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å³ñï³¹Çñ  ¿: 

«Հայրենիքը չեն սիրում օրվա 

ռեժիմի համար» 
  
1988թ.-ի փետրվարի 20-ին Երևանում` ներկայիս 
Ազատության, այն ժամանակ` Թատերական 
հրապարակում, տեղի ունեցավ «Միացում» կարգախոսով 
առաջին ցույցը: 
Արցախյան ազատամարտի մահապարտների ջոկատի 
մարտիկ, «Կարին» ազգագրական երգի ու պարի 
համույթի գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ 
Գինոսյանի կարծիքով ղարաբաղյան շարժումը նպաստեց 
Հայաստանի անկախացմանը` հիշելով ՀՀ ազգային հերոս 
Մովսես Գորգիսյանի մայիսի 28-ի ելույթը: 
 
«Արցախյան շարժումն Արցախում սկսվել է փետրվարի 
տասներեքին, իսկ Հայաստանում արձագանքը գտավ 
փետրվարի 20-ին, մինչ այդ եղել են ընդվզումներ: 
Արցախի ժողովուրդը մեկ մարդու նման ոտքի էր 
կանգնել, պետականության մասին խոսել չէր կարելի, 
քանի որ Հայաստանն անկախ պետականություն չուներ: 
Մենք առաջին անգամ տեսանք եռագույնը: Մարդիկ 
կային, ովքեր երկար ժամանակ բողոքում էին 
անկախություն ուզողներից: Այդ բողոքողների դեմ 
կանգնողներ եղան, ովքեր ասացին` պետք է պայքարել ու 
անկախություն նվաճել: Լեոնիդ Ազգալդյանը և նրա 
գործընկեր գիտնականներն արագ հասկացան, որ այս 
պայքարը զինված պայքարի է վերածվելու և սկսեցին 
զենքեր «արտադրել»,- ասաց Գինոսյանը: 
 
Հարցին` արդյոք հիմա կա՞ նույն մարտական ոգին, 
պատերազմի վերսկսման դեպքում նմանօրինակ 
ոգևորություն սպասե՞լ, Գինոսյանն արձագանքեց. 
«Հայրենիքը չեն սիրում օրվա ռեժիմի համար կամ 
թելադրանքով: Իրական կռվողն անում են այն, ինչ 
հայրենիքն իրենից պահանջում է այդ պահին: Երբ 
պատերազմն ավարտվեց իմ հրամանատար` կրտսեր 
Թամանյանին բարձր պաշտոն առաջարկեցին 
պաշտպանական գերատեսչությունում, բայց նա 
հրաժարվեց` ասելով, որ պատերազմում կռվեց, իսկ 
հիմա` գիտությանը պետք է վերադառնալ: Ես ինքս` 50 
«մեռած» պար փրկելով, ընդ որում` 15-ը ռազմական, 
ավելի մեծ գործ եմ անում, քան, եթե…»: 
 
Արցախյան հակամարտությանն ու պատերազմի 
վերսկսման խնդրին անդրադառնալով, «Կարին»-ի 
գեղարվեստական ղեկավարը նախ հիշեցրեց Նժդեհի 
խոսքերը` եղիր այնքան ուժեղ, որ թշնամիդ չհանդգնի 
հարձակվել, այնուհետ` նկատեց, թե չպետք է «առաջ 
թողնել» զգացմունքներին, այլ` մտածել սահմաններն 
անխոցելի դարձնելու մասին: Իհարկե, սա լիովին 
հնարավոր չէ, քանի որ հայկական լեռնաշխարհի որոշ 
տարածքներ դեռ թշնամու ձեռքում է: 
 

 
  در گذرگاه تاريخ    
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  رسيسيانن. گ.پرفسور آكادميسين م:  گرداوري و ويرايش 
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 بخشي از نامه سفير روسيه در استامبول به ايزولسكي

   وزير امور خارجه
 

 1907اوت ) 15 (2تاريخ 

  
 مورخ اول ژوييه گذشته، 166كنسول ما در سامسون طي گزارش شماره 

كه كپي آن به بخش اول وزارتخانه ارسال گرديد، به اطالع ما رسانيد كه مقامات 
ترك سنجك سامسون اقدام به آزار و اذيت شديد ارمنيان محلي كرده اند و اينان 

 ماه گذشته، آنگونه در طول سه. به ناچار گروه گروه دست به مهاجرت مي زنند
 ارمني ساكن تركيه، توسط 1500كه آقاي جيوديچي گزارش كرده است، بيش از 

كشتي هاي بادباني كه بوسيله اعضاي خانواده آنان در قفقاز اجاره شده، سامسون 
 .ا مخفيانه به مقصد نواحي و مرزهاي ما ترك كرده اندر

 

  
 همانند همان از آنجا كه اقدامات مقامات تركيه در سنجك سامسون

كارهاي مقامات ترك در واليات ارزروم، وان و بيتليس است، من بايد بدين نتيجه 
گيري مي رسيدم كه اقدامات بيرحمانه و ايذا و اذيت ارمنيان در سامسون طي 

اجرا مي گردد و هدف آن پاكسازي ) سلطان عثماني(دستور مخفيانه باب عالي 
يرا ترك ها آنان را عناصر نامطلوب و آسياي صغير از وجود ارمنيان است، ز

 .  خطرناك مي دانند

 زينويف
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No.  176, February 2013 
 1391 ماه   اسفند176  شماره   –ماهنامه لويس 

امروز كشورهاي متعدد درك مي كنند كه جمهوري قره باغ بايد 
  به طور مستقيم شركت كنددر مذاكرات

 
 اخو موسكوي " وزير امور خارجه قره باغ ضمن مصاحبه با راديوي " كارن ميرزويان "
ردن طرف قره باغي در مذاكرات حل بحران قره باغ  تاكيد كرده است كه شركت نك"

  .از اين روند جلوگيري مي كند
وزير امور خارجه قره باغ در جواب به سوال خبرنگار در مورد آن كه قره باغ از نظر 
تكنيكي چگونه مي تواند طرف مذاكرات باشد تاكيد كرده است كه اين نه فقط 

رده است كه در حال حاضر مذاكرات حل وي ياد آوري ك. امكانپذير بلكه الزم است
بحران قره باغ با ميانجي روسهاي همزمان گروه مينسك برگزار مي گردند و در تمام 
. اسناد اين مذاكرات جمهوري قره باغ داراي وضع طرف مذاكرات دانسته مي شود

وزير امور خارجه قره باغ تاكيد كرده است كه امروز كشورهاي متعدد درك مي كنند 
  .جمهوري قره باغ بايد در اين مذاكرات به طور مستقيم شركت كندكه 
 



 

 

ÈàôÚê # 176  ÷»ïñí³ñ  2013 Ã.  ¿ç 1 

ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ
  

Æñ³Ý³Ñ³Û Ð³Ù³ÛÝù 
 
ԱՏՐՊԱՏԱԿԱՆ - Ս. Սարգիս զօրավարի 

տօնը՝ Քուքիա գիւղի Ս. Սարգիս 
եկեղեցում 

Չորեքշաբթի, 30 Յունւար 2013 

 
Թաւրիզ, ազգային առաջնորդարան - Ուրմիայից 15 կմ. 
հեռաւորութեան վրայ գտնւող Քուքիա գիւղում 17-րդ 
դարից մնացած Ս. Սարգիս եկեղեցին այցելելով՝ 
Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ Տ. Գրիգոր ծ. 
վրդ. Չիֆթճեանն աղօթք բարձրացրեց առ Աստւած՝ 
երիտասարդութեան սիրելի սուրբի՝ Ս. Սարգիս 
զօրավարի տօնի առիթով: 
Վերոյիշեալ եկեղեցին ընդարձակ հողատարածք է 
ունեցել անցեալում, իսկ ներկայում, կողքի 
հարեւանների կողմից ամփոփւելով, մնացել է միայն 
ինքը՝ 5x5 տարածքով փոքր մի մատուռ: 

 

 
Կիսաւեր եկեղեցին 1970-ական թւականներին 
վերանորոգւել է հայ եւ ասորի համայնքների 
միասնական ճիգով: Տանիքը փայտաշէն է եւ 
թիթեղածածկ: Հիւսիսային եւ հարաւային պատերի վրայ 
գտնւող երկու պատուհաններից բացի՝ հարաւային 
պատի վրայ կան նախկին կառոյցից մնացած երկու այլ 
պատուհանների մնացորդները: Աղիւսաշէն կառոյցի մի 
մասը հնութիւն է, որն ընդհանուր շէնքի քառորդն է 
միայն: Իսկ նոր հիւսւած մասը ընդհանուր կառոյցի մեծ 
մասն է: Մուտքի դռան դիմաց երկու կոճղերի վրայ 
յենւած ծածկ կայ, անձրեւից պաշտպանելու համար մայր 
դուռը: Ներսում խորան եւ բեմ գոյութիւն չունեն: 
Եկեղեցին օգտագործւում է վերոյիշեալ երկու 
համայնքների կողմից՝ այցելու ուխտաւորներին 
ծառայելով որպէս երեխաների կրօնական 

դաստիարակութեան դասարան: 
Ս. Սարգիս եկեղեցուց թեմակալ առաջնորդն իր 
ընկերակիցներով այցելեց Քուքիայի հարեւանութեամբ 
գտնւող Թումաթուր գիւղի հայոց գերեզմանատունը, որի 
տապանաքարերի մի մասը կողք քաշելով՝ մէջտեղի 
մասը գիւղացիները  իրենց երեխաների համար 
վալիբոլի մարզադաշտի են վերածել… 
Նման կալւածների պահպանութեան գծով ազգային 
իշխանութիւնը յատուկ միջոցառումների դիմել է արդէն՝ 
պետական համապատասխան հիմնարկների հետ 
համագործակցաբար: 
 

Ð³Û³ëï³Ý 
 

 
 

ԿԸՀ անդամները ստորագրել են 
նախագահական ընտրությունների 

նախնական արդյունքների 
արձանագրությունը 
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Հայաստանի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
անդամներն, այսօր` փետրվարի 19-ին ստորագրվել է 
փետրվարի 18-ին տեղի ունեցած նախագահական 
ընտրությունների նախնական արդյունքների 
արձանագրությունը: 
Նախնական տվյալներով` բոլոր 1988 ընտրական 
տեղամասերում քվեաթերթիկների հաշվարկի 
արդյունքում, երկրի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը 
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հավաքել է 861 378 ձայն կամ 58,64 տոկոս, Րաֆֆի 
Հովհաննիսյանը`539 674 ձայն կամ 36,74 տոկոս, Հրանտ 
Բագրատյանը` 316 43 ձայն կամ 2,15 տոկոս, Պարույր 
Հայրիկյանը` 18 093 ձայն կամ 1,23 տոկոս, Անդրիաս 
Ղուկասյանը` 8328 ձայն կամ 0,57 տոկոս, Արման 
Մելիքյանը` 3520 ձայն կամ 0,24 տոկոս եւ Վարդան 
Սեդրակյանը` 6 203 ձայն կամ 0,42 տոկոս: 
ԿԸՀ-ի տվյալների համաձայն` ընտրություններին 
ընտրողների թիվը կազմել է 2 մլն 529 հազար 016 մարդ, 
որոնցից ընտրություններին մասնակցել է 1 մլն 521 
հազար 931 մարդ կամ ընտրողների 61,18 տոկոսը: 
Տարածքային ընտրական հանձնաժողովներին տրվել է 2 
մլն 579 հազար քվեաթերթիկ, մարվել է 1 մլն 52 հազար 
269 քվեաթերթիկ, անվավեր է 50 հազար 992 
քվեաթերթիկ: 

 

Աբդուլլահ Գյուլը շնորհավորել է Սերժ 
Սարգսյանին 

Փետրվար 21, 2013 | 13:17  

Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլահ Գյուլը Հայաստանի 
նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ 
շնորհավորել է Սերժ Սարգսյանին։ 
Ինչպես տեղեկացնում է թուրքական «Անադոլու» 
գործակալությունը, Թուրքիայի նախագահի 
աշխատակազմից հայտնել են, որ Թուրքիայի նախագահ 
Աբդուլլահ Գյուլը շնորհավորական ուղերձ է հղել Սերժ 
Սարգսյանին։ 
 

ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ 
í»ñÁÝïñí»Éáõ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ 
ßÝáñÑ³íáñ³ÝùÝ»ñ ¿ ëï³ÝáõÙ 

22/02/2013  
ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանին վերընտրվելու 

կապակցությամբ, ի թիվս մի շարք երկրների ղեկավարների, 
շնորհավորական ուղերձներ են հղել Ֆրանսիայի 
Հանրապետության, Ուկրաինայի, Իրանի Իսլամական 
Հանրապետության, Լիտվայի, Լիբանանի, Սլովակիայի 
հանրապետությունների, Եգիպտոսի Արաբական 
Հանրապետության և Իսրայելի Պետության նախագահները: 

Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի 
շնորհավորական ուղերձում ասված է. «Հարգելի պարոն 
Նախագահ,  
Ընդունեք ամենաջերմ շնորհավորանքներս 2013թ. փետրվարի 
18-ի ընտրություններում Ձեր հաղթանակի կապակցությամբ: 
Համոզված եմ, որ այն կուժեղացնի ժողովրդավարական, կայուն 
և բարգավաճ, բոլոր հարևանների հետ խաղաղության մեջ 
ապրող Հայաստան կերտելու Ձեր կամքը: Ցանկանում եմ նորից 
ընդգծել Ֆրանսիայի աջակցությունն այս ուղղությամբ տարվող 
Ձեր ջանքերին: 

Ընտրություններից հետո, վերահաստատում եմ նաև 
վճռականությունս գործի դնել ամեն հնարավորը՝ ի նպաստ 
Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության: 
Մինսկի խմբի համանախագահ և Հայաստանի բարեկամ 
Ֆրանսիան մնում է վճռական օժանդակելու չափազանց երկար 
տևած Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ և 
արդար կարգավորմանը: 

Օգտվում եմ առիթից վերահաստատելու իմ անձնական 
կապվածությունը մեր երկու ժողովուրդներին միավորող 
բարեկամությանը: Համոզված եմ, որ մեր հետագա երկկողմ 
ձեռնարկումները հնարավորություն կընձեռեն ամրապնդելու 
մեր համագործակցությունը՝ մասնավորապես տնտեսական 
ոլորտում, որը նույն բարձրության վրա չէ, ինչպիսիք մեր 
քաղաքական շփումներն են»: 

Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերընտրվելու 
առիթով շարունակում են շնորհավորանքներ ստացվել 
օտարերկրյա պետությունների ղեկավարներից, միջազգային 
կազմակերպությունների, պետական եւ հասարակական 
հատվածի ներկայացուցիչներից, անհատ քաղաքացիներից: 

Սերժ Սարգսյանին ուղղված Չինաստանի նախագահ Հու 
Ձինթաոյի շնորհավորական ուղերձում ասված է. 

«Ձերդ Գերազանցություն, 
Անկեղծ շնորհավորանքներ եւ բարեմաղթանքներ եմ հղում 

Ձեզ՝ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում 
վերընտրվելու առթիվ: 

Մենք շատ ուրախ ենք, որ վերջին տարիներին Ձեր 
ղեկավարությամբ Հայաստանում պահպանվում է քաղաքական 
եւ հասարակական կայունությունը, տնտեսությունն անընդհատ 
զարգանում է, ժողովրդի կենսամակարդակը օրեցօր 
բարձրանում է, արտաքին կապերն անշեղորեն ընդլայնվում են, 
մեծ հաջողությունների եք հասել երկրի զարգացման գործում: 

Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը 
վստահություն է հայտնել, որ հայ-ուկրաինական երկկողմ 
համագործակցությունը կշարունակի այսուհետ ևս զարգանալ 
բարեկամության և փոխըմբռնման ամուր հիմքի վրա: «Հայ 
ժողովրդի բարեկեցության բարելավման ուղղությամբ Ձեր 
երկարամյա աշխատանքն ու ջանքերը հերթական անգամ լայն 
աջակցություն ստացան Հայաստանի քաղաքացիների կողմից»,-
Սերժ Սարգսյանին ուղղված իր շնորհավորական ուղերձում 
ասել է Ուկրաինայի նախագահը: 

Լիտվայի Հանրապետության նախագահ Դալիա 
Գրիբաուսկայտեն Սերժ Սարգսյանին ուղղված 
շնորհավորական ուղերձում հույս է հայտնել, որ նրա 
նախագահության երկրորդ ժամանակահատվածում հայ-
լիտվական հարաբերություններն այսուհետ ևս կամրապնդվեն 
տնտեսական, մշակութային և քաղաքական կապերի 
զարգացման ճանապարհով: «Ցանկանում եմ նաև, որ 
Եվրոպայի հետ Հայաստանի մերձեցման արդեն թափ հավաքող 
գործընթացը դառնա մեր երկրները միավորող ամուր և 
փոխշահավետ օղակ»,-ասված է Լիտվայի Հանրապետության 
նախագահի ուղերձում: 

Լիբանանի նախագահ Միշել Սուլեյմանը ՀՀ նախագահ 
Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ 
շնորհավորել է Հանրապետության ղեկավարին 
ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ, 
հաջողություններ մաղթել գործունեության մեջ՝ վստահություն 
հայտնելով, որ բարձր մակարդակի փոխհարաբերությունները 
երկու բարեկամ պետությունների և հայ ու լիբանանցի 
ժողովուրդների միջև նույն ոգով կշարունակեն զարգանալ և 
ամրապնդվել: 

Սլովակիայի նախագահ Իվան Գասպարովիչն իր 
ուղերձում ևս մեկ անգամ հաստատել է Սլովակիայի 
ցանկությունը և հետաքրքրությունը՝ շարունակելու 
բազմակողմանի և փոխշահավետ համագործակցությունը 
Հայաստանի Հանրապետության հետ: «Վստահ եմ՝ նախորդ 
տարիների ընթացքում մեր պետությունների միջև ձեռքբերված 
համագործակցությունն այսուհետ ևս կամրապնդվի: Հույս 
ունեմ, որ մենք կշարունակենք զարգացնել 
փոխգործակցությունը և ինտենսիվ երկխոսությունն ինչպես մեր 
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պետությունների կառավարությունների, այնպես էլ 
պետությունների ղեկավարների մակարդակով»,- ասված է 
Սլովակիայի նախագահի ուղերձում: 

Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ 
Մահմուդ Ահմադինեժադը հույս է հայտնել, որ ՀՀ նախագահ 
Սերժ Սարգսյանի նախագահության երկրորդ շրջանում 
Հայաստանի զարգացման ընթացքը կշարունակվի շատ ավելի 
մեծ արագությամբ: «Շեշտելով Իրանի Իսլամական 
Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև 
բարեկամական և ամուր հարաբերություններն ընդլայնելու 
ուղղությամբ պատրաստակամությունը՝ Աստծուց հայցում եմ 
Ձերդ Գերազանցությանը քաջառողջություն և հաջողություններ, 
իսկ բարեկամ Հայաստանի կառավարությանն ու ժողովրդին՝ 
բարօրություն և փառք»,-ասված է Իրանի նախագահի 
ուղերձում: 

Եգիպտոսի նախագահ Մոհամեդ Մուրսին 
Հանրապետության նախագահին շնորհավորել և նրա մեծ 
ձեռնարկումներին հաջողություններ է մաղթել՝ բարեկամ հայ 
ժողովրդի փափագած առաջընթացը և բարեկեցությունը 
ապահովելու համար: 

Իսրայելի Պետության նախագահ Շիմոն Պերեսն Իսրայելի 
ժողովրդի և անձամբ իր անունից Նախագահ Սերժ Սարգսյանին 
շնորհավորել և հաջողություններ է մաղթել՝ վստահություն 
հայտնելով, որ Հայաստանի և Իսրայելի միջև 
հարաբերություններն ու համագործակցությունը կշարունակեն 
ընդլայնվել և ամրապնդվել: 

ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Սերժ Սարգսյանին 
շնորհավորել է վերընտրվելու կապակցությամբ. 

