնիրները: Իսկ 
անկիւննե֊րում նոր սիւներ զետեղելու նպատակով բացւել 
է հիւսիս-արեւմտեան անկիւնում գտնւող հողաշէն 
անյայտ գերեզմանը, որի տակից, մէկ մեթր խորութեան, ի 
յայտ է եկել 1600-ական թւականները կրող նախ֊նա֊կան 
խաչերով զարդարւած մի տապանաքար՝ Նուրիջան Տէր 
Պետրոսեանի պատկա֊նող, որի ներքեւ յայտնաբերւել են 
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նրա աճիւնները: Սոյն տապանաքարը այժմ ծածկում է 
յիշեալ գերեզմանը: 
Դէպի Հայաստան ներգաղթից առաջ, Բալանիշ գիւղը 
ունեցել է 60 տուն հայ բնակչութիւն: Դպրոց չի եղել 
գիւղում, սակայն մայրենի լեզուն նոր սերնդին իր տան 
մէջ ուսուցել է պրն. Սարգիս Ղուրպանեանը, իբրեւ 
դաստիարակ-ուսուցիչ: Գիւղի հա֊յաթափումը տեղի է 
ունեցել առաջին եւ երկրորդ ներգաղթների ընթացքում, 
եւ ապա, երբ կամաց-կամաց դէպի Ուրմիա եւ շրջակայ 
քաղաքներ տեղափոխւել է ժողովուրդը: 
Գիւղի տները նախկինում եկեղեցու շրջակայքում են 
եղել: Սակայն վարակիչ Թիֆօ հիւանդութիւնը պատճառ 
է դարձել, որ տեղափոխւի ժողովուրդը մի քիչ աւելի 
հեռու, այն համոզումով որ տեղից հեռանալուց յետոյ, 
հիւանդութիւնը կը կտրւի: 
Հաւանական է, որ նոյն հիւանդութեան օրերին, երբ մահը 
անմեղ կեանքեր էր հնձում, գիւղում տարածւել է այն 
հաւատքը, թէ եկեղեցու մօտակայքում գտնւող թզե֊նու 
երեք ծառերը՝ «Իւչ Պաճիլար» “Երեք Քոյրեր” կոչւած, 
բուժիչ յատկութիւն ունեն, եւ նրանց մօտ երթալով մոմ 
վառելը, կը բժշկի իրենց հիւանդներին: Այս մասին 
գիւղացիներին պատմել է Փիրէ Չօխա “գիւղապետ Փիրէ”, 
որը 110 տարի ապրելով, հաղորդել է իր իմացած 
պատմութիւնը «Երեք Քոյրեր»ի մասին: Այդ հին 
հաւատքով, մինչեւ այսօր Բալանիշցիներ գիւղ 
այցելելուն, մոմեր են վառում այդ ծա֊ռերի թմբա֊ցած 
արմատների ներքեւ, որոնց հետքերը պարզ երեւում են: 
Եկեղեցին, մինչեւ նորոգւելը, գիւղացիների կողմից 
ճանաչւել է «Խարապա Քիլիսէ» “Փլատակ Եկեղեցի” 
անունով, խարխլած կառոյցին պատճառով: Գիւղացիներ 
ասում են, թէ Քէթի Ֆիհրազատէ կոչւած անձը, գիւղի 
աղբիւրի մօտ մի տեսիլք է ունենում, եւ մի ձիաւոր իրեն 
ուղարկում է չորս աղջիկ ունեցող գիւղացու մօտ, ասե֊լով 
որ տղայ երեխայ պիտի ունենայ, եւ անունը Յովհաննէս 
պիտի կոչեն: Երեխան ծնւում է եւ անունը դնում են 
Յովհաննէս: Երբ պատանի է դառնում, բերում են 
եկեղե֊ցի, ուխտի համար թողւած երկար մազերը կտրում, 
եւ ապա մկրտում: Նոյն առիթով Ազգային 
Առաջնորդարանի արխիւները պրպտելով գտնում են, որ 
եկեղեցին «Խարա֊պա Քիլիսէ» չի՛ այլ՝ «Ս. Յովհաննէս» է 
կոչւում…: 
Եկեղեցու երկրորդ վերանորոգութիւնը սկսւել է 2009 
թւին, իսկ վերջին երկու տարիների ընթացքում 
Բալանիշցի մայր ու որդի՝ Մերուժան եւ Ռիմա 
Ազարեանց, իրենց գիւղի նկատմամբ իբրեւ 
գուրգուրանքի արտայայտութիւն, իրենց իսկ ձեռքե֊րով եւ 
ծախսով վերանորոգել են եկեղեցին: 
Թեմակալ Առաջնորդը բարձր գնահատեց Ազարեանց 
մայր ու որդուն, որոնք ամէն օր այցելելով եկեղեցի, 
իրենց տան նման մաքուր ու կարգին են պահուն այն, եւ 
աղօթում բոլորի համար: Հայր Սուրբը այս առիթով 
յայտնեց, թէ յառաջիկայ գարնան վերաօծումը պիտի 
կատարւի սոյն եկեղեցու, նախկին Բալանիշցիների 
ներ֊կայու֊թեան: Եկեղեցում աղօթք կատարելուց եւ 
հիւրասիրւելուց յետոյ, Թեմակալ Առաջնոր֊դը նաեւ 

այցելեց Բալանիշի հանգստարանը եւ «Հոգւոց» ասաց 
այնտեղ ննջողների համար: 
Կար ժամանակ, երբ հայահոծ Բալանիշում յատկապէս 
Տաղաւար տօներին ու եկեղեցական կարեւոր օրերին 
եկեղեցական ու ազգային տօնախմբութիւն էր…: 
Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան եւ Աստւածայայտ֊նութեան 
սրբազան տօների նախօրեա֊կին, յատկապէս մեր Տիրոջ 
Մկրտչի՝ Ս. Յովհաննէսի անւան յիշատակին կա֊ռուցւած 
սոյն եկեղեցու պատերը հայ շարականների ու 
աղօթքների շունչով ջերմա֊ցան, մի օր կանխաւ 
ստանալով Ս. Ծննդեան աւետիսը…: 
 
Գրիգոր Ծ. Վրդ. Չիֆթճեան՝ «խաղաղասէր եւ 

շինարար համայնք ենք եղել 
ատրպատականում, վկա՛յ մեր հարիւրաւոր 
տաճարները եւ մեր բարեխիղճ ժողովուրդը» 

06/01/2013 21:07:00Թաւրիզ, Ազգային Առաջնորդարան 

 
Պետութեան ներկայացուցիչների՝ Նահանգա֊պե֊տի, 
Քաղաքապետի, Փոքրամասնութիւնների պետական 
բաժանմունքի եւ այլ բարձ֊րաստիճան 
պաշտօնատարների ներկայութեան, 6 Յունւար 2013֊-ի 
առաւօտուն, Ս. Ծննդեան եւ Աստւածայայտնութեան 
տօների առիթով, Բերդաթաղի (Ղալա) Ս. Աստ֊ւածածին 
Մայր Եկեղեցու մէջ մատուցած իր պատարագի 
ընթացքում, Ատրպատա֊կանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ՝ 
Գերպ. Տ. Գրիգոր Ծ. Վրդ. Չիֆ֊թ֊ճեան ասաց. 
«Խաղա֊ղասէր եւ շինարար համայնք ենք եղել 
Ատրպատականում, վկա՛յ մեր հարիւրաւոր տաճարները 
եւ մեր բարեխիղճ ժողովուրդը»: 
  
Թեմակալ Առաջ֊նորդը Քրիստոսի 
Աստ֊ւածայայտնութիւնը բացատրելով, ցոյց տւեց թէ 
Աստւած ինչ֊պէս իր Խաղաղութեան Իշխանին աշխարհ 
ուղարկեց, քաջ իմանալով որ իր ստեղծած մարդկութեան 
համար ամենէց էականը խաղաղութիւնն է: Որովհետեւ 
մարդիկ գնալով աւելի կարիքը պիտի զգային 
խաղաղութեան, իրար նկատմամբ անհանդուրժող 
բնա֊ւորութեան պատճա֊ռով: 
«Հնում մարդիկ հաւատում էին, թէ աշխարհի 
երկնակամարը սիւների վրայ է կանգնած: Երկրի 
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ձգողական ուժը ծանօթ չէր ժամանակի գիտութեան: 
Այսօր երբ տիեզերքի մոլորակային դրութեան ծանօթ 
ենք, տեսնում ենք, որ աշխարհը դարձեա՛լ սիւների 
կարիք ունի, իր գոյութիւնը պահպանելու համար: Այդ 
սիւների ամէնից ան֊հրաժեշտը եւ կենտրոնականը՝ 
Խաղաղութիւնն է, որը բացակայում է շատ տեղերում, 
քաոս ստեղծելով մարդկութեան կեանքում» ասաց Հայր 
Սուրբը: 
Ի վերջոյ, իր պատգամի երրորդ բաժնում 
Ատրպատականի Առաջնորդը ասաց, թէ «այն նաւը, որի 
մէջ գտնւում ենք բոլորս, ունի մի Նաւապետ, որը 
անվարան կարող է այդ նաւը տանել խաղաղութեան 
նաւահանգիստ, որովհետեւ նա ի՛նքը՝ Խաղաղու֊թեան 
Իշխա՛նն է այդ նաւի ղեկը իր ձեռքում ունեցող Բարի 
Նաւապետը: Ուստի վստա֊հենք Իրեն, որպէսզի 
առաջնորդւենք դէպի ցանկալի խաղաղութիւն»: 
Ս. Պատարագի երգեցողութիւնը կատարեց «Կոմիտաս» 
Երգչախումբը, ղեկա֊վարութեամբ երաժիշտ-խմբավար՝ 
Վարդան Վահրամեանի: Թեմի ժողովական զոյգ 
կառոյցների անդամների հետ, մեծ թիւով 
հաւատացեալներ մասնակից դարձան Ս. Ծննդեան եւ 
Աստւածայայտնութեան տօնին: 
Հաւատացեալ ժողովրդի կողքին, ներկայ էին պետական 
պատասխանատու֊ներ՝ Թաւրիզի քաղաքապետ Ալի 
Ռեզա Նաւինի ներկայացուցիչ՝ 8-րդ թաղամասի 
քաղաքապետ՝ Մուդաբբեր, Քաղաքապետական Խորհրդի 
Ընդհ. Քատուղար Սէյէդ Ալեւի, Փոքրամասնութիւնների 
բաժանմունքի պատասխանատու Հոսէյն Մուսաւի եւ 
Խոտայի, Իսլամական Մարդկային Իրաւանց 
Բաժանմունքի վարիչ՝ Քազէմ Զադէ մի խումբ 
պատւիրակութեան ընկերակցութեամբ, 
Քաղաքապետարանի Մշակութային եւ հասարակական 
բաժնի պատասխանատու Դոկտ. Վեհիդ Մեհր, Թաւրիզի 
Համալսա֊րանի ռեկդոր՝ Դոկտ. Շէհլաֆէր եւ Հայաստան-
Իրան Բարեկամութեան Հիմնարկի վա֊րիչ՝ Նազիֆ: 
Ս. Պատարագի աւարտին կատարւեց Քրիստոսի 
Մկրտութեան կարգը, խաչ֊քաւոր երեխա֊ների 
մասնակցութեամբ: Խաչահանգիստը կատարելուց առաջ, 
Գրիգոր Ծ. Վարդա֊պետ ջուրը օրհնեց Ս. Յովհաննէս 
Մկրտչի Աջով, որը յատկապէս դուրս էր բերւել Թեմի 
գանձատնից, այս ջրհօրհնէքի առիթով: 
Եկեղեցական արարողութիւններից յետոյ, եկեղեցու 
դահլիճում հանդիպում տեղի ունեցաւ Թեմակալ 
Առաջնորդի եւ պետական ներկայացուցիչների միջեւ, 
մաս֊նակցութեամբ Ազգային Իշխանութեան անդամների: 
Պետութեան պատաս֊խանատու֊ները իրենց 
բարեմաղթութիւնները փոխանցեցին Հայ Համայնքին, Ս. 
Ծննդեան Տօնին առիթով, գնահատելով հայութեան 
օրինակելի քաղաքացիներ լինելը, եւ երկրի 
բար֊գաւաճման բերած նպաստը: Ապա, Վեհիդ Մեհր, 
քաղաքապետի անունից յուշանւէրով պատւեց Հայր 
Սուրբին, շնորհաւորելով հայ համայնքի Ս. Ծննդեան 
տօնը: 
Յայտնենք, որ Ուրմիայի Ս. Ստեփանոս Եկեղեցում Ս. 
Ծննդեան պատարագը մատուցեց ծխատէր՝ Արժ. Տ. 

