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Ðá¹í³ÍÝ»ñÇ  Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ  Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ  Ï³ñáÕ  »Ý  
ãÑ³ÙÁÝÏÝ»É  ËÙμ³·ñáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï»ïÝ»ñÇÝ: 

²ñï³ïåáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ  ÑÕáõÙÁ  §ÈàôÚê¦ - ÇÝ   
å³ñï³¹Çñ  ¿: 

Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²ñó³ËÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý 
Ñéã³Ï³·ñ»ñÁ 

Մի դրվագ Էդիկ Բաղդասարյանի՝  
Հայ Պետականության Պատմության  

6-դ հարորից 

1990 Ã. û·áëïáëÇ 23-ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¶»ñ³·áõÛÝ 
ËáñÑñ¹Ç ³é³çÇÝ Ýëï³ßñç³ÝÝ ÁÝ¹áõÝ»ó §Ðéã³Ï³·Çñ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, áñáí Ð³Û³ëï³ÝÇ 
³ÝÏ³Ë³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ëÏÇ½μÁ ¹ñí»ó: ÆëÏ 1991 Ã. 
ë»åï»Ùμ»ñÇ 2-ÇÝ Ñéã³Ïí»ó ²ñó³ËÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ£ 

Ðéã³Ï³·ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý μ³ÅÝáõÙ ÝßíáõÙ ¿ñ, áñ 
ÐÊêÐ-Ý í»ñ³Ýí³ÝíáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ 
(Ð³Û³ëï³Ý): ²ÛëåÇëáí, Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç 
ëÏëíáõÙ ¿ñ »ññáñ¹ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßñç³ÝÁ: Î³ñ»õáñ ¿ 
Ýß»É, áñ Ã»»õ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ ¹»é»õë ÊêÐØ 
Ï³½ÙáõÙ ¿ñ  »õ ã¿ñ û·ïíáõÙ Çñ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý 
³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÇó, ë³Ï³ÛÝ ³Û¹ ßñç³ÝáõÙ Ó»éù μ»ñí³Í 
Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙùÇ íñ³ ¿ñ, áñ ÑÝ³ñ³íáñ »Õ³í ÏÛ³ÝùÇ 
Ïáã»É »ññáñ¹ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ: 

 
²ÛëåÇëáí, §³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÇó¦ Ñ»ïá Ñ³Ýñ³å»ïáõ-

ÃÛáõÝÁ` 
 
1- Îáñóñ»ó Ý³ËÏÇÝ 70 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éù 

μ»ñ³Í ³ñ¹ÛáõÝ³μ»ñ³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý, ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý, 
·Çï³-Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý 
Ëáßáñ Ýí³×áõÙ»ñÁ£ 

2- ºñÏñÇó Ñ»é³ó³Ý, »õ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Ñ»é³Ý³É, 
³Ù»Ý³³ßË³ïáõÝ³Ï ï³ñÇùÇ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ£  

3- î»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ  Ñ³Û³Ã³÷áõÙ` ÅáÕáíñ¹Ç ³ñï³-
·³ÕÃÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí£ 2013 Ãí³Ï³ÝÇ ¹ñáõÃÛ³Ùμ »ñÏñÇó 
Ñ»é³ó»É ¿ μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 32 ïáÏáëÁ, ßáõñç Ù»Ï ÙÇÉÇáÝ Ù³ñ¹£  

4- ºÃ» êáí»ï³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ »ñÏÇñÁ Ï³é³í³ñíáõÙ 
¿ñ ßÇÝ³ñ³ñ Ó»éù»ñÇ ÙÇçáóáí, »õ å³ñ½ ÑÝ·³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ 
ïÝï»ë³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñáí, ³å³ ³Ûë Ýáñ ßñç³ÝáõÙ »ñÏñÇ 
ïÝï»ë³Ï³Ý, »õ μÝ³Ï³Ý é»ëáñëÝ»ñÇ ³ÏÝÑ³Ûï Ã³É³Ýáí, 
»ñÏñÇ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ³·áõÛÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ×ÛáõÕ»ñÇ 
ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ ûï³ñ å»ïáõÃÛáõÝ»ñÇÝ áõ Ù³ëÝ³íáñ 
Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ£ 

5-Ð³Û³ëï³ÝÇ μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ïÝï»ë³Ï³Ý ³éáõÙáí Ñ³ëóí»É ¿ 
³Õù³ïáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ£ ²Ý·áñÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³ë»É ¿ 
ë³ñë³÷»ÉÇ ³ëïÇ×³ÝÇ, Ã»»õ ¹³Ý¹³Õáñ»Ý ¹»åÇ μ³ñ»É³íáõÙ 
¿ ·ÝáõÙ£ 