Վրաստանի նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլին 
շնորհավորել է Սերժ Սարգսյանին՝ ՀՀ նախագահի պաշտոնում 
վերընտրվելու կապակցությամբ: 

Նախագահական ընտրություններում տարած հաղթանակի 
կապակցությամբ Սերժ Սարգսյանը շարունակում է 
շնորհավորանքներ ստանալ: 
 

Ու՞մ է ձեռնտու 
01 Փետրվարի 2013   
ԱԻՄ առաջնորդ, ՀՀ նախագահի թեկնածու Պարույր 
Հայրիկյանի դեմ կատարված մահափորձի վարկածները 
կարող են բավականին շատ լինել՝ պայմանավորված 
լինելով անձնական, գործնական, քաղաքական և այլ բնույթի 
խնդիրներով: 
Նախաքննությունն ընթանում է և ճիշտ չէ պնդնել կամ 
կածիքներ հայտնել որոշակի վարկածների մասին: Միևնույն 
ժամանակ, կատարված դեպքը հետաքրքրիր է 
նախագահական ընտրությունների համատեքստում: 
Հասարակական-քաղաքական որոշակի շրջանակներ արդեն 
իսկ խոսում են մահափորձի քաղաքական ենթատեքստերի 
մասին՝ հիմնական շեշտը դնելով ընտրությունները 
ստվերելու և իրավիճակն ապակայունացնելու վրա: 
Այս մոտեցումը բավականին հետաքրքիր է, հատկապես, երբ 
հաշվի ենք առնում այն փաստը, որ նախընտրական 
գործընթացներն մեծամասամբ ընթանում են 
հանդուրժողականության մթնոլորտում, առանց 
հուզումների և քաղաքական իրավիճակի սրեցման: Միգուցե 
սա՞ է պատճառը, որ տեղի և արտասահմանյան որոշ 
շրջանակներ փորձում են ապակայունացնել իրավիճակն ու 
«պղտոր ջրում ձուկ որսալ»: Խնդիրն այն է, որ 
նախագահական ընտրությանը Սերժ Սարգսյանը մրցակից 
չունի, իսկ հնարավոր մրցակիցները, ինչ-ինչ 

պատճառներով դուրս գալով նախագահական մրցավազքից 
դեռևս 2012թ.վերջերին, անթաքույց նախանձով են հետևում 
քարոզարշավին: 
Ի դեպ, 2013թ. նախագահական ընտրությունը Հայաստանի 
անկախության շրջանում բացառիկ նշանակություն ունի, 
քանզի նախագահի հիմնական թեկնածու Սերժ Սարգսյանը 
բացառիկ հնարավորություն ունի լուծելու լեգիտիմության 
խդնիրը՝ ստացած քվեների համար պարտական լինելով 
միայն ու միայն ՀՀ քաղաքացուն: Այս իրավիճակում 
նախագահ Սարգսյանը հնարավորություն կունենա բեկում 
մտցնել Հայաստանի զարգացման գործընթացում՝ ի զորու 
լինելով լուծել մի շարք բովանդակային խնդիրներ: 
Հնարավոր է, որ այս հեռանկարը ձեռնտու չէ Հայաստանի 
քաղաքական և տնտեսական կյանքում որոշակի 
ազդեցություն և էլ ավելի հսկայական հավակնություններ 
ունեցող քաղաքական-տնտեսական խմբավորումներին և 
նրանց արտասահմանյան հովանավորներին: Հարց կարող է 
առաջանալ. ինչու՞ Պարույր Հայրիկյանը, այլ ոչ Հրանտ 
Բագրատյանը կամ Արման Մելիքյանը: Խնդիրն այն է, որ 
Հայրիկյանը հայտնի է միջազգային քաղաքական 
շրջանակներում դեռևս խորհրդային կայսրության դեմ 
ծավալած պայքարի տարիներից՝ Արևմուտքում և ԱՊՀ 
տարածաշրջանում համարվելով հակախորհրդային թիվ մեկ 
դիսիդենտը, ուստի և աղմուկը շատ ավելի մեծ կլինի՝ 
աննկատ չմնալով նաև միջազգային լրատվական 
գործակալությունների ուշադրությունից: 
Ինչևէ, նախաքննությունը կտա բոլոր հարցերի 
պատասխանը: Իսկ մինչ այդ, հասարակությունն ու 
քաղաքական գործընթացի մասնակիցները պետք է 
պատրաստ լինեն դիմակայելու իրավիճակի 
ապակայունացմանը միտված նոր փորձություններին, 
սադրանքներին և մարտահրավերներին: 
Արամ Ենգիբարյան  
 

Երեւան-Վան առաջին ուղիղ չվերթն 
ապրիլի 3-ին է 
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Մի քանի տարվա նախապատրաստական 
աշխատանքներից հետո սկսվում է Երեւան-Վան ուղիղ 
չվերթը, որի առաջին չվերթը կլինի ապրիլի 3-ին։ 
Ինչպես NEWS.am-ը տեղեկանում է «Նարեկավանք տուր» 
ընկերությունից, ապրիլի 3-ից շաբաթական երկու անգամ 
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կլինեն ուղիղ չվերթներ Երեւանից Վան եւ հակառակ 
ուղղությամբ։ 
Երեւան-Վան-Երեւան չվերթի միայն տոմսի արժեքը 
կլինի 250 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ։ Առաջին 
ամսվա համար տոմսերը կլինեն 20 տոկոս զեղչով՝ 200 
դոլարին համարժեք դրամով։ 
Լինելու են նաեւ զբոսաշրջային ամբողջական 
փաթեթներ՝ 3, 4 եւ 7 օրով, որոնց արժեքը լինելու է 180 
հազարից սկսած՝ ներառյալ ավիատոմսեր, սնունդ եւ 
հյուրանոցներ։ 
Երեւան-Վան-Երեւան չվերթն իրականացվելու 
«Նարեկավանք տուր» ընկերության, Վանի «Այանիս» 
ընկերության եւ  թուրքական «Բորա ջեթ» 
ավիաընկերությանը պատկանող եվրոպական 
արտադրության ATR 72-500 օդանավերով։ Թռիչքի 
տեւողությունը կլինի 40 րոպե։ 
 

Ժամկետային զինծառայող է սպանվել 
 
20 Փետրվարի 2013 - 14:03 

 Փետրվարի 19-ին հակամարտ զորքերի շփման գծի 
հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ տեղակայված դիրքերից 
մեկում, հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից 
մահացու վիրավորում է ստացել ժամկետային 
զինծառայող Գոռ Արթուրի Ղազարյանը (1992 թվական): 
Միջադեպի հետ կապված մանրամասները պարզելու 
համար տարվում է քննություն: Այս մասին հայտնում են 
ԼՂՀ ՊԲ տարածած մամուլի հաղորդագրությունում: 
ԼՂՀ ՊԲ-ն կիսում է ծանր կորուստն ու վիշտը ու իր 
ցավակցությունը հայտնում զոհվածի ընտանիքի 
անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին: 
HayNews.am 
 

Կոչ են անում չապակայունացնել 
Սամցխե-Ջավախքի տարածաշրջանը 

20 Փետրվարի 2013 - 15:51 

  
Հաշվի առնելով վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում 
Սամցխե-Ջավախք տարածաշրջանում տեղի ունեցած 
իրադարձությունները, այն է ` իշխող «Վրացական 
Երազանք» կոալիցիայի ակտիվիստների եւ «Միացյալ 
Ազգային Շարժման» կողմնակից Ախալքալաքի շրջանի 
պաշտոնյաների կողմից կազմակերպված 
հանրահավաքները, Սամցխե-Ջավախքի հայկական 
հասարակական կազմակերպությունների խորհուրդը 
կողմերին կոչ է անում չապակայունացնել 
տարածաշրջանը եւ առաջնահերթությունը տալ 
տարածաշրջանում առկա հրատապ մի շարք խնդիրների 
լուծմանը: Խորհուրդը նաեւ դիմում է Ջավախքի 
ազգաբնակչությանը լինել կազմակերպված, չտրվել 
Վրաստանում տեղի ունեցող ներքին 
իրադարձություններին, քանզի տարածաշրջանի 
կայունությունը խախտելը չի բխում մեր 
ազգաբնակչության շահերից: 

Կայացել է Հյուսիս-հարավ 
ճանապարհային միջանցքի 

ներդրումային ծրագրի կառավարման 
խորհրդի հերթական նիստը 

22 Փետրվարի 2013 - 12:31 

 
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ 
կառավարությունում տեղի է ունեցել Հյուսիս-հարավ 

ճանապարհային միջանցքի և քաղաքային կայուն զարգացման 
ներդրումային ծրագրի կառավարման խորհրդի հերթական 

նիստը: 
 

Օրակարգի առաջին հարցով խորհրդին է ներկայացվել 
առկա նախագծերի հիման վրա Արտաշատ-Երևան, 
Աշտարակ-Թալին կառուցվող ճանապարհահատվածի 
եռաչափ մոդելավորումը: Արձանագրվել է, որ 
ճանապարհահատվածների կառուցման տեխնիկական 
լուծումները համապատասխանում են միջազգային 
չափանիշներին: 
Այնուհետև քննարկվել է տրանշ-2 (Աշտարակ-Թալին) 
ճանապարհահատվածի հողերի օտարման և 
տարաբնակեցման ծրագրի (ՀՕՏԾ) իրականացման 
ընթացքը: Ծրագիր ընթանում է ըստ սահմանված 
ժամանակացույցի: Հողերի օտարման գործընթացի 
իրականացումը սկսվել է ՀՀ Արագածոտնի մարզի 
Կաթնաղբյուր, Եղնիկ, Դավթաշեն, Վերին և Ներքին 
Սասնաշեն համայնքների ազդեցության ենթակա հողերի 
օտարումից: Կնքվել են 124 օտարման պայմանագրեր 
մասնավոր և համայնքային հողերի ձեռքբերման համար, 
որոնց մասով տրվել են համապատասխան 
փոխհատուցումներ:  Ճանապարհահատվածում WGS 
համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային 2-րդ 
դասի ցանցերի ստեղծման կատարումը հանձնարարվել է 
ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի 
կադաստրի պետական կոմիտեին: Տիգրան Սարգսյանը 
ծրագրի ղեկավարներին հանձնարարել է ուշադրության 
կենտրոնում պահել ճանապարհահատվածի 
անվտանգության չափանիշների պահպանման հարցերը՝ 
միջազգային տեխնիկական լուծումներին 
համապատասխան:  
HayNews.am 
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Հայաստանի ԱԳՆ-ն 2012-ին 
շարունակել է աշխատանքը Հայոց 
ցեղասպանության միջազգային 

ճանաչման ուղղությամբ 
Հունվար 24, 2013 | 13:42  
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն 
դիվանագիտական ներկայացուցչությունները 2012թ. մի շարք 
քայլեր են ձեռնարկել ի կատարումն Ցեղասպանության 100-
ամյակի միջոցառումների կազմակերպման պետական 
հանձնաժողովի ստեղծման մասին ՀՀ նախագահի 
հրամանագրի: Այդ մասին ասվում է Հայաստանի ԱԳՆ-ի 2012թ. 
Զեկույցում: 
«Հայոց Ցեղասպանության 97-րդ տարելիցի կապակցությամբ 
բազմաթիվ երկրներում անց են կացվել ոգեկոչման եւ 
հիշատակի հարյուրավոր միջոցառումներ, կազմակերպվել են 
կոնֆերանսներ եւ ցուցահանդեսներ, որոնց աջակցություն են 
ցուցաբերել ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունները։ 
2012թ. հունվարի 23-ին Ֆրանսիայի Սենատն ընդունեց Հայոց 
Ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքի 
նախագիծը: Չնայած օրնեքի ուժի մեջ մտնելուն խոչընդոտ 
հանդիսացավ Ֆրանսիայի Սահմանդրական խորհրդի 
որոշումը, Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա 
Հոլանդը տարբեր առիթներով բազմիցս վերահաստատեց 
նպատակադրվածությունը հասնելու Ֆրանսիայում Հայոց 
ցեղասպանությունը ժխտումը քրեականացնող օրենքի 
ընդունմանը»,- ասված է զեկույցում։ 
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Բակո Սահակյանը շնորհավորեց 
Արցախյան շարժման 25-ամյակը 

20 Փետրվարի 2013 - 17:34 

 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո 

Սահակյանը Արցախյան շարժման 25-ամյակի կապակցությամբ 
ուղերձ է հղել, որում, մասնավորապես ասվում է։ 

 
«Թանկագին հայրենակիցներ, 
Սիրելի արցախցիներ, 
Քսանհինգ տարի առաջ այս օրը շրջադարձային եղավ 
Արցախի եւ ողջ հայ ժողովրդի համար: Մենք ազգովի 

ոտքի ելանք միջազգային հիմնարար նորմերին ու 
սկզբունքներին համահունչ խաղաղ եւ օրինական 
պահանջով` վերականգնելու պատմական 
արդարությունը, պաշտպանելու մեր ոտնահարված 
արժանապատվությունը, իրավունքներն ու 
ազատությունները: 
 
1988-ի շարժման հիմքում ընկած էր մեր ժողովրդի 
պայքարը` օտար լծի, մոտ յոթ տասնամյակների 
ընթացքում չդադարող բռնությունների եւ ճնշումների 
դեմ: Չնայած այդ ամենին, ազգային-ազատագրական այս 
պոռթկումը չէր սերմանում թշնամանք ու ազգային 
ատելություն հարեւան ժողովրդի հանդեպ: Բայց 
Ադրբեջանը մեր քաղաքակիրթ պահանջներին ու խաղաղ 
ցույցերին պատասխանեց կոտորածներով, ջարդերով, 
տեղահանումներով ու հալածանքներով: Կրկին փորձ 
արվեց հայկական հարցը լուծել արդեն իսկ փորձարկված 
մեթոդով` ցեղասպանությամբ: 
 
Սակայն այս անգամ այդ հրեշավոր քաղաքականությունը 
դատապարտված էր ձախողման: Համայն հայությունը 
միավորվեց ու բռունցքվեց` ի պաշտպանություն 
Արցախի, հայրենի երկրի ու ժողովրդի, նրա պատվի ու 
հուսալի ապագայի: Հայ ազգի լավագույն զավակների 
արյան գնով, սխրանքների եւ անձնվիրության շնորհիվ 
մենք կարողացանք ոչ միայն պաշտպանել մեր 
անկախությունն ու ազատությունը, այլ նաեւ արժանի 
հակահարված տալ թշնամուն` խաղաղություն եւ 
կայունություն հաստատելով ողջ տարածաշրջանում: 
Հավերժ փառք ու պատիվ հայրենիքի նվիրյալներին: 
 
Սիրելի հայրենակիցներ, 
Անդրադարձ կատարելով 25 տարվա մեր անցած 
ճանապարհին` կարող ենք պատվով ու հպարտությամբ 
արձանագրել, որ կյանքի կոչելով 88-ի գաղափարները, 
հայ ժողովուրդը վերականգնել է իր պետականությունը, 
եւ այսօր Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք կուռ 
եռամիասնության շնորհիվ ինքն է տնօրինում իր 
ճակատագիրը, անսասան պահում հայրենի երկրի 
սահմանները, շենացնում պապերի հողն ու վառ պահում 
հարազատ օջախի կրակը:   
Մենք այսուհետ էլ ազգովի կանենք ամեն ինչ այսքան 
թանկ գնով նվաճած մեր անկախ պետականության 
շարունակական ամրապնդման համար: Դա բացառիկ 
արժեք է, առանց որի անհնար է պատկերացնել 
հայրենիքի ու ժողովրդի հարատեւումն ու զորացումը: 
 
Թանկագին արցախցիներ, 
Հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ 
անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ, Հայաստանի եւ 
Սփյուռքի մեր բոլոր քույրերին ու եղբայրներին այս մեծ 
տոնի կապակցությամբ: Մաղթում եմ խաղաղություն, 
քաջառողջություն եւ մեծագույն հաջողություններ»: 
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Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեմ էր Խոջալուի 
և Շուշիի ազատագրմանը 

20 Փետրվարի 2013 - 16:20 

 
Արկադի Տեր-Թադևոսյանն Արցախյան շարժման 25-
ամյակի առիթով հրավիրված ասուլիսին եկել էր 
փաստաթղթային փաթեթով` ասելու այն, ինչի մասին չի 
խոսվում: 
Կոմանդոսը վստահեցրեց` Խոջալուի ազատագրման 
գործողություններն ավելի վաղ կսկսվեին, եթե այն 
ժամանակվա Հայաստանի իշխանությունները 
չխոչընդոտեին. «Գիշերը պետք է սկսվեր Խոջալուի 
օպերացիան, բայց հանկարծ գիշերվա ժամը 5-ին 
Հայաստանից նամակ ենք ստանում, որում պահանջում 
են դադարեցնել ռազմական գործողությունները»:  
Բնականաբար, Կոմանդոսը չշրջանցեց նաև Շուշիի 
ազատագրման հետ կապված տարակարծությունները: 
Արկադի Տեր- Թադևոսյանը պնդեց` ՀՀ առաջին 
նախագահը դեմ էր Շուշիի ազատագրմանը. «Տեր-
Պետրոսյանն ասել էր` դուք քանի գլխանի եք, որ որոշել 
եք ազատագրել Շուշին: Աշոտ Բլեյանը, Էդուարդ 
Գրիգորյանը, Աշոտ Մանուչարյանն էլ դեմ էին»:  
ՀՀ առաջին նախագահին հասցեագրված 
մեղադրանքներն այսքանով չսահմանափակվեցին, ավելի 
ուշ` Արկադի Տեր-Թադևոսյանը նկատեց, թե Լևոն Տեր-
Պետրոսյանը բանակցությունները վարում էր, Արցախն 
Ադրբեջանի կազմում թողնելու տրամաբանության 
շրջանակում , ինչին ղարաբաղյան ղեկավարությունը դեմ 
էր. «1994 թ կնքված զինադադարի փոխարեն պետք է 
կնքվեր հաշտության պայմանագիր և «հարցը պետք է 
վերջնականապես փակվեր»: 
HayNews.am-ի հարցին` այսօրվա իշխանությունների 
արտաքին քաղաքականությունն Արցախի հարցում ձեզ 
գոհացնո՞ւմ է, ի վերջո, բանակցային սեղանին դրված 
փաստաթղթի բովանդակությունը մեծ 
փոփոխությունների չի ենթարկվել այս տարիներին, 
Կոմանդոսը պատասխանեց. «Ինչպես ԵԱՀԿ Մինսկի 
խմբի նախկին համանախագահ (1992-1996 թթ.) 
Վլադիմիր Կազիմիրովն է ասում` բանակցությունները 
պետք է սկսել զրոից և Արցախին վերադարձնել 
բանակցային սեղան: Մենք շատ ժամանակ ենք կորցրել: 
Դա մեր մեծագույն սխալներից մեկն էր: Արցախի 

միջազգային ճանաչումը դեռ շատ կձգձգվի, բայց մենք 
մեծ հաշվով ճիշտ ուղու վրա ենք այս առումով: Բակո 
Սահակյանն ու Սերժ Սարգսյանն իմ ընկերներն են ու 
համախոհները: Նրանք չեն կրկնի այն սխալները, որ 
նախկինում թույլ էր տալիս Հայաստանը»:  
Վերջին մտքի համատեքստում Արկադի Տեր-
Թադևոսյանը նշեց, թե ՀՀՇ-ն ինչ իրավունքով է խոսում 
արտագաղթից և ձերբակալություններից, երբ դրանց 
հիմքերն իրենց օրոք էն դրվել. «Իմ զինակից ընկերներից, 
օրինակ, Վալերի Բալայանին, ով նաև Շուշիի 
ազագրմանն էր մասնակցել` նստեցրեցին, շատերն էլ 
փախան երկրից, որ նույն ճակատագրին չարժանանան»:  
Կոմանդոսն ասաց, թե ՀՀ երկրորդ նախագահի 
պաշտոնավարման տարիներին էլ իրեն ցանկացել են 
քաղաքական խաղերի մեջ ներքաշել, բայց հրաժարվել է. 
«Ինձ ստիպում էին աջակցել նախագահ Ռոբերտ 
Քոչարյանին: Պատկերացրեք իմ վիճակը, որ ինձ ասում 
էին ինչ-որ մեկին սատարեք, ես չէի կարող սատարել 
Ռոբերտ Քոչարյանին, ես հարգում եմ նրան, բայց ես 
քաղաքական գործիչ չեմ»: 
Կոմանդոսը հիշեցրեց, որ քաղաքական հարթությունում 
վեճեր է ունեցել նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, երբ 
փորձում էր կամուրջ լինել ՀՀՇ-ի և Դաշնակցության 
միջև. «Դրանից հետո դաշնակները կարծեցին, թե ես ՀՀՇ-
ական եմ»։  
HayNews.am 
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Այն փողոցը, որտեղ ծնվել է Հրանտ 

Դինքը, կոչել են նրա անունով 
 

 
Փետրվար 05, 2013 | 16:13  
Թուրքիայի Մալաթիայի քաղաքապետ Ահմեդ Չաքըրը 
հայտարարել է, թե քաղաքի բազմաթիվ փողոցներ են 
վերանվանել՝ շետելով, թե հիշել են նաեւ Մալաթիայում 
ծնված եւ 2007-ին սպանված Հրանտ Դինքին։ 
Թուրքական Radikal-ի փոխանցմամբ՝  Մալաթիայի 
քաղաքապետ Ահմեդ Չաքըրը նշել է, թե քաղաքում 
փողոցների վերանվանումներում չեն մոռացել 
Մալաթիայում ծնված հայտնի մարդկանց։ Նա նշել է, թե 
այն փողոցում, որտեղ ծնվել է  Ստամբուլի հայկական 
«Ակոս» շաբաթաթերթի նախկին գլխավոր խմբագիր 
Հրանտ Դինքը, քաղաքապետարանը որոշում է կայացրել 
վերանվանել նրա անունով: 
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Ավստրալացի պատգամավորը 
խորհրդարանում բարձրացրել է Հայոց 
ցեղասպանության ճանաչման հարցը 