Ներսէս Քհնյ. Պասիլեանը, ներկայութեամբ հոծ թիւով 
հաւատացեալների: Ս. Պատարագից յետոյ կատարւեց 
Ջրհօրհնէք: 
Եկեղեցական արարողութիւնների ընթացքում բնականոն 
երթեւեկութեան հա֊մար պետական ապահովութեան 
խորհուրդը ինչպէս նաեւ ոստիկանութիւնը մեծ 
դիւ֊րութիւններ ընծայեցին հայ համայնքի զաւակներին: 
Նոյն օր երեկոյեան, Թեմակալ Առաջնորդը եւ Ազգային 
իշխանութիւնը Թաւրի֊զի Ազգային Առաջնորդարանի 
«Էմիլ Յակոբեան» Դահիլճում, իսկ Ուրմիայի 
Գործա֊կալական Խորհուրդը եւ ծխատէր քահանան Ս. 
Ստեփանոս եկեղեցու սրահում, թեմի կեանքում գործող 
միութիւնների, կազմակերպութիւնների եւ ժողովրդի 
շնորհաւորու֊թիւնները: 
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ԱԺ նիստերից ամենաշատ բացակայող 
պատգամավորների «Թոփ 10-յակը» 
գլխավորում է Գագիկ Ծառուկյանը 
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Ըստ Parliamentmonitoring.am կայքի ԱԺ նիստերից ամենաշատ 
բացակայող պատգամավորների «Թոփ 10-յակը» գլխավորում է 
ԲՀԿ առաջնորդ եւ խորհրդարանում ԲՀԿ խմբակցության 
նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ 
 
Նա արդեն հասցրել է ԱԺ նիստերից բացակել 56 անգամ։  
Նրան հաջորդում է ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր 
Ստեփան Դեմիրճյանը` բացակայելով 49 անգամ։ Նշենք, 
որ ի տարբերություն Գագիկ Ծառուկյանի, Ստեփան 
Դեմիրճյանի բացակայությունների պատճառի մասին 
բոլորին է հայտնի. նա ունի առողջական խնդիրներ։  
 
ԲՀԿ քվոտայով ԱԺ-ում հայտնված Գուրգեն Արսենյանը 
բացակայել է 46 անգամ` զբաղեցնելով «Թոփ 10-յակի» 3-
րդ հորիզոնականը։  
ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Մուրադ Գուլոյանը 
նույնպես հայտնվել է ամենից շատ բացակայող 
պատգամավորների շարքում։ Նա ԱԺ նիստերին չի 
ներկայացել 37 անգամ։  
Նրան հաջորդում է ՀՀԿ-ական Կարո Կարապետյանը` 
բացակայելով 36 անգամ։ «Թոփ 10-յակի» հաջորդ 
հորիզոնականում է ԲՀԿ-ական Աբրահամ Մանուկյանը։ 
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Նա ԱԺ չի ներկայեցել 27 անգամ։ 26 անգամ էլ չի 
ներկայեցել ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Մելիք 
Մանուկյանը։  
ՀԱԿ խմբացկության պատգամավոր Արամ Մանուկյանն 
էլ է տեղ գտել այս տասնյակում։ Նա բացակայել է 23 
անգամ։ Նրան հաջորդում է անկուսակցական Արայիկ 
Գրիգորյանը` բացակայելով 21 անգամ։  
Այս 10-յակը եզրափակում է ՀՀԿ-ական արդեն նախկին 
պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը։ Նա մայիսի 6-ին 
թիվ 1 ընտրատարծքից ընտրվելուց մինչեւ իր 
հրաժարական ներկայացնելը չի ներկայեցել ԱԺ։  
 
 

Երևան քաղաքում հայտնաբերվել է 179 
հանցավոր խումբ. ոստիկանության 

12 Հունվարի 2013  

 
Հունվարի 11-ին ոստիկանության կոլեգիայի նիստերի 
դահլիճում տեղի ունեցավ Երևան քաղաքի վարչության և 
տարածքային բաժինների 2012 թվականի 
գործունեության արդյունքների ամփոփումը: 
Խորհրդակցությունը վարում էր ոստիկանության պետ, 
գեներալ-լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանը: 
Հաշվետու շրջանի վերաբերյալ զեկույցով հանդես եկավ 
ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետ 
Ներսես Նազարյանը:2012 թ. մայրաքաղաքում գրանցվել է 
7677 հանցագործություն, որը 697 դեպքով կամ 8.3%-ով 
պակաս է նախորդ տարվանից, այդ թվում՝ ծանր 
հանցադեպերի քանակը նվազել է 950 դեպքով, իսկ 
առանձնապես ծանրերը` 305-ով:921 դեպքով կամ 15.3%-
ով նվազել են քրեական հետախուզության գծով 
հաշվառված հանցագործություները:Անձի դեմ ուղղված 
հանցագործություններն աճել են 452-ով կամ 29.6%-ով, 
111 դեպքով աճել են մարմնական վնասվածք հասցնելու 
դեպքերը, ծանր մարմնական վնասվածքների թիվը 
նվազել է 2-ով:Դիտավորյալ սպանությունների թիվը 
մնացել է անփոփոխ` 19, իսկ սպանության փորձերը 
նվազելեն 1-ով: 2012 թ. նախկին տարիների կասեցված 
քրեական գործերով բացահայտման ընդհանուր թիվն 
աճել է 81-ով կամ 16,8%-ով, ընդ որում վերոհիշյալ 
բացահայտված գործերից միայն 52-ը կասեցված էին 
հանցագործություն կատարողի անձը հայտնի չլինելու 
պատճառով: 
Ընդհանուր առմամբ հաշվետու ժամանակաշրջանում 

Երևան քաղաքում հայտնաբերվել է 179 հանցավոր 
խումբ՝ 492 անձով, որոնց կողմից կատարվել է 541 
հանցագործություն: 
Վլադիմիր Գասպարյանը դրական գնահատեց Երևանի 
կայազորի աշխատանքն անցած տարում և նախանշեց 
2013 թվականի ծրագրի հիմնական ուղղությունները: 
Խորհրդակցության ընթացքում տեղի ունեցավ 
առարկայական քննարկում՝ մանրամասն վերլուծվեցին 
հանցավորության դեմ պայքարի և հասարակական 
կարգի պահպանման ուղղությամբ ստորաբաժանումների 
իրականացրած գործողությունները, հասարակական 
հնչողություն ստացած հանցագործությունների 
բացահայտման ընթացքը, ոստիկանության 
մայրաքաղաքային կառույցում առկա թերացումներն ու 
բացթողումները, կադրային, կազմակերպչական և մի 
շարք այլ խնդիրներ: Ավարտին ոստիկանության պետ 
Վլադիմիր Գասպարյանը խորհրդակցության 
մասնակիցներին տվեց համապատասխան ցուցումներ և 
կոնկրետ հանձնարարականներ: 

 

 
Տրվեց Իրան–Հայաստան երկաթուղու և 

մայրուղու ծրագրերի մեկնարկը 
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Այսօր տրվեց «Հայաստանի հարավային երկաթուղի» և 
«Հայաստանի արագընթաց ճանապարհ» ծրագրերի 
մեկնարկը: 
Ստորագրվեց կոնցեսիոն պայմանագիր, որի համաձայն՝ 
«Ռոսիա ՖԶԷ» ներդրումային ընկերությունը 
պարտավորվում է իրականացնել «Հայաստանի 
հարավային երկաթուղի» և «Հարավային արագընթաց 
ճանապարհ» ծրագրերի ֆինանսավորումը, նախագծումը, 
շահագործումը՝ շինարարության ավարտից հետո 30 
տարի շահագործման նպատակով:  
 
Նշենք, որ շուրջ 3 միլիարդ դոլար արժողությամբ 
տարածաշրջանային նշանակության այս երկու 
ծրագերերի իրականացման արդյունքում ունենալու ենք 
Սև ծովի նավահանգստից դեպի Պարսից ծոցի 
նավահանգիստներ կատարվող փոխադրումների 
ամենակարճ երթուղին: Այն կամրապնդի Հայաստանի 
տնտեսությունը՝ ապահովելով միջազգային 
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ժամանակակից հաղորդակցություն: 
 
Ինչպես նշեց ՀՀ Տրանսպորտի և Կապի նախարար 
Գագիկ Բեգլարյանը՝ այս ճանապարհահատվածը 
տնտեսական առումով մեծ նշանակություն է ունենալու 
Հայաստանի համար: Այն ձգվելու է Մեղրիից մինչև 
Գագարին: 

 
²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ 
Ադրբեջանը 68.700 կրակոց է արձակել ²ñó³ËÇ 

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ուղղությամբ 
29 Դեկտեմբերի 2012 - 16:22 

 Ըստ ՊԲ օպերատիվ տվյալների ամփոփագրի` 2012թ. 
ընթացքում ղարաբաղա-ադրբեջանական հակամարտ 
զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից 
հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 
14.000 անգամ, որի ընթացքում, տարբեր տեսակի 
հրաձգային զինատեսակներից, հայ դիրքապահների 
ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 68.700 կրակոց: 
Հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման 
ռեժիմի խախտման ինտենսիվություն հատկապես 
նկատվել է պետական նշանակության միջոցառումների 
եւ տոն օրերի ժամանակ ու դրանց նախորդած շրջանում: 
Չնայած հակառակորդի դրսեւորած այսօրինակ 
ակտիվությանը, ՊԲ առաջապահ զորամասերը ողջ 
տարվա ընթացքում հավատարիմ են մնացել 
հրադադարի պահպանման ռեժիմին եւ լիովին 
վերահսկել իրավիճակը հակառակորդի հետ շփման 
գծում՝ հարկ եղած դեպքում ձեռնարկելով նաեւ 
կանխարգելիչ գործողություններ եւ ստիպելով վերջինիս 
հրաժարվել իր նկրտումներից: 

 
²ñ»õÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý 
 

 
Դիարբեքիրի հայ բողոքականները հետ են 

պահանջում իրենց եկեղեցին 
29 Դեկտեմբերի 2012  

 Թուրքիայի հայ բողոքականները պահանջում են իրենց 
վերադարձնել պետության կողմից խլված Դիարբեքիրի 
(Աղձնիք գավառ) բողոքական եկեղեցին: 
Այս մասին տեղեկացնում է թուրքական «Իհլաս» 
գործակալությունը: 

Դիարբեքիրի հայ բողոքական Սուրբ Փրկիչ եկեղեցին 
անցել էր Թուրքիային 1983 թվականին:  
«Եթե մուսուլմանները Եվրոպայում տեսնեն նման 
վիճակում գտնվող մզկիթ, ապա նրանց սիրտը կցավի: 
Մեր սիրտն էլ ցավում է այս վիճակում գտնվող մեր 
եկեղեցու համար»,-նշել է Ահմեթ Գյուվեները, ով 
հանդիսանում է բողոքական եկեղեցու հոգևոր 
առաջնորդը: 
«Մեր եկեղեցին մի քանի տասնյակ հետևորդ ունի, իսկ 
պետությունն այն փակել էր հետևորդներ չունենալու 
համար: Մենք ցանկանում ենք վայր, որտեղ կարող ենք 
աղոթել: Արդեն դիմում ենք ներկայացրել եկեղեցին հետ 
վերադարձնելու պահանջով»,-հավելել է Գյուվեները: 
 
Ստամբուլում դաժանորեն տարեց հայուհու են 

սպանել 
 

 
29 Դեկտեմբերի 2012 - 11:44 
  
Ստամբուլում տարեց հայ կին է դաժանաբար սպանվել, 
փոխանցում է թուրքական «Դողան» գործակալությունը: 
Թուրքիայի խոշորագույն քաղաքի Ֆաթիհ թաղամասում 
դեկտեմբերի 28-ի երեկոյան հայտնաբերվել է տարեց 
կնոջ մարմին` դանակից հասցված բազմաթիվ 
վնասվածքներով: Պարզվել է, որ սպանվածy Թուրքիայի 
հայազգի քաղաքացի, 84-ամյա Մարիսա Քյուչուքն է:  
 
Նրա անշունչ մարմինը հայտնաբերել է որդին, երբ 
երեկոյան այցելել է մոր բնակարան:  
 
Փորձաքննությունը ցույց է տվել, որ տարեց կնոջ հասցվել 
է դանակի 7 հարված, ինչպես նաև կտրել են նրա 
կոկորդը: 
 
Մարիսան, ով միայնակ էր ապրում իր բնակարանում, 4 
երեխաների մայր էր: Ներկայում թուրքական 
ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել` 
հայտնաբերելու մարդասպանին: Դեռ հայտնի չէ, թե ինչը 
կարող էր սպանության պատճառ դառնալ: 
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Հայազգի ուսուցչի դաժան սպանությունը 

Ստամբուլում 
11 Հունվարի 2013 - 17:06 

  
Ստամբուլի հայկական դպրոցների մեկում աշխատող 
հայ ուսուցիչը դաժանաբար սպանվել է սեփական 
բնակարանում, փոխանցում է թուրքական «Իհլաս» 
գործակալությունը: 
Ստամբուլի Քադըքյոյ շրջանի հայկական դպրոցում 
աշխատող հայ ուսուցիչ Իլքեր Շահինի անշունչ մարմինը 
գտել են բնակարանում:  
Նրա գործընկերները շուրջ երեք օր ոչ մի նորություն չեն 
ունեցել Շահինի մասին և որոշել են այցելել նրան: Գալով 
նրա բնակարան և փակ գտնելով դուռը` նրանք 
ոստիկանություն են դիմել:  
Երբ ոստիկանները ներս են մտել, տեսել են հայ ուսուցչի 
կտրված կոկորդով դին: Նախնական ենթադրությամբ` 
հայ ուսուցիչը դիմադրել է մարդասպանին, որը, ըստ 
ամենայնի, գողության նպատակով չի ներխուժել նրա 
բնակարան:  
Հայտնի է նաև, որ նրա վերջին գործողությունն է եղել 
կոլեգաներին Սուրբ ծնունդի կապակցությամբ 
շնորհավորանք ուղարկելը: 40-ամյա Շահինը, ով մեկ 
դուստր ուներ, 9 տարի շարունակ դասավանդում էր 
հայկական դպրոցում: Նշենք, որ Ամանորի նախօրեին 
Ստամբուլում սպանվել էր տարեց մի հայուհի: Կնոջը 
սպանել էին` կտրելով կոկորդը:  

HayNews.am 
 
 
ØÆç³½·³ÛÇÝ 
 

Բաքվի ջարդերը սկսվել են դեռևս 1988-ից և 
ավարտին հասցվել 1990-ի հունվարի 13-19-ը 

12 Հունվարի 2013 - 15:22 

 1990-ի հունվարին 13-ին Բաքվում ադրբեջանական 
իշխանությունների կողմից գործի դրվեց հայերի 
զանգվածային սպանությունների և տեղահանության 

նախապես մշակված ծրագիրը, որը դադարեցվեց միայն 
մեկ շաբաթ հետո: 
Սա այն փաստարկը, որը սովորաբար առաջ է քաշվում, 
ինչի հետ սակայն համաձայն չէ պատմաբան Գևորգ 
Մելքոնյանը. «Շրջանառվող տվյալները, թե Բաքվի 
ջարդերը սկսել են 1990-ի հունվարի 13-ին և շարունակվել 
մինչև 19-ը, այդքան էլ ճիշտ չեն: Ջարդերը սկսվել են 
դեռևս 1988-ից և ավարտին հասցվել 1990-ի հունվարի 13-
19-ը: Ադրբեջանական իշխանության նման քայլը 
պատասխանն էր ԼՂՀ հայերի ինքնորոշման 
ձեռքբերմանը»:  
Ըստ պատմաբանի իրականությանը չեն 
հասմապատասխանում նաև Բաքվի ջարդի ժամանակ 
զոհված հայերի թիվը. խոսվում է մոտ 300 զոհվածի 
մասին, մինչդեռ եթե ստուգվի ադրբեջանական 
փաստաթղթերը` զոհերի թիվը կհասնի 500-ի սահմանին: 
Այս համատեքստում, Գևորգ Մելքոնյանն ակնարկում է, 
թե հայկական կողմից բավարար քայլեր չեն 
ձեռնարկվում` միջազգային հանրությանը ապացուցելու, 
որ Բաքվի և դրանից առաջ Սումգայիթի դեպքերը 
Ադրբեջանի կողմից պետականորեն մշակված 
ցեղասպան ծրագիր էր և ոչ թե մի քանի խուլիգանի 
նախաձեռնություն:  
«Կատարվածը Բաքվում բնակվող 250 000 հայ 
բնակչության դեմ ուղղված քաղաքական քայլ էր և քանի 
դեռ Բաքվի և Սումգայիթի դեպքերը դատապարտված 
չեն, ավելին` խնդիրը չի ստացել իրավական 
կարգավորում` չենք կարող ապահովված լինել, թե 
Բաքուն ցանկացած պահի չի գնա նույն քայլին: Այսօր 
Հայաստանի խնդիրը միջազգային հանրությանը Բաքվի 
ջարդերի հետ կապված բոլոր փաստաթղթերին 
ծանոթացնելն է և ևս մեկ անգամ փաստելը, որ 
բացառվում է ԼՂՀ հայության ճակատագիրը Ադրբեջանին 
հանձնելը: Իհարկե, այս հարցում խնդիրներ կան, քանի 
որ մեր ձեռքի տակ եղած փաստաթղթերը միայն ռուսերեն 
լեզվով են, բայց կան նաև անգլերեն լուրջ փաստաթղթեր, 
որոնք պետք է թարգմանվեն: Կարծում եմ Սփյուռքն իր 
ներուժը պետք է ուղղի նաև Ադրբեջանի իրագործած 
ցեղասպանությունների բարձրաձայնմանը»,- շեշտեց 
պատմաբանը:  
Իր հերթին հանդիպմանը ներկա միջազգային իրավունքի 
մասնագետ Տարոն Սիմոնյանը նկատեց, թե ՀՀ-ն չի 
կարող ասենք Հաագայի դատարան դիմել մինչև 
Ադրբեջանը չտա իր համաձայնությունը և չընդունի այդ 
մարմնի իրավասությունն այս գործով: 