6- ºñÏñáõÙ ûñ»óûñ ³í»ÉÇ ¿ ½³ñ·³ÝáõÙ ÃÙñ³μÇ½ÇÝ»ëÁ£ 
ºÃ» ëáí»ï³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝÁ áõÝ»ñ 
μ³½Ù³ÃÇí  ÁÝïñáõÃÛáõÝ»ñ ³éáÕç ³åñ»É³Ï»ñå ëï»ÕÍ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ, ³å³ ³Ûë Ýáñ ßñç³ÝáõÙ Ýñ³ ÙÇ Ù³ëÁ ÁÝÏ»É ¿ 
ÃÙñ³ÙáÉáõÃÛ³Ý ë³ñë³÷»ÉÇ ×Çñ³ÝÝ»ñáõÙ£ 

 

 
  ر گذرگاه تاريخ    د

  

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

  ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)
 

 
 سوچين مشاور به ارزرومكنسول روسيه در  بخشي ازگزارش سر

  استامبول سفير اين كشور در
 

  1910 سپتامبرماه  29 
  
بر خالف قانون اساسي مصوب در دو سال گذشته و برابري صوري 
حقوق ارمنيان و تركان ، در صورت بروز اختالف ميان افرادي از اين 
اقوام ، هميشه فرد ارمني گناهكار تشخيص داده مي شود و به اشد مجازات 

ارمني است پس گناهكار چون فرد "مي رسد ، زيرا مالك اين است كه 
  ."است

كيوي بر سر - در اين روزها ميان ارمنيان و مسلمانان روستاي كيوپري 
  زمين در گيري رخ داده  و يك ارمني مجروح گرديد.

م عثماني برخي از اراضي ارمنيان موقتاّ براي استفاده به در نظام قدي
مسلمانان داده شد. اما اكنون كه ارمنيان باتوجه به اصالح قانون اراضي 
كشاورزي خود را طلب مي كنند همواره درگيري روي مي دهد و 

 خسارات فراواني براي ارمنيان به دنبال دارد. 

بي گناه دشتگير و اكنون نيز همين امر روي داده است و ارمنيان   
زنداني شده اند. و آن مسلمان كه فرد ارمني را مجروح كرده بود پس از 

  دستگيري صوري بالفاصله آزاد شده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فارسي زبان - ماهنامه ارمني

  لويس
  و سردبير ،  مدير مسئول صاحب امتياز

 اديك باغداساريان
   15875- 9488تهران صندوق پستي نشريه :  نشـاني

  louys_monthly@yahoo.com پست الكترونيكي:
   www.louysonline.com : ينترنـتنشـاني ا

  66495761تلفن   13157-63561كدپستي  1148تهران خيابان انقالب شماره   -چاپ احسان
  تومان 500صفحه  تكشماره  20 

 دالر  50خارج   تومان  6000ايران يك سال    .تومان 500تكشماره :اشتراك مجله
  بانك تجارت شعبه مجيديه سه راه ارامنه   140686492اره حساب  شم
 

  بيانگر  موضع مدير مسئول و “ لزوما» لويس«نامه ماهمقاالت و ديدگاه هاي مندرج در
  هيئت سردبيري نيست.

  .مقاالت ، عكس ها و مطالب رسيده باز گردانده نمي شود  
 .نشريه در حك و اصالح مقاله ها مجاز است  
   با ذكر ماخذ آزاد است.» نامه لويسماه «از مطالب استفاده  
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Ù»ñ ³å³·³Ý Ï»ñïáÕ ÙÇ³Ï ÑáõÛëÝ ¿ 
 

ì»ñçÇÝ ¿çáõÙª  ÈáõÛë ¿ ï»ë»É ¾¹. ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÇ §Ð³Û 
ä»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ä³ïÙáõÃÛáõÝ¦-Á 7 Ñ³ïáñáí 

Æñ³Ý³Ñ³Û Ð³Ù³ÛÝùÇ ²ÙμáÕç³Ï³Ý ä³ïÙáõÃÛáõÝÁ 10 
Ñ³ïáñáí 
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رفتار غير قانوني دولت آذربايجان باعث ايجاد نگراني ها در ميان 
  مقامات رسمي اتحاديه اروپا شده است

 
  