 
Փետրվար 22, 2013 | 02:13  

Ավստրալիայի դաշնային խորհրդարանի անդամ, 
Ավստրալիայի շքանշանով պարգեւատրված Ջոն 
Ալեքսանդրը խորհրդարանում բարձրացրել է Հայոց 
ցեղասպանության ճանաչման հարցը: Այս մասին 
հաղորդում է «Armenia Online». ավստրալիական 
ինտերնետ պարբերականը: 
Իր հայտարարությունում Ալեքսանդրը բարձր է 
գնահատել ավստրալահայ Ժակ Բարանի կյանքը, ով 
ճանաչվել է Ռայդ քաղաքի տարվա քաղաքացի: 
Ալեքսանդրը, մասնավորապես, նշել է. «20-րդ դարի 
սկզբին հայ ժողովրդի դեմ կատարված 
ցեղասպանությունը ստիպել է նրանց ցրվել ողջ 
աշխարհով մեկ, ինչը բազմաթիվ խոչընդոտներ է 
ստեղծել հայերի յուրօրինակ մշակույթի պահպանման 
համար»: 

Եվրամիությունը ողջունում է 
առաջընթացը հայաստանյան 

ընտրություններում 

 
20 Փետրվարի 2013 - 17:08 

 Եվրամիությունը ողջունում է Հայաստանում նախագահական 
վերջին ընտրություններում արձանագրված առաջընթացը, 
միեւնույն ժամանակ՝ կոչ է անում արձագանքել առկա 
մտահոգություններին ու բարեփոխել ընտրական 
օրենսդրությունը։ 
Այդ մասին ասվում է Եվրամիության փոխնախագահ, 
արտգործնախարար Քեթրին Էշթոնի եւ ընդարձակման 

հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեի՝ այսօր 
տարածած հայտարարության մեջ, փոխանցում է 

«Ազատություն» ռադիոկայանը։ 
Հաշվի առնելով ընտրությունների նախնական 
արդյունքները, ինչպես նաեւ միջազգային դիտորդների 
հրապարակած գնահատականները՝ պաշտոնական 
Բրյուսելը հայտարարում է. - «Մենք ողջունում ենք, որ 
Հայաստանի իշխանությունները շարունակել են 
առաջընթաց արձանագրել այս ընտրությունները 
միջազգային չափանիշներին համապատասխան 
անցկացնելու իրենց ջանքերում»։ 
Եվրոպացի երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների 
համատեղ հայտարարությունը փաստում է, որ այս 
ընտրություններում հատկապես բարեփոխվել է 
ընտրական գործընթացի վարչարարությունը, 
երաշխավորվել է բոլոր թեկնածուների՝ ազատորեն 
քարոզարշավ իրականացնելու իրավունքը, բարելավվել է 
ընտրացուցակների որակը։ 
«Միեւնույն ժամանակ, արտաքին հարցերով 
բարձրագույն հանձնակատար Էշթոն եւ ընդարձակման 
հարցերով հանձնակատար Ֆյուլեն ակնկալում են, որ 
առաջիկայում Հայաստանի իշխանությունները պատճաշ 
կարգով արձագանքեն մի շարք ակնառու 
մտահոգությունների, այդ թվում՝ հանրային 
ծառայողների կողմնակալության, վարչական ռեսուրսի 
չարաշահման եւ ընտրողների վրա ճնշում գործադրելու 
վերաբերյալ հաղորդումներին», - «Ազատություն» 
ռադիոկայանի հետ զրույցում ասում է Ֆյուլեի խոսնակ 
Պիտեր Ստանոն եւ հավելում. - «Մենք նաեւ քաջալերում 
ենք Հայաստանի իշխանություններին սկսել 
ընտրություններին վերաբերող օրենքները բարեփոխելու 
համապարփակ եւ թափանցիկ գործընթաց՝ 2012-ի 
խորհրդարանական ընտրություններից հետո 
միջազգային դիտորդների տված 
հանձնարարականներին համապատասխան»։ 
Բրյուսելում աշխատող «Ազատություն» ռադիոկայանի 
թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը հետաքրքրվել է, թե արդյոք 
այս գնահատականից հետո Հայաստանը կարող է 
ակնկալել առավել մեծ աջակցություն եվրոպական 
կառույցներից։ Ի պատասխան` եվրոպացի պաշտոնյան 
հորդորել է մի փոքր սպասել։ «Հաջորդ ամիս՝ մարտին, 
մենք կհրապարակենք մեր հերթական զեկույցը՝ 
Հարեւանության անդամ երկրներից յուրաքանչյուրի, այդ 
թվում՝ Հայաստանի արձանագրած առաջընթացի մասին, 
եւ այդ ժամանակ ձեր հարցի պատասխանն առավել 
հստակ կլինի», - ասել է Եվրամիության ընդարձակման 
հարցերով հանձնակատարի խոսնակ Պիտեր Ստանոն։ 
Ընտրությունների լավ կազմակերպումը ողջունող 
հայտարարությամբ է հանդես եկել Եվրոպայի ամենամեծ 
քաղաքական ուժի՝ Եվրոպական ժողովրդական 
կուսակցության (ԵԺԿ) ղեկավար Վիլֆրիդ Մարտենսը, ով 
նաեւ շնորհավորել է Սերժ Սարգսյանին` հաղթանակի 
կապակցությամբ։ «Ես ուրախ եմ, որ այս 
ընտրությունները լավագույնն էին երկրում անցկացված 
ընտրությունների մեջ եւ մեծամասամբ 
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համապատասխանում էին միջազգային չափանիշներին», 
- հայտարարել է ԵԺԿ-ի նախագահը եւ վստահություն 
հայտնել, թե Հայաստանի ժողովրդավարացման 
գործընթացը է՛լ ավելի կընդլայնվի Սերժ Սարգսյանի 
նախագահության ներքո։ 
 

Թուրք ազգայնական լրագրողը՝ 
Օջալանի հայ լինելու մասին 

 
Փետրվար 09, 2013 | 00:04 

Թուրքական Milli Gazete պարբերականի լրագրող 
Մեհմեդ Շեւքեթ Էյգինն իր «Հարցն այդքան հեշտ եւ 
մատչելի չէ» զավեշտալի հրապարակման մեջ կրկին 
օրակարգ է բերել PKK-ի առաջնորդ, Իմրալը կղզում ցմահ 
բանտարկված Աբդուլլահ Օջալանի հայ լինելու մասին 
խոսակցությունները՝ փորձելով Թուրքիայի քուրդ 
բնակչությանը հավատացնել, թե պետք չէ հավատալ 
«հայ» Օջալանին եւ «հայերի» կողմից ստեղծված PKK-ին 
(Քուրդիստանի բանվորական կուսակցություն)։ 
Թուրքական Habervaktim.com կայքը ներկայացրել է 
հիշյալ հրապարակումը, որում թուրք լրագրողը, 
փաստարկելով թե ինչու Թուրքիայում քրդական հարցը 
չի լուծվի, բերում է 7 կետից բաղկացած հիմնավորում. 
  

1. PKK-ն վերջին 30 տարում հարյուրմիլիրադավոր 
դոլարների հասնող թմրանյութերի եւ 
անօրինական զենքերի վաճառքով է զբաղվել։ 
Ոմանք շատ գումար են աշխատել եւ հարստացել։ 

2. PKK-ն դրսից քրդական շարժման պես է երեւում, 
սակայն այն իրականում գաղտնի հայկական 
շարժում է, որն ուզում է Անատոլիան կրկին 
քրիստոնյաների հայրենիք դարձել եւ մեծ 
Հայաստանի երազանքն իրականացնել։ Այս 
գործի հետեւում են սիոնիզմը, իմպերիալիզմը եւ 
խորքային ուժերը։ Հայերը Թուրքիայից 
պահանջում են այսօրվա Հայաստանի 4 կամ 5 
անգամ ավելի մեծ հող։ Այսինքն, PKK-ին չի լինի 
վերացնել, եթե փորձեն վերացնել, կվերացնեն 
այդ փորձն անողին։ 

3. Այն ժամանակահատվածում, երբ PKK-ն 
շարունակվի դիտարկվել որպես քրդական 
շարժում, ահաբեկչությունը չի վերանա։ 

4. Այսօր մեր երկրում ապրում են մեկ միլիոն 
երկքաղաքացի քրիստոնյաներ եւ այդքան էլ՝ 
հրեաներ։ 

5. Շատ կարեւոր դիրքերում են գտնվում եւ 
արտաքուստ մուսուլման են ձեւանում 
Բագրատունիները, ովքեր երկերեսանի 
քաղաքականություն են իրականացնում։ Մինչ 
Բագրատունիները չբացահայտվեն, 
ահաբեկչությունը չի վերանա։ 

6. PKK-ի խաղում շատ կարեւոր մի անձի երկու 
անուն կա՝ մեկը մուսուլմանական քրդական 
անունն է, մյուսը՝ գաղտնի եւ հիմնական անունը՝ 
Արթին։ Այն պնդումը ճի՞շտ է։ Եթե ճիշտ է, ապա 
պետք է բացահայտվի, հակառակ դեպքում 
ահաբեկչությունը չի վերանա։ 

7. Եվրամիությունը, ԱՄՆ-ը, Սիոնիզմը, 
խաչակիրները եւ իմպերիալիստները մտադրվել 
են Թուրքիան պառակտել։ Եւ մինչեւ նրանց 
պլանները չխառնենք, խաղը չենք հաղթի։ 

Habervaktim.org կայքն այս հրապարակման վերջում 
ներկայացնում նաեւ իր պնդումները Աբդուլլահ Օջալանի 
հայ լինելու մասին, ըստ որի, Օջալանի հայրը հայ է։ 
«Օջալանի գյուղը՝ Ամարան, նախկինում հայկական 
բնակավայր է եղել։ Աբդուլլահ Օջալանին ընտանիքում 
ասել են Արթին Հակոբյան։ Բացի այդ, Աբդուլլահ 
Օջալանը քրդերեն էլ չգիտի։ 
Ամարա գյուղը, որտեղ ապրում է Օջալանի ընտանիքը, 
իրականում հայկական գյուղ է։ Սակայն գյուղի 
բնակչությունը 1915-ի տեղահանության ժամանակ փոխել 
է ինքնությունը եւ քրդացել։ Գյուղի բնակչությունը փոխել 
է նաեւ անուններն ու կրոնը։ Թուրքիայում այդ գյուղի 
պես հազարավոր գյուղեր կան։ 
Թուրքիայի պատմագիտական ընկերության նախկին 
նախագահ Յուսուֆ Հալաչօղլուն բազմիցս հայտարարել 
է, որ PKK-ում եւ BDP-ում (քրդական «Խաղաղություն եւ 
ժողովրդավարություն» կուսակցություն) բազմաթիվ 
հայեր կան եւ Օջալանն էլ հայ է։ Հալաչօղլուն նաեւ 
հայտնել էր քրդացած հայերի գյուղերի անունները։ 
1980-ականներին ԱՍԱԼԱ-ն ցրվեց եւ նոր ինքնություն 
ձեռք բերելով՝ կազմավորվեց PKK-ն։ Հայերը, 
հասկանալով, որ դրսից Թուրքիային դրսից հարվածելով 
արդյունքի չեն կարողանա հասնել, իրենց նպատակներն 
իրականացնելու համար սկսեցին Թուրքիայի ներքին 
գործերին խառնվել։ 
Հայտնի է, որ PKK-ի կազմավորվելուց մինչ այսօր նրան 
ամենաշատը Հայաստանն է աջակցել։ Ապացուցվել են, որ 
քրդի անվան տակ մի շարք հայեր Թուրքիայում 
պատգամավոր են եղել, ինչպես նաեւ ղեկավարել են 
PKK-ն։ Այսինքն, PKK-ն իրականում քրդական կառույց չէ։ 
Այն քրդերին օգտագործելու միջոցով Թուրքիան 
բաժանելու ցանկություն ունեցող հայկական 
կազմակերպություն է»,-նշվում է Habervaktim-ում։ 
Թուրքական կայքը հրապարակման վերջում մեջբերում է 
Սարգիս Հացպանյանի արած հայտարարությունը, թե 
հունվարի 9-ին Փարիզում սպանված եւ PKK-ի 
հիմնադիրներից հանդիսացող Սաքինե Ջանսըզը եւս հայ 
է։ 
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Թուրք գործարարը Թուրքիային կոչ է 
անում ճանաչել Հայոց 
ցեղասպանությունը.  

 
Փետրվար 04, 2013 | 00:04  
Թուրքական «Ոչ ասենք ռասիզմին եւ 
ազգայնականությանը» շարժման կայքի գլխավոր էջում 
հայտնվել է հրեական արմատներով թուրք խոշոր 
գործարար, «Ալարկո» հոլիդինգի սեփականատեր Իսհաք 
Ալաթոնի՝ ամիսներ առաջ «Թուրքիայի տնտեսական եւ 
սոցիալական հետազոտությունների» հիմնադրամին 
(TESEV) ուղարկած նամակը, որում կոչ է անում ջանքեր 
գործադրել, որպեսզի Թուրքիան ընդունի Հայոց 
ցեղասպանությունը։ 
«Սիրելի բարեկամներ, 2015-ին դեռ 3 տարի կա, սակայն 
այն շատ աննկատ կանցնի... Մոտենում է 2015-ի ապրիլի 
24-ը եւ եկեք մեր մերժողական քաղաքականությունը 
փոխենք։ Արդեն ամոթ է... Ես հոգնել եմ անցյալի հետ 
առերեսվելու վախից։ Եկեք բարձրացնենք մեր ձայնը։ 
Մեր երկրի եւ հասարակության հանդեպ հարգանք 
ստեղծելը մեր ապագա սերունդների հանդեպ մեր 
պարտքն է։ 
90 տարի մենք բազմաթիվ մեղքեր ենք գործել։ 
Կմախքները լցրել ենք պահարանները եւ փակել դռները։  
90 տարի է՝ աշխարհին կույր ենք ասում։ Վախենում ենք 
առերեսվել։ Մեզ սովորեցրել են վախենալ։ Կմախքները 
պահարաններում փտում են, իսկ դրանց հոտն արդեն 
անտանելի է դարձել։ Ես արդեն չեմ կարողանում շնչել, 
իսկ դո՞ւք։ Ես շատ նախաձեցի բուլղարացի 
պատգամավորներին, ովքեր ընդունեցին, որ թուրքերի 
հանդեպ անիրավ են վարվել։ 
Եկեք մենք էլ մեր ձայնը լսելի դարձնենք Անկարայի մեր 
պատգամավորներին։ Պատգամավորներն էլ թող այն 
լսելի դարձնեն իրենց կուսակցությունների 
ղեկավարներին։ Թող օգնեն, որ կարողանանք բացել 
կմախքներով լեցուն մեր պահարանները։ Մեզ հարիր 
հուղարկավորության միջոցառումներց հետո մեկ րոպե 
լռությամբ հարգանքի տուրք մատուցենք եւ մաքրենք մեր 
մեղքերը։ 
«Արդարամիտ մարդուն հարիր չէ հայրերի կատարած 
մեղքերը թողնել երեխաների եւ թոռների ուսերին»,-
ասում էր իմ փիլիսոփայության դասախոսը։  Ես արդեն 
հարգանք եմ փնտրում։ Մեծ նշանակություն եմ տալիս 
հարգանքին։ Օգնեք ինձ։ Հարգանքներով՝ Իսհաք 
Ալաթոն»,-նշվում է  թուրք գործարարի նամակում։ 

Հայ կանայք միայնակ չեն. թուրք կանայք 
ի պաշտպանություն հայ կանանց 
բողոքի երթ են իրականացրել 
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Ստամբուլի հայերով բնակեցված Սամաթիա 
թաղամասում վերջին 2 ամսվա ըթնացքում տարեց հայ 
կանանց դեմ հարձակումների դեմ փետրվարի 3-ին 
բողոքի երթ են իրականացրել թուրք կանայք: 
Թուրքական «Էթհա» կայքի փոխանցմամբ` Ստամբուլի 
«Ֆեմինիստական կոլեկտիվ»-ի կոչով 
Քոջամուսթաֆափաշայի հրապարակում հավաքված 
կանայք իրենց բողոքն հայտնել հայ կանանց դեմ 
հարձակումների եւ պատկան մարմինների 
անգօրծության դեմ: 
Երթի սկզբում Քայուշ Չալըքմանը հայերենով տեքստ է 
կարդացել, որից հետո նույն տեքստը թուրքերենով 
ընթերցել է Դիրեն Շենը: Հայտարարության մեջ 
քննադատության է ենթարկվել իրավապահների կողմից 
հարձակումները որպես գողություն ներկայացնելը, 
ինչպես նաեւ նշվել է, որ իրավապահները որեւէ հստակ 
պարզաբանում չեն տալիս հարձակումների վերաբերյալ: 
Այնուհետ հավաքված կանայք սկսել են երթը` ձեռքերում 
պահելով. «Ես Մարիցան եմ», «Ես Եվան եմ», «Ես 
Թուրֆանդան եմ», «Ես Սուլթանն եմ» գրություններով 
պաստառները: 
 

Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱՅԻՆ-ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ - Թ. Հ. Թ. 

Պատգամաւորական ժողովի ընտրութիւններ 
(1980-2012 թթ. ներառեալ) 

²ÉÇù ûñ³Ã»ñÃ, Â»Ññ³Ý, Երկուշաբթի, 04 Փետրւար 2013  

Ի՞նչ են ասում թւերը 
2012 թ. նոյեմբերի 16-ին կայացան Թեհրանի հայոց թեմի 
Պատգամաւորական ժողովի (ՊԺ) 15-րդ շրջանի 
ընտրութիւնները: Այդ առթիւ 1980 թւականից սկսած 
«Ալիք» օրաթերթում ընտրական յանձնախմբերի 
հաղորդագրութիւնների հրապարակած տւեալների 
հիման վրայ փորձել ենք համեմատութիւններ անցկացնել 
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տասնամեակների ընթացքում կատարւած 
ընտրութիւնների վերաբերեալ: 
Այս յօդւածով չենք յաւակնում հասարակագիտական-
մասնագիտական ուսումնասիրութեան, սակայն յոյս 
ունենք, որ այս հրապարակումը կարող է առիթ 
հանդիսանալ սոյն բնագաւառում առաւել բանիմաց եւ 
մասնագէտ անհատների նոր հրապարակումների: 
Ուսումնասիրութիւնը բաժանել ենք երկու մասի. 
առաջինում ներկայացնում ենք 1980 թւականից մինչ 
այսօր կայացած ՊԺ-ի ընտրութիւնների 
համեմատութիւնները, ինչպէս նաեւ նրա 
համեմատութիւնը՝ խորհրդարանական ընտրութիւնների 
հետ: Իսկ երկրորդ մասում անդրադառնալու ենք ՊԺ-ի 
15-րդ շրջանի ընտրութիւններին: 
 
«Ալիք»-ում հրապարակւած տեղեկութիւնների հիման 
վրայ կազմել ենք յատուկ աղիւսակ, որտեղ նշւած են 1980 
թւականի ՊԺ-ի 10-րդ շրջանից սկսած եւ 2012 թ. 15-րդ 
շրջանով վերջացրած ընտրութիւնների տւեալները: 
Հարկ է նշել, որ չյաջողեցինք ձեռք բերել 2004 թւականի 
ՊԺ-ի ընտրութիւնների տւեալները, որով բանաւոր 
կատարւած հարցումներով այդ շրջանի մասնակիցների 
թիւը մօտաւոր 4900 ենք նկատի առել: 

 
Այժմ փորձենք Ա աղիւսակում նշւած թւերի հիման վրայ 
վերլուծել Թեհրանի հայ համայնքի հինգ 
ընտրատարածքների արդիւնքները՝ 1980 թւականից 
մինչեւ այսօր: 

ա- Կենտրոն ընտրատարածք 
 
Նկատելի է, որ 1980 թւականին այս շրջանը 2398 ձայնով 
կազմել է ընտրութիւնների ընդհանուր 5628 
մասնակիցների 42 տոկոսը, սակայն 1986 թւականին 3981 
ձայնով կազմել է ընդհանուր 10438 մասնակիցների 38 
տոկոսը՝ 4 տոկոսով պակաս նախորդ շրջանից, թէպէտ 
1583 ձայնով աւելացել են այս շրջանի ընտրողները: 
Տոկոսային նւազման ընթացքը շարունակւել է նաեւ 2000 