 
Իրանցիները դեմ են «Ադրբեջանի 
հանրապետություն» անվանմանը 

12 Հունվարի 2013 - 13:20 

  
Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանն այսօր լրագրողներ հետ 
հանդիպմանը հայտնեց,որ վերջերս Ատրպատականի 
բնակիչների մի մեծ հատված կոչ-դիմումով դիմել է 
իրանական իշխանությոններին,որպեսզի միջոցներ ձեռք 
առնվեն Արաքսից հյուսիս ընկած տարածքը կամ 
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Ադրբեջանական Հանրապետության տարածքը 
Ադրբեջան չկոչելու համար: 
Նրա խոսքով Ատրպատականի ժողովրդի այդ 
նախաձեռնությանը միացել են տեղի 100-ից ավելի 
մտավորականներ:  
 
«Ադրբեջանի անվանումն արհեստական է: 1918թ.-ից ի 
վեր Արաքսից հյուսիս և Կուրից արևելք ընկած 
տարածքը,որը մեզ մոտ հայտնի է Աղվանք 
անունով,ռուսների մոտ Կովկասյան Ալբանիա,երբևիցե չի 
կոչվել Ադրբեջան,և Արաքսից հյուսիս ընկած տարածքը 
երբեք չի կոչվել Ատրպատական,այլ Արաքսից հարավ 
ընկած տարածքի անվանումն է Ատրպատական: Դա մեզ 
հայտնի է սկսած հինգերորդ դարից»,-ասաց նա: 

 

 
 
Նրա ներկայացմամբ`1918թ.-ին որոշվել է իրանական 
նահանգի անվանումը վերցնել և օգտագործել որպես 
նորաստեղծ հանրապետության անվանում այն 
նկատառումով,որ հետագայում Արաքսից հարավ ընկած 
տարածքներն էլ պետք է միավորվեն այդ 
հանրապետությանը:  
 
«Խորհրդային տարիներին այս գաղափարը ևս առաջ էր 
մղվում համապատասխան մարմինների կողմից,և 
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Իրանի 
հյուսիսում փորձ կատարվեց ստեղծելու այսպես ասած 
Ադրբեջանի Դեմոկրատական հանրապետություն,որը 
երկար կյանք չունեցավ,քանի որ իրանական զորքերը 
մուտք գործեցին այդ տարածք: Հետագայում`1991թ.-
ին,երբ տեղի ունեցավ Խորհրդային Միության 
պահպանման վերաբերյալ հանրաքվե,Ադրբեջանի 
բնակչությունը կողմ էր նրա պահպանմանը: 
Անկախանալուց հետո այդ հանրապետությունն 
անվանվեց Ադրբեջանական Հանրապետություն,որը 
տարբերվում է մյուս հանրապետությունների 
անվանումից: Օրինակ`մենք չենք ասում Հայկական 
Հանրապետություն,այլ`Հայաստանի Հանրապետություն: 
Իրանական իշխանություններն այդ ժամանակ 
չբոքողեցին այդ անվանման վերաբերյալ»,-նշեց նա: 
Իրանագետը անդրադարձավ նաև 
նախադեպերին`նշելով.«Մակեդոնիայի դեպքում 

Հունաստանը բողոքեց,քանի որ Մակեդոնիան 
օգտագործում էր հունական նահանգի անվանումը,և 
այժմ Մակեդոնիայի անվանումը Նախկին 
Հարավսլավական Հանրապետություն Մակեդոնիա է(ՆՀՀ 
Մակեդոնիա)»: 

 
ԱՄՆ-ում դատարանը որոշում է կայացրել 

Հայոց ցեղասպանության զոհերի ժառանգների 
փոխհատուցման գործով 

 

 
 
Դեկտեմբեր 12, 2012  
 
ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգի շրջանային դատավորն 
անցած շաբաթ որոշում է  կայացրել, ըստ որի 
հաշվապահական ընկերությունը կարող է դադարեցնել 
Հայոց ցեղասպանության զոհերի 16 ժառանգների հետ 
կապվելու անհաջող ջանքերը`ապահովագրական 
հիմնադրամից վճարումներ կատարելու համար, 
հաղորդում է «Glendale News-Press»-ը: 
 
Դատավոր Քրիսթինա Սնայդերն ասել է, որ «Holthouse 
Carlin and Van Trigt»  ընկերության բազմաթիվ փորձերը` 
հասնել 159 հայցվորից կազմված վերջին խմբին, 
բավարար են: Հաշվի վրա մնացել է 500 հազար դոլարից 
էլ քիչ գումար:Ըստ որոշման` փաստաբաններ Մարկ 
Գիրագոսը, Բրայան Կաբատեկը եւ Ռոման Զիլբերֆելդը 
կարող են ծախսել մինչեւ  15  հազ. դոլար` 
 չպատասխանող հայցվորներին գտնելու վրա: 
 
Այդ նպատակով ֆրանսիական ապահովագրական «Axa 
S.A.» ընկերության հատկացված միջոցները պետք է մնան 
փոխհատուցման հիմնադրամում:Դատավորի որոշաման 
համաձայն` ներկայումս մահացած չորս հայցվորների 
համար նախատեսված գումարները պետք է տրվեն 
նրանց ժառանգներին, եթե վերջիններս կարողանան 
ապացուցել, որ ժառանգ են հանդիսանում: 
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 Հուլյան և Գրիգորյան օրացույցների 
տարբերությունը և «Հին Նոր տարին» 

  

3  
Հայաստանում այսօր էլ նշում են այսպես կոչված «Հին 
Նոր տարին»: Որտեղի՞ց է այն գալիս և ինչի՞ հետ է այն 
կապված: Ժամանակակից տոմարի հիմքում ընկած է 
դեռևս Հուլիոս Կեսարի կողմից ներմուծված օրացույցը, 
համաձայն որի տարին բաժանվում էր ժամանակակից 12 
ամիսների և ուներ 365 օր, իսկ 4 տարին մեկ անգամ 
լինում էր 366 օրից բաղկացած «Նահանջ» տարի: 
Այսպիսով, տարվա տևողությունը միջինում 
հարմարեցված էր 365.25 օրվան, ինչը մոտավորապես 
համապատասխանում է Արեգակի շուրջը Երկրի 
պտտման պարբերությանը: Սակայն իրականում տարին 
պարունակում է 365.2422 օր, այսինքն 11 րոպե պակաս, 
որի պատճառով 16-րդ դարում արդեն կուտակվել էր 10 
օր և այդ տարբերությունը նկատելի էր: Մասնավորապես 
գարնանային գիշերահավասարը տեղափոխվել էր 
մարտի 11-ին, իսկ քանի որ դրա հետ է կապված 
Զատիկի տոնը, ապա եկեղեցու համար դա անցանկալի 
էր: 
1582 թվականին Գրիգորիոս 13-րդ պապի դեկրետով 
ներմուծվեց Արևմտյան կամ Քրիստոնեական օրացույցը 
(ինչը մեզանում հայտնի է որպես Նոր տոմար), 
համաձայն որի նահանջ տարիների թիվը կրճատվում էր 
այնպես, որ տարվա տևողությունը դառնա 365.2425 
(հուլյան տարուց 10.8 րոպե պակաս) և դրանով մեծ 
ճշտությամբ համապատասխանում էր իրական տարվա 
տևողությանը, այնպես որ արդեն հազարամյակների 
ընթացքում որևէ փոփոխության կարիք չի լինի: Դա 
իրականացնելու համար առաջարկվեց ամեն 400 
տարվա մեջ ունենալ ոչ թե 100 նահանջ տարի, այլ 97` 
յուրաքանչյուր 4-ի վրա չբաժանվող հարյուրամյակը 
այսուհետև նահանջ տարի չէր լինելու: Այսպիսով, 1700, 
1800 և 1900 թվականները նահանջ տարիներ չէին, իսկ 
1600-ը և 2000-ը նահանջ էին: Նահանջ տարիներ չեն 
լինի նաև 2100, 2200 և 2300 թվականները: Սկզբում՝ 
1582 թվականի հոկտեմբերին, օրացույցն առաջ տալով 
10 օրով, Գրիգորյան տոմարն ընդունվեց Հռոմեական 
կայսրությունում, Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, 
Պորտուգալիայում և Հոլանդիայում, այնուհետև՝ 18-րդ 
դարի ընթացքում, համարյա ամբողջ Արևմտյան 

Եվրոպայում: 
Երբ Ռուսաստանում սոցիալիստական 
հեղափոխությունից հետո՝ 1918 թվականին նույնպես 
որոշեցին անցնել նոր տոմարի, արդեն կուտակվել էր 13 
օրվա տարբերություն (քանի որ 1582 թվականից անցել 
էր ևս 335 տարի) և այդ պատճառով մեզանում հին ու 
նոր տոմարների միջև տարբերությունը մինչև այսօր էլ 
համարվում է 13 օր (որը, ի դեպ, շուտով կդառնա արդեն 
14 օր): Ահա այդ պատճառով է, որ Հայաստանում, 
հետևելով Խորհրդային այդ ռեֆորմին, այսօր էլ 
մարդկանց մեծամասնությունը 13 օրվա տարբերությամբ 
նշում է նաև «Հին Նոր տարին»: Իսկապես, հին (հուլյան) 
օրացույցով Նոր տարին կգար այսօր հունվարի 13-ին` 
երեկոյան ժամը 12-ին: 
Հայկական աստղագիտական ընկերություն 

Վլադիմիր Աբաջյանի դին կամփոփվի Երեւանի 
քաղաքային պանթեոնում 

11: 

ԵՐԵՎԱՆ, 17 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Սիրված դերասան 
ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ Վլադիմիր Աբաջյանի վերջին 
հրաժեշտի արարողությունը կկայանա այսօր ժամը 12:00-
14:00-ին Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական 
թատրոնում:«Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ` 
հուղարկավորությունը կկայանա ժամը 14:00-ին՝ Երեւանի 
քաղաքային պանթեոնում: 

Սիրված արտիստի քաղաքացիական հոգեհանգիստը տեղի է 
ունեցել երեկ` հունվարի 16-ին, ժամը 18:00-ին՝ Երեւանի Սբ. 
Հովհաննես (Կոնդի) եկեղեցում: Վլադիմիր Աբաջյանը ծնվել է 
1927 թվականի նոյեմբերի 27-ին, Շիրակի մարզի Շիրակ 
գյուղում: Նա նշանավոր արվեստաբան Գեւորգ Աբաջյանի 
եղբայրն էր: 1951 թվականին ավարտել է Երեւանի 
գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դերասանական 
բաժինն ու նույն թվականից աշխատանքի անցել Գ. 
Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնում, որտեղ 
Վլադիմիր Աբաջյանը ստեղծել է մոտ 50 նշանակալի 
դերատիպարներ, հանդես եկել կինոյում, հեռուստա եւ 
ռադիոբեմադրություններում: 

Նա ազգային ասմունքի մեծագույն վարպետներից էր: 1998 
թվականին պարգեւատրվել է «Մովսես Խորենացի» մեդալով: 

Ð³Û»ñÁ 



 

 

ÈàôÚê # 175  ÑáõÝí³ñ  2013 Ã.  ¿ç 14 

ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ
  

Ø»ñ µ³ñ»Ï³Ù å³ñáÝ Øõñ¹³ï Ø³ñïÇñáëÛ³ÝÇó ëï³ó»É »Ýù 
ß³Ñ»Ï³Ý ÙÇ Ñá¹í³Í »õ ïáÑÙ³Í³é£ Ðá¹í³ÍÁ ÉÇÝ»Éáí 

»ñÏ³ñ³ßáõÝãª ïå³·ñí»Éáõ ¿ ÈáõÛëÇ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³Ù³ñáõÙ£ 
ÊÙµ³·Çñ 

 

Մանկութեան Յուշեր 

 
ØÇñ¹³ï Ø³ñïÇñáëÛ³Ý 

Իրանի Քամարա Նահանգի 
հայաբնակ մի գիւղի պատմութիւն: 

Լիլիհան                                                       

 
Իրանի կենդրոնական նահանգ                                    
Բուրվարի բորբորուդ գաւառ 

Մասամբ Քամարա եւ Ջափլաղ գաւառներ: 
 
Ով անցեալ ունի չի կարող յուշեր չունենալ: 
Թէ  դատարկ է անցեալդ  ինչ իմանս յուշն ինչ է :  

                                                    Պարոյր Սեւակ : 
           

Հայ ժողովրդի պատմութեան  անբաժանելի մասն է կազմում 
գաղթահարութիւնը: Հայ ժողովրդի պատմութեան, տնտեսական, 
քաղաքական, մշակութային արժէքները, ուսումնասիրելու 
դէպքում պիտի նկատի ունենալ նաեւ հայկական գաղթահարումը 
Իրանում: Այդ թւում  Իրանի Քամարա գավառի հայկական 
գաղթօջախները նոյնպէս, բազմաթիւ գաղթօջախների նման 
ունեցել են կարեւոր նշանակութիւն: 
 
Շուրջ  400 տարի անցեալ ունեցող Քամարա գաւառը, ժամանակին 
ունեցել է քսան հայաբնակ գիւղեր: Այդ շրջանում ամենամեծ 
հայաբնակ  գիւղն էր Լիլիհան գիւղը, որ մինչեւ 1946 թւականը  
զուտ հայաբնակ է եղել, որտեղ ծաղկուն օրերին ապրում էին 400-
500 ընտանիքներ: « Ըստ Ալիք օրաթերթի 1932 փետրւար տասին  
եւ տասնութին, Լիլիհանում ապրում էին 350 ընտանիք 1400 
բնակիչ»:  
 