ت به نمايندگانبسن نتار غير قانوني دولت آذربايجاسياست ها و رف
اپوزيسيون و خبرنگاران اين كشور باعث ايجاد نگراني ها در ميان مقامات
رسمي اتحاديه اروپا شده است. سايت اينترنتي اتحاديه اروپا گزارش مي دهد

شتفان "كميسر عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا و  "كترين اشتون "كه
سياست همسايگي و توسعه اتحاديه اروپاكميسر اتحاديه اروپا در امور  "فيوله

در و نگراني هاي خود را درخصوص وضعيت حاكم برابيانيه مشتركي را ص
آذربايجان اعالم كرده اند. در اين اعالميه تاكيد مي شود كه آخرين

ذربايجان براي تبليغات انتخاباتي و زمينه هايآرويدادهاي صورت گرفته در
ي اين كشور تاثيرگذار مي باشد. اتحاديه اروپاهاي سياسي حقوق بشر و آزاد

نگران بازداشت شدن خبرنگاران و نقض قوانين و نرم هاي بين المللي در
. نمايندگان اتحاديه اروپا در بيانيه خود ابراز اميدواري كردهاستآذربايجان

 .اند كه دولت آذربايجان بتواند تمامي مشكالت ايجاد شده را بر طرف نمايد
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ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ 
  

 
7- ²Û¹ Ýáñ ßñç³ÝáõÙ ÅáÕáíáõñ¹Á ³åñ»É ¿ 

Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³Ù»Ý³Ýí³ëï³óáõóÇã å³Ñ»ñ, 
³Ýμ³ñáÛ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³ñ³·á-ñ»Ý ½³ñ·³ó»É ¿ »ñÏñáõÙ, 
ÙÇÝã»õ ³ÛÝ ³ëï×³ÝÇ, áñ ï³ñ³Íí»É ¿ »ñÏñÇó ¹áõñë, 
ÂáõñùÇ³, Æñ³Ý, ²ñ³μ³Ï³Ý ÇÙ³ñ»ÃÝ»ñ »õ ³ÛÉ í³Ûñ»ñ£ 

8- ´³½Ù³ÃÇí Ñ³Û Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ ÃáÕÝ»Éáí Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ 
ûï³ñ ¹ñáßÝ»ñÇ Ý»ñùá »Ý å³Ûù³ñáõÙ Çñ»ó Ù³ñ½³Ï³Ý 
μÝ³·³-í³éÝ»ñáõÙ£ 

9- Üáñ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ, »ñÏÇñ »Ý 
Ã³÷³Ýó»É ½³Ý³½³Ý Éñï»ë³Ï³Ý, ³Õ³Ý¹³íáñ³Ï³Ý, 
·³ÕïÝÇ »õ ÙáõÃ ï»Õ»ñÇó Ñáí³Ý³íáñíáÕ ËÙμ»ñ áõ 
ËÙμ³ÏÝ»ñ, áñáÝù Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý »ñÏÇñÁ ï³Ý»É ¹»åÇ 
ÏáñÍ³ÝáõÙ£ 

10- Üáñ ßñç³ÝáõÙ »ñÏÇñÁ ³ÝÏáõÙ ¿ ³åñáõÙ  
Çñ³í³Ï³Ý áÉáñïáõÙ£ î»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ Çñ³í³Ï³Ý, 
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³-íáõÝùÇ áïÝ³Ñ³ñáõÙÝ»ñ, 
ëå³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ÝáõÛÝÇëÏ Ð³Ûáó μ³Ý³ÏáõÙ, 
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý ÃáõÉ³óáõÙ, μ³í³Ï³Ý ¿ 
í»ñÑÇß»É 1991 Ãí³Ï³ÝÇó Ñ»ïá ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í 
³Ñμ»ÏãáõÃÛ³Ý »õ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ ï»éáñÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇÝ£ ²Ûë 
Ù³ëÇÝ Ï³Ý μ³½Ù³ÃÇí ÷³ëï»ñ áõ íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
áñáÝó áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ³é³ÝùÓÇÝ ÙÇ 
³ßË³-ï³Ýù£ 