թւականին, այս անգամ Կենտրոնը 2788 ձայնով կազմել է 
ընդհանուր 8986 մասնակիցների 31 տոկոսը, 7 տոկոսով 
պակաս 1986 թւականի համեմատ. 1193 ձայնով եւս 
նւազել է Կենտրոնի ընտրողների թիւը: 
 

 
Նոյն յարաբերակցութիւնը առաւել անկում է ապրել 2008 
թւականին կայացած ՊԺ-ի 14-րդ շրջանի 
ընտրութիւններում, երբ ընդհանուր 5174 մասնակիցների 
համեմատութեամբ՝ Կենտրոնը 997 ընտրողներով կազմել 
է ընդհանուրի 19 տոկոսը միայն: Սակայն, 2012 
թւականին փոքր ինչ բարելաւելով արդիւնքը՝ 1297 
ձայնով կազմել է ընդհանուր 5555 մասնակիցների 23 
տոկոսը՝ 300 ձայներ եւս աւելացնելով մասնակիցների 
թւին: 
Կարելի է եզրակացնել, որ Կենտրոնը ընտրողների 
առումով 1980 թւականի համեմատ՝ 19 տոկոսով նւազում 
է արձանագրել ընտրութիւնների ընդհանուր թւի 
համեմատ: 
Կենտրոնում ամենաբազմամարդ ընտրութիւնը կայացել 
է 1986 թւականին՝ 3981 մասնակիցներով, որը այս 
առումով ամենաբարձր ցուցանիշն է մինչ այսօր, սակայն 
տոկոսային առումով ռեկորդային է 1980 թւականը՝ 42 
տոկոսով: 

բ- Սասուն ընտրատարածք 
 
Այս քաղաքամասում, ըստ նոյն աղիւսակի, նկատելի է 
ընտրողների տոկոսային փոքր-ինչ աճ: 
Եթէ 1980 թւականին 1518 ձայնով կազմել է ընդհանուր 
5628 մասնակիցների 27 տոկոսը, ապա 1986 թւականի 
ընտրութիւններում այդ համեմատութիւնը հասցրել է 30 
տոկոսի՝ 1583 ձայնով բարձրացնելով ընտրողների թիւը, 
հասցնելով 3101-ի, ընդհանուր 10438-ի դիմաց: 

 
Սասուն ընտրատարածքը 2000 թւականի ՊԺ-ի 12-րդ 
շրջանի ընտրութիւններում արձանագրել է իր 
ռեկորդային թիւը՝ 3133 ձայնով, որը ընդհանուր 8986 
ձայնի համեմատութեամբ՝ կազմել է մասնակիցների 35 
տոկոսը: 
2008 թւականի ընտրութիւններում թէ՛ մասնակիցների, եւ 
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թէ՛ տոկոսային առումով անկում է ապրել այս 
ընտրատարածքը: Այսպէս՝ 2008 թ. ՊԺ-ի 14-րդ շրջանի 
ընտրութիւններին այս քաղաքամասում մասնակցել են 
1621 ընտրողներ, որը կազմել է ընդհ. 5174 
մասնակիցների 31 տոկոսը, որով 2000 թւականի 
համեմատ՝ բաւականին նւազում է նկատւում: Իսկ 2012 թ. 
ՊԺ-ի 15-րդ շրջանի ընտրութիւններում փոքր-ինչ աճ է 
արձանագրել այս ընտրատարածքը, որտեղ 1930 
մասնակիցներով կազմել է ընդհանուր 5555 ձայնի 35 
տոկոսը՝ 309 ընտրող աւելացնելով 2008 թ.-ի համեմատ: 

գ- Զէյթուն ընտրատարածք 
 
Այս ընտրատարածքը 1980 թ. կայացած ՊԺ-ի 10-րդ 
շրջանի ընտրութիւններում 774 ձայնով կազմել է 
ընդհանուր 5628 մասնակիցների 14 տոկոսը միայն: 11-րդ 
շրջանի ընտրութիւններում բաւականին աճ է 
արձանագրել մասնակիցների թւի համեմատ՝ 1734 
ձայնով՝ 960 ընտրող աւելացնելով նախորդ շրջանի 
համեմատութեամբ, սակայն տոկոսային առումով կազմել 
է 1986 թ. ընտրութիւնների ընդհանուր 10438 
մասնակիցների 17 տոկոսը: 
2000 թւականին կայացած ՊԺ-ի 12-րդ շրջանի 
ընտրութիւններում 2301 ընտրողներով արձանագրել է իր 
ռեկորդային թիւը, սակայն տոկոսային առումով կազմել է 
ընդհանուր 8986 մասնակիցների 26 տոկոսը միայն: 
2008 թւականին կայացած ՊԺ-ի 14-րդ շրջանի 
ընտրութիւններում թէպէտ նախորդ շրջանի համեմատ՝ 
78 ընտրող պակաս էին մասնակցել ընտրութիւններին 
(2223 ձայն), սակայն նկատի ունենալով ընդհանուր 5174 
մասնակիցների թիւը՝ տոկոսային առումով այս 
քաղաքամասը կազմել է ընդհանուրի 43 տոկոսը, որը 
ռեկորդային է համարւում 1980 թւականից մինչեւ այժմ 
կայացած ՊԺ-ի ընտրութիւններում: 
 
Սակայն, 2012 թւականին կայացած 15-րդ շրջանի ՊԺ-ի 
ընտրութիւններում Զէյթուն ընտրատարածքը փոքր-ինչ 
նահանջ է արձանագրել նախորդ շրջանի համեմատ՝ թէ՛ 
մասնակիցների թւի, եւ թէ՛ տոկոսային առումով եւ 2004 
ձայնով կազմել ընդհանուր 5555 մասնակիցների 36 
տոկոսը:1980 թւականի 14 տոկոսի համեմատ՝ այս 
քաղաքամասը 2012 թւականի ընտրութիւններում 22 
տոկոսով աճ է արձանագրել մասնակից ընտրողների 
առումով, որը բարձր ցուցանիշ է համարւում: 

դ- Սարդարապատ քաղաքամաս 
 
Այս քաղաքամասում 1980 թւականին ՊԺ-ի 10-րդ շրջանի 
ընտրութիւններում մասնակցել են 333 ընտրող, որոնք 
կազմել են ընդհանուր 5628 մասնակիցների 6 տոկոսը: 
1986 թ. ՊԺ-ի ընտրութիւններում արձանագրւել է այս 
քաղաքամասի ընտրողների ամենաբարձր թիւը՝ 536 
ձայնով, սակայն տոկոսային առումով կազմել է 
ընդհանուր 10438 մասնակիցների 5 տոկոսը միայն: 
2000 թւականին կայացած ՊԺ-ի 12-րդ շրջանի 

ընտրութիւններում այս քաղաքամասում մասնակիցների 
թիւը նւազելով՝ հասել է 466 ձայնի, սակայն տոկոսային 
առումով մնացել է նախորդ շրջանի 5 տոկոսը՝ 
ընդհանուր 8986 մասնակիցների համեմատ: 
ՊԺ-ի 14-րդ շրջանի ընտրութիւններում, որոնք կայացան 
2008 թւականին, թէպէտ թւային առումով կտրուկ նւազել 
է մասնակիցների թիւը՝ հասնելով 219 ձայնի, սակայն 
տոկոսային առումով այն կազմել է  ընդհանուր 5174 
մասնակիցների 4 տոկոսը: 
Մասնակիցների այս նւազումը շարունակւել է նաեւ 2012 
թւականի ՊԺ-ի 15-րդ շրջանի ընտրութիւններում՝ 
հասնելով 157 ձայնի, որը տոկոսային առումով կազմել է 
ընդհանուր 5555 մասնակիցների 3 տոկոսը: 
1980 թւականի համեմատ՝ այս քաղաքամասը թէ՛ 
մասնակիցների, եւ թէ՛ տոկոսային առումով նահանջ է 
արձանագրել շուրջ 50 տոկոսով: 

Ս. Աստւածածին եկեղեցու շրջան 
 
Այս ընտրական շրջանը 1980 թ. ՊԺ-ի 10-րդ շրջանի 
ընտրութիւններում 605 ձայնով կազմել է ընդհանուր 5628 
մասնակիցների 11 տոկոսը: 
Իսկ 1986 թւականի մասնակիցների առումով գրանցել է 
ամենաբարձր թիւը՝ իր ընտրաշրջանի համար՝ 1086 
ձայնով, որը կազմել է ընդհանուր 10438 մասնակիցների 
10 տոկոսը՝ մէկ տոկոսով նւազելով 1980 թւականի 
համեմատ: 
Այս թւերը սաստիկ անկում են ապրել 2000 թւականին 
կայացած ՊԺ-ի 12-րդ շրջանի ընտրութիւններում, որոնց 
մասնակցել են 298 ընտրող՝ կազմելով ընդհանուր 8986 
մասնակիցների 3 տոկոսը միայն: 
2008 թւականին կայացած ՊԺ-ի 14-րդ շրջանի 
ընտրութիւններում այս քաղաքամասում կրկին նւազել է 
ընտրողների թիւը՝ հասնելով 114 ձայնի, որոնք կազմել են 
ընդհանուր 5174 մասնակիցների 2 տոկոսը: 
ՊԺ-ի 15-րդ շրջանի ընտրութիւններում փոքր-ինչ աճ է 
արձանագրել այս ընտրատարածքը՝ 167 ձայն 
մասնակիցներով, որը կազմել է ընդհանուր 5555 
ընտրողների 3 տոկոսը: 
1980 թւականի համեմատ՝ այս քաղաքամասը սաստիկ 
նւազում է ունեցել թէ՛ մասնակիցների, եւ թէ՛ ընդհանուրի 
համեմատ՝ տոկոսային առումով: 

 
* * * 
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Այժմ իմանալու համար, թէ թեհրանահայութիւնը 
ինչպիսի ակտիւութիւն է դրսեւորել ՊԺ-ի 
ընտրութիւններում՝ փորձել ենք այն համեմատել նոյն 
թւականին կայացած խորհրդարանական 
ընտրութիւնների հետ (Տես. Բ աղիւսակ): 
Հարկ է նշել, որ խորհրդարանական ընտրութիւնների 
մասնակիցների թւից հանել ենք Թեհրանին չպատկանող 
շրջանների թիւը: 
Այսպէս, ուրեմն, 1980 թ. խորհրդարանական 
ընտրութիւններին (ԽԸ) մասնակցել են 18276 ընտրողներ, 
իսկ նոյն թւականին կայացած ՊԺ-ի ընտրութիւններում 
ձայն են տւել 5628 հոգի, որը կազմում է 
խորհրդարանական ընտրութիւնների մասնակիցների 31 
տոկոսը: 
Յաջորդ ՊԺ-ի ընտրութիւնները կայացել են 1986 
թւականին, որոնց մասնակցել են 10438 ընտրողներ: Իսկ 
խորհրդարանական ընտրութիւնները տեղի են ունեցել 
1984 թւականին 27809 եւ 1988 թւականին՝ 17900 
մասնակիցներով: 
Ուստի՝ 1986-ի ՊԺ-ի մասնակիցների առումով 
համեմատութիւն անցկացնելու համար՝ նկատի ենք 
ունեցել 1984-ի եւ 1988-ի խորհրդարանական 
ընտրութիւնների մասնակիցների միջին թիւը՝ 22854 
ձայն. սոյն համեմատութեամբ՝ 1986-ի ՊԺ-ի 
ընտրութիւններին մասնակցողները կազմել են այդ միջին 
թւի 46 տոկոսը, որը 15 տոկոսով աւելի է 1980 թւականի 
համեմատ: 
Հասնելով 2000 թւականին՝ խորհրդարանական 
ընտրութիւններին մասնակցել են 22100 թեհրանահայեր, 
իսկ նոյն թւականին կայացած ՊԺ-ի ընտրութիւններում 
ձայն են տւել 8986 ընտրողներ, որը կազմում է 
խորհրդարանական ընտրութիւնների 41 տոկոսը՝ 5 
տոկոսով նւազելով նախորդ շրջանի համեմատ: 
2004 թւականին խորհրդարանական ընտրութիւններին 
մասնակցած 12500 ձայնի դիմաց նոյն թւականին 
կայացած ՊԺ-ի ընտրութիւններին մասնակցել են շուրջ 
4900 հոգի (այս թիւը մօտաւոր է), որը կազմում է ԽԸ-ի 
մասնակիցների 39 տոկոսը: Նկատելի է, որ այս շրջանում 
կտրուկ անկում է գրանցւել ՊԺ-ի ընտրութիւնների 
մասնակիցների առումով՝ աւելի քան 4000 ընտրողներով: 
Սակայն, տոկոսային առումով այն նւազել է ընդամէնը 
երկու տոկոսով: 

Յաջորդ խորհրդարանական ընտրութիւնները կայացել 
են 2008 թւականին, որոնց մասնակցել են 13100 
ընտրողներ, իսկ նոյն թւականին կայացած ՊԺ-ի 14-րդ 
շրջանի ընտրութիւններում իրենց ձայնն են տւել 5174 
ընտրողներ, որը կազմում է ԽԸ-ի մասնակիցների 39 
տոկոսը: 
Այս շրջանում նկատելի է փոքր-ինչ աճ՝ մասնակիցների 
առումով, սակայն տոկոսային համեմատութիւնը մնացել 
է անփոփոխ՝ նախորդ շրջանի համեմատ: 
Հասնելով 2012 թւականին՝ ԽԸ-ին 11100 թեհրանահայեր 
են մասնակցել, իսկ 5555 ընտրողներ մասնակցել են նոյն 
թւականին կայացած ՊԺ-ի 15-րդ շրջանի 

ընտրութիւններին, որը կազմում է խորհրդարանական 
ընտրութիւնների մասնակիցների 50 տոկոսը: Այս 
շրջանում կրկին նկատում ենք աճ՝ թէ՛ թւային, եւ թէ՛ 
տոկոսային առումով: 

Վերոյիշեալ տւեալները նկատի ունենալով՝ 
մասնակիցների թւի առումով 1986 թւականի ՊԺ-ի 
ընտրութիւնները համարւում են ամենաբազմամարդ 
ընտրութիւնները: Միեւնոյն ժամանակ, 
խորհրդարանական ընտրութիւնների հետ համեմատելով 
2012 թւականի ՊԺ-ի ընտրութիւնները՝ ամենաբարձր 
տոկոսն է կազմում 1980 թւականից սկսած: 

 

* * * 

 

2012 թ. 15-րդ շրջանի ՊԺ-ի ընտրութիւններ 

 

 

Հիմք ծառայեցնելով «Ալիք»-ի 2012 թւականի 12 
դեկտեմբերի համարում տպագրւած Թեհրանի հայոց 
թեմի 15-րդ Պատգամաւորական ժողովի 
ընտրութիւնների Կենտրոնական ընտրական 
յանձնախմբի թիւ 17 հաղորդագրութիւնը, որտեղ 
տպագրւել էին 2012 թ. նոյ. 16-ին կայացած 
ընտրութիւնների արդիւնքների մանրամասնութիւնները, 
փորձենք հասկանալ, թէ Թեհրանի հիմնական երեք 
ընտրատարածքներում, որոնք կազմում են 
ընտրութիւնների մասնակիցների 94.16 տոկոսը, ինչպէս 
են քւէարկել ընտրողները: 

ա- Կենտրոն ընտրատարածք 

 
Այս ընտրատարածքում մասնակցել են 1297 ընտրողներ 
(23.35 տոկոս), որոնք կարող էին ընտրել 13 
պատգամաւորներ՝ 23 թեկնածուների միջից, այսինքն՝ 
իւրաքանչիւր ընտրող քւէաթերթիկում իրաւասու էր գրել 
13 անուններ: 
Այս ընտրատարածքում իւրաքանչիւր ընտրող իր 
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քւէաթերթիկում 13-ի համեմատ՝ միջին հաշւով գրել է 8.75 
անուն կամ 67.35 տոկոս: 
Կենտրոն ընտրատարածքից ընտրւած 13 
պատգամաւորներից առաջին 3 հոգին յաջողել են 
ստանալ ձայների 50 տոկոսից աւելին: 
Ընտրւած 13 թեկնածուները ստացել են ընդհանուր 
ձայների 76.49 տոկոսը, իսկ չընտրւած 10 թեկնածուները 
ձեռք են բերել ձայների 23.51 տոկոսը: 
Այն, ինչ ցայտուն կերպով նկատելի է այս 
ընտրատարածքում, ընտրւած առաջին երկու 
թեկնածուների ստացած ձայների մեծ տարբերութիւնն է 
յաջորդ ընտրւածների նկատմամբ, որով կարելի է 
ենթադրել, թէ զգալի թւով ընտրողներ միայն այս երկու 
թեկնածուների անուններն են գրել իրենց 
քւէաթերթիկներում: 
Կենտրոն ընտրատարածքում առաջին ընտրւածի (1081 
ձայն) եւ 13-րդ ընտրւածի (531 ձայն) ստացած ձայների 
տարբերութիւնը կազմում է 550 քւէ: Իսկ ցանկի 13-րդ 
ընտրւածի (531 ձայն) եւ 14-րդ չընտրւած թեկնածուի (344 
ձայն) ստացած քւէների տարբերութիւնը կազմում է 189 
ձայն: 
Իսկ 23 թեկնածուների ստացած ձայների հիման վրայ 
ցուցակի առաջին թեկնածուի ստացած (1081 ձայն) եւ 23-
րդ թեկնածուի ստացած 159 ձայնի տարբերութիւնը 
կազմում է 922 ձայն: 
Իսկ չընտրւած թեկնածուների, այսինքն՝ ցանկի 14-րդ եւ 
23-րդ թեկնածուների ստացած ձայների տարբերութիւնը 
կազմում է 185 ձայն: 

բ- Սասուն ընտրատարածք 

 
Այս ընտրատարածքում մասնակցել են 1930 ընտրողներ 
(34.74 տոկոս), որոնք կարող էին ընտրել 13 
պատգամաւորներ՝ 25 թեկնածուների միջից կամ 
իւրաքանչիւր ընտրող իրաւասու էր իր քւէաթերթիկում 
գրել 13 թեկնածուների անուններ: Հրապարակւած թւերի 
հիման վրայ ամէն մի ընտրող այս ընտրատարածքում 
միջին հաշւով գրել է 10.17 անուն կամ 78.23 տոկոս: 

 

Այս ընտրատարածքում միայն առաջին ընտրւողն է 
յաջողել ստանալ մասնակիցների ձայների 50 տոկոսից 
աւելին: Ընտրւած 13 թեկնածուները ստացել են ընդհ. 
ձայների 58 տոկոսը, իսկ չընտրւած 12 թեկնածուները 
ձեռք են բերել ընդհ. ձայների 42 տոկոսը: 

Սասուն ընտրատարածքում ընտրւած առաջին 
թեկնածուն ստացել է 1138 ձայն (որը ամենաբարձր 
ցուցանիշն է Թեհրանում), իսկ ցանկի վերջին՝ 25-րդ 
թեկնածուն ստացել է 599 ձայն, որի տարբերութիւնը 
կազմում է 539 ձայն: Ընտրւած առաջին թեկնածուն 1138 
ձայնով 379 ձայնով գերազանցում է 13-րդ ընտրւածին, 
որը ստացել է 759 ձայն: Իսկ ընտրւած 13-րդ թեկնածուի 
ստացած 759 ձայների եւ ցանկի 14-րդ չընտրւած 
թեկնածուի ստացած 756 ձայնի տարբերութիւնը կազմում 
է ընդամէնը 3 ձայն: Իսկ չընտրւած 14-րդ եւ 25-րդ 
թեկնածուների ձայների (հերթաբար՝ 756 եւ 599) 
տարբերութիւնը կազմում է 157 ձայն: 

գ- Զէյթուն ընտրատարածք 

 
Այս ընտրատարածքում 2012 թ. ՊԺ-ի ընտրութիւններին 
մասնակցել են 2004 քւէարկողներ (36.07 տոկոս), որոնք 
ներկայացւած 18 թեկնածուների միջից կարող էին 
ընտրել 9 պատգամաւորներ, այսինքն՝ քւէաթերթիկում 
իրաւասու էին գրել 9 թեկնածուների անուններ: Ըստ 
հրապարակւած թւերի՝ իւրաքանչիւր ընտրող այս 
շրջանում միջին հաշւով իր քւէաթերթիկում գրել է 7.46 
անուն կամ 82.89 տոկոս: Այս ընտրատարածքում եւս 
միայն ընտրւած առաջին պատգամաւորն է յաջողել ձեռք 
բերել 50 տոկոսից քիչ աւել ձայներ: Զէյթուն 
ընտրատարածքում ընտրւած 9 թեկնածուները ձեռք են 
բերել ձայների 56.61 տոկոսը, իսկ չընտրւած միւս 9 
թեկնածուները ստացել են ընդհ. ձայների 43.39 տոկոսը: 
Առաջին ընտրւած թեկնածուն ստացել է 1013, իսկ 9-րդ 
ընտրւածը՝ 834 ձայն, որի տարբերութիւնը կազմում է 179 
ձայն: Իսկ ընտրւած 9-րդ թեկնածուի 834 ձայնի դիմաց 
ցանկի 10-րդ թեկնածուն 798 ձայնով (32 ձայն պակաս) չի 
յաջողել ընտրւել: 
Զէյթունում ընտրւած առաջին թեկնածուն 1013 ձայնով 
493 քւէով գերազանցում է ցանկի 18-րդ թեկնածուին, որը 
հաւաքել է 520 ձայն: 
Իսկ ցանկի 10-րդ եւ 18-րդ չընտրւած թեկնածուների 
ստացած ձայների տարբերութիւնը (798 եւ 520) կազմում է 
278 ձայն: 