Լիլիհան գիւղը գտնւում է Իրանի կենդրոկան նահանգում, Արաք 
քաղաքի հարաւ արեւելքում, Մահալաթի հիւսիս արեւմուտքում,  
Խոմէին քաղաքի հիւսիս արեւելքում: 
 
Համաձայն Ապագայ պարբերականի, Քասրաւիի 
մեկնաբանութեամբ, Լիլիհան գիւղը հայաբնակ լինելու բերումով, 
հայերը իրենց գրւացքներում Լիիհան են գրում: Լիլիան անւան 
կրող գիւղ կայ Մարաղէում: Լիլանէ  գիւղ Մահաբադում եւ 
Լիլիստան Քարաջում: Լիլիանը շատ ընդունւած իգական անուն է 
Ամերիկայում: 
 
Լիլիհան գիւղը, գտնւելով Համադանի եւ Իսֆահանի միջեւ, 
աշխարհաշրջիկները այդ ճանապահով  անցնելով, Լիլիհանի 
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մասին շատ տեղեկութիւներ են հաղորդել: 
Աշխարհաշրջիկ Ֆլանդէնը շուրջ 150 տարի առաջ Լիլիհան գիւղը 
հայաբնակ է անւանել: Քերմանշահից Իսֆահան գնալիս եւ թէ 
վերադարձին այնտեղ է իջեւանել: Նա գրում է թէ Միսեօ Գէթէի 
հիւանդութեան պատճառով իջեւանեցինք Լիլիհան գիւղը : 
 
Ջաքսոնը Քոլոմբիա համալսարանի դասխօսը նոյնպէս գրում է, 
ճանբորդութեան երրորդ օրը ժամանեցի Լիլիհան գիւղը, որտեղ 
ապրում էին շուրջ 1000 ընտանիք. իմ կարծիքով բոլորն էլ հայեր 
էին: Այնտեղ հանդիպեցի քահանայ Ռաբին եուսէֆին, որը կրօն էր 
քարոզում: Նա շատ լաւ անգլերէն էր խօսում որ սովորել էր 
Ռէզաէիում:  
 
Ըստ Էդիկ Բաղդասարեանի Իրան Քամարա գաւառի հայկական 
գաղթօջաղի պատմութեան գրքի, Սիսիլ Էդվարդզը, իր գրքում մի 
բաժին է յատկացրել  Քամարայի հայերին: Նա այսպէս է 
յիշատակում, հայ գիւղացիները բարեհաբոյր ցեղից են, նրանք 
ուշիմ եւ կազդուրւած լինելով, պարսիկ գիւղացիներից աւելի 
մաքուր, բանունակ, կարգ ու կանոնով, տնտեսող եւ խաղաղ են: 
Նրանց գիւղերը սովորաբար ընդարձակ են եւ շրջապատւած 
ուռենիներով  եւ խաղողի այգիներով: Նրանք պատկանում են 
պարսիկ խաներին եւ վերջինները  շատ գոհ են իրենց 
վարձկալներից:  
 
Անդրանիկ Բաղդասարեանը իր Բազիկ գրքում «Նոր Ջուղա   1979 
էջ 273» Լիլիհան գիւղի մասին, այսպէս է նկարագրում: Լիլիհան 
գիւղը մուտք գործելիս  կարծես մի պայթիւն տեղի ունեցաւ 
սրտումս, երբ հանդիպեցի ժողովրդին ու գիւղին. կարծես մի 
քաղաք էի մտնում, ժողովրդի լուսաւորութիւնը եւ 
քաղաքակրթութիւնը, գիւղի փողոցների եւ տների սիրունութիւնը 
եւ այլն ինձ հիացմունք պատճառելով, ապշած նայում էի 
ժողովրդի քաղաքաձեւ հագնւած հագուստներին: 
Չափազանցնելով   չեմ արտայայտում, այլ իրականութիւնն եմ 
նկարագրում: Լիլիհան գիւղը իր զարգացումով գերազանցում էր 
բոլոր հայաբնակ գիւղերին: Փողոցների լայնութիւնը եւ տան 
սենեակների սիրունութիւնը, Խոմէյին քաղաքում էլ հազւագիւտ 
էր: Հանդիպեցի խիտ բազմութեան, մասմբ կանայք եւ աղջիկներ, 
սափորներ ուսերին բարձած, աղբիւրից ջուր տանելիս: Մեր 
շրջանում աղջիկ  տղայ արգիլւած էր իրարու հետ խօսելու անգամ 
նշանւած ժամանակ: Բայց այս գիւղում նրբամիտ ժողովուրդը 
վերացրել էր խաւար կեանքի պայմանները: 
 
Մեր գիւղը ունէր մի սառնորակ պաղ աղբիւր, որը հարանգ էր 
կոչւում եւ յայտնի էր իր պարզութեամբ, բիւրեղութեամբ ինչպէս 
նաև իր բացառիկ համեղութեամբ: Ամեն երեկոյ գիւղի 
պարմանուհինները  հետևելով քաղաքի մօդային, համարեա 
վերացրած գիւղական հագուստների հին ձևերը,  ալւան ալւան 
հագուստներով զարդարւած, կուժերը ուսներ առած, իջնում էին 
աղբիւր ջուր տանելու և հանդիպելու ընկերուհիններին և 
գաղտածածուկ դիտելու իրենցմով  հետաքրքրւող տղաներին: 
Երիտասարդ տղաներն էլ այդ ժամին,  պտոյտի նպատակով  
դուրս էին գալիս  ընկերներով,  խումբ խումբ կանգնած, դիտում 
անց ու դարձը և աղջիկներին: Այս տեղում էր կատարւում 
մասնաւորապէս ամուսնական ընտրութիւնները: 
 
Լիլիհան գիւղը բազմատիրական էր, ունէր  5 –ից 6  պարսիկ 
կալւածատէր խաներ: Այդ  խաները ունէին իրենց ներկաեացուցիչ, 
պարսիկ գործակալը, որը  իր ընտանիքով ապրում էր  գիւղի  մի 
անկիւնում: Ամեն մի կալվածատէր ունէր իր տանուտէր (քադխուդան), 
որը ընտրւում էր կալւածատիրոջ միջոցով, գիւղացիներից: Հողագործ 
գիւղացինները, իրենց հնարաւորութիւների սահմաններում, ունէին 
մաշակելու հողամաս: Իրենց հասոյթի երկու մասը իրենք էին տանում 

մէկ մասը կալւատիրոջն էր, իսկ անջրդի (դէյիմ) հացահատիկի երեք  
մասը գիւղացին էր վերցնում, մէկ մասը կալւածատէրը: Պատճառն այն 
էր որ անջրդին սնւում էր անձրևների ջրով և ոչ գիւղատիրոջ 
աղբիւրների կամ ջրամբարտակների ջրով:   

 
                            

 
 
            Հարանգ աղբիւրը 1994 թւականին :-Աղբիւրի շրջապատի  
կանայք պարսիկներ են: 
2000 թւականին նորից այցելութեան  ժամանակ արդէն աղբիւրը լրիւ 
ցամաքած և աւերւած էր : Կարևոր է յիշել որ  այս նկարի տեսարանը, 
լրիւ տարբեր է այն ժամանակահատւածից երբ հայրն էին ապրում 
գիւղում, ուր աղջիկներն էին կանգնած լինում աղբիւրի շուրջ 
հաւաքւած: Նրանք երբէք աման չաման և այլ իրեր չէին լւանում 
աղբիւրի քարաշար շրջանցքում: 
 
Լիլիհան գիւղը նախքան 1946 ի ներգախտը, հայաբնակ գիւղ է եղել: 
Օժտւած լինելով մաքուր լայն  փողոցներով, կոկիկ երկյարկանի 
բնակարաններով և ընդարձակ բակերով, պատերը ծեփւած 
սպիտակ կաւով : 
Գիւղը գտնւելով Արաք  և Խոմէյին քաղաքների միջև, ունենալով 
յաճախակի հանդիպումներ և յարաբերութիւններ երկու քաղաքների 
բնակիչների հետ, առիթ էր ընդձեռնւում ընդօրինակել նրանց 
սովորութիւնները, վարք ու բարքը նաև  մշակոյթը: 
Լիլիհան գիւղը շրջապատւած էր ծառաստաններով, ուռենի, սոճի, 
հացենի և պարտեզներում  տեսակ տեսակ պտղատու ծառերով: 
(Գիւղում սովորական ասւացք է թէ մի հոգի հիւր է գնում մէկի տուն, 
ճաշը մի քիչ ուշանում է, հիւրը որպէս  յիշեցնի  հիւրընկալին ճաշի 
մասին, նայելով առաստաղի գերաններին հարցնում է թէ ձեր 
առաստաղի գերաննեը հացենի են: Հիւրընկալը կռահէլով հիւրի 
միտքը պատասխանում է թէ ոչ համբերուսթեան են): 
 
Մեր գիւղը ունէր տարբեր տեսակ թռչուներ  ծիծեռնակ, կաքաւ, լոր, 
կկու,  հոպոպ, տատրակ, ագռաւ, աղաւնի, բու, ճնճղուկ և այլ 
թռչուններ: Լորերը  ձու էին դնում ցորէնի արտերում և վրան նստում 
մինչև ճուտիկների յայտնւելը: Երբեմն որոշ լորերի համար ուշանում 
էր ձու դնելը  և ճուտիկները չծնւած արդէն ժամանակ էր լինում 
գիւղացին հնձէր իր արտը, հետևաբար արտը հնձւելով ձուերը դուրս 
էին մնում, այլևս հնարաւոր չէր մայր լորիկին վերադառնալ  ձուերի 
վրայ, հնձւորները այդ ձուերը տուն էին տանում երեխաններին 
ուրախացնում: 
Տօն օրերին յատկապէս վարդավարին և համբարձումին, գիւղը 
տօնական տեսք էր ստանում: Ընտանիքներով միասին գնում էին 
Չէշմառէզ, Գաբր և Դարագոզ ծառաստաներ: Աղջիկները, հարսներ, 
ալւամ ալւան հագուստներով, ամբողջ օր պարում զւարճանում էին: 
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Լուսաէորչական  Ս. Գրիգոր  Լուսաորիչ եկեղեցին, հիմնւել է 1650 
թւականին :  

 
 
 
 
Նոր- Ջուղայի Ս. Ամենափրկիչ վանքի շինարար և 
անշահախնդիր Թեմավար հոգևորականներից  լաւագոյն է 
հանդիսացել երջյ. Բագրատ Փառակենցաղ Վարդապետ 
Վարդազարեանը, որը հետակայում արժանացաւ 
Արքեպիսկոպոսութեան աստիճանի: 
Աւարտելով Գէորգեան Ճեմարանի և ապա Մոսկւայի 
իրաւաբանական և պատմական գիտութիւնների 
համալսարանը, Խրիմեան հայրիկի կողմից, ուղարկւել է Նոր-
Ջուղա, որպէս Փոխ-Առաջնորդ և ընդհանուր դպրոցների 
Վերատեսուչ (1901-1909): Առաքելութիւն է ունեցել նաև որոշելու 
Տիկ. Վառվառէ  

Գէորգ Քանանեանցի  
կառուցւելիք «Քանանեան» 
դպրոցի վայրը: Դպրոցը հիմնւել է 
Նոր- Ջուղայում 1903-ին, բացումը 
կատարւել է 1905-ին անւանի 
արքայազն և նահանգապետ 

Զելլէ-Սոլթանի 
նախագահութեամբ:  
Երախտաւոր Հայր բագրատը 
դիմել է հարուստ ազգայինների, 
որ իրեն օժանդակեն գիւղերում ևս 
դպրոցի շէնքեր կառուցւեն և 
կանոնաւոր ու արդիական 
դպրոցներ հիմնւեն: Եւ յաջողել է 
Չարմահալում կառուցել 
«Վաչեան», Փերիայում «Պօղոս 

Անդրէասեան» և «Հայրիկեան» Քամարայում «Յովնանեան» և այլ 
դպրոցներ 
1902-ին Լիլիհան գիւղում  հիմնած դպրոցի շէնքը, հանդիսաւոր 
շուքով բացում է կատարւում Ռուսահայ բարերար Յովնանեանի 

բարերարութեամբ          
Նոր Ջուղայից հրաւիրելով ձեռներեց ուսուցիչ-ուսուցչուհինր և 
իւրաքանչուր գաւառական գիւղերում  հիմնում  դպրոցական շէնքեր 

«Լիլիհանի դպրոցը իր ամւամբ կոչւում է Յովնանեան»: 
 
 
Լիլիհանի զուտ հայաբնակ գիւղի դպրոցի հողամասի 
տարասծութիւնը 3000 քառ. Մէտր, որ ժողովրդին է նւիրել  
բարեյիշատակ կալւածատէր Հաջի-Աբբաս խան Դալային: Ջրի 
մատակարման և ծառազարդումի համար ևս յատկացրել  է 
ջրաղաց բանեցնող ջրի շաբաթական երկու ժամեայ հոսք:  

 
 

Դպրոցը կառուցւել է արդիական ձևով, օժտւել է ըդարձակ 
հանդիսասրահով և յարակից  բեմով: Շէնքը  իր շրջապատից 
աւելի քան մէկ մէտր բարձրութեամբ, ընկած է ընդհանուր 
հողաբաժնի կենդրոնում, շրջապատւած նոյն բարձրութիւնն ու 
չորս մէտր լայնութիւն ունեցող մայթ-պատշկամբով, որը 
սալակւած է մեծ խճաքարերով: մնացեալ շրջառիկ 
տարածութիւնը յատկացւած է մարմնամարզական խաղերի, 
ծառազարդման  և ծաղկամշակութեան: Շրջապատի երկու 
անկիւններում կառուցւած են մի մի ամրակուռ աշտարակներ, 
որը ստիպմունք եղած դէպքում, այդտեղից դէմ դնեն 
աւարառուների յարձակումից: 

 
 

1903 թւականին Իրանա- Հնդկաստանի  հայոց թեմի առաջնորդ 
Երջանկայիշատակ Ս.Սահակ Արքեկիսպոկոս Այվատեանը, 
Բակրատ, Խորէն և եզնիկ  վարդապետներին իր հետ առած, 
հովւական  շրջակայութիւն է կատարում իր թեմի հայաբնակ բոլոր 
գաւառները, գիւղերում բացում արդիական դպրոցներ, նոր 
Ջուղայից հրաւիրելով ձեռներեց, ուսուցիչներ-ուսուցչուհիներ և 
իւրաքանչիւր գիւղում,  հիմնում արդիական դպրոցներ: 
ուսումնասիրում է գիւղացու կեանքն ու պահանջներ: 
Խորէն վարդապետի ջանքերով աւարտւում է Լիլիհան գիւղի 
կիսաւարտ դպրոցի շէնքը: նա  վերացնում է   դպրոցներում աւանդ 
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դարձած ծեծը և պատիժը, գիւղացուն ազատում է ապօրինի 
տուրքերից, վերացնել է տալիս կանանց գլխի կոտերը, արգիլում 
նրանց բերնին կապած օշմաղի գործածումը, կրճատում եօթ օր 
եօթ գիշեր տևող հարսանիքների և հոգեհացի մեծ ծախսերը նաև 
անչափահասների ամուսնութիւնը  :                                                 