11- Üáñ ßñç³ÝáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ÇáõÃÛáõÝÁ, 
Ùß³ÏáõÛÃÝ áõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù»Í ³ÝÏáõÙ ³åñ»ó£ ºÃ» 
ëáíï³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï ·ñù»ñÁ Ññ³ï³ñ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ  ÙÇ 
ù³ÝÇ ï³ëÝÛ³Ï Ñ³½³ñ ïå³ù³Ý³Ïáí, ³å³ Ýáñ ßñç³ÝáõÙ 
å³Ï³ë»É ¿ Ã»° ïå³ù³Ý³ÏÁ »õ Ã» Ññ³ï³ñ³ÏíáÕ ·ñù»ñÇ 
ÃÇíÁ£ Þ³ï ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ,  Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ, Ùß³ÏáõÛÃÇ 
·áñÍÇãÝ»ñ, Ñ³Ù³-Éë³ñ³ÝÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñ ÝáõÛÇÝëÏ 
³Ï³¹»ÙÇÏáëÝ»ñ Ñ³ÛïÝí»É »Ý ÷áÕáëáõÙ, Ýñ³ÝóÇó áÙ³Ýù 
³ñï³·³ÕÃ»É »Ý ºíñáå³ »õ ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ 
Ãßí³é³Ï³ÝÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ïáí£ 

12- Ð³Û³ëï³ÝÇ ÅáÕáíáõñ¹Á »ñ³Ëï³Ùáé 
Ñ³Ý¹Çë³ó³í Çñ ëáí»ï³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ³½·³Ýí»ñ 
Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å£ ²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ñ»Ýó ëÏ½μÇó, 
÷áË³ñ»Ý ÁÝïñ»ñ Ñ³Û Ýáñ ½³ñÃáÝùÇ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇÝ, 
Ý³ËÁÝïñ»ó ÙáÉáñáõÃÛ³Ùμ Ó³ÛÝ ï³É ûï³ñ³ÙáÉ, ûï³ñÇ 
·áñÍ³Ï³É ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ, áñáÝóÇó ¿ñ ³é³çÇÝ Ý³Ë³·³ÑÁ£ 

 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí Ï³ï³ñí»É 

¿ Ñ»ï»õÛ³Ý Ó»éùμ»ñáõÙÝ»ñÁ. 
 
1- Ð³Û³ëï³ÝÁ Ù³ùñí»É ¿ Ãáõñù-³½»ñÇ ÑÇÝ·»ñáñ¹ 

ß³ñ³ëÛáõÝÇó, Ç ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí í»ñçÇÝÝ»ñÇ 
μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ·»ñμÝ³Ï³Ý μ³ñÓñ ³×Á, »ñÏÇñÁ ÷ñÏí»É ¿ 
Ñ»ï³·³ ³Ýíï³Ý-·áõÃÛ³Ý Ù»Í ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó£ 

2- ²Ûë ßñç³ÝáõÙ Çñ ³ñ¹ÛáõÝùÇÝ Ñ³ë³í ¹»é»õë 
ëáí»ï³Ï³Ý ßñç³ÝÇó ëÏëí³Í ³½·³ÛÇÝ-³½³ï³·ñ³Ï³Ý 
å³Û-ù³ñÁ` ³½³ï³·ñí»ó ²ñó³ËÁ£ Æñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 
¹³ñÓ³í Ñ³Ûáó Ù»Í ÇÕÓ»ñÇó Ù»ÏÁ£ 

3- Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ¹» Ûáõñ» 
×³Ý³ãí»ó ³ßË³ñÑÇ »ñÏñÝ»ñÇ »õ ÙÇç³½·³³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝÇ ÏáÕÙÇó áñå»ë ³ÝÏ³Ë 
å»ïáõÃÛáõÝ£ 

4- ²Ûë ßñç³ÝáõÙ ë÷Ûáõéù³Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ ³éÇÃ  
ÁÝÓ»éÝí»ó ³Ûó»É»Éáõ Ñ³Ûñ»ÝÇù, Ýñ³Ýó ïñí»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ 
ù³Õ³ù³-óÇáõÃÛáõÝ ßÝáñÑí»Éáõ ÑÝ³ñ³íáõÃÛáõÝ£ àñÇ 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ  Ñ³ñ-Ûáõñ³íáñ ë÷Ûáõéù³Ñ³Û»ñ 
í»ñ³Ñ³ëï³ïí»óÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ£ 

 

Հոկտեմբերի 27-ը՝ Հայոց 
նորագույն պատմության սեւ 

էջիրից մեկը 
 

 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý íÇ×³ÏÁ Í³Ýñ³ó³í 1999Ã. 

ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 27-Ç Ý³Ë³¹»å ãáõÝ»óáÕ 
³Ñ³μ»ÏãáõÃÛ³Ùμ, »ñμ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ß»ÝùáõÙ ½áÑí»óÇÝ 
ÐÐ í³ñã³å»ï ì³½·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ, ÐÐ ²½·³ÛÇÝ 
ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ Î³ñ»Ý ¸»ÙÇñ×Û³ÝÁ, ²Ä 
÷áËÝ³Ë³·³ÑÝ»ñ, å³ï·³Ù³íáñÝ»ñ: ¸³ Í³Ýñ 
Ñ³ñí³Í ¿ñ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³ÝÁ: ²Ñ³μ»ÏãáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³Ý·»óñ»ó Ñ³Ýñ³-å»ïáõÃÛ³Ý Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý 
Çñ³íÇ×³ÏÇ ÏïñáõÏ ëñÙ³Ý: ê³Ï³ÛÝ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, 
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³-ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ³ó³í 
³ëïÇ×³Ý³μ³ñ Ï³ÛáõÝ³óÝ»É Çñ³-íÇ×³ÏÁ: ²ÝÏ³ëÏ³Í, 
»õ Áëï ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÅËï»ÉÇ ÷³ëï»ñÇ, ³Û¹ 
áé×³·áñÍáõÃÛ³Ý Ù»Í å³ï³ëË³Ý³ïáõ »Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ 
·áñÍáÕ Ý³Ë³·³ÑÁ, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³·³ÑÁ, èáõë³ëï³ÝÇ »õ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ 
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Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý áõÅ»ñÁ »õ ¸³ßÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ£ ²Û¹ 
³½·³¹³í á×ñ³·áñÍáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍ»Éáõ Ù»ç í»ñçÇÝÇë 
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ, ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý 
³ÝÅËï»ÉÇ ÷³ëï»ñ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹³ ³Ù»Ý³- ë»õ ¿ç»ñÇó Ù»Ï ¿, áñÇ 
Ù³Ýñ³Ù³ëÝ í»ñÉáõÍáõÙÝ áõ Ýñ³ ÇëÏ³Ï³Ý 
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ 
å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ Ñá¹í³Í Ï³Ù Ù»Ý³·ñáõÃÛáõÝ£ 

 

Խոսում են  Պետական 
ոճրագործները 

 
Ռոբերտ Քոչարյանի ցուցմունքները 
Հոկտեմբերի 27-ի քրեական գործով 

 

 
 

Հաշվի առնելով 1999թ. հոկտեմբերի 27-ի իրադարձությունների 
և դրան հաջորդած զարգացումների նկատմամբ ոչ միայն 

չմարող այլև աճող հետաքրքրությունը, սկսում ենք 
հրապարակել Հոկտեմբերի 27-ի քրգործով այսօրվա 

քաղաքական դաշտի առանցքային գործիչների ցուցմունքների 
հրապարակումը: Շարքը սկսում ենք այդ ժամանակ գործող 

նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցաքննությունից: 
 
Հ.12 գ.թ. 47-55       ՌՈԲԵՐՏ ՍԵԴՐԱԿԻ ՔՈՉԱՐՅԱՆ 
15.05.2000թ. Հայաստանի Հանրապետության նախագահ 
17.00.-20.00.    քննիչ Մ. Մաթևոսյան 
գ.թ.47 
  
Առաջարկելով պատմել բոլորը,ինչը որ հայտնի է իրեն 
դեպքի և գործի հանգամանքների առընչությամբ, 
Ռ.Ս.Քոչարյանը ցույց տվեց հետևյալը. 
գ.թ.48    
   
Զոհված տուժողներից Վազգեն Սարգսյանին ճանաչել 
եմ 1989-90թթ.-ից: Նրա  հետ գտնվել եմ 
ընկերական,բարեկամական հարաբերությունների մեջ: 
Կարեն Դեմիրճյանին անձնապես ճանաչել եմ 1997թ. 
ապրիլ-մայիս ամսից,իմ ՀՀ վարչապետ նշանակվելուց 
մոտ մեկ ամիս անց,Հայաստանի արդյունաբերողների 
հետ հանդիպման ժամանակ,հարաբերությունները 
եղել են նորմալ՝հիմնված փոխադարձ հարգանքի վրա: 