* * * 

Այս ամբողջը ներկայացնելով՝ փորձեցինք օգտւելով 
ներկայացւած թւերից՝ համեմատութիւններ անցկացնել, 
իսկ մասնագիտական  վերլուծութիւնը թողնում ենք 
մասնագէտներին: 

Ուսումնասիրութիւնը  կատարեց 
 ԳԱՍՊԱՐ ԱՄԻՐԽԱՆԵԱՆԸ 
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Արմենակ  Չնարիկ                                                      

   
Հանդէսի ներկաներ 

Արմենակ Պետրոսեանի և   Չնարիկ Բէգլարեանի  
ամուսնութիւնը  տեղի է ունենում Մեր գիւղում , Սուրբ 
Մինաս եկեղեցում: 

 
Հանդէսը զուկադիպելով  Համբարձման տօներին, 

տօնական հաւաքոյթը տեղի է ունենում մեր պարտէզում:  
Հանդէսի սեղանապետն էր Խանասորի արշաւխմբի հայդուկ 
Թեւան  դային : 

Լիլիհան գիւղը շրջապատւած էր ծառաստաններով: 
Մեր բնակարանին շատ մօտիկ ունէինք մի պարտէզ երևի 
երեքից չորս հազր քառակուսի մետր տարածութեամբ, լի 
տեսակ տեսակ պտղատու ծառերով և իրեն կից փոքր 
խաղողի այգի: Մեր պարտէզի ցանկապատը շատ ցածր էր 
այնպէս որ ցանկացողը կարող էր հանգիստ ներս մտնել  
օգտւել պտուղներից: Բայց չեմ յիշում երբևիցէ  նման բան 
պատահած լինէր:  

Ամառւայ արձակուրդին, մենք  մեր ընկերների հետ 
միասին ամբողջ օրը անց էինք կացնում պարտէզում: 
Բարձրանում ծառերի վրայ և քաղում մեր սիրած  
պտուղներից: Ծիրանի խնձորի ծառերը ունենալով ամուր 
ճիւղեր,  հնարաւոր էր հանգիստ բարձրանալ, Իսկ կեռասի 
ծառերը այդ դիմացկանութիւն չունէին, ուստի կախւում 
էինք ճիւղերին իջեցնելով, քաղում  հասած կեռասներ: 
Ունէինք նաև նշենիներ, բեռնաւորված առատ բերքով և դեռ 
կաթնահամ վիճակում, վայելում էինք առատօրէն: 
Պարտէզում պատրաստել էինք մի փոքր տնակ որ 
ընկերներով տնում  խաղում, թէյ էինք պատրաստում 
երբեմն էլ ճաշում: 

Ագռաւները իրենց բոյնը շինում են ծառերի ամենբարձր 
ճիւղերի վրայ: Մի օր որոշեցի ծառ բարձրանալ տեսնել 
ճուտերին: Հազիվ էի ծառի մէկ երրորդը բատձրացել երբ մի 
ագռաւ սկսեց ծառի շուրջ պտտել սրտակտուր կըռ-
կըռոցով, քիչ անց մի խումբ ագռաւներ,  աւլի և աւելի 
սրտակտուր կռկռոցներով, միացան նրան  ծառի շուրջ 
պտտւելով: Գնալով ակռաւների թիւը շատանում էր և 
շրջանքը իջնում, այնպէս որ չհամարձակւեցի էլ աւելի վեր 
բարձրանալ  և ցած իջայ: Բայց դեռ ահագին  ժամանակ 
նրանց պտոյտները սրտակտուր կռ-կռոցներով 
շարունակւում էին:   

Թերևս կարելի է ասել թռչուների մէջ միայն 
ագռաւներն են որ վտանգի պարագային այդքան 
միասնաբար  համախնբւած են լինում: Բայց ինչու  չէ, 
սագերը նոյնպէս  միսնական են.  Արու  և էգ սագերը 
հերթաբար են ձուերի վրայ  թուխս նստում: Պատահեց մի 
օր երբ սագը թուխս էր նստել, երբ մի շուն փորձում էր  
մօտենալ թուխսին,  միւս սագը  այնպէս  հարձակւեց շան 
վրայ, որ շունը անհապաղ հետ նահանջեց:  

Գիւղում մեր  խաղընկերնեն էին Անդրանիկը, 
Միրզախանը և Վահան, որոնք մեր ազգականեր էին: Ընկեր 
վահանի հայրը, Նազար քեռին դարբին էր, իր  ընտանիքով 
ապրում էին   մեզանից հազիւ երկու ռոպէ քայլելու 
հեռաւորութեամբ: Նազար քեռին ունէր մի դարբնոց,  որը 
խոր ազդեցութիւն է թողել իմ մանուկ յիշողութեան վրայ: 
Դարբնոցում նա ունէր մի հնոց, մի մեծ փուքս, սնդան, 
մուրճեր և դարբնութեան վերաբրեալ այլ գործիքներ: 
Որքան հաճոյքով էինք փորձում այդ հսկայական փոքսը 
փչել, երկու հոգով հազիւ էինք կարողանում մի քիչ շարժել: 

Նազար քեռին հնոցից հանելով շիկացած երկաթը, 
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սնդանի վրայ դնելով,  ինքը և իր մեծ տղան Գրիգորը, արագ 
արագ, հերթով  ծանր մուրճերով հաւածում էին շիկացած 
երկաթին, մերթ ընդ մերթ պտտելով  մինչև պահանձջւած 
ձև ստանալը:  

Նրանք պատրաստում էին խոփ, վեցկի, մանգաղ, 
հուրսլի, գերանդի, բահ  և այլ հողագործութեան 
վերաբերեալ գործիքներ: Նազար քեռին միւնոյն ժամանակ 
պաշտոնաւարում էր դպրոցում ուսուցչի հանգամանքով  և 
եկեղեցում որպէս սարգաւակ: 

 
Նրանք ընտանեօք 

տեղափոխւեցին Թէհրան. Նազար 
քեռին դարձեալ պաշտոնավարում 
էր եկեղեցում աշխատել, որպէս 
սարգավագ և միջնակ տղային, 
Յովսէփին տանոմ է Երուսաղէմ, 
որտեղ նա դպրավանք աւարտելով 
ձեռնադրւում է  Աբեղայ 
անւանւելով Տ. Գէորգ,  ապա  
Պատրիաք  Եղիշէի կողմից 

նշանակւում է Վաէդապետ:  Տէր վարդապետ Գեւորգը, 
երկար տարիներ ծառայելոց  յետոոյ 1979 թւականին 
վախճանւում է Երուսաղեմում 70 տարեկան հասակում: 

                                                    
Խաղողի այգինները բաւականաչափ հեռու էին: մենք 

ունէինք մեր սեփական այգին: Խաղողաքաղին որպէսզի 
խաղողներ զերծ մնային  կողոպուտից, մեր բանւորնեը այդ 
ընթացքում գիշերում էին այգում, օդն էլ արդէն ցուրտ էր 
լինում, ուստի քուրսի էին դնում: ինձ էլ պատահել է, որ 
գիշերել եմ նրանց հետ միասին և որքան հաճելի էր քուրսու 
տակ պառկել դիտել աստղազարդ երկինքը: 

                                             
Որոշ խաղողներ չամիչ պատրաստելու համար  

հարմար էր,  հենց խաղողի այգում արտի հողերի վրայ 
փռել: Արևում փռւած խաղողի չամիչները մուգ գոյնի էր 
լինում իսկ կանաչ չամիչի խաղողները յատուկ 
կողովներով,  էշերին բարձած, կրում էինք տուն և 
մառանում խաղողի ճիւղերով,   կախում առաստաղից: 
երեւակայեք, որ մառանում, առաստաղից յատակ, կողք 
կողքի կախանքները կախւած էր լինում մինչ մառանի 
մոտքը,  այնպէս որ  ներս մտնելը հնարաւոր չէր լինում, 
հերթով չամիչներից օգտւելուց յետոյ միայն   կարելի էր 
ներս նտնել:  

 
Որքան հետաքրքրութիւն կար գիւղում, առւակ,  այգի, 

դաշտ ,գոմ, կով,  էշ և այլն. իսկ քաղաքում ամեն ինչ 
ամփոփւում էր  սենեակում: Առաւօտեան կանուխ հովիւը 
մահակն ուսն առած, գիւղի ծայրից սկսած, տունից տուն 
կանչելով, գառն ու ուլ հաւաքում արօտատեղի տանելու:  
Խուլ գոմի ծանր օդից ազատւած, գառն ու ուլ ուրախ 
թռչկոտելով, քաղցր բառաչներով, ցատկոտում, տրտինգ 
տալով, վազվզում աշխատելով մէկը միսից առաջ  տալ: 
Իրենց վազքից թանձր փոշի էր բարձրանում օդ, բայց այս 
փոշին տարբեր էր քաղաքի մրոտ օդից: Այս փոշու մէջ  
գիւղական քաղցր բուրմունք կար:  

Հանդւորները առաւօտ կանուխ բահն կամ գերանդին  
ուսիներին  առած, հանդ էին գնում, իրենց աշխատանքը 
կատարելու: Գիւղը հանդարդւում էր. իսկ տնում 
մամիկները  աշխատանքի էին անցնում: Թոնիր վառել, 
հաց թխիլ, մածում մէրել, միևնոյն ժամանակ, հոգ տանել 
մանուկներին:  

Երեկոյեան հակառակ հոսքն էր սկսւում, հանդւորնեը 
բահն, գերանդին ուսներին, հոգնած տուն էին  
վերադառնում. հովիւն էլ գառն ու ուլ առաջ գցած 
վերադառնում, նորից  նոյն ցատկոտումը,  բառաչները և 
փոշին:  Հետաքրքիր է որ գառներ և ուլիկները ճանաչում 
էին իրենց պատկան  բնակարան և առանց Հովւի 
ցուցմունքի մտնում էին իրենց  բնակարան:  

Մամիկների աշխատանքը չէր վերջանում այլ 
ձևափոխւում էր: Հիմա պիտի կովերին ոչխարներին կթէին, 
հանդւորների համար ընթրիք պատրաստէին: 
Ոչխարներին կթելու ժամանակ երեխաններս օգնում էինք 
մամիկներին, ոչխարներին հերթով մօտ բերելով,  որ կթեն: 
Մամիկները լաւ ճանաչում էին հերթով կանչելով, սև 
ճակատին, բալակ բալակին , տմբուզ դմակին, ծուռ 
պոզերովին և այլն: 

Ամեն կիրակի առաւօտ  կանուխ հարսները կամ 
երիտասարդ աղջիկները  որոշւած էր իրենց բնակարանի 
սահմանի փողոցը աւլել մաքրել: 

Կաթփոխն էլ գիւղացինների հետաքրքիր աւանդական 
համագործակցական սովորոյթ էր: Ամեն մի ընտանիք 
իրենց օրւայ կթւած կաթը, բաւարար չլինելով, մածուն 
պանիր  պատրաստելու համար, ուստի մի քանի 
հարևաներ միասին, կաթփոխ  էին անում: Որոշւում էր, 
միկ շաբաթ մի քանի հարևաններ, իրենց կթւած կաթից, 
օրւայ անմիջական պահանջքը վերցնելով, մնացածը միշտ 
նոյն ամանով  տանել  որոշւած հարևանին: Ամեն 
ընտանիք, որոշեալ հարևանի պահարանի անկիւնում 
ունէր եօթ հատ ուռենու ճիւղից մատիտի  բոյի և 
հաստութեամբ ձողեր, որ խազ էր կոչւում: Կաթը նոյն 
ամնով տանելով,   որոշեալ հարևանի տուն, ձողը 
հորիզոնական թաթխելով կաթի մէջ, ապա գլացնելով 
ամանի հողի մէջ որ բնականաբար թաթախւած մասը, 
հողակալւում էր, որը ցոյց էր տալիս իր այդ օրւայ 
փոխանցած  կաթի  քանակը: Այդ խազը մնում էր 
պահարանոմ: Շաբաթւայ վերջում եօթ օրւայ  նշանակւած  
ձողերի հողակլաւած մասը,  փոխանցելով մի ձողի վրայ, 
որը ցոյց էր տալիս, շաբաթւայ ընթացքում  փոխ տրւած 
կաթի  քանակը, որը պիտի յետ  փոխանցւէր, Ուրեմն 
ամենքն էլ հերթով բաւարար կաթ էին ունենում, մածուն 
պանիր պատրաստելու համար:  

Չեմ կարծում որևէ մէկը փորձէր, փոխ տրւելիք կաթի 
մէջ, գաղթնագողի ջուր խառնել այնքան որ վստահելի 
անկեղծ էին : 

Այս հանգամանքը նոյնպէս առիթ էր ընդձեռնում, օրւայ 
գործերից ձերբազատւած մի պահ միմիանց հանդիպելով, 
արտայայտւել իրենց օրւայ հոգսերից: 

Կաթփոխը ում տնում լինէր, այդ շաբաթ առատ կաթ 
ունենալով, կաթը տաշտիկների մէջ կտրում դնելով,  մինչ 
առաւօտ մնալով,  համեղ  թանձր սեր էր պատում կաթի 
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երեսը: Մամիկները այդ սերը հացի վրայ լցնելով, 
նախաճաշի  սննդարար շատ համեղ ուտելիք էր լինում: 
Մենք, որպէս քաղաքից գնացած հիւրեր,  հերթով 
կաթփոխը ում տնում էլ որ լինէր, մեզ համար բաժին էին 
բերում: 

Հովիվները դաշտում ճաշերի հանգստեան ժամերին, 
ոչխարներին կթում  շիրջուշ էին պատրաստում: Յատուկ 
քարեր, որ իրենք ճանաչում էին, կրակի վրայ տաքացնելով, 
գցելով կաթի մէջ և մի քիչ Մերան (ղարաղութ) 
աւելացնելով կաթը թանձրանում էր այնքան, որ քաթան 
կտորից պատրաստւած քսակի մէջ կարելի էր լցնել առանց 
թափւելու: Մենք էլ որպէս հիւր, անպայման երբեմն 
շիրջուշից բաժին էինք ստանում:  

Ամիսը մէկ օր ամեն մի գիւղացի պարտաւոր էր մի 
օրով, մի գործաւոր տրամադրէր կալւածատիրոջ ձրիաբար 
աշխատելու, գիւղատիրոջ  ագարակում, կամ էլ գիւղին 
վերաբերերող այլ խնդիրներում, դա կարող էր  լինել    
առւակների ջրանցքների կամ փողոցների մաքրութեան  
խնդիրներ: 

 
Լիլիհան գիւղի բնակիչները զբզղւում էին 

հողագործութեամբ, անասնապահութեամբ, 
գորգագործութեամբ և ազատ աշխատանքներով:  

Գիւղի բնակիչների մեծ մասը հողագործներ և 
խաշնարածներ էին: Նրանց հետ միասին կային, Քահան, 
ժամկոչ, դարբին, խանութպան, սազանդար, ջրաղացպան, 
հովիւ,  և բժիշկ : Բժիշկին  հաքիմ էին կոչում, որ 
ընդհանրապէս հրեաներ վէին լինում  և այդ հաքիմները 
լրիւ տիրապետում էին հայերէն լեզուն, իրենց յատուկ 
առոգանութեամբ:  Ոչ հողագործներին խոշ նշին էին 
անւանում (ազատ ապրողներ) 

 
Պատմում են թէ մի օր, գիւղի հաքիմը վէճի է բռնւում 

Պապան անոէնով հայի հետ : Հաքիմը մտածելով որ,  նրա 
հայ հայրենակիցները բնականաբար պաշտպանելու են 
Պապանին, պառկլով  Պապանի տակում,  տակից  ուժեղ 
հարւածելով  անընդատ կանչում էր  խայեր խասէք 
փափանը ինձ սփանեց, մինչդեռ երբ գալիս, տեսնում են 
ինքը ողջ առողջ իսկ պապանը հարւածներից շնչահեղձ է 
եղել:  

 
Արտերը ջրելու համար պատրաստւած էր ջրաւազան: 

Դա բացօդեա հողով շրջապատւած մի տարածք էր,  որ գոլ 
էին կոչում: Անձրևներից գոյացւած  ջրերը  և աղբիւրների 
ջուրը, ձմեռւայ եղանակին  հաւաքւում էր այդ ամբարտակում 
և ամառը օգտւում էին արտերը ջրելուն: Երևակայէք թէ 
որքան քանակութեամբ այդ ջրից օդ էր ցնդում և որքան 
ներծծւում ամբարտակի յատակը: 

 
Ամեն տասնհինգ  օր մէկ, մի քանի գիւղացու հերթն էր 

լինում,  ջուր ստանալու: Ջրի սահմանափակութեան 
բերումով, ամեն մի գիւղացի, անգամ դեռ արտը լրիւ չջրւած 
պիտի ջուրը, անց կացնէր հարևանին և արտի մէջի ջուրը որ 
քամք էր կոչւում, պիտի լրացնէր արտի մնացած մասը: 

 

(Քամք) Մի  մէջբերում որ յիշում եմ ,Աւետիս Ահորեանի 
Յայտնի ճառից Փարիսում: 

(գիւղացին իր արտը ջրելուն դեռ լրիւ արտը չլրացած 
պիտի ջուրը անց կացնէր հարևանին և արտի մէջի ջուրը որ 
քամք էր կոչւում պիտի լրացնէր արտի մնացած  մասը. ահա 
սփիւռքը այս քամքն է հայաստանի համար: Իմ կարծիքով  
թերևս այն օրերում կարելի լինէր այդպէս բացատրել. բայց  
հիմա  Սփիւռքը քամք չէ, այլ Հայաստանի առւակին 
զուկնըթացք հոսող մի առւակ:) 

 
Հողագործ գիւղացին, գարնան սկսբին,   սկսում է իր 

աշխատանքը: Գետին  վարէլ, ցորէն և բանջարեղէն ցանել, 
ժամանակ ժամանակ, ջրել մինչև բերքահաւաք: 

      

                            

 
 

Մաքէթներ գետին  վարելիս և կալսելիս 
 

                                                   

                   

 
 

Լուսանկար  ցորեն կալսելիս                                    
Քառէշտ     (հուրսլի) 

        Բերքահաւաքի ժամանակ, յատկապէս 
ցորէնքաղին, հարևաները միմիանց համագործակցում 
էին, մի օր մէկի առտը, մի  օր մի ուրիշի արտ, հնձում էին, 
հերթաբար մինչև վերջ: 
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Ցորեն հնձելուց յետոյ սայլիրով քաղւած ցորենի  
խուրձերը,   տեղափոխում էին կալ: Կալը մի հարթ 
հողատարացք էր նախապատրաստած ցորենի կալսելու 
համար: Ցորենի դէզը շուրջ է շուրջ հարմարեցնում էին 
չամի (կայմի) ընթացքին հարմար: Ապա կայմը, եզների 
ուսերին բաեռնաւորած,  լծում էին կալ և դէզի շուրջ 
կայմով այնքան պտտում ցորենի հասկերի վրայ, միչև 
ցորենի հատիկների բաժանւելը հասկերից:  

Այժմ  գոյանում է ցորենի յարդի բաղադրանք,  որը 
պիտի մէկը միւսից ջոկել: Քառէշտներով (հուրսլիով) այդ 
բաղադրանքը, օդին են տալիս, բնականաբար ցորենը որ 
քիչ աւելի ծանր է նոյն ուղղութեամբ էր իջնում, յարդը որ 
աւելի թեթև է քամու հոսանքի հետ թափւում էր կողքին. 
ապա այդ կուտակւած ցորենը կանայք խնբւած մաղերով 
մաքրում բաժանում  են մնացած յարդերից: 

Կալւածատիրոջ բաժին տալուց յետոյ ցորեն, գարին և 
յարդը  տուն տանում ամբարում էին: Ձմռանը 
հերթականօրէն, յարդը գարին օգտւում կենդանիներին 
կերակրելու համար, իսկ ցորենը ջրաղաց տանում աղում 
ալիւրը լեցնում   փետակներում և օգտւում մինչ գարուն: 