 
Լիլիհան գիւղը բաժանւած էր երկու թաղամասերի, ներքին և վերին 
թաղամասերի: Ունէր համայնքին պատկանող երկու եկեղեցի, 
Լուսաւորչական և Աւետարանական (բողոքական): 
Համայնքը ամուր կառչած էր իր դպրոցին ազգային մշակոյթին և 
եկեղեցուն: Նրանք պահում  էին իրենց աւանդական և 
նահապետական գեղեցիկ և սրփազան սովորութիւնները:  
Համաձայն    արձանագրութեան օրէնքի, հոգաբարձութիւնը 
սահմանել է մի օրէնք, ըստ որի իւրաքանչիւր մկրտւող երեխայից 
մէկ րիալ և ամուսնացող երիտասարդներից հինգ ռիալ, գանձւի  
յոգուտ դպրոցի: Միաժամանակ ձեռնարկւել է մի 
հանգանակութիւն որին մասնակցողները վճարել են 1 րիալից 
մինչև 15 րիալ: Ապա եկեղեցու մինչ այդ եղող գամձապահի, 
երեցփոխի և ծախսրարաի տեղ, վարել է եկեղեցուն վերաբերեալ 
աշխատանքները և ամենայն ճշմարտացիութեամբ  գրանցել է 
Նոր Ջուղայի  վանքից իրենց յանձարարւած չափաբերական 
Մատեանը, որի մէջ մուծում էին ծնունդ մկրտութիւն և մահ: 
 
                                

 
                                                                                                               :    

Յիշեալ պատկերները ներկայեացնում է                                                             
նւիրատւութիւնների ցանկը: 

                                                                                                              
Կազմւել է «ուսումնասիրաց միութիւն» Միւթեան անդամակցող 
երիտասրդները  կազամել են գրադարան,  հին և նոր գրքերի 
պահեստ, իրենց մղելով դէպի ինքնազարգացում:  

 
Բարերար Յովնանեանը տարեկան 200 թուման ուղարկել է 
ուսուցիչների ռոճիկները վճարելու համար, որը դադարեցւել է 
Ռուսաստան Բոլշևիկութիւն առաջանալու պատճառով: Բարերաը 
նաև տրամադրել է Փայտէ շրջանակներով քարէ տախտակներ, 
որոնց վրայ գրում էին նոյն քարից պատրաստւած մատիտներով,  
գրածը սրբում և նորից գրում: 
Դպրոցի շինութեան վրայ հսկել  և հաշւապահութիւն կատարել  է, 
Տէր Վահան Քահանայ Յովհանիսեանը, իսկ գործին ընթացք է տւել 
Ուստա Գէորգ նազարեանը, ընկոյզից պատրաստւած դուռ 
պատուհանները անձամբ գնել բերել հեռաւոր Մահլաթ քաղաքից:       
                                                                                      
Այդ դպրոցը միակն էր,  Բուրվարի Քամարայ նաև բոլոր այդ 
շրջակայ հայաբնակ գիւղերի: ԴԷպրոցը բաղկացած էր մի մեծ 

սրահից,  շրջապատւած մի քանի դասարաններով, գրատարանով  
և  մեծ ընդարձակ բակով: Համաձայն օրւայ պայմանների 
բաւականաչափ ներկաեանալի հարմար շէնք էր յատկապէս այդ 
ժամանակահատւածում օժտւած լինելով թադրոնի  սրահով և 
բեմով:  

 
 
Ժողորդանւէր հոգևոր պետերը 
իրենց հետ Նոր Ջուղա են տանում 
մի քանի պատանիների 
ուսանողնեի, վանքի հաշւին 
ուսանեկլու ինչպէս Մինաս 
Յովհանիսեան, Մինաս 
Աղաջանեան Քամարաից, 
Միքայել և Ռաֆայել Գասպաեան 
Բուրվարից :  
 
Բացման օրից դպրոցը ունենում է 
իր հոգաբարձութիւնը և ղեկավար 

կազմը, որի անդամներն են եղել երկար տարիններ  «գիւղի 
ջոջեր» տոհմապետեր Ոստա Ղազար Իսաղուլեանը, Խուդավէրդի 
Մարտիրոսեանը,«մեծ պապս» Շահվերդի Հախվերդեանը, Մամռէ 
Վարդանեան և Միրզախան կարապետեանը: 
Դպրոցի համար առաջին անգամ ուսուցիչ է հրաւիրւել Աբգար 
Աբգարեան, Նոր- Ջուղայից, 1902 Թւին: Ապա Սարգիս 
վարժապետը 1903 թւին, որ հետագայում ձեռնադրւեց քահանայ, 
Նոր-Ջուղայեցի  յայտնի Տէր Տրդատ Քահանայ Յովակիմեան : Իր 
մահկանացուն կնքեց 1968 թիւ Փետրւարին:  
Չմոռանանք ասել , որ դեռ նորաստեղծ մեթոդներով 
դասաւանդւող, այս դպրոցից առաջ, անւանի և լուսամիտ Ուստա 
Ղազարը, իր հաշւին Բուրւարիից Լիլիհան է հրաւիրում յայտնի 
կրօնապետ Զէյնալ Վարժապետին, որպիսի նոր սերնդին 
սովորեցնի մեր եկեղեցու ուսմունքը: 
1909-ին պաշտոնաւարել է Թէհրանից հրաւիրւած Մանաւազ 
Ամիրխանեանը, որ հետակլայում դառնում է ատամնաբոյժ 
բժիշկ, մահացաւ Շիրազում, 1969 թւին: Սա առաջին անգամ գիւղ 
է բերում գրամաֆոն (Ձայնագիր), որը զարմանք էր պատճառում 
գիւղացիներին: Դպրոցի հաշիւներում որպէս մուտք գրանցւած է 
(Գրամաֆոնից գոյացել է 101 րիալ): 
1910-11 Պաշտօնավարում են Ծաղիկ և Հեղնար կոյսերը, 1920-21-
ին Գասպար և իր քոյր օր. Խաշխաթուն տէր Բարսեղեանները, 
Նոր Ջուղայից: 1913-ին պաշտօնավարել են Ռաֆայել 
Գասպարենը և Մինաս Աղաջանեանը: Այս տարեշրջանում 
հրահրւում և թափ են ստանում յեղափոխական 
տրամադրութիւններ, Հայաստանի ազատագրման ի խնդիր: 
Դպրոցում պաշտօնավարել են Թեհրանի, Նոր-Ջուղայի  և 
համադանի քոլէջներում աւարտող տեղացի երիտասարդներ, 
Միրզա Ղուկաս Յովհաննիսեան, Վաղարշակ և Մինաս 
Աղաջախնեաններ, դոքտ. Արսեն և վարդան Մարտիրոսեններ,  
Խամբաբա ղազարեան և այլն: 
 
1926-ից վեր, աննշան Նոր Հոգաբարձական կազմ է ընտրւել 
նախագահ Դաւիթ Մարտիրոսեան «հօրեղբայրս»  անդամներ 
Օհան Սաֆարեանը, Յովհաննէս Յովհանիսեանը, Ենովս 
Աղաջանեան,  Խանբաբա Մելիքեանը և Սարդար Սաֆարեանը: 
Դժւարին պաշտօնն են ստանձել, Դաւիթ Մարտիրոսեանին  
արձանագրելու  դպրոցի և եկեղեցու բոլոր խնդիրները: 
  
                        



 

 

ÈàôÚê # 175  ÑáõÝí³ñ  2013 Ã.  ¿ç 18 

ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ
  

 
Ձախից աջ, Պարոնայք Օհան  Սաֆարեանը (հոգաբարձու) Դաւիթ 
Մարտիրոսեանը (նախագահ) Ղուկաս Յովանիսեան ուսուցիչ,  
տիկ. Շուշանիկ եգանեան ուսուցչուհի, Տէր Վահան քահանայ 
Յովհաննիսեան, Պրն Վարդկէս և Դանել եգանեանը  շրջանային 
տեսուչներ:  
 
Ձեռներեց ուսուցիչներիև շնորհալի աշակերտների 
խաղարկութեամբ բեմադրել են դաստիրակիչ թատերախաղեր: 
տարիներին  երիտասարդ ուսուցիչների ջանքերի շնորհիւ 
ունենում են թատերական միջոցառումներ, բեմադրելով Անուշ 
տժւժիկ և այլ թատերկութիւններ: 
Ուշագրաւ է այն, որ այս դպրոցի բեմի վրայ, Շերամ անունով մի 
տարեգիր, Եփրեմ խախնի զիւորներից, 1913 թւին, ներկայացնում 
է Եփրեմ Խանի սպանութեան տխուր դէպքը, ինքն յանձն առնելով 
Եփրեմի դերը:  
Ի դէպս ասենք, որ մկինչև 1931 թիւը համեստութեան կանոններին 
դէմ համաելով, թոյլ չի տրւել որևէ աղջիկ բեմ դուրս գալ:  «Անուշ» 
ը բեմադրելիս Անուշի դերը յանձն է առել,  ուսուցիչ Խամբաբա 
Ղազարեանը, այն էլ դժւարութեամբ, քանզի տղայի համար ևս, 
նւաստացուցիչ էր աղջկայ դերում հանդէս գալ:   

 Ապա երկար տարիններ դպրոցի 
ուսուցիչներ են եղել պարոնայք 
Դավիթ Մարտիրոսեանը 
(հօրեղբայրս) և Ղուկաս 
Յովհանիսեանը: Յետոյ հերթով 
մի քանի տարի Արսեն 
«Հօրեղբօրս տղան» և «եղբայրս» 
Վարդան Մարտիրիսեանները,  
որպէս նոյն դպրոցի նախկին 
սաներ, պարտք համարելով 
պաշտոնավարելու ապա 
նոյնպէս Յովհաննէս Տէր 
Պէտրոսեանը Տէր և Տիկին Դանել 
և Շուշանիկ Եգանեանները  և  
շատ ուրիշներ: 

Լուսաւորչական համայնքին պատկանող դպրոցը, ազգային բնոյթ 
ունէր. իր հիմնադրութեան օրից շարունակ ունեցել է որակեալ 
ուսուցիչներ, որոնց շնորհիւ ուսանողները, հեշտութեամբ հաջողել 
են ընդունւել քաղաքների բարձրագոյն դպրոցներում և 
քոլէջներում: Օրինակ, Իսֆահանի Անգլիկան քոլէջը, Արսենը 
(հօրեղբօրս տղան), Վարդանը (եղբայրս), և Շերամ 
Յովհանէսեանը: Իսկ Թէհրանի Ամերիկան քոլէջից,  Արմենակ 
Տէր. Պետրոսեան (աներս), Ջանի և մինաս Տէր. Յովանիսեաներ, 
Յովասափ Յովասափեան և Մանավազ Ղազարեան: 
   
 

   
   
 

Ձախից աջ  Խանբաբա Ղազարեան, Մանաւազ Ղազարեան, 
Արմենակ տէր Պետրոսեան: Շերամ Յովհանէսեան. Վարդան 

Մարտիրոսեն, Արսեն Մարտիրոսեան,  Յովասափ Յովասափեան 
և Ջանի Տէր Յովանիսեան: 

 
Եռեսունական  թւականի նախավերջին, Լիլիհանում գիւղատէրի 
նաև գիւղացինների  կողմից Քադխուդա է նշանակւում  մեր 
տոհմից  Վաղարշակ Ղազարեան            
Նա շուրջ 40 տարի յաջողութեամբ վարում է իրեն ստանձւած 
պաշտոնը: Նա ըդունակ էր ժողովրդական գործեր կատարելու 
մէջ, հարգանք էր վայելում շրջանի մեծամեծերի և խաների 
կողմից: Լաւատեղեակ էր կոտրւած ոսկորների բուժման: Յայտնի 
երևելի որսորդ էր և անվրէպ նշանառու: Արքայզն Աբդոլ Ռրզա 
Փահլաւին, Քամարայի շրջան այցելութեան ժամանակ, լսելով 
նրա մասին, ցանկանում է նրա հետ որսի գնալ: Վերադարձին 
ճաշին  հիւրասիրւում է նրա տանը:  
Նրա օրօք է տեղի ունենում  ներգաղթը դէպի  Խ. Հայաստան: 

 
 
1932-33 Թւականերին 60 գիւղ և 
17000 բնակչութիւն ունեցող Արաքի 
չորս շրջաների համար տեսուչ է 
նշանակւում բարեյիշատակ 
Միհրան Գրիգորեանը , որի 
անձնւիրութեան շնորհիւ, նոր թափ 
է ստանում դպրոցական կեանքը և 
ինչպէս նախկինում, նոյնպէս և այս 
օրերին գրեթէ բոլոր գիւղերը 
զարդարւում են դպրոցներով և 
կրթական գործը, դրւում նորագոյն 
հիմքերի վրայ: Արաքի 
եկեղեցական վարչութեան  

օժանդակութեամբ կարգաւորում է 80 աշակերտների համար 
գրասեղաներ և գրատարան: 
1940 թւականին Օգոստոս  30-ին Թովմաս Հայկանուշի 
հարսանիքն էր գիւղում:  Ըստ գիւղի սովորութեան, եկեղեցում 
ամուսնական արարողւթիւն կատարւելով,  հարս փեսայ քաւոր, 
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հարազատներով միասին,  քայլելով տուն գնալու ընթացքին, 
ամեն մի տան դռան հասնելուն,  այդ տան տէրը իր 
կարողութեան սահմաներում ի պատիւ զոյկերին 
մատուցարանով ուտելիք էին մտակարարում:  Քաւորը 
վերցնելով, մերթ ընդ մերթ բարձր ձայնով հայտարարելով, 
հաւիտեանս հաւիտեանից նամիրադ  խնամ Շահսանամը որ 
բերել է գաթայ և բուրսաղ, այ  շաբաշ շաբաշ, հաւիտեանս 
հավիտեանից նամիրադ քեռակին մարջանը որ բերել է հալւա 
այ շաբաշ շաբաշ և բաժանում էր ներկաներին:  
Երիտասարդները  էլ պարելով երգելով միչև տուն հասնելը:  
Չգիտել ինչու կիսատ պռատ կէս հայերէն կէս պարսկերենով 
էին յայտարարում:    
Մուտքի առաջ հաղչապակեա պնակ էր  դրւած որ հարսը 
ոտքով պիտի փշրէր : 
 

 
Թովմաս Հայկանուշ 

 