Յուրի Բախշյանին ճանաչել եմ ավելի վաղ,երբ 
քաղաքապետի տեղակալն էր,կարծեմ քաղաքապետ 
Վ.Խաչատրյանի օրօք: Եղել են ջերմ,մոտ 
հարաբերություններ: 
Ռուբեն Միրոյանին ճանաչել եմ նրա ԱԺ նախագահի 
տեղակալ ընտրվելու կապակցությամբ: 
Լեոնարդ Պետրոսյանին՝1988թ.-ից,Ղարաբաղից: 
Արմենակ Արմենակյանին ճանաչել եմ շարժումից,90-
ական թվականներից: 
Հենրիկ Աբրահամյանի հետ չեմ առնչվել: 
Միքայել Քոթանյանին ճանաչել եմ 97թ.-ից,իմ 
վարչապետ  աշխատելու ժամանակ: 
Մարմնական վնասվածքներ ստացած տուժողներից 
Հայկ Նիկողոսյանին ևս այդ ժամանակվանից: 
Արմեն Խաչատրյանին՝ ԱԺ նախագահ ընտրվելուց 
հետո: 
Անդրանիկ Մանուկյանին ճանաչել եմ վարչապետ 
աշխատած ժամանակվանից: 
Էդմունդ Ծատուրյանի հետ չեմ առնչվել,նրա մասին 
լսել եմ դեպքի կապակցությամբ: 
Պավել Դալթախչյանին՝97թ.-ից,երբ դեռ նախարարի 
տեղակալ էր: 
Հերմինե Նաղդալյանին ևս ճանաչել եմ 97թ.-ից: 
Մեղադրյալներից Նաիրի Հունանյանի մասին կարող եմ 
ասել հետևյալը,դեպքից հետո ԱԺ-ում մեր հանդիպման 
ժամանակ նա հիշեցրեց ինձ,որ 1988թ. 
Ստեփանակերտում,ես լինելով Ղարաբաղի Մետաքսի 
կոմբինատի կուսկոմի քարտուղարը,ընդունել եմ 
ուսանողների մի խումբ Երևանից,և որ ինքը այդ 
խմբում էր: Որևէ այլ շփումներ իր հետ  չեմ ունեցել: 
Ալեքսան Հարությունյանի հետ ծանոթացել եմ դեռևս 
93թ.-ին, երբ նա աշխատում էր Ֆրանսիայում 
Հայաստանի դեսպանատանը,իմ Ֆրանսիա կատարած 
այցելության ժամանակ: 
Հարություն Հարությունյանին ըստ էության չեմ 
ճանաչում:Ինձ հիշեցրել են,որ իմ վարչապետ կամ 
նախագահ աշխատելու ժամանակահատվածում 
սկաուտական շարժման հետ կապված ինչ-որ ֆորումի 
ժամանակ ընդունել եմ խմբով,որը ես չեմ բացառում: 
Նաիրի Բադալյանի մասին լսել եմ ընտրությունների 
ժամանակ՝ կապված սոցոլոգիական 
հետազոտությունների հետ,սակայն հանդիպում չի 
եղել, նրան չեմ ճանաչում: 
գ.թ.49 
Մուշեղ Մովսիսյանին չեմ ճանաչել,նրա անունը 
առաջին անգամ լսել եմ հոկտեմբերի 27-ի դեպքի 
կապակցությամբ՝ ձերբակալվելու առիթով: 
Կարեն Հունանյանի,Վռամ Գալստյանի, Էդուարդ 
Գրիգորյանի և Դերենիկ Բեջանյանի մասին իմացել եմ 
դեպքի կապակցությամբ՝որպես տեռորիստական 
ակտի մասնակիցների: Նրանց, ինչպես նաև մյուս 
մեղադրյալներին չեմ ճանաչում: 
 Այժմ դեպքի հանգամանքների մասին. 
1999թ. հոկտեմբերի 27-ին, իմանալով ԱԺ-ում տեղի 
ունեցած տեռորիստական ակտի՝ ազգային 
ողբերգության մասին,անհապաղ ԱԺ-ում և երկրում 
տիրող իրավիճակի մասին լրացուցիչ ինֆորմացիա 
ստանալու ուղղությամբ համապատասխան 
գործողություններ կատարելուց և երկրի 
անվտանգության ապահովման ուղղությամբ 
անհրաժեշտ հանձնարականներ տալուց հետո,մեկնել 