Լիլիհան գիւղը յայտնի էր, իր լաւորակ հայագործ 
գորգերով: Գորգագործութիւնը ընհանրացած զբաղմունք 
էր գիւղի բոլոր ընտանիքներում: Ամենքի տնում 
տեղադրւած կար առնւազն մէկ կամ երկու  գորգի 
շրջանակ: Ոչխարներից ձեռք բերւած բուրդը, իրենք գզում 
մանում, բնական գոյներով, գոյնում և շրջանակի վրայ 
բարակ թելերով հիւսում գորգի ցանցը. ապա 
պարմանուհինները և հարսները գործում էին փոքր ու մեծ 
գորգեր: Գորգերի գծագրութիւնն էլ կատարւում էր հենց 
լիլիհանի գծագրիչների միջոցով: Լիլիհան գիւղի գործւած 
գորգերը  յայտնի էին թէ իրենց որակով և թէ 
գոյնագեղութեամբ, որ և յայտնի ճանաչում էր գտել  նաև 
արտասահմանում: Այդ փոքր գիւղի գորգերը, մրցակցում 
էին Քաշան և Քերման  քաղաքների գորգերի հետ : 

 

              
Գորգի ցանցի նմուշ  - գործւած քեռակնոջս  միջոցով  - 

վերջին գորգը համակաչից: 
 

Լիլիհանը, որպէս Քամարա գաւառի կենդրոնավայրը, 
իր մեծաքանակ և  մանր առևտրով հասնում է ծաղկուն և 
նախանձելի վիճակի, իր վաճառականական 
գործողութիւնները տարածելով մինչև հեռաւոր Ամերիկա 
ու Եւրոպայի, բանուկ շուկաներ, Լիլիհանից ամեն օր 
հարիւրաւոր գրաստներ և տասնեակ բեռնատար 
մեքենաներ, արտահանում էին հայագործ ընտիր գորգեր, 

չամիչ, բամբակ, մեղր, մրգեղեներ, գազախէժ «Քաթիրա», 
հացահատիկ, ընդեղէն, գերան,վառելափայտ, ոչխար, 
բուրդ, մորթի և այլ տեսակի արդիւնաբերութիւն: Իսկ 
քաղաքից դէպի Լիլիհանի մեծածաւալ քարւանսրահները 
ներածում, կտորեղէն, հագուստեղէն, տնեղէն պիտոյքներ,  
թէյ շաքար և գործարանային այլ արդիւնաբերութիւններ: 

19-Դարւայ աւարտին և 20-րդ դարւայ սկզբին Ա. 
Համաշխարհային պատերազմից անմիջապէս յետոյ, 30- 
ից աւել Ամերկահայ գորգ արտահանող վաճառականներ, 
եկել հաստատւել էին Արաք քաղաք, այդ գորգերի գնման 
նպատակով: Կարագեօզեան, Թաւշանջեան, Թիրաքեան, 
Կազանչեան, Բարդիվիլեան, Աւանօզեան, Աւագեան, 
Նահիզեան և ուրիշներ: Կարճ ժամանակում Արաք 
քաղաքը դարձաւ գորգի արտահանման կենդրոն: 

 Հայրս Արաք քաղաքում ունէր իր սեփական 
գրասենեակը (օֆիսը), գրասենեակի անկիւնում իրար վրայ 
դարսւած էին ահագին քանակութեամբ հայագործ լիլհան  
գորգեր և մի ապահով արկղ, դրամի և փաստաթղթերի 
համար: Շրջիկ գորգի միջնորդների միջոցով, գիւղերից 
ստալալով գորգեր, հայրս վաճառում էր արտասահմանից 
եկած հայ վաճառականներին: 

   

 
 

   
Հայրս , ապահով արկղը և կնիքը: 
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Մեր Բնակարանը Եւ մեր ընտանիք ը 
 
Լիլիհանցիները օժտւած էին օրինակելի 

միասնակութեամբ, որի շնորհիւ կարողացել են դէմ դնել 
կալւածատէրերի և բոլոր հարստահարողների ճնշումներին: 
Գիւղն ունեցել է չորս մեծադիր շքամուտ-դարպասներ, 
որոնք ապահովութեան նպատակով գիշերնեը փակում  էին:  
Դարպասներին կից  կտուրի վրայ  եղել են դիտարանով  
աշտարակներ, դրանք փոքր սենեակնր էին  պատերն 
օժտւած փոքր պատուհաններով,  շրջակայքը դիտելու 
համար և փոքր կլոր անցքեր հրափողերի համար: 
դիտարաներում լինում էին հերթապահ պահակներ, 
ամենայն կարգապահութեամբ, ենթարկւելով 
ինքնապաշտպանութեան նպատակով կազմած, 
պաշտպանութեան կոմիտէի հրահանգներին: Քաջարի 
հրացանակիրները ոչ թէ միայն իրենց գիէղի  կայքն ու 
պատիւն էին պաշտպանում, այլ և օգնութեան էին  հասնում  
ալան-թալան ենթարկւած հարևան հայ գիւղացիններին: 
Լիլիհանցին եղել է զւարթ, հաճոյախօս և հաղորդական: 
Սիրել  է երգ, պար և երաժշտութիւն: Նրա տարածուն 
ծառաստանների ու պարտէզների մէջ, օրն ի բուն հնչել են 
նւագախումբերի , երգի ու նւագի ձայները:: 

Գիւղի  դիտարանները կտուրներով միացած են եղել 
այնպէս որ, պահակները գիշերները հերթով շրջում էին 
դիտարանից դիտարան, հսկելով գիւղը: Մեր տունը 
գտնւելով սահմանի վրայ, այդ դարպասներից և 
դիտարաներից մէկը մեր տան կողքին են եղել,  որոնց 
հետքերը դեռ մեր ժամանակ էլ առկայ էին:  

Պատմում են թէ Մարգար հօրեղբայրս ունեցել է սուր 
լսողութիւն, շատ հեռւից մօտեցող թշնամինների, ձիերի 
սմբակների ձայնը լսելով, պատւիրում էր հօրս և 
բանւորներին դիտարան բարձրանալ, խափանլու   
յարձակումը 

 

 
Ø»ñ ¶ÇõÕÇ ï³Ý Ù³Ýñ³Ï»ñïÝ»ñ 

 

                 

 
 

     

     
 
Մեր գիւղի բնակարանը ունէր երկու մուտք, առաջին 

մուտքը ներս մտնելիս  անմիջապէս աջ կողմում էր ձիերի 
գոմը, կողքին երկու ուրիշ գոմեր կովերի և էշերի համար, 
այդ գոմերի կտուրների վրայ էր կառուցւած երէք սենեակներ 
տարբեր բարձրութեան վրայ: 

Ձախ կողմում բակի անկիւնում կար մի առւակ,  որ 
ամբողջ ժամանակ մեղմ հոսում էր սառնորակ պարզ ջուր,  
որը գալիս էր հարևան բակերից և երբեմն հետը բերելով  
խոշոռ քաղցրահամ թութեր:  

Մուտքի դիմաց  կար մի սենեակ, որը օգտւում էինք 
որպէս մառան, կողքից անցնելով անմիջապէս կար երկու 
փոքր աստիճաններ, յետոյ մի փոքր պատշկամբ,  ձախ 
կողմում փոքր ամառային թոնիր,  ապա աջ կողմում մեր 
ներքնատուն էր,  բաւականաչափ մեծ սենեակ, իր 
պահարաններով և  պատուհանով: Այս սենեակում էր 
կատարւոմ մեր եփ ու թուխը և  ամառը մեր կեանքը մեծ 
մասամբ անցնում էր հենց այս սենեակում 
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Սենեակի մէջտեղում էր թոնիրը և ճիշտ վերևում 
առաստաղի վրայ էր  կլոր մի լոսանցք, որ երդիք էինք  
կոչում: ցերեկները երդիկից մի հաստ սիւնի նման   արևի 
շողք, շեղակի իջնում էր մինչև յատակ,  Շողքը սենեակում  
արևի ընթացքի հետ  շրջում էր սենեակի մի անկիւնից 
միւսը. այդ շողքի ընթացքը սենեակում էր  որոշում  մեր 
ճաշի ժամը: Որքան խորհրդավոր  և գեղիցիկ էր այդ 
շողքը, տեսնում էինք թէ ինչպէս էին  մանրեները 
անընդատ վետ վետ թռչկոտում այդ շողքի մէջ: 

Ներքնայարկի կողմից աստիճաներ բարձրանլով 
անմիջապէս մի փոքր պատշկամբ էր և աջ կողմում մի 
ուրիշ մառան, որ մեր ընդեղենների պահեստն էր: Կողքին 
կար մի մեծ սենեակ, որը մեր ձմեղային սենեակն էր. այս 
սենեակի ներսում նորից մի ուրիշ մառան, որ օգտւում 
էինք  իւղ պանիր և այլ ընդեղենների համար:Այս  մեծ 
սենեակը ունէր մի մուտք դէպի երկրորդ բակը:  

Այս մեծ սենեակի առջևի պատշկամբի,  աջ կողմից 
բարձրանում էր հինգ աստիճան ապա նորից պատշկամբ 
և մի մեծ  սենեակ որ մեր հիւրասենեակն (Բալախանէն ) 
էր,  այս սենեակում էր կատարւում հիւրասիրութիւնները 
հատկապէս գիւղատիրոջ եւ նրանց ընկերակիցներին: 
Հիւրասիրութիւնը երբ պարսիկ հիւրերի համար էր 
լինում, կանաց և աղջիկների  մուտքը այդ սենեակում 
արգիլւած էր, ծառաները կամ տղայ երեխաները էին 
հիւրերին սպասարկում: 

Երկրորդ բակում նորից կար մի դուռ դէպի փողոգց, 
մի  քանի գոմեր  և աստիճաններով մուտք դիպի 
ձմեռային մեծ սինեակը:  

         

          

 
Դավիթ հօրեղբայրս և իր ընկեր Օհան 

Գուլիզար   Ջուահիր ջոջնաներ Մարիամ Սէմիկ և մալաք  
 

   
    
Տասից վեր տարիքի աղջիկներ և կանայք  բացի իրենց 

ամոսներին  և կանացի սեռին պատկանող անձանց 
ներկայութեան,  միւսների մօտ պարտադիր էին  
բերանները մինչև քթի վերև  օշմածով ծածկել: 

 (Շար.2) 
 
ì»ñçÇÝ Éáõñ»ñ 
 

«Արմենիա» ԲԿ-ում իրանցու աղիներից 
թմրանյութի 17 փաթեթ են հանել 

04 Մարտի 2013 - 14:23 
Մարտի 2-ին անգիտակից վիճակում «Արմենիա» ԲԿ է 
տեղափոխվել Հայասանում բնակվող իրանցի 
երիտասարդ, որի աղիներից լվացման արդյունքում դուրս 
է բերվել փոքր փաթեթներով մեծ քանակությամբ 
թմրանյութ: 
Փաթեթավորված գնդիկները եղել են 17-ը: 
Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից 
հաստատեցին այս տեղեկություններն, իսկ Արմենիա 
բժշկական կենտրոնից այս ամենի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն ճշտել չհաջողվեց: 
 

Պոլսո հայոց պատրիարքը տեղափոխվել 
է վերակենդանացման բաժանմունք 

 
Փետրվար 28, 2013 | 17:42 

Պոլսո հայոց պատրիարք Մեսրոպ 2-րդ Մութաֆյանը, ով 
երկար ժամանակ գտվում էր Ստամբուլի հայկական 
Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոցում իրեն հատկացված 
սենյակներից մեկում, առողջության կտրուկ 
վատթարացման հետեւանքով տեղափոխվել է 
հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք։ 
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Ինչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական «Ակոս» 
թերթը, Պոլսո հայոց պատրիարք Մեսրոպ 2-րդի 
ինքնազգացողությունը բարձր ջերմաստիճանի եւ արյան 
ճնշման կտրուկ տատանման հետեւանքով խիստ 
վատացել է, որից հետո բժիշկները նրան տեղափոխել են 
վերակենդանացման բաժանմունք։ 
Պատրիարքարանի տարածած հայտարարության մեջ 
նշվել է, թե պատրիարքի առողջական վիճակի մեջ 
բարելավում է նկատվում եւ նա բժիշկների խիստ 
հսկողության տակ մինչեւ շաբաթվա վերջ կմնա 
վերակենդանացման բաժանմունքում։ 
 
ÊáÑ»ñ 

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

´³óÇ »ë, ·ÛáõÕÇ հանդաå³Ñ-Á §¹³ßïí³Ý-Á¦ »õ »ñ»ù 
·ÛáõÕ³óÇÝÝ»ñÁ ïáõÝ í»ñ³¹³ñÓñÇÝ ³Ý³ëáõÝÝ»ñÁ »õ ëÕáóÝ»ñÁ »õ 
³ñ»õÁ Ù³Ûñ ÙïÝ»ÉáõÝ ÙÇ³ó³Ý ÇÝÓ, ·ÛáõÕÇó ¹áõñë, Ýáñ ¹åñáóÇ Ù»Í 
¹³ë³ñ³ÝáõÙ, ³Ûë ³Ý·³Ù Ñ³ñáõëï ·»ñ³ÝÝ»ñáí Í³ÍÏí³Í µ³Ûó 
¹»é µ³ó ï³ÝÇùáí Ýáñ ¹åñáóÇ ß»ÝùáõÙ áñï»Õ, ·ÛáõÕÇ 
Ë³ÝáõÃå³ÝÇÝ í×³ñ»É ¿Ç, áñå»ë½Ç ÁÝÃñÇùÇ ë»Õ³Ý ·ó»ñ£  ØÇÝã»õ 
áõß ·Çß»ñ Ï»ñ áõ ËáõÙ ³ñÇÝù, ²ëïÍáõÝ,  մարգար»ներին եւ 
ÇßË³ÝáõÃÛ³ÝÁ ÷³éù ïíÇÝù »õ áñáß»óÇÝù »ñÏáõ-»ñ»ù ûñ»ñáõÙ 
·»ñ³ÝÝ»ñÇ ï³ß»ÕÝ»ñÁ åáÏÇÝù, ÙÇÝã»õ ÙÇ Ó»õ Ùï³Í»Ýù ¹åñáóÇ 
ï³ÝÇùÁ Õ³ÙÇßÝ»ñáí »õ Ñ³ïáõÏ ÑáÕáí Í³ÍÏ»Ýùª Éñ³óÝ»Ýù »õ 
µ³óáõÙ Ï³ï³ñ»Ýù£  
Æñ»Ýó ³ë»óÇ ծառերի մասին áí áñ ÙÇ µ³Ý Ñ³ñóÝÇ ³ë»Ý¯ 
§½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ô³ñ³Ë³ÝÛ³ÝÁ ³ëáõÙ ¿ ³Ûë  Í³é»ñÁ Ý³ËÏÇÝ 
·ÛáõÕÇ Ñ³Û»ñÁ ïÝÏ»É »Ý Ñ»Ýó ¹åñáóÇ Ñ³Ù³ñ »õ ÑÇÙ³ Ñ³Û»ñÁ 
·Ý³ó»É »õ Ù»½ ÑÇß³ï³Ï »Ý ÃáÕ»É¦£ øանի օր անց Բáրուջեն 
քաղաք գնացի, հանդիպեցի անմիջական Ուսման Զորքի 
ղեկավարիս, կրթության ïÝօñեÝÇÝ եւ Ժանդարմերիի 
Ï³é³վ³ñÇãÇÝ, որոնք արդեն նամակիս Ù³ëÇÝ տեղեկություն 
ունեին »õ բոլորն էլ արտահայտվեցին, որ ßատ մեծ ռիսկային 
գործ »Ù արել, §առաջի անգամ է այսպես բան պատահել եւ մենք 
որեւէ հրաման չունենք որեւէ  մի քայլ վերցնելու եւ հենց 
այսպես լուռ կմնանք մինչեւ մայրաքաղաքից հրաման 
ëï³Ý³Ýù, µայց իմացիր, որ որովհետեւ առաջին շրջանի 
Ուսման Զորքի ½ինվորական ծառայող ես, բարձր 
հովանավորության տակ ես լինելու¦:  Այս քաղաքում գտնվելիս, 
առիթից օգտվեցի եւ մեծ հացթուխարանին առաջարկեցի մեր 
վեց տոպրակ ալյուրը, áñ ²Ù»ñÇÏÛ³Ý µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý “Care 
Institute””-Ç ÏáÕÙÇó ¿ñ ÝվÇñվ»É àõëÙ³Ý ¼ոñùÇÝ, Çñ»Ýù վերցնեն »õ 
փոխարենÁ մեզ Ï³ÝËÇÏ դրամ վճարեն,  áñ Ù»Ýù այդ դրամով թ» 
դուռ ու պատուհան գնենք եւ թ»  դպրոցի տանիքը Õամիշներով 
ծածկեÉáõ Í³ËëÁ Ñ»Ýó ³Ûë ÷áÕÇó í×³ñ»նք: 
Այդպ»ս էլ ստացվեց որ Փառք Աստծո մեր վեց հարյուր կիլո 
եգիպտացորենի ալյուրը որ Ամերիկան էր նվիրել 
äարսկաստանին, դրամի վերածեցինք եւ áõëï³ Ø³Ñµáõµ-ին 
¶իշնիգան գյուղից կանչեցինք եõ քանի օրվա ընթացքում հենց 
մեր նախկին Ñ³ÛÏ³Ï³Ý քանդված Քաթակ գյուղից պստիկացած 
ու ճզմված ՇԱՄԲԻ ղամիշներով áõÃ բեռ բերել տվինք եւ դպրոցի 
տանիքը ծածկեցինք…  գեղեցիկ ապակիններով, երկաթյա դուռ 
ու պատուհան ·Ý»óÇÝù, իմ խնդրանքով »õ ÷áùñ 
նեիրատվություն ժանդարմերի մեծին ²ÕµáõÉ³Õ ·ÛáõÕ 
ï»Õ³÷áË»Éáõ Ù»ù»Ý³ Ï³ñ·³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ,  փոխադրեցինք 
գյուղ եւ “Care Institute”-ի  դրամից Ոõëï³ Ø³Ñµáõµ-ին 
Ó»éÝ³í³ñÓÁ ¹³ë³íáñ»óÇÝù »õ Աղբուլաղ գյուղի Նոր դպրոցը 
ï³ÝÇùÁ Í³ÍÏí»ó:   ²ÛëåÇëáí ³Ûë Ý³ËÏÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ÛáõÕÇó ÙÇ 
Ï»Ý¹³ÝÇ áõ ÙÝ³ÛáõÝ ÑÇß³ï³Ï ÙÝ³ó հայրենադարձ ÑÇÝ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »õ Ýոñ å³ñëÏ³µÝ³Ï ²ÕµáõÉ³Õ ·ÛáõÕáõÙ£ 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

 

فارسي-زبانزدهاي ارمني  

تاليف  تامار پانوسيان    

 
76- ÒÇÝ ÑáñÁ, ïÕ³Ý ù»éáõÝ ÏÁ ÝÙ³ÝíÇ£ 

 بچه حالل زاده به داييش مي رود

 
 

77- ²ãùÁ ï»ëÝÇ, ëÇñïÁ Ïáõ½Ç£ 
 .چشم مي بيند و دل مي خواهد

 
78- ºñÏÝùáõÙ ÷Ýïé³ÍÁ ·»ïÝÇó ·ï³£ 

 .تو آسمونا دنبالش مي گشتم، روي زمين پيدا كردم

 
79- îáõÝ ÙÇ° ·ÝÇñ, ¹ñ³óÇ ·ÝÇñ£ 

 .، خانه را بخرهمسايه را ببين

 
80-Ø»Ï Ï³ñÏï³Ý áõÝ»Ù, ù³é³ëáõÝ Í³Ï£ 

 .هزار سودايك سر است و 

 

¸ÇÙ³óÏ³ÝáõÃÛáõÝ  



 

 

 1رويه-نامه لويسماه

  1391ماه  سفندا 176ه شمار

 
  درصد مردم ارمنستان را60سركيسيان آراي حدود 

 به دست آورد

جمهور   رئيس"سرژ سركيسيان"كميته مركزي انتخابات ارمنستان تاييد كرد كه  
انتخاباتي، بار ديگر حمايت مردم  آراء 58,64كنوني اين كشور توانست با كسب 

  .كشورش براي باقي ماندن در سمت خود را به دست آورد
كميته مركزي انتخاباتي ارمنستان صبح امروز، سه شنبه اعالم كرد كه بعد از  

 حوزه انتخاباتي در سراسر اين كشور، 1988شمارش شمارش كل آراء در تمامي 
وري فعلي اين كشور با كسب جمه  رئيس"سرژ سركيسيان"مشخص گرديد كه 