         Խմբական նկար Արաքից ժամանած հրաւիրեալներ 
 
1938 և 39 Թւականներին Արաքի եկեղացական վարչութեան 
կողմից, աւագ ուսուցիչի պաշտօնով, Լիլիհանի դպրոցն է 
ուղարկւում, Յովհաննէս Տէր Պետրոսեանը, որ 
պաշտօնականութիւն ունէր, շրջանայի տեսչի հանգամանքով, 
հսկելու շրջանի դպրոցների կրթական գործին. Նա կազմում է, 
յիշեալ վարչութեան կողմից, պականջած Քամարա  և բուրվարի 

գաւառների հայ բնակչութեանամ բողջական համայնքի 
դպրոցների ու եկեղիցիների լիակատար վիճակացոյցը: Նրա 
ջանքերի շնորհիւ միատեղւում են լուսաւորչական և բողոքական 
համայնքի դպրոցները: Դասաւորում և համարակալում է նաև 
գրադարանի գրքերը:  
1941 և 42 Թւականներին, աւագ ուսուցչի պաշտօնով, դարձեալ 
Արաքի Եկեղեցի վարչութեան կողմից «Հովնանեան» դպրոցում 
պաշտօնաւարում էր Դանիել Եգանեանը: Նա Լիլիհան գալուց 
մէկ տարի առաջ, յաջող և լիակլատար կերպով, կազմում է 
Ջափլաղ գաւառի մարդահամար- վիճակացոյցը: Լիլիհանում 
կրթական գործի հետ զուգնթաց զարկ է տալիս թատերական և 
նկարչական  աշխատանքներին, կազմում է եկեղեցական 
երգեցիկ խումբ: 
Դպրոցը պետականանում է 1953 թւականին, երբ  հայութիւնը 
ներգախտի և տարբեր պատճառներով  լքում է իր այդքան սիրելի 
և անւանի դարձած գիւշը:  Պետութիւնը գիւղի դպրոցի շէնքի 
հիմնադրութեան 70-ամեակը տօնելու  առիթով  վերանորոգում է 
դպրոցի շէնքը:   

 
Պրն. Ղուկաս (ուսուցիչ) 

                                                    

 
 

(Շար.1) 
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ÊáÑ»ñ 
 

Ø»ñ ²Ýó³Í Ö³Ùµ³Ý 
 

Â. Ô³ñ³Ë³ÝÛ³Ý êÇñ³ÏóÇ 
 
ä³ßïáÝ³Ï³Ý Ý³Ù³Ïë ß³ñáõÝ³Ï»Éáí ³í»É³óñÇ áñ Ýí³ëïÇë 
Ï³ñÍÇùáí É³í ÏÉÇÝÇ ³Ûë Í³é»ñÁ Ñ»Ýó ³Ûë ·ÛáõÕÇ 
µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·áñÍ³ÍíÇ »õ Ù»ñ   
³ÝóÛ³ÉÇ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇó Ñ³Û ·ÛáõÕ³óáõ µ³ñÇ áõ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Í³é³ÛÇ: 
²ÛëåÇëáí Ã» Ù³ñ¹áõÝ ¹áõñ Ï·³ »õ Ã» ²ëïÍáõÝ:  ²Ûëáõ Ù»ñ 
ÍáÕáíñ¹³ëÇñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ, Çµñ»õ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»õáñ ÑáÕ³·áñÍÇÝ Ó»ñ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ùµ, 
ËáñÑñ¹³Ïó»Éáí ·ÛáõÕÇ ³É»íáñÝ»ñÇ Ñ»ï Ùï³ÍáõÙ »Ýù ³Ûë  
Ýáñ ¹åñáóÇÝ Ñ³ïÏ³óÝ»Ýù ùë³Ý »ñÏáõ Í³é, áñáÝóáí Ù»ñ 
¹åñáóÇ ï³ÝÇùÁ Í³ÍÏ»Ýù »õ êåÇï³Ï Ð»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý 
Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³Ûë Ï»ïÇÝ Çñ³·áñÍ»Ýù »õ Ù»ñ 
·ÛáõÕÇ ³ß³Ï»ïÝ»ñÇÝ ÏñÃ»Ýù »õ ¹³ëïÇ³ñ³Ï»Ýù:     
  
Ü³Ù³ÏáõÙ ³í»É³óñÇ, áñ Ù»ñ ³ÝóÛ³ÉÇ Ð³Û ·ÛáõÕ³óÇÝÝ»ñÁ Ù»ñ 
ëÇñ»ÉÇ Ñ³Ûñ»ÝÇ ä³ñëÏ³ëï³ÝÇÝ »ñ»ù ¹³ñ µ³ñáõÃÛ³Ùµ áõ 
³½ÝíáõÃÛ³Ùµ ÑÝ³½³Ý¹ áõ ×ßÙ³ñÇï Í³é³Û»óÇÝ,  áñáÝó 
Ý³ËÝÇÏÝ»ñÁ Ã³Õí³Í »Ý ³Ûë ÑáÕáõÙ »õ Çñ»Ýó ¹ñ³Í ²ðÌÆì 
´²ðº¶àèÌ²Î²Ü ØÆàôÂÚ²Ü Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ÏÇë³ï »Ý 
ÙÝ³ó»É Ñ»Ýó Çñ»Ýó ÑÇß³ï³ÏÁ  í³é å³Ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ` ÇÝÓ 
Çñ³íáõÝù ïñíÇ áñ ·ÛáõÕ³ïÇñáç Ñ»ï É»½áõ ·ïÝ»Ù »õ ³Ûë 
Í³é³ëï³ÝÇó ùë³Ý »ñÏáõ Í³é ËÝ¹ñ»Ù »ñå»ë½Ç ÏÇë³ï 
ÙÝ³ó³Í ¹åñáóÇ ÏïáõñÁ Í³ÍÏíÇ »õ ¹åñáóÇ ß¿ÝùÁ Éñ³óÝ»Ýù, 
Î»óó» Ù»Í…, Ï»óó» Çñ ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ »õ Ï»óó» àõëÙ³Ý ¼áñùÁ 
»õ ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ ÅáÕáíáõñ¹Á… ºõ Ëáßáñ ï³é»ñáí 
í»ñç³óÇñÇ Ï»óó¿ “Æð²Ü” Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ »õ Ï»óó» ³ÛÝ Ç¹»³ÉÇ½ÙÁ, 
áñ Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇ ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ  ÅáÕáíñ¹ÇÝ Ù»½ Ñ³ëóÝ»Éáõ ¿ 
¶ºð-ø²Ô²ø²ÎðÂàôÂÚ²Ü ¸³ñå³ëÝ»ñÇÝ:   
êïáñ³·ñ»óÇ;  ¼ÇÝíáñ³Ï³Ý Â. Ô³ñ³Ë³ÝÛ³Ý… ¶ÛáõÕ 
²ÕµáõÉ³Õ, â³ñÙ³Ñ³É… 
 
ø³ÝÇ ûñ ëå³ë»óÇ, ¹åñáóÁ ÙÇ ûñ ³ñÓ³Ï»óÇ, ·ÛáõÕÇ å³Ñ³ÏÇÝ 
-¹³ßïí³ÝÇÝ - ·ï³, ·ÛáõÕÇ Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó »ñ»ù ³ÝáõÝ ïíÇ »õ 
³åëåñ»óÇ ³Û¹  »ñ»ù Ñá·Ç Ã³ëÇµáí ÍÝáÕÝ»ñÇ Ùáï ·Ý³, ÇÙ 
ÏáÕÙÇó ³ëÇ  áñ Çñ»Ýó Í³é Ïïñ»Éáõ ëÕáóÝ»ñÁ »õ Ù»Ï Ñ³ï ¿É 
³í»ÉÝáñ¹ ëÕáó í»ñóÝ»Ý, Çñ»Ýó ¿ß»ñáí ÷³É³ÝÝ»ñÁ ¹ñ³Í  Ùáïë 
·³Ý »õ åÝ¹»óÇ áñ ·ÛáõÕ³ÙÇçáí ³ÝóÝ»ÉÇë ëÕáóÝ»ñÁ Ã³·Ýí³Í 
å³Ñ»Ý áñ ãï»ëÝíÇ...  ³Ûë Ù³ñ¹ÇÏ ·Çï»ÇÝ áñ ³Ù»Ý ³Ý·³Ù »ñµ 
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿Ç Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÙ, í»ñçáõÙ -»õ ÇÙ Ñ³ßíÇÝ- 
ÙÇ É³í ë»Õ³Ý ¿ÇÝ Ýëï»Éáõ ³Ûë Ù³ëÇÝ ÙÇ³ÛÝ ·ÛáõÕÇ ÙÇ³Ï 
Ë³ÝáõÃå³ÝÁ ·Çï»ñ áñ ³ñ¹³ñ áãË³ñÇ ÛáõÕáí ã³Ùãáí ÷É³í 
åÇïÇ »÷»É ï³ñ. »õ ë÷éáóÁ ÉóÝ»ñ ×áË áõï»ÉÇùÝ»ñáí ÇÝùÝ ¿É 
Ù³ëÝ³Ïó»ñ£  ºñµ ³Ù»Ýùë Ýáñ ¹åñáóÇ ³é³Ýó ÏïáõñÇ áõ 
³Ý·ÉáõË ¹åñáóÇ Ùûï Ñ³í³ùí»óÇÝù ³ñ¹¿Ý ·Çï¿ÇÝù áñ ÙÇ 
Í³é Ïïñ»Éáõ å³ïÙáõÃÛáõÝ Ï³, Ëáë»óÇ ³ë»Éáí §êÇñ»ÉÇ ³½Ç½ 
áõ ã³ñù³ß »Õµ³ÛñÝ»ñ ¹åñáóÇ ÏïáõñÁ µ³ó ¿ ÙÝ³ó»É »õ ùë³Ý 
»ñÏáõ ·»ñ³ÝÇ å»ïù áõÝ»Ýù…·Ý³Ýù ³ÕµÛáõñÇ Ùáï µ³Ëã»Ý áñ 
Ý³ËÏÇÝ Ñ³Û ·ÛáõÕ³óÇù »Ý ïÝÏ»É µ³ñ»·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, 
Ïïñ»Ýù µ»ñ»Ýù, ³åëåñ»óÇ áñ Ù»Ï Ù»Ï ³ÕµÛáõñÇ ÙáïÇ µ³Ëã»Ý 
ÙïÝ»Ý »õ ·ÛáõÕÇ å³Ñ³ÏÝ áõ »ë ¿É ÙÇ³Ý³Ýù Çñ»Ýó…Ï³ÛÍ³ÏÇ 
³ñ³·ÛáõÃÛ³Ùµ ùÇã ³Ýó ùë³Ý »ñÏáõ  ãÇÝ³ñÇ å»ë ßÇï³Ï áõ 
»ñÏ³ñ Í³é»ñ Ïïñí»óÇÝ ãí³ÝÝ»ñáí ãáñë-ãáñë ³Ùñ³óí»óÇÝ 
¿ß»ñÇ ÷³É³Ý»ñ ÏáÕù»ñÇÝ »õ Ý³Ëù³Ý ÇñÇÏÝ³å³Ñ ù³ßí»óÇÝ 
¹¿åÇ Ýáñ ¹åñáó »õ »É³ñ³ÝÇó µ³ñÓñ³ó³Ý  ¹ñí»óÇÝ ¹åñáóÇ 
å³ï»ñÇ ·ÉËÇÝ£  Ð³Ý·Çëï ßáõÝã ù³ß»óÇÝù »õ Çñ»Ýó ÑÇß»óñÇ 
áñ ·Çß»ñÁ ë»Õ³Ý ¿ µ³óí»Éáõ ³Ù»ÝùÇë Ñ³Ù³ñ »õ Ïëå³ë»Ù 
Çñ»Ýó£ 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

 

فارسي-زبانزدهاي ارمني  

   تاليف  تامار پانوسيان
 

71- Ես խմեցի, դու հարբեցիր: 
      Ժամից ես եմ գալիս, քարոզը դու ես կարդում:  

.من مي خورم و تو مي كني بد مستي  
 
72- Գլուխը սաղ լինի, գլխարկ շատ կճարվի: 

.سر باشد كاله بسيار است  
 

 
73- Մեկին պուտ-պուտ, մեկին փութ-փութ: 

.يكي از سيري مي ميرد، يكي از گرسنگي  
 
74- Շունը տիրոջը չի ճանաչում: 

)خر تو خر.(سگ صاحبش را نمي شناسد  
 
75- Էշ նստելը մի ամոթ, վեր գալն երկու: 

.خر سواري عيب، از خر زمين خوردن دو عيب  

 

 



 

 

 1رويه-نامه لويسهما

1391ماه   بهمن175ه شمار  

  نويسنده و پيشكسوت كشور درگذشت
 

از نويسندگان و پژوهشگران پيشكسوت كشورروز  ميناسيان  لئون-تهران
 .گذشته دار فاني را وداع گفت

   
 در اصفهان  دسامبر31 رنا، اين نويسنده روزبه گزارش خبرنگار فرهنگي اي

  .درگذشت

در   خويگان نشين   خورشيدي در روستاي ارمني1299متولد سال  ميناسيان
 اثر در 100امروز بيش از  ميناسيان از   .شهرستان فريدن استان اصفهان بود

يان توان به ارمن ترين آنها مي دسترس محققان و پژوهشگران قرار گرفته كه از مهم
سال اخير 140اصفهان، تاريخ جلفاي اصفهان، تاريخ ارمنيان جلفاي اصفهان در 

و ) ع(و حضرت اميرالمومنين) ص( فرمان از حضرت رسول2، )1856ـ1996(
نگارش قريب به هزار مقاله كه عمدتا در روزنامه . بسياري از آثار ديگر اشاره كرد

هاي ارزشمند  فعاليتها به چاپ رسيده از ديگر  آليك و ديگر روزنامه
هاي ارزشمندش  به جهت فعاليت ميناسيان  لئون .باشد مي ميناسيان لئون

مفتخر به گرفتن مدال سنت مسروپ به نام مخترع خط ارمني از دست جناب 
 به عنوان مرد سال در مركز 1996ـ1997كاتوليگوس خورن شده و سال 

 ،  اه ساله ارامنه فريدنتاريخ سيصدوپنج .بيوگرافي انگلستان شناخته شده است
 ،   ميالدي1972 تا 1638تاريخچه اولين چاپخانه ايران در جلفاي اصفهان از سال 

 ،  هاي ارامنه ايران صومعه ،  چهار كتاب از سرايندگان و نوازندگان ارمني فريدن
دو  ،  1856- 1996تاريخ ارمنيان جلفاي اصفهان در يكصد و چهل سال اخير 

از جمله آثار   ارمنيان ايران و   ول و حضرت اميرالمؤمنينفرمان از حضرت رس
  .است ميناسيان ادبي بجاي مانده از

  
  تاريخ نويس ارامنه به خاك سپرده شد

 

تاريخ نويس ارامنه روز سه شنبه دراصفهان به  ، ميناسيان نلئو پيكر - اصفهان
 .خاك سپرده شد