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եմ ԱԺ և տեղում կազմակերպել տեռորիստների հետ  
բանակցությունների, պատադների 
ազատման,հետագա  արյունահեղությունների 
կանխման, տեռորիստների վնասազերծման 
(զինաթափման) ու հետագա քննության 
անհրաժեշտություններից ելնելով, նրանց կենդանի 
պահելու գործողությունները: 
Առաջադրված հարցերի կապակցությամբ կարող եմ 
տալ հետևյալ պարզաբանումները. 
Հարց - ՀՀ ԱԺ-ում  տեղի ունեցած  դեպքի մասին 
 որտ՞եղ և  ե՞րբ եք իմացել, ումի՞ց, և ինչպիսի՞ 
տեղեկություն են Ձեզ հաղորդել: 
 Պատասխան - Ես գտնվում էի նստավայրի կապույտ 
դահլիճում,ընդունել էի Հայաստանում Ֆրանսիայի 
նախկին դեսպանին: Աշխատակազմի ղեկավար Ալիկ 
Հարությունյանը, բացելով դուռը, ինձ դուրս հրավիրեց 
ու հայտնեց, որ ԱԺ-ում ինչ որ կրակոցներ են տեղի 
ունեցել,զանգահարում է,մարդ չի գտնում: Ես 
ներողություն խնդրելով դեսպանից,ընդունելությունը 
ընդհատեցի և անմիջապես վերադարձա իմ 
աշխատասենյակ ու սկսեցի տալ հրահանգներ: 
 Հարց -
 Այդ կապակցությամբ Ձեր կողմից Ա.Հարությու
նյանին հրահանգներ տրվե՞լ են,թե ոչ,եթեայո,
ապա ինչպիսի՞: 
Պատասխան - Հանձնարարել եմ ինձ կապել 
Կ.Դեմիրճյանի հետ,Ներքին Գործերի և Ազգային 
Անվտանգության նախարարների տեղակալներին 
հանձնարարել եմ ուժեղացված հսկողության տակ 
վերցնել հատուկկության օբյեկտները,պարզել ի վերջո 
ինչ է կատարվում Ազգային Ժողովում և այլն: 
գ.թ.50 
Հարց -
 Տեռորիստների ինքնության մասին առաջինը ե
՞րբ և ումի՞ց եք տեղեկացել, այդ մասինԱ.Հարու
թյունյա՞նն է հայտնել, թե մեկ ուրիշը: 
Պատասխան -Այդ մասին ինձ առաջինը ասել է 
Ա.Հարությունյանը, նա  հայտնեց,որ իրեն 
զանգահարել է Հրանտ Մարգարյանը և հայտնել է,որ 
Նաիրին զանգահարելով իրեն,ասել է իր կատարածի 
մասին,որ եկեք ու տեր կանգնեք: Ալիկը նաև ասաց,որ 
Հրանտը հայտնել է նաև,որ նա զանգահարել է  
ԿԳԲ(ԱԱՆ): 
Հարց-
Նախագահի նստավայրում գտնված ժամանակ 
Ա.Հարությունյանը հայտնե՞լ է պատգամավորՄ
արտուն Մաթևոսյանի միջոցով Ն.Հունանյանի հ
ետ ունեցած հեռախոսային խոսակցության մաս
ին,թե ոչ,եթե այո,ապա ի՞նչ է հայտնել: 
Պատասխան - Այո,Ա.Հարությանյանը նաև ինձ 
զեկուցել է,որ պատգամավոր Մարտուն Մաթևոսյանի 
նախաձեռնությամբ ինքը կապվել է նրա հետ, 
Մաթևոսյանը հեռախոսը փոխանցել է Նաիրիին, որն էլ 
Ալիկին հայտնել է ,որ Վազգեն Սարգսյանին խփել է եւ 
պահանջել է,որ Նախագահը գա Ազգային Ժողով: Դա 
կլիներ ժամը 18-ի կողմերը: 
Հարց -
 Մինչև ԱԺ շենք մեկնելը Ա.Հարությունյանը ինչ
պի՞սի վարքագիծ է դրսևորել և որտե՞ղ էգտնվել 
Պատասխան - Գտնվել է նստավայրում, գտնվում էր 
հուզված(ՉջՉՏսվՏՉՈվվօռ) վիճակում,ինչպես 