در انتخابات )  نفر از راي دهندگان861,167يعني حمايت ( آراء 58,64
  .جمهوري روز دوشنبه ارمنستان به پيروزي قاطع رسيده است رياست

 نخستين وزير امور خارجه "رافس هووانيسيان"جايگاه دوم در اين انتخابات نصيب 
 36,75با كسب ) 1991-1992هاي  سال(ارمنستان بعد از استقالل اين جمهوري 

  .درصد آراء شده است
 و نماينده 1993-1996هاي   نخست وزير ارمنستان طي سال"هرانت باگراتيان"

با كسب » آزادي«كنوني پارلمان اين كشور و رهبر حزب مخالف دولت، حزب 
 درصدد راي دهندگان از 1,23 درصد آراء در جايگاه سوم قرار دارد و تنها 2,15

  . مبارز مخالف سابق حمايت كردند "پارويور آيريكيان"
 .شود  سال انتخاب مي5جمهوري ارمنستان براي مدت  رئيس

  
 بيست و پنجمين سال خيزش مجدد جنبش ملي قره باغ

ن خيزش آن در جنبش آزادي خواهي قره باغ داراي گذشته تاريخي بوده و آخري 
آن زمان هنوز امپراتوري شوروي پا بر جا بوده و .  بوقوع پيوست1988فوريه سال 

قره باغ كه با زور در قلمرو جمهوري آذربايجان قرار گرفته بود خواستار انجام همه 
  .پرسي براي پيوستن به ارمنستان گشت

ت ها و حوزه قانون اساسي شوروي چنين اجازه اي را به كليه جمهوري ها، ايال 
هاي خودمختار مي داد و مردم قره باغ از شرايط جديد حاكم بر شوروي استفاده 

رهبران آذربايجان با اقدامات . كرده و خواهان برگزاري چنين همه پرسي گشتند

آزادي خواهانه ملت قره باغ با شدت برخورد كرده و اجازه ندادند تا چنين شرايطي 
تظاهرات آرام مردم در استپاناگرد مركز .  گرددبراي برگزاري همه پرسي فراهم

جمهوري خودمختار قره باغ به خشونت تبديل گشته و تقاضاهاي متعدد ارامنه از 
ارامنه ارمنستان و سراسر جهان نيز . حكومت مركزي در مسكو نيز بدون پاسخ ماند

 به اين دادخواست پيوسته و با برگزاري تظاهرات خواستار جدايي قره باغ از
   .آذربايجان و رفع ظلم هفتاد ساله در آن خطه گشتند

عكس العمل منفي آذربايجان به فرياد عدالت خواهي ارامنه قره باغ شديدتر گشته و 
تمامي . در وهله اول ارامنه شهرهاي باكو و سومگائيتمورد آزار و اذيت قرار گرفتند

ه از اقدامات دولت ارامن. ارامنه شهر صنعتي سومگائيت كشته و يا اخراج گشتند
مركزي و نهادهاي جهاني قطع اميد كرده وبراي دفاع از شهرها و روستاهاي قره باغ 

با فروپاشي شوروي جمهوري ها استقالل يافته و . گروه هايتدافعي تشكيل دادند
مردم قره باغ بطور يكپارچه و تحت رهبري كميته دفاعي خود خواستار برگزاري 

بدين ترتيب جنبشي كه بطور . يي از آذربايجان گشتندهمه پرسي استقالل و جدا
صلح جويانه و براي برگزاري همه پرسي شروع شده بود به علت خشونت گرايي 

   .رهبري باكو به جنگ تمام عيار تبديل گشت
گروه هاي متفرق تدافعي و فدايي قره باغ تبديل به ارتش منظم گشته و شروع به 

جنگ با وساطت روسيه و ديگر . ود گشتنددفاع از مرزهاي جمهوري مستقل خ
نيروهاي خارجي به اتش بس تبديل گشته و مذاكرات صلح ميان قره باغ، آذربايجان 

اين مذاكرات اكنون در چهارچوب سازمان همكاري و . و ارمنستان آغاز گشت
   .امنيت اروپا و با فعاليت جدي رياست همزمان روسيه، آمريكا و فرانسه ادامه دارد

هاي تدافعي قره باغ ابتدا با انجام جنگ هاي نامنظم و سپس با تشكيل ارتش نيرو
منسجم و دفاع از مرز و بوم خود ثابت كردند كه نبايد بازيچه ديپلماسي ابر قدرت 

وقايع . ها گشت و حقوق حقه خود را بايد با ضمانت ارتش قوي تضمين كرد
داي قرن بيستم گواه اين مربوط به جنگ هاي موفق سردارآباد و سيونيك در ابت

از دست دادن نخجوان و سرزمين هاي ارمنستان غربي نيز گواه باور . مدعي مي باشد
بيش از اندازه ارامنه به قدرت هاي خارجي بوده و تاريخ شكست هاي سياسي ارامنه 

   .هرگز در قره باغ تكرار نخواهد گرديد
ي توان به طرف متخاصم لزوم برقراري صلح و آرامش را فقط پاي ميز مذاكره م

ديكته كرد و تنها ضامن معتبر آن ارتش قوي و اراده مستحكم براي دفاع از مرز و 
  .بوم مادري مي باشد

 
 نابودي آثار فرهنگي ارامنه در قلمرو تركيه

 
 
 كارشناس حقوقي عقيده دارد كه نژادكشي فقط كشتار فيزيكي "رافائل لمكين"

 روحاني نيز كشتار جمعي -گروه ملي يا مذهبي نبوده، بلكه نابودي فرهنگ ملي
 فرهنگي محسوب -تخريب فرهنگ هر ملتي نيز نسل كشي ملي. محسوب مي گردد

 ميالدي سازمان 1948هم دسامبر سال اين اصل البته هنوز در كنوانسيون ن. مي گردد
  .ملل در باره جلوگيري از نژادكشي تعريف نشده است

سران حكومت هاي مختلف امپراتوري عثماني و تركيه فعلي با سياست مدون و از 
پيش تعيين شده، به موازات كشتار جمعي ارامنه آثار تمدن چند هزار ساله ارمنستان 

 كليسا و مراكز مذهبي ارامنه در مركز بي رحمي هاي .غربي را نيز نابود كرده اند
سران تركيه قرار گرفتند، چرا كه آنان بخوبي از نقش رهبري و نفوذ دين و 

كليساها و صومعه هاي ارامنه . اعتقادات مذهبي در بين ارامنه آگاهي كامل داشتند
ال تخريب گشته، هزاران متون دست نويس قرون وسطي به آتش كشيده شده و امو

 وكيل عرب كه يكي از شاهدان "فائض الحسين". كليساها به غارت رفته است
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نژادكشي ارامنه بوده است تأكيد دارد كه حكومت ترك هاي جوان بعد از اجراي 
جنايت هولناك نسل كشي كميسيون هاي ويژه اي براي فروش اموال بجا مانده از 

 تمامي كليساها و مدارس شاهد عرب خود ديده است كه. ارامنه تشكيل داده اند
بسته شده و كتاب هاي به غارت رفته در بازار براي بسته بندي پنير، خرما و تخم 

  . آفتاب گردان استفاده مي شد
طبق گزارش ارائه شده از سوي خليفه گري ارامنه قسطنطنيه به دولت عثماني در 

 كليسا و دير  ميالدي، ارامنه در قلمرو حكومت عثماني بيش از دو هزار1913سال 
اكثر اين آثار باستاني و . داشته اند كه قدمت بعضي از آنان به شانزده قرن مي رسيد

 مذهبي در دوران حكومت هاي عثماني، ترك هاي جوان و سران تركيه فعلي -ملي
بيش از نود در . ويران گشته و تنها هدف آنان محو ميراث فرهنگي ارامنه بوده است

امنه در ارمنستان غربي توسط حكومت تركيه عوض گشته صد اسامي آبادي هاي ار
   .و آثار و ساختمان هاي باستاني تخريب گشته است

 1974كه در سال ) سازمان حفظ ميراث فرهنگي سازمان ملل(به گزارش يونسكو 
 بناي تاريخي در قلمرو 913 هنوز 1923ميالدي منتشر گشته است، ارامنه در سال 

 اثر 252تخريب گشته، ) 464(كنون بيش از نصف آن تركيه داشته اند كه تا 
آثار باستاني ارامنه .  بناي تاريخي نيز به تعمير اساسي نياز دارند197ويران گشته و 

منفجر گشته، به عنوان هدف ميدان تير نظاميان تركيه استفاده گشته و سنگ هاي 
هاي بجا مانده بنا. آن به عنوان لوازم ساختماني روستاهاي مجاور مصرف مي گردد

  .از ارامنه به عنوان انبار، طويله و زندان نيز استفاده مي شود
 ميالدي از 1987شوراي اروپا در بند ششم مصوبه روز هجدهم ماه ژوئن سال 

حكومت تركيه خواسته است كه احتياجات فرهنگي، علمي و زباني ارامنه ساكن 
واسته است تا در حفظ آثار اين شورا همچنين از تركيه خ. تركيه را تأمين سازد

  .باستاني ارامنه كوشش نمايد
 .تخريب و محو آثار باستاني ارامنه ادامه سياست نژادكشي عليه ارامنه مي باشد

 
 

باني كتاب كشتار ارامنه در آذربايجان به فرمان رييس 
 جمهوري آن كشور از لقب نويسنده ملي آذربايجان

  محروم شد

 
 " رييس انجمن نويسندگان ارمنستان ضمن مصاحبه با آژانس خبري "ن آنانيان  لو"

 نويسنده آذربايجاني و " آكرام آيليسلي " به پيگيري هاي سياسي "آرمن پرس 
  . از سوي حكومت آن كشور اشاره كرده است" آرزوهاي سنگي "باني كتاب 

هم آهنگي مي باشد و به گفته وي اين كتاب درخواست ، انساندوستي ، بردباري و 
اقدامات عليه اين نويسنده از سوي حكومت آذربايجان چالش عليه نه فقط توسعه 

 ماه جاري به 7ياد آوري مي كنيم كه در تاريخ . برابري منطقه بلكه جهان مي باشد
 باني كتاب " آكرام آيليسلي " رييس جمهوري آذربايجان " الهام علي اف "فرمان 

 آذربايجان محروم شده " نويسنده ملي "نه در آذربايجان از لقب در مورد كشتار ارام
 نويسنده آذربايجاني و اعالم كرده " آكرام آيليسلي "قابل ذكر است كه . است

است كه ميل وي براي نوشتن كتابي در مورد كشتار ارامنه در آذربايجان توبه براي 
ت موج جديد هيستري در اين بيانا.اقدامات غير انساني آذربايجاني ها مي باشد 

 دروژبا "قابل ذكر است كه اين كتاب در مجله . آذربايجان را بلند كرده اند
 با اشاره به پيگرد ها " آكرام آيليسلي ".  چاپ روسيه انتشار يافته است"نورودوف 

از سوي آذربايجان بعد از انتشار اين كتاب تاكيد كرده است كه واقعيت در 
هر ساكن سالمندان آگوليس با اين كشتار . شتار مي باشد  ك1919آگوليس در سال 

به گفته وي اين كتاب در مورد كشتار ارامنه در آذربايجان اعتراض وي . آشنا است

نويسنده . عليه سياست حكومت فعلي آذربايجان و نه ملت آن كشور مي باشد 
 جنايت آذربايجاني به كشت و كشتار ارامنه در سومگايت و اهميت محكوميت اين

  .اشاره كرده است
  

  به احتمال قوي آذربايجان را"آكرام آيليسي"

  ترك خواهد كرد

 نويسنده معروف آذري در يك مصاحبه مطبوعاتي با خبرگزاري "آكرام آيليسي"
  .وده است كه به احتمال قوي آذربايجان را ترك خواهد كرد اعالم نم"گازتا رو"
وي افزوده است كه طرفدار برقرار روابط نزديك ميان ارمني ها و آذري ها مي  

براي اين كه درگيري قره باغ حل شود بايد ملت قره باغ به دولت باكو باور . باشد
يسنده آذري همچنين اين نو. دولت باكو بايد از ملت قره باغ عذرخواهي نمايد. كند

افزوده است كه دولت باكو همواره اعالم مي كند كه ارامنه دشمنان تاريخي 
 .آذربايجان مي باشند

  
جزييات جديد در مورد پرونده قتل هرانت دينك خبرنگار 

 معروف ارمني اهل تركيه
 

 
 

 خبرنگار معروف ارمني " هرانت دينك "جزييات جديدي در مورد پرونده قتل 
مطبوعات تركيه اطالعات جديدي بر اساس نامه شاهد . اهل تركيه پيدا مي شوند
  .ناشناس را انتشار داده است

 را برنامه ريزي " ارهان تونجل " وي و " هرانت دينك "بر اساس اين نامه قتل 
پيشبيني شده بود كه بعد از اين قتل . وي در اين مدت كارمند پليس بود . كرده اند

 براي سفر به گرجستان و سپس به " تونجل "كارمندان پليس تركيه به وي و 
ه هدف از اين قتل تهديدات به اين شاهد تاكيد كرده است ك. روسيه كمك كنند

وي نوشته است كه نيروهاي . اقليت هاي ملي ، دشمنان جمهوري تركيه مي باشد 
ولي حزب .  بوده اند" هرانت دينك "مسلح تركيه داراي اطالعاتي در مورد قتل 

 تركيه به كمك تبليغات از سوي مطبوعات اين قتل را به " عدالت و توسعه "حكم 
 . تشريح كرده است" اركنيكون "وي سازمان عنوان ترور از س

  
در تركيه هزاران ارامني كه دين خود را تغيير كرده اند 

 زندگي مي كنند

 آوديس ". در تركيه هزارها ارامنه كه دين خود را تغيير كرده اند زندگي مي كنند
 ارامنه تركيه " خبرنگار ارمني اهل آرژانتين در مقاله خود تحت عنوان "هادجيان 

 به ارامنه كه هويت ملي خود را پنهان كرده در "اندكه دين خود را تغيير كرده 
 .تركيه زندگي مي كنند اشاره كرده است

خبرنگار ارمني مقاله خود را بر اساس خاطرات خود از بازديد از استانبول ، آماسيا ، 
به گفته وي در تركيه اقليت ملي . دياربكير ، باتمان ، تونجلي و موش نوشته است

 زندگي ميكند كه نمايندگان "كه دين خود را تغيير كرده اند ارامنه "تحت عنوان 
آن طي يك قرن هويت ملي خود را پنهان كرده، اسالم را پذيرفته در استان هاي 

وي تاكيد مي كند باوجود اين همه در استان هاي . بومي خود زندگي مي كنند
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ه دين مختلف تركيه از جمله ساسون ارامنه با جوامع كوچك زندگي مي كنند ك
وي با اشاره به تعداد ارامنه در تركيه كه اسالم را پذيرفته . مسيحي را حفظ كرده اند

اند تاكيد كرده است كه بعضي از ارامنه از مطرح مسئله ارمني بودن خود مي ترسند 
 .چون كه تركيه براي ارامنه جاي خطرناكي است

  
 كشتار ارامنه در باكو

 
 ميالدي به مدت هفت روز 1990 ژانويه 13در كشتار ارمنيان شهر باكو كه از روز 

يش از چهارصد شهروند ارمني از جمله زن و كودك و سالمند به ادامه داشت ، ب
  .فجيع ترين شكلي شكنجه شده و به قتل رسيدند 

در اين جنايت بسياري از منازل ارامنه اين شهر نيز مورد غارت قرار گرفته و به 
بنا به اعالم سازمان ديده بان حقوق بشر اين قتل عام يك اقدام از .آتش كشيده شدند

احي شده بود چراكه مهاجمان پان تركيست فهرست اسامي و نشاني منازل قبل طر
در پي اين كشتار ، كميته فرانسوي سازمان حقوق . ارامنه شهر را در اختيار داشتند 

بشر هلسينكي و كالج بين المللي فلسفه در پاريس با انتشار نامه سرگشاده ، با اشاره 
ه در باكو و ساير نقاط جمهوري آذربايجان به سلسله كشتارهايي كه با رويه اي مشاب

عليه ارامنه رخ داد ، اعالم نمودند كه اين جنايات اتفاقي نبوده اند بلكه به صورتي 
حساب شده و سازمان يافته و به منظور پاكسازي قومي و نسل كشي ارامنه در اين 

ام تظاهرات  و به هنگ1990جمهوري به اجرا درآمده اند در ماه هاي منتهي به ژانويه 
كه يك حزب داراي تمايالت  ( " جبهه خلق آذربايجان "هايي كه از سوي حزب 

برگزار مي شدند ، بعضي از سران اين حزب مردم را تحريك )پان تركيستي است 
بنا به اعالم سازمان ديدن بان حقوق . به اخراج ارامنه از اين جمهوري مي كردند 

امي براي جلوگيري ازقتل عام ارامنه توسط بشر هلسينكي ماموران پليس باكو اقد
 1990 ژانويه 17پارلمان اروپا در . عناصر افراطي جمهوري آذربايجان انجام ندادند 

با صدور قطعنامه اي از كميته وزراي خارجه اروپا و شوراي اروپا خواست تا 
 همچنين. اقدامات الزم را براي كمك به ارمنيان ساكن در شوروي به عمل آورند 

 ژانويه نامه جمعي از اعضاء مجلس سناي آمريكا خطاب به رهبر شوروي در 18در 
 در جلسه 1990 مارس 29در روز . اعتراض به كشتار ارمنيان در باكو منتشر شد 

غير علني شوراي عالي شوروي كه براي بررسي حوادث شهر باكو برگزار شد ، 
ني براي بررسي مسائل نمايندگان جمهوري آذربايجان خواهان تشكيل كميسيو

مربوطه به ورود ارتش شوروي به باكو شدند اما در پي اظهارات مقامات عالي رتبه 
شوروي درباره جزييات قتل عام ارامنه در اين شهر ، مقامات جمهوري آذربايجان از 

به دليل ترس از افشاء بيشتر جنايات پان تركيست هاي اين ( پيگيري خواسته خود 
 شدند و به اين ترتيب عمال پيگيري عوامل اين جنايت از سوي منصرف) جمهوري 

در حقيقت اين كشتار ادامه كشتار هاي . حكومت شوروي مسكوت گذاشته شد 
 ميالدي 1918 و سال 1906-1905مشابهي بود كه پان تركيست ها در سال هاي 
 باكو در سال در قتل عام ارامنه در. عليه ارامنه در باكو به مورد اجرا گذاشته بودند 

  . بيش از بيست هزار ارمني به قتل رسيدند 1918
 

 عذرخواهي نماينده مجلس تركيه به خاطر كشتار ارامنه

  

 
 

 در گفتگو با يك شبكه تلويزيوني اعالم ،احمد ترك نماينده كرد مجلس تركيه 
 وقايع ،ست كه ما همه تاريخ را درست بخوانيم ديگر زمان آن ا” : كرده است 

  .گذشته را بپذيريم 

احمد ترك با اشاره به درگير بودن برخي قبايل كرد در روند پاكسازي نژادي 
 آشوري ها ،پدران و اجداد ما توسط عثماني ها در كشتارهاي ارامنه : ارامنه گفت

 ،ادمان با خون ارامنه بپذيريم كه دست هاي اجد. مورد استفاده قرار گرفته اند
آشوري ها و يزدي ها رنگين شده است و ما به عنوان فرزندان و نوه هاي آن ها 

عذرخواهي كنيم  ) …ارامنه و ( وظيفه داريم با صداقت و جرات از نوادگان آن ها 
 قبول اين عذرخواهي اهميت بزرگ و متحول كننده اي دارد و مي ،به نظر من . 