 
ي، اسقف اعظم اصفهان و به گزارش ايرنا،در آيين خاكسپاري اين مورخ ارمن

جنوب ايران، اسقف اعظم تهران، نماينده ارامنه در مجلس شوراي اسالمي و تعداد 
 .زيادي از ارامنه و فرهنگ دوستان اصفهاني حضور داشتند

در اين آيين اظهار  نماينده ارامنه اصفهان در مجلس شوراي اسالمي 
ي از فرهنگ و هنر ارامنه يك محقق خود ساخته بود كه جلوه هاي ميناسيان :كرد

   .ايران را مكتوب كرد

انگيزه سيري ناپذير وي در كاوش مسائل گذشته ارامنه، : روبرت بگلريان گفت  
ريخ نگاري و تنوع زمينه هاي فعاليتش جديت و پيگيري براي مكتوب كردن و تا

  .وي را از ساير تاريخ نويسان ارامنه برجسته مي كند
 .اسقف اعظم تهران نيز بيانيه اي قرائت كرد  سيبوه سركيسيان در اين آيين 

نيز در اين آيين  ميناسيان بيانيه تسليت اسقف ارامنه لبنان در باره در گذشت لئو
    .ان و جنوب ايران خوانده شدتوسط اسقف اعظم ارامنه اصفه

شهرستان   خويگان  خورشيدي در روستاي ارمني نشين 1299سال  ميناسيان لئو
 .فريدن استان اصفهان در خانواده اي فرهنگي به دنيا آمد

پدرش زارع و معلم بود و تحصيالت ابتدايي را در خويگان و دوران دبيرستان را 
ناميده   ادب فهان كه امروز دبيرستان در مدارس ملي ارامنه جلفا و كالج اص

 . سال در خويگان تدريس كرد10شود، ادامه داد و پس از آن به مدت  مي
وي همزمان چند سال مديريت سيار دبيرستان هاي روستاهاي ارامنه فريدن را به 

عالقه اش به چاپ، موزه داري و تاريخ نويسي ارامنه موجب شد كه   .عهده داشت
اولين چاپخانه ايران و   ه اصفهان بيايد و كتابي را در موضوع از محل تولدش ب

  .به نگارش در آورد فهرست چاپخانه هاي اصفهان 

را   ابوويان  بخانه ملي ميالدي كتا1945خورشيدي برابر با سال 1324در سال   
 30شمسي به مدت 1330تأسيس كرد و از آنجا كه به تدريس عالقه داشت از سال 

  .سال در مدارس ملي ارامنه جلفا تدريس كرد تا بازنشسته شد
توانمندي ها و عالقه او به تاريخ ارامنه و اصفهان، باعث شد كه در اصفهان از سال 

 به 1351خاري موزه ارامنه جلفا و از سال  خورشيدي به عنوان سرپرست افت1346
 مسووليت 1359مديريت چاپخانه جلفا برگزيده شود و پس از بازنشستگي از سال 

به نگاشتن تاريخ ارامنه  ميناسيان  .كتابخانه كليساي وانك نيز به او واگذار شد
 بسيار عالقه مند تر شده بود، چون به گفته خودش در اصفهان بودن به آنها هويت
و پيشينه تاريخي مي داد به همين خاطر بيش از هزار مقاله و رساله از او در نيم 

  .قرن گذشته در نشريات و مجالت مختلف به چاپ رسيد
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 زنان جلفا   ،  داستانهايي از تبريز   ،   شاهنامه خواني   از معروفترين اين نوشته ها  
تاريخ ارامنه و  ،  صنعت چاپ  ،   موزه  ، تاريخ ايران شناسي و ارامنه شناسي   ، 

،   تاريخ مدارس ملي ارامنه در جلفا   ترجمه تاريخ جلفاي اصفهان  ،  اصفهان
 مؤسسه هاي ارامنه ايران ،  صنوف ارامنه در اصفهان  زرگرهاي جلفاي اصفهان ، 

چهار كتاب از سرايندگان و  ،  فهرست كتاب هاي خطي موزه ارامنه جلفا ، 
بود كه در   تاريخ فريدن و   هاي ارامنه ايران  صومعه ،  نوازندگان ارمني فريدن

 از طرف انجمن ادبي گروگ مليد در بيروت بعنوان كتاب برتر 1362سال 
 از سوي مركزبيوگرافي 1998 و 1997سال هاي انتخاب و به چاپ رسيداو در 

بين المللي كمبريج انگلستان و مركز بيوگرافي كاروليناي جنوبي آمريكا به عنوان 
  .مرد سال شناخته شد

  

 سورپ مسروپ و يك مدال سلطنتي از كاتوليكس خانه همچنين دو مدال   
 . ميالدي دريافت كرده است2000سيليسي لبنان در سال 

تا آخرين روزهاي زندگي خود نيز دست از تحقيق و نگارش بر نداشت  ميناسيان
و در خانه خود كه بسيار به موزه شبيه بود در محله جلفاي اصفهان با ماشين تايپ 

 دوهمدم و همراهش بود، روزگار گذراند تا اينكه بامداد روز قديمي اش كه تنها 
  . سالگي در اصفهان درگذشت92 در سن 1391 دي ماه 11شنبه 

  

  آغاز شدايران - ارمنستان عمليات اجرايي طرح خط آهن
ايران طي آييني ويژه از سوي  - ارمنستان  عمليات اجرايي طرح خط آهن-مسكو 

 .طرف ارمني آغاز شد

   
، در اين ارمنستان  آرمن پرس به گزارش ايرنا به نقل از گزارش خبرگزاري 

  سرژ سركيسيان به دستور  ارمنستان وزير حمل و نقل  گاگيك بگلريان آيين 
ايران را اعالم  - ارمنستان رييس جمهوري اين كشور، آغاز اجراي طرح خط آهن

  .كرد
رييس   ژوزف باركوفسكي و  ارمنستان بر پايه اين گزارش، وزير حمل و نقل

يادداشت ) ايران-ارمنستان  طرح خط آهنمجري(  ي.زد.راسيا اف شركت 
تفاهمي را با عنوان همكاري منطقه اي براي توسعه خط آهن 

  .امضا كردند ارمنستان جنوب
  كيلومتر خواهد بود و از حومه شهر 316ايران به طول - ارمنستان خط آهن

اين كشور در ساحل   مگري تا شهر  ارمنستان در ساحل درياچه سوان  گاوار
  . ارس و گذرگاه مرزي با ايران كشيده مي شودرودخانه

اين خط آهن داراي يك مسير رفت و برگشت خواهد بود و قطارهاي برقي در 
  .آن تردد مي كنند

 .متصل مي شود ارمنستان خط آهن مذكور در منطقه گاوار به خط آهن مركزي
نيز ايران، از شهر سيسان - ارمنستان همچنين در چارچوب اين طرح در خط آهن

 كيلومتر در حركت خواهند 110قطارهاي برقي تا شهر مگري در مسيري به طول 
 .بود

راسيا  هزينه اجراي اين طرح سه ميليارد دالر برآورد شده است كه شركت 
آن را تامين مي كند و اين شركت با يك شركت چيني به نام شركت   ي.زد.اف

ضا كرده است كه مطابق آن احداث تاسيسات مواصالتي چين تفاهم نامه اي را ام
   .شركت چيني پيمانكار طرح خواهد بود

  
در جمع خبرنگاران گفت   ي.زد.راسيا اف رييس شركت   ژوزف باركوفسكي 

ايران بخشي از طرح راهگذر حمل و نقل بين المللي شمال - ارمنستان كه خط آهن
شمالي  جنوب خواهد بود كه از هند و از طريق ايران و روسيه به اروپاي - 

  .كشيده مي شود
  

ايران، بنادر ايران  - ارمنستان ، خط آهنارمنستان به گزارش رسانه هاي خبري
 و گرجستان به بنادر درياي سياه متصل  ارمنستان در خليج فارس را از طريق

 .خواهد كرد
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  ارمنستان ايجاد منطقه مشترك اقتصادي بين ايران و
 

 منطقه مشترك اقتصادي بين ايران  آخرين مسائل مربوط به ايجاد-تهران 
با مديرعامل سازمان منطقه آزاد  ارمنستاندر ديدار استاندار سيونيك ارمنستان و

  .ارس بررسي شد
 

   
رنا به نقل از سازمان منطقه آزاد ارس، سورن به گزارش خبرنگار اقتصادي اي

خاچاتوريان استاندار سيونيك در راس هياتي تجاري اقتصادي از منطقه آزاد ارس 
 . بازديد و با صادق نجفي مدير عامل اين سازمان ديدار و گفت وگو كرد

 
ارمنستاني در چارچوب امضاي تفاهمنامه ايجاد  براساس اين گزارش، ديدار هيات

 .در مرز نوردوز صورت گرفت ارمنستان  مشترك اقتصادي بين ايران ومنطقه
 

عدم اخذ رواديد  ارمنستان برپايه اين گزارش، در اين ديدار، استاندار سيونيك
براي ورود و خروج از مرز نوردوز به منطقه آزاد ارس را مزيتي براي سفر كاري 

توانمندي هاي ارس و سرمايه گذاران و توليدكنندگان ارمني براي آشنايي با 
  .سرمايه گذاري در اين منطقه دانست

  
تيرماه سالجاري صادق نجفي با سورن خاچاتوريان تفاهم نامه همكاري در زمينه 

  .هاي سرمايه گذاري، بازرگاني و زيست محيطي امضا كردند
در اين تفاهم نامه براي ايجاد و سرمايه گذاري مشترك منطقه آزاد ارس و 

 . با تاسيس منطقه آزاد تجاري مشترك ايراني ارمني توافق شداستان سيونيك،
 

انتظار مي رود با عملياتي شدن اين محدوده و برپايه بهره مندي از قوانين منطقه 
  .آزاد ارس، فعاليت هاي اقتصادي و گمركي رونق بيشتري گيرد

  
تنها مرز زميني اين  ارمنستان محدوده نوردوز منطقه آزاد ارس در مرز ايران و

كشور با ايران است و از اهميت بسياري در تعامالت اقتصادي و سياسي بين دو 
 هكتار بوده و در 240محدوده نوردوز منطقه آزاد ارس . كشور برخوردار است

 هكتار آن جهت بهره مندي بيش از پيش از توان مرز مشترك 30مرحله اول 
  .رار دارددر مراحل پاياني ق ارمنستان ايران و

  
ارمنستان،  منطقه آزاد ارس در شمالغرب ايران و در مجاورت با كشورهاي

  . خنجوان واقع استآذربايجان و جمهوري خودمختار
  
  
 

  ايروان-افق راهبردي روابط مسكو
 

 گسترش زمينه هاي همكاري دو جانبه ميان روسيه –گروه تحقيق و تفسير خبر 
 مي دهد كه دو كشور به پيشرفت افق ، طي سال هاي اخير، نشانارمنستان و

  .مناسبات راهبردي با يكديگر مي انديشند
 

   
با گذشت بيش از دو دهه از برقراري روابط ديپلماتيك ميان روسيه 

در اين .  روزها شاهد گسترش هر چه بيشتر اين مناسبات هستيم، اينارمنستان و
رابطه به ويژه تالش روسيه براي بهبود روز افزون روابط با ايروان، كامال مشهود 

به عنوان كشوري در قفقاز جنوبي كه با  ارمنستانبه نظر مي رسد كه. است
اروپا نيز محسوب قرار داشتن در ميان درياي سياه و درياي خزر، مرز ميان آسيا و 

ازسوي ديگر، ثبات . مي شود، از اهميت بااليي براي روسيه برخوردار است
به حفظ محيطي باثبات و آرام در قفقاز جنوبي كمك مي كند و  ارمنستان در

   .امنيت و ثبات در اين منطقه بسيار مورد عالقه روسيه است
وان نيز سودمند به روسيه براي اير ارمنستان اين در حالي است كه نزديكي

به دليل محصور بودن ميان دو رقيب منطقه اي ازجمله  ارمنستان .خواهد بود
آذربايجان و تركيه، نيازمند پشتيباني همه جانبه روسيه براي حفظ امنيت خود 

را  ارمنستان در اين رابطه بسياري از كارشناسان، حفظ امنيت منطقه اي. است
  .ار با روسيه مي داننددر گرو همكاري نزديك و دوستي پايد

 ميالدي 2012در اوايل آوريل سال   صداي روسيه به گزارش تارنماي خبري 
، از زمان به رسميت شناخته شدن )1391اواسط فروردين (

و متعاقب آن ) م1991هجدهم دسامبر (ازسوي روسيه  ارمنستان استقالل
كنون، بيش از تا) م1992سوم آوريل (برقراري روابط ديپلماتيك بين دو كشور 

دويست قرارداد همكاري چند جانبه ميان دو كشور تشكيل شده كه اين قراردادها 
بيش از همه معطوف به موافقتنامه هاي بين دولتي و بين ادارات داخلي در زمينه 

 . اقتصادي و انساني بوده اند-  نظامي، سياسي- هاي سياسي

در طول دو  منستانار به توصيف صداي روسيه، كيفيت روابط بين روسيه و
  .دهه گذشته به رتبه استراتژيك رسيده است

هم اكنون روسيه داراي مقام اول در ميان بزرگترين سرمايه گذاران خارجي 
 .است ارمنستان در

به گسترش  ارمنستان بايد خاطر نشان كرد كه ماهيت كنوني روابط روسيه و
زجمله انرژي، حمل ، اارمنستان مناسبات دو كشور در بخش هاي اصلي اقتصاد

و نقل، مخابرات، بانكداري، بيمه و استخراج و بخش هاي هاي نظامي منجر شده 
  .است
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، چندي پيش در گفت و ارمنستان سفير كنوني روسيه در  وياپيساف كوالنكو 
گو با صداي روسيه در تحليل مناسبات رو به گسترش روسيه 

اين روابط . باره برقرار نشداين همكاري استراتژيك به يك : گفت ارمنستان و
وي با اشاره به اهميت . گذشته اي داشته و اكنون نيز برقرار و رو به آينده است

براي يكديگر افزود، اگر ما از ارامنه بپرسيم  ارمنستان دو سويه روسيه و
روسيه براي شما چيست، ارامنه پاسخ خواهند داد كه روسيه ضامن امنيت آنهاست 

براي شما چه حكمي دارد، خواهد گفت  ارمنستان بپرسيمو اگر از يك روس 
   .براي روسيه به منزله آرارات و قفقاز است ارمنستان كه
 
 
 

  از مناسبات دوستانه تا روابط استراتژيك ارمنستان-روسيه
 

 
، موضوع بسيار مهمي ارمنستان توسعه بعد نظامي همكاري ها، ميان روسيه و

 محافل رسمي و غيررسمي به خصوص روسي است كه طي ماه هاي اخير ازسوي
  .بسيار در باره آن صحبت شده است