բոլորը,որևէ կասկածելի հանգամանք նրա  
վարքագծում, ինչպես այդ ժամանակ,այնպես էլ 
հետագայում չեմ նկատել: 
 Հարց -
 Ե՞րբ և ու՞մ կողմից է որոշվել Ա.Հարությունյան
ի ԱԺ շենք գնալը,մասնավորապես դաԱ.Հարությ
ուննյա՞նի ցանկությունն ու նախաձեռնություն
ն է եղել, թե՝ հրահանգ, ԱԺ շենքմեկնելուց որքա
՞ն ժամանակ առաջ է նա իմացել,որ պետք է մեկ
նի: 
Պատասխան - Ելնելով ստեղծված իրավիճակից՝ ես 
որոշեցի մեկնել ԱԺ: Ալիկին ասացի, որ գնում եմ 
Ազգային Ժողով: Ա.Հարությունյանը,իմանալով իմ 
որոշման մասին, անհանգստանալով իմ 
անվտանգության համար,3 անգամ փորձեց 
համոզել,որ ես չդիմեմ այդ քայլին՝ ասելով,որ 
վտանգավոր է: Վերջին անգամ ես նույնիսկ նրան 
հանդիմանելով կոպիտ ասացի ՙԻնչպես կարող եմ 
չգնալ, պատգամավորները, կառավարությունը 
գտնվում են այնտեղ՚,այնժամ նա խնդրեց կես ժամ 
ժամանակ և քանի որ ես արդեն որոշել էի գնալ 
ԱԺ,բնական է,նա չեր կարող ինձ հետ չգալ: Հետևաբար 
իմացել է մեր մեկնելուց 30 րոպե առաջ: Այդ կես 
ժամում որոշվեց երթուղին,իրավիճակը և 
աշխատասենյակը,որտեղ պետք է գտնվեմ ես ԱԺ-ում, 
ու մենք շարժվեցինք: 
 Հարց-
Ե՞րբ, ժամը քանիսի՞ն եք մեկնել ԱԺ և ինչու՞է Ա.
Հարությունյանը մեկնել Ձեր մեքենայով: 
գ.թ.51 
Պատասխան - Աժ ենք մեկնել ժամը 19-ի կողմերը,ես 
ասացի՝ՙգնացինք՚ ու ես եմ նրան ասել,որ գա իմ 
ավտոմեքենայով, այլապես առանց իմ թույլտվության 
նա չէր կարող նստել իմ ավտոմեքենան: 
Հարց-Ճանապարհին ավտոմեքենայի մեջ 
գտնվելու ժամանակ Ա.Հարություննյանը ի՞նչ է 
խոսել, մասնավորապես հեռախոսով  խոսե՞լ է 
Ն.Հունանյանի հետ, թե ոչ, եթե այո, ապա 
նրանցից ո՞վ է հեռախոսային կապը հաստատել 
և քա՞նի անգամ: 
Պատասխան - Ճանապարհին մեր մեջ առանձնակի 
խոսակցություն տեղի չի ունեցել,մենք ԱԺ ենք հասել 
հաշվված րոպեների ընթացքում,հնչել է մեկ 
հեռախոսազանգ բջջայինով, կարծեմ զանգահարողը 
նախարարներից կամ պատգամավորներից մեկն էր: 
Խոսակցությունը տևել է մի քանի վայրկյան,գրեթե 
առանց բովանդակության: 
 Հարց-Ն.Հունանյանի հետ հեռախոսային 
խոսակցությունների ժամանակ 
Ա.Հարություննյանը հրահանգավորվե՞լ է ,թե 
ոչ: 
 Պատասխան - Հրահանգավորումը այն էր, որ նա 
պետք է աշխատեր ամեն կերպ  ձգձգել, ժամանակ 
շահել՝ պատճառաբանությամբ,որ Նախագահը չկա, 
տեղում չե և այլն: Նման հրահանգավորում տրվել է 
նաև արդեն իսկ տեռորիստների հետ  շփման եզրեր 
գտած և կապ հաստատած Գ.Գրիգորյանին: 
Հարց - Ե՞րբ եք տեղեկացել, որ Ն.Հունանյանը 
պահանջում է Ա.Հարությունյանին, ո՞վ է այդ 
մասին հայտնել և ի՞նչ է որոշվել: 
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 Պատասխան - Այդ մասին ինձ ասել է 
Գ.Գրիգորյանը,տեռորիստների կողմից այդ պահանջը 
ներկայացվել է այն ժամանակ,երբ նրանց հայտնվել է, 
որ ես այնուհանդերձ դահլիճ չեմ գնալու: Ընդ որում, 
Ա.Հարություննյանին՝ որպես Նախագահի 
ներկայացուցչի, գալու միտքը, տարբերակը նրանց 
առաջարկվել է Գ.Գրիգորյամի, կարծեմ նաև 
պատգամավորներից ինչ-որ մեկի կողմից: 
Հարց - ԱԺ շենք հասնելուց հետո 
Ա.Հարությունյանը հայտնե՞լ է,որ      
Ն.Հունանյանը մի քանի անգամ զանգահարել է 
իր քարտուղարուհուն և սպառնացել, որ եթե 
ինքը(Ա. Հարությունյանը)  անհապաղ չզանգի 
չկապնվի իր հետ, ապա զոհեր