من اميدوارم كه . تماعي و فرهنگي آينده ما تغيير ايجاد كندتواند در محاسبات اج
. تركيه نيز اين حقيقت را بپذيرد كه عذرخواهي از ارامنه ضرورت تاريخي است 

دولت تركيه نمي تواند اين حقيقت را انكار كند كه در دوران عثماني به دستور 
 . آشوري قتل عام شدند،دولت ده ها هزار ارمني 

  
 شاي سياست هاي نژادپرستانه بنيانگذارانلزوم اف

  جمهوري تركيه

 

 
 

ويي رهبران فعلي تركيه از سويي ادعاي بازنگري تاريخ گذشته خود را داشته و از س
ستي و باستاني تبديل قبر طلعت پاشا باني اصلي نژادكشي ارامنه را به محل توري

  .كرده است
قابل ذكر است كه طلعت وزير كشور تركيه عثماني و از سازماندهندگان اصلي  

هيتلر . كشتار و تبعيد ارامنه نود سال پيش به دست فدائيان ارمني در برلن كشته شد
رهبر آلمان نازي سال ها بعد در مقابل خدمات مصطفي كمال رهبر تركيه به اهداف 

. تانه آلماني ها، اجازه داد تا باقي مانده جسد طلعت به استانبول منتقل گرددنژادپرس
خوشبختانه بعضي از روشنفكران تركيه ديد جديدي نسبت به گذشته تاريخي ملت 
خود داشته و از تبليغات برتري طلبي نژادي رهبران و قوانين جاري آن كشور انتقاد 

يسنده ترك طي اتشار مقاله اي در  نو"آئيشه هور"بطور مثال خانم . مي كنند
 از سياست هاي نژادپرستانه مصطفي كمال معروف به آتاتورك "راديكال"روزنامه 

وي تأكيد كرده است كه در مدارس كشور تاريخ تركيه تحريف . انتقاد كرده است
در صورتي كه وي . شده و از مصطفي كمال به عنوان قهرمان ملي ياد شده است

 بوده و ديگر اقوام و ملل "به ترك بودن خود بايد افتخار كنندهمه "باني سياست 
طبق اين سند تاريخي مصطفي كمال . كشور را در رعب و وحشت نگه داشته است

 با اشاره به اتمام موفقيت "آدانا" در ديدار با اهالي 1923روز شانزدهم مارس سال 
 كشور از وجود خارجيان كه باالخره": آميز كشتار و تبعيد ارامنه اعالم داشته است

ارامنه و ديگر ملل هيچ . پاك گشته و به صاحبان اصلي آن واگذار گشته است
سه ماه . "اختياري در اين مناطق ندارند و اين سرزمين متعلق به ترك ها مي باشد

بعد قانون منع خدمت ارامنه، يونانيان و كلدانيان درادارات دولتي منتشر گشته و از 
 نيز پروانه وكالت كليه وكالي غير ترك لغو 1924ريل سال روز سوم ماه آو

  . نيز دارايي هاي اقليت هاي ملي و قومي مصادره گرديد1926در سال . گرديد
 

  
 تاريخ نگار معاصر تركيه نيز ثابت كرده است كه نمايندگان "تانر آكچام"

ي  به رهبر"اتحاد و ترقي"جمهوري جديد تركيه اكثرأ از خدمتگذاران حكومت 
آنان به رهبري مصطفي كمال به سياست هاي حذف فيزيكي . تركان جوان بوده اند
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اقوام غير ترك حكومت ادامه داده و در سركوب قيام هاي ملل آلباني ، بالكان ها 
شخص مصطفي كمال به . شركت داشته اند) 1922(سيليسيه و يونانيان زميورنيه 

ليه سلطان عثماني شركت داشته عنوان سرباز جوان در كودتاي ترك هاي جوان ع
متأسفانه مطبوعات و محافل غربي در خصوص تبيين سياست هاي مصطفي . است

كمال فقط منافع خود را در نظر گرفته و از وي به عنوان سياست مداري ياد مي 
كنند كه افكار نوين و مدرن به تركيه تجويز كرده، كشف حجاب كرده، از حروف 

ادهاي اسالمي را تعطيل كرده و عقايد اسالمي را سركوب التين استفاده كرده، نه
افكار نژادپرستانه رهبر تركيه در مركز توجه تاريخ نگاران غربي قرار . كرده است

 دولت مصطفي "محمد اسد بوزگورد اوديميس وزير دادگستري". نگرفته است
ن اين سرزمي":  اعالم داشته است كه1930كمال روز هجدهم ماه سپتامبر سال 

مختص ترك ها بوده و بقيه ملل فقط به عنوان رعيت و برده مي توانند در اين 
   ."كشور زندگي كنند

 قانون جزايي تركيه هم اكنون نيز برتري طلبي ترك ها را ثابت كرده و 301اصل 
سه روشنفكر معروف تركيه كه نژادكشي ارامنه را محكوم كرده بودند طبق اين 

، "اورهان پاموك"اين سه تن عبارتند از . ده اند اصل قانون جزايي محاكمه ش
اقدامات گروهي از روشنفكران تركيه . "هراند دينك" و "راغب زاراك اوغلي"

براي بازنگري تاريخ گذشته خود قابل تحسين بوده و بايد با حمايت محافل خارجي 
 .و مخصوصأ اتحاديه اروپا تشديد يابد

   
موضع احتمالي حكومت و افكار عمومي تركيه در آستانه 

 هيكصدمين سال نسل كشي ارامن

 
 چاپ "طرف" روشنفكر معروف ترك اخيرأ مصاحبه اي با روزنامه "تانر آكچام"

تركيه انجام داده ومسائل مربوط به شناسايي رسمي نسل كشي ارامنه را مورد بررسي 
  .قرار داده است

آقاي آكچام از بيانات شديد ضد ارمني طي تظاهرات اخير استامبول كه به مناسبت  
وي اعالم داشته . اغ ترتيب يافته بود انتقاد كرده استوقايع بيست سال پيش قره ب

است كه ترتيب دهندگان اين تظاهرات از نزديكي مراسم يكصدمين سال نسل 
 نيز "تانر آكچام". كشي ارامنه نگران بوده و از خود عكس العمل نشان مي دهند

 در همانند بسياري از روشنفكران داخل و خارج تركيه عقيده دارد كه جامعه ترك
انجام جنايت نسل كشي نقش داشته است و بسياري نيز در غارت ثروت و اموال 

بعد از شناسايي جهاني نسل كشي ارامنه نوبت پرداخت . ارامنه شركت داشته اند
غرامت نيز فرا رسيده و در آن موقع از فرزندان تاراج كنندگان اموال ارامنه نيز 

  .بازخواست خواهد شد
ه دارد كه با شناسايي نسل كشي از سوي اياالت متحده تاريخ نگار ترك عقيد

آمريكا، بريتانيا و اسرائيل حلقه محاصره دور تركيه تنگ تر گشته و حكومت 
تانر ". مجبور به قبول گذشته تاريك خود و عذر خواهي از ارامنه خواهد شد

 ميالدي يعني 2015 عقيده دارد كه رئيس جمهوري آمريكا در سال "آكچام
 را بكار "ژنوسايد" يا "نژاد كشي"ن سالگرد نسل كشي ارامنه عبارت يكصدمي

 آوريل 24الزم به ذكر است كه رهبران آمريكا هميشه در آستانه روز . خواهد برد
به ارامنه قول محكوميت رسمي نژاد كشي ارامنه را مي دهند، ولي سپس از آن سر 

   .باز مي زنند
ه ارامنه يادآوري مي كند كه مصطفي  در مورد پرداخت غرامت ب"تانر آكچام"

 ميالدي وقتي وارد بندر سامسون شد از سران 1919كمال روز نوزدهم ماه مي سال 
قبايل كرد درخواست همكاري براي پيروزي قواي خود كرده و يادآوري نمود كه 
. در غير اين صورت ارامنه به زدگاه خود بازگشته و خواستار اموال خود خواهند شد

اين روشنفكر ترك پرداخت غرامت به ارامنه مي تواند جنبه هاي مختلفي به نظر 
غرامت بيشتر . داشته و دولت هاي طرفين مي توانند در اين مورد به توافق برسند

بـُعد معنوي داشته تا مالي و مي تواند بصورت اقدامات مشتركي نظير پيشنهاد 
و تركيه در اتحاديه اروپا  فقيد در باره عضويت همزمان ارمنستان "هراند دينك"

-اين غرامت مي تواند بصورت عذرخواهي از ارامنه و دادن آزادي هاي ملي. گردد
تركيه مي تواند امكانات بندر ترابوزان را در اختيار . اجتماعي به ارامنه آناتولي باشد

   . مالي دهد-ارمنستان گذاشته و به حكومت ايروان كمك هاي اقتصادي

ه دارد كه روابط حسنه تركيه با آذربايجان نيز يكي از موانع روشنفكر ترك عقيد
ملت تركيه بيش از نود سال دچار . عادي سازي روابط با ارمنستان مي باشد

شستشوي مغزي و تبليغات ناسيوناليستي بوده و اكنون دريافته اند كه رهبران كشور 
. نه نقش داشته اندبه آنان دروغ گفته و حتي بنانگذاران جمهوري در نسل كشي ارام

حومت اكنون بايد حقايق را براي ملت بازگو كند و اين عواقب دردناكي خواهد 
  .داشت

  
 دوجه مشترك ترك هاي قديم و جدي

 
 استاد دانشگاه بوستون آمريكا "جني وايت"در باره كتاب خانم "اكونوميست"مقاله 

 مذهبي ترك ها -وي سال ها در تركيه اقامت داشته و در باره هويت ملي. مي باشد
 را تلفيقي از اصالت اسالمي ملت و ملي "ترك هاي جديد"وي .تحقيق كرده است

وي عقيده .  را بر آنان نهاده است"ي گرامسلمانان مل"گرايي كماليستي دانسته و نام 
دارد كه بزرگترين چالش تركيه در آينده نزديك در گيري ملت پانزده ميليوني 

  . خواهد بود"مسلمانان ملي گرا"كرد با 
 "عدالت و توسعه" اطميناني به قول هاي رهبري تركيه و حزب "وايت"خانم  

  .حزب حاكم كشور در باره حل مسئله كردها ندارد
به نظر نويسنده، سران جمهوري تركيه حكومت جديد خود را بر روي ويرانه هاي 
امپراطوري عثماني بر پا كرده و خواهان فاصله گرفتن ترك ها از تأثير اعراب و 

ترك ها به زبان مادري صحبت كرده، مسلمان بوده و با كشف . بيزانس بودند
آنان خود را به .  گرفتندحجاب از پوشش سنتي آقايان و خانم هاي كشور فاصله

جزئيات حيات سياسي، مذهبي . عاداب و رسوم كشورهاي غربي نزديك مي كردند
و فرهنگي ملت را مصطفي كمال و گروهي از ژنرال ها تعيين كرده و با مخالفين 

 نيز از دل همين "ترك هاي جديد"مخالفين امروزي و . با شدت برخورد مي شد
 ها اكنون نيز جنگ هويت داشته و اين بار به ترك.  بيرون آمدند"كماليسم"

   .همسايگان عرب روي آورده اند تا مدل خود را به كشورهاي عربي صادر كنند
 خوانده است "مذهبيون بورژواي آناتولي" سران فعلي كشور را "جني وايت"خانم 

.  ميالدي و افول اقتصادي كشور رشد كردند1980كه در دوران كودتاي نظامي سال 
ترك هاي . زاب اسالمي طي اين دوران و در ميان شبكه جوامع محلي رشد كردنداح

جديد از افكار نژاد پرستانه و شووينيستي كماليست ها دوري جسته و ايمان مذهبي، 
 به عنوان حزب "عدالت و توسعه"حزب . اسالم عملي و وسع مالي را پيشه كردند

شور را در دست گرفته و سياست  ميالدي رهبري ك2002ميانه رو اسالمي از سال 
آنان .  را ابداع كرد"ارتباط ژنتيكي ميان ملل ترك" بجاي "توركيسم فرهنگي"

بجاي سياست تمسخر كماليست ها نسبت به ميراث عثماني، اين ميراث را به سنگ 
آنان به فعاليت هاي اقتصادي . محك جديدي براي سياست هاي خود تبديل كردند

راي تعلق قومي شركاي تجاري و نقش آنان در گذشته كشور از ب"اولويت داده و 
   ."نيز نگراني ندارند

 "اسالم تركي"اين كارشناس ولي نگران اسالم ملي گراي ترك هاي جديد بوده و 
اين رهبران اسالم خود . را وجه مشترككماليست ها و رهبران جديد كشور مي داند

مانان نيز برتر دانسته و به اتباع غير را تبليغ كرده، خود را حتي نسبت به ديگر مسل
 تاجر معروف يهودي شهروند "اسحاق آالتون". مسلمان كشور نيز اطمينان ندارند

تركيه كه اكثرأ هدف انتفادات شديد مطبوعات اسالمگراي كشور قرار مي گيرد، 
 گفته است وي با وجوديكه هشتاد و دو سال دارد، ولي "وايت"در جواب خانم 

   .كنون جزئي از اين جامعه ندانسته استخود را تا 
 عقيده دارد كه متأسفانه اكثر شهروندان كرد "اكونوميست"هفته نامه انگليسي زبان 

طي شصت سال اخير با .  دارند"اسحاق آالتون"تركيه نيز احساساتي همانند 
وجوديكه جنگ قدرت در تركيه ميان الئيك هاي شهرنشين و مذهبيون آناتولي در 

 و جمعيت پانزده "مسلمانان ملي گرا"است، ولي چالش اصلي در انتظار گرفته 
تغييرات اخير در قانون اساسي تركيه و تأكيد . ميليوني كردهاي تركيه مي باشد

 .آزادي و برابري شهروندان نيز قادر به حل مشكالت اين كشور نخواهد بود
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«Հայրենիքը չեն սիրում օրվա 

ռեժիմի համար» 
  
1988թ.-ի փետրվարի 20-ին Երևանում` ներկայիս 
Ազատության, այն ժամանակ` Թատերական 
հրապարակում, տեղի ունեցավ «Միացում» կարգախոսով 
առաջին ցույցը: 
Արցախյան ազատամարտի մահապարտների ջոկատի 
մարտիկ, «Կարին» ազգագրական երգի ու պարի 
համույթի գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ 
Գինոսյանի կարծիքով ղարաբաղյան շարժումը նպաստեց 
Հայաստանի անկախացմանը` հիշելով ՀՀ ազգային հերոս 
Մովսես Գորգիսյանի մայիսի 28-ի ելույթը: 
 
«Արցախյան շարժումն Արցախում սկսվել է փետրվարի 
տասներեքին, իսկ Հայաստանում արձագանքը գտավ 
փետրվարի 20-ին, մինչ այդ եղել են ընդվզումներ: 
Արցախի ժողովուրդը մեկ մարդու նման ոտքի էր 
կանգնել, պետականության մասին խոսել չէր կարելի, 
քանի որ Հայաստանն անկախ պետականություն չուներ: 
Մենք առաջին անգամ տեսանք եռագույնը: Մարդիկ 
կային, ովքեր երկար ժամանակ բողոքում էին 
անկախություն ուզողներից: Այդ բողոքողների դեմ 
կանգնողներ եղան, ովքեր ասացին` պետք է պայքարել ու 
անկախություն նվաճել: Լեոնիդ Ազգալդյանը և նրա 
գործընկեր գիտնականներն արագ հասկացան, որ այս 
պայքարը զինված պայքարի է վերածվելու և սկսեցին 
զենքեր «արտադրել»,- ասաց Գինոսյանը: 
 
Հարցին` արդյոք հիմա կա՞ նույն մարտական ոգին, 
պատերազմի վերսկսման դեպքում նմանօրինակ 
ոգևորություն սպասե՞լ, Գինոսյանն արձագանքեց. 
«Հայրենիքը չեն սիրում օրվա ռեժիմի համար կամ 
թելադրանքով: Իրական կռվողն անում են այն, ինչ 
հայրենիքն իրենից պահանջում է այդ պահին: Երբ 
պատերազմն ավարտվեց իմ հրամանատար` կրտսեր 
Թամանյանին բարձր պաշտոն առաջարկեցին 
պաշտպանական գերատեսչությունում, բայց նա 
հրաժարվեց` ասելով, որ պատերազմում կռվեց, իսկ 
հիմա` գիտությանը պետք է վերադառնալ: Ես ինքս` 50 
«մեռած» պար փրկելով, ընդ որում` 15-ը ռազմական, 
ավելի մեծ գործ եմ անում, քան, եթե…»: 
 
Արցախյան հակամարտությանն ու պատերազմի 
վերսկսման խնդրին անդրադառնալով, «Կարին»-ի 
գեղարվեստական ղեկավարը նախ հիշեցրեց Նժդեհի 
խոսքերը` եղիր այնքան ուժեղ, որ թշնամիդ չհանդգնի 
հարձակվել, այնուհետ` նկատեց, թե չպետք է «առաջ 
թողնել» զգացմունքներին, այլ` մտածել սահմաններն 
անխոցելի դարձնելու մասին: Իհարկե, սա լիովին 
հնարավոր չէ, քանի որ հայկական լեռնաշխարհի որոշ 
տարածքներ դեռ թշնամու ձեռքում է: 
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 بخشي از نامه سفير روسيه در استامبول به ايزولسكي

   وزير امور خارجه
 

 1907اوت ) 15 (2تاريخ 

  
 مورخ اول ژوييه گذشته، 166كنسول ما در سامسون طي گزارش شماره 

كه كپي آن به بخش اول وزارتخانه ارسال گرديد، به اطالع ما رسانيد كه مقامات 
ترك سنجك سامسون اقدام به آزار و اذيت شديد ارمنيان محلي كرده اند و اينان 

 ماه گذشته، آنگونه در طول سه. به ناچار گروه گروه دست به مهاجرت مي زنند
 ارمني ساكن تركيه، توسط 1500كه آقاي جيوديچي گزارش كرده است، بيش از 

كشتي هاي بادباني كه بوسيله اعضاي خانواده آنان در قفقاز اجاره شده، سامسون 
 .ا مخفيانه به مقصد نواحي و مرزهاي ما ترك كرده اندر

 

  
 همانند همان از آنجا كه اقدامات مقامات تركيه در سنجك سامسون

كارهاي مقامات ترك در واليات ارزروم، وان و بيتليس است، من بايد بدين نتيجه 
گيري مي رسيدم كه اقدامات بيرحمانه و ايذا و اذيت ارمنيان در سامسون طي 

اجرا مي گردد و هدف آن پاكسازي ) سلطان عثماني(دستور مخفيانه باب عالي 
يرا ترك ها آنان را عناصر نامطلوب و آسياي صغير از وجود ارمنيان است، ز

 .  خطرناك مي دانند

 زينويف
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  . مقاالت ، عكس ها و مطالب رسيده باز گردانده نمي شود ♦
  .نشريه در حك و اصالح مقاله ها مجاز است ♦
  . آزاد استبا ذكر ماخذ» نامه لويس ماه« استفاده از مطالب  ♦

 

²Ûë Ñ³Ù³ñáõÙ 
 

Ð³Û»ñ»Ý µ³ÅÇÝ 
 

1- Æñ³Ý³Ñ³Û Ð³Ù³ÛÝù…………………………...1 

2- Ð³Û³ëï³Ý……………………………………...1 

3- ²ñó³Ë………………………..…………………5 

4- ²ñ»õÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý…..…..……………..…6 

5- ØÇç³½·³ÛÇÝ…………………………………….7 

6- Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý………………………………...9 

7- Øß³ÏáõÛÃ …..………………..……………........14 

8- Ì»ñçÇÝ Éáõñ»ñ………………………………….19 

9- ÊáÑ»ñ…………………………………………..20 

10- ¶Í³ÝÏ³ñãáõÃÛáõÝ...……...……………………20 
11- Ð³Û»ñ»Ý-å³ñëÏ»ñ»Ý ³é³Í³ÝÇ……………..20 

ä³ñëÏ»ñ»Ý µ³ÅÇÝ 
1- Èáõñ»ñ. .......................................……………..1-4 

 
Þ³åÇÏÇ ³é³çÇÝ ¿çáõÙª  ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý Ñ»ñáë 

¶»Ý»ñ³É ²ñÏ³¹Ç î»ñ Â³¹»áëÛ³Ýª ÎáÙ³Ý¹áë 
 

ì»ñçÇÝ ¿çáõÙª  øÛ³Ù³ñ³ÛÇ ïáÑÙ³Í³é (Ø. Ø³ñïÇñáëÛ³Ý) 
 

Ð³Ù³ñ  176, ö»ïñí³ñ 2013 Ã. 
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 1391 ماه   اسفند176  شماره   –ماهنامه لويس 

امروز كشورهاي متعدد درك مي كنند كه جمهوري قره باغ بايد 
  به طور مستقيم شركت كنددر مذاكرات

 
 اخو موسكوي " وزير امور خارجه قره باغ ضمن مصاحبه با راديوي " كارن ميرزويان "
ردن طرف قره باغي در مذاكرات حل بحران قره باغ  تاكيد كرده است كه شركت نك"

  .از اين روند جلوگيري مي كند
وزير امور خارجه قره باغ در جواب به سوال خبرنگار در مورد آن كه قره باغ از نظر 
تكنيكي چگونه مي تواند طرف مذاكرات باشد تاكيد كرده است كه اين نه فقط 

رده است كه در حال حاضر مذاكرات حل وي ياد آوري ك. امكانپذير بلكه الزم است
بحران قره باغ با ميانجي روسهاي همزمان گروه مينسك برگزار مي گردند و در تمام 
. اسناد اين مذاكرات جمهوري قره باغ داراي وضع طرف مذاكرات دانسته مي شود

وزير امور خارجه قره باغ تاكيد كرده است كه امروز كشورهاي متعدد درك مي كنند 
  .جمهوري قره باغ بايد در اين مذاكرات به طور مستقيم شركت كندكه 
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