 به گزارش برخي محافل خبري داخلي و روسي در بيست و ششم دي ماه جاري، 
رييس جمهوري روسيه با پيشنهاد كابينه دولت، براي مذاكره و   والديمير پوتين

فني - ي نظاميها در نهايت امضاي توافقنامه اي مربوط به توسعه همكاري
، ضمن قايل شدن اهميت ويژه به ايجاد سامانه دفاع هوايي مشترك ارمنستان با

  .ميان دو كشورموافقت كرده است
براساس دستور صادر شده ازسوي پوتين، دولت روسيه موظف شده است تا 

، توافقنامه اي با مضمون توسعه ارمنستان ضمن انجام مذاكرات همه جانبه با
   .ي امضا كندارمنستان  فني با طرف- ميهاي نظا همكاري

، كابينه روسيه )2012(يادآور مي شود، در اواخر اكتبر سال گذشته ميالدي
پيشنهادي مشابه را در خصوص امضاي توافقنامه بين مقامات روسيه و قزاقستان در 

اي بين دو كشور، به پوتين ارايه داده بود  باره ايجاد سامانه دفاع ضدهوايي منطقه
پيشنهاد اخير مقام هاي دولت روسيه در خصوص ايجاد سپر دفاع موشكي كه 

 .مشترك ميان مسكو و ايروان نيز در ادامه پيشنهاد مذكور است

در حاشيه نشست شوراي امنيت سازمان  ارمنستان رايزني مقام هاي روسيه و
پيمان امنيت جمعي، در اواخر آذر ماه سال جاري نيز مويد تالش مسكو براي 

  .است ارمنستان ايش همكاري هاي نظامي باافز
وزير دفاع روسيه،   سرگئي شويگو و  ارمنستان وزير دفاع  سيران اوهانيان 

هاي آتي دو كشور  هاي نظامي، برنامه در اين ديدار ضمن تاكيد بر ادامه همكاري
از اين رو مي توان حدس زد كه روسيه مصمم . را در اين زمينه بررسي كردند

نجام مذاكره با برخي كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز است با ا
هاي قرقيزستان، تاجيكستان و ازبكستان، سامانه  و جمهوري ارمنستان ازجمله

   .اي تدافعي در سطح منطقه نفوذي اش ايجاد كند
گمانه زني ها بر آن است كه استقرار چنين سامانه موشكي و دفاع ضدهوايي 

ت توان بازدارندگي مسكو در قبال سامانه دفاع ازسوي روسيه مي تواند به تقوي
. موشكي ناتو در منطقه اروپاي شرقي، آسياي مركزي و قفقاز كمك برساند

آمريكا طي سال هاي متمادي به دنبال جاي پا در كشورهاي منطقه نفوذ روسيه 
براي نصب تجهيزات سپر دفاع موشكي مدنظر خود است؛ ضمن اينكه مقام هاي 

اضعشان، اين سامانه موشكي قاره پيما را خطري براي مسكو نمي واشنگتن در مو
 .دانند

در مقابل روسيه ضمن مخالفت سرسخت با اجرايي شدن سامانه دفاع موشكي ناتو 

و آمريكا در نزديكي مرزهايش، آن را خطري جدي براي امنيت خود و كل 
  .منطقه بر مي شمارد

حداث سامانه موشكي مشابهي شايد به همين دليل است كه بحث ها در باره ا
باال گرفته است؛ به نظر مي  ارمنستان ازسوي روسيه در برخي كشورها ازجمله

رسد روسيه كه تاكنون با رايزني هاي سياسي و ديپلماتيك نتوانسته است آمريكا 
را از اقدامات مداخله جويانه در مناطق پيراموني خود بر حذر دارد، حال به فكر 

 به راه اندازي سامانه هاي موشكي در برخي كشورهاي منطقه اقدامي متقابل در
روسيه با داشتن روابط دوستانه  .افتاده است تا در صورت نياز از آن بهره ببرد

نه تنها شريكي استراتژيك در حوزه نفوذش براي خود مي يابد،  ارمنستان با
فقاز مي تواند محوري قوي در منطقه ق ارمنستانبلكه با تقويت همه جانبه

جنوبي تشكيل دهد و حداقل تا حدودي خيالش از بابت امنيت و ثبات در اين 
   .منطقه آسوده گردد

  
  منافع ايروان از دوستي با مسكو

 
با روسيه به عنوان كشوري قدرتمند در  ارمنستان از طرف ديگر، دوستي ميان

ود با منطقه، تا حد زيادي ايروان را از تهديدهاي منطقه اي در مناقشه هاي خ
يكي از اين مناقشه ها، . همسايگانش در امان نگاه داشته است

 .با جمهوري آذربايجان بر سر منطقه قره باغ است ارمنستان مناقشه
 ميالدي جزيي از خاك جمهوري 1992 باغ تا فوريه سال  منطقه كوهستاني قره

. آمددر  ارمنستان آذربايجان به شمار مي رفت و پس از آن به اشغال نظاميان
 با 1992در سال  ارمنستان بسياري معتقدند كه اشغال منطقه قره باغ توسط

روسيه اگرچه از آغاز مناقشه قره باغ . كمك و مساعدت روسيه انجام شد
و آذربايجان، كوشيده است چهره يك ميانجي در حل مناقشه  ارمنستان ميان

قره باغ، به گونه اي قره باغ را به خود گيرد، اما همواره در رابطه با مناقشه 
را به عنوان دوستي قديمي و شريكي راهبردي، بر  ارمنستان ضمني، منافع

منافع و خواست جمهوري آذربايجان در بازگردانده شدن منطقه قره باغ به اين 
اين درحالي است كه مقام هاي روسيه همچنان از تالش  .كشور ترجيح داده است

وزير   سرگئي الوروف يند؛ به عنوان مثال براي حل مناقشه قره باغ سخن مي گو
 امور خارجه روسيه، در اواسط دي ماه جاري در اظهاراتي كه ازسوي خبرگزاري 

روسيه منتشر شد، اعالم كرد، روسيه در امور حل و فصل مناقشه قره   اينترفاكس
باغ نقش فعال تري انجام خواهد داد، اما با وجود نزديكي روز افزون جمهوري 

يجان به غرب و فاصله گرفتن اين جمهوري از مسكو، به نظر نمي رسد آذربا
روسيه در حل موضوع قره باغ اقدامي به نفع باكو انجام داده 

  شريك استراتژيك خود را در اين ميان تنها بگذارد ارمنستان و
 
 

  سخن آخر
روسيه همواره در سياست خارجي پيچيده و اغلب واقع بينانه خود نشان داده -

 كه دوستان راهبردي خود در منطقه را حفظ كرده و مي كوشد تا از نفوذ است
غرب در كشورهاي همپيمان خود در منطقه با استفاده از ابزارهاي مختلفي كه در 

از اينرو، مسكو مي كوشد به طور فعال در عرصه هاي . دست دارد جلوگيري كند
ه همكاري كند؛ با به عنوان شريك ديرينه خود در منطق ارمنستان مختلف با

توجه به اين خواست مسكو است كه در حال حاضر و با توجه به واقعيت هاي 
، شاهد پيشرفت روابط دو ارمنستان-موجود در بستر روابط دو جانبه روسيه

كشور از وضعيت دوستي به سوي مناسبات و همكاري هاي گسترده استراتژيك 
  .هستيم
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Ահա թե ինչեր ունեն նախագահի 4 
թեկնածուները 

 Փետրվարի 18-ին կայանալիք նախագահական 
ընտրություններին իրենց թեկնածությունն առաջադրածները 
ներկայացրել են իրենց ունեցվածքի մասին տեղեկություններ։ 
Սեփական գույքի մասին հայտարարագիր ներկայացրել են 
միայն 4 թեկնածուներ։ 
1-«Ազատություն» կուսակցության ղեկավար 54-ամյա Հրանտ 
Բագրատյանը: Նա Երեւանում Արաբկիր 25 փողոցում ունի 613 
քմ տարածքով առանձնատուն, ինչպես նաեւ Սայաթ Նովա 33 
շենքում 120 քմ մակերեսով բնակարան։ Ավետիսյան փողոցի իր 
բնակարանի մակերեսն էլ 85 քմ է։ Նույն հասցեում նա ունի նաեւ 
ավտոտնակ 16.2 քմ տարածքով, որը, հավանաբար 
նախատեսված է նրա «Նիսսան X-trail»-ի համար, ինչն իրեն է 
պատկանում 2003 թվականից։ Նա որպես ԱԺ պատգամավոր 
տարեկան ստանում է 2 միլիոն 180 980 դրամ, Ռուս-հայկական 
համալսարանից` 1 միլիոն 73 900 դրամ, Ուկրաինայի 91 439 
հրիվինա, Ֆրանսիական Perod Richard-ից, որտեղ իր 
մասնաբաժինը կազմում է 0.0003%, 9400 եվրո, Ամսու Ռոտնեն 
վարձավճարից էլ ստանում է 7 միլիոն 342 հազար դրամ։Հայտը 
լրացնելու դրությամբ ունեցել է 65000 հազար դոլար։ Նշենք, որ 
նա ամուսնացած է Նանա Բագրատյանի հետ, եւ նրանք ունեն 
մեկ դուստր եւ մեկ որդի։ 
2-Նախագահի մյուս թեկնածու, «Ժառանգություն» 
կուսակցության առաջնորդ Րաֆֆի Հովհաննիսյանն իր 
հայտարարագրում նշել է, որ Երեւանի Նորք համայնքի 15 
փողոցում ունի տուն։ Նա Երզնկյան փողոցում ունի գույք:  
Նշենք, որ նա ծնվել է 1959 թվականին, ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա 
նահանգի Ֆրեզնո քաղաքում: Ամուսնացած է, ունի 5 երեխա` 
Կարին, Տարոն, Վան, Շուշի, Արմեն-Ռիչարդ: Կինը` Արմենուհի 
Հովհաննիսյանը: 
3-Գործող նախագահ, ՀՀԿ ղեկավար 58-ամյա Սերժ Սարգսյանը 
նշել է, որ ԼՂՀ Ստեփանակերտ քաղաքում ունի 96 քմ 
ընդհանուր տարածքով բնակարան։ Նրա շարժական գույքն էլ 
«Միցուբիշի Մոնտերո»-ն է։ Ունի թանկարժեք իրեր` հնաոճ 
արձանիկներ եւ քանդակներ` 18-20-րդ դարի, կտավների 
հավաքածու` Սարյանի, Հակոբյանի, Քոչարի, Կոջոյանի, 
Աբեղյանի, Խանջյանի, Մինասի եւ Բաշինջաղյանի եւ թվով 32 
կտավ ժամանակակից նկարիչներից։ Նախագահի 
աշխատավարձը տարեկան կազմում է մոտ 6.5 միլիոն դրամ։ 
Նրա եկամուտների մեջ նշված է նաեւ, որ «Արարարտ» 
բանկին տված փոխառությունների դիմաց ստանում է 10 
միլիոն 925 535 դրամ։ Հայտարարագրի լրացման պահին 
նախագահն ունեցել է 108 միլիոն 400 հազար դրամ։ 
Նշենք, որ նախագահն ունի երկու դուստր` Անուշն ու 
Սաթենիկը, երեք թոռնիկ` Մարիամը, Արան ու Սերժը: 
4-Ինքնառաջադրված 45-ամյա Վարդան Սեդրակյանն էլ է 
աչքի ընկնում իր բավական «փարթամ» ունեցվածքով։ Նա 
Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքում ունի 0.141 հա 
հողամաս, նույն քաղաքի Գարեգին Նժդեհ թաղում եւ 2 
սեփականություն` 0.16 հա մեկերեսներով։ Կոտայքի 
մարզի Քարաշամբ համայնքի 5-րդ փողոցի 7-9 
հողամասերը` 0.255 հա մակերեսով, նույնպես իրենն են։ 
Նույն վարում ունի նաեւ անասնագոմ` 294.6 քմ-
ով։Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Սարկավագի 34 
հասցեում ունի 252.4 քմ մակերեսով առանձնատուն, իսկ 
Արաբկիր վարչական շրջանի Շիրվանզադե փողոցի 3-րդ 
շենքում` 132 քմ-անոց բնակարան։  
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 گزيده
  نامه وزير امور خارجه روسيه به سفير اين كشور در استامبول

  
  1907 ماه مه 10

 

  ساختلبن. ل.  عكس از و1895ارزروم نوامبر   
  

بر پايه  جديد ترين گزارش هاي نمايندگي هاي كنسولي روسيه در ارزروم ، 
سياز بيتليس و وان اوضاع ساكنان ارمني در مناطق همجوار مرز روسيه و تركيه ب

، خود اقدام يه تشديدوخامت   تركيهچنانكه پيداست مقامات محلي.  وخيم است
اوضاع مبادرت مي ورزند و برنامه هايي را به اجرا در مي آورند مه به كشتار 

چنين رويدادهايي بدون شك به فرار دسته جمعي .  همگاني ارمنيان منجر مي گردد
  . روي داد1895-96لهاي مردم به روسيه مي انجامد ، چنان كه در سا

  ... هم اكنون نيز در ميان ارمنيان گسترش چشمگيري داردتجنبش مهاجر
  

  ايزولسكي
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  . مقاالت ، عكس ها و مطالب رسيده باز گردانده نمي شود ♦
  .نشريه در حك و اصالح مقاله ها مجاز است ♦
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صميميت مسيحيان و مسلمانان ايراني نمود عيني 
 همزيستي مسالمت آميز اديان است

وحدت و صميميت ميان مسيحيان و مسلمانان :  استاندار آذربايجان شرقي گفت-تبريز
سالمت آميز پيروان اديان در عصر كنوني استايراني نمود عيني و واقعي همزيستي م . 

   
امروز جهانيان : در ديدار با خليفه كل ارامنه آذربايجان، افزود  احمد عليرضابيگي  

 مسيحيان ساكن در ايران را به دقت نظاره مي كنند و براي در كنار هم بودن مسلمانان و
وي . نشان دادن زندگي راحت و آسوده خود بايد همچنان در اين مسير حركت كنيم

روابط حسنه، نزديك و بدون قيد و شرط مسيحيان و مسلمانان هموطن ساكن در : گفت
.اقليم ايران براي دشمنان كشور مايه ياس و نااميدي است

ابيگي ايجاد روابط دوستانه و نزديك اقتصادي، سياسي و اجتماعي با عليرض
را يكي از اولويت هاي مهم مديريت آذربايجان شرقي برشمرد و ياد  ارمنستان جمهوري

ما بر اين باوريم كه ملت هاي دو كشور در يك ظرف تاريخي پيوسته قرار : آوري كرد
.دارند ان وگذشته تاريخي دو ملت اير: وي ادامه داد بسيار باارزش و قابل  ارمنستان 
مالحظه در ابعاد مختلف است و اين موضوع حاكي از همزيستي درست و اصولي دو 
 .ملت تاريخي و باستاني است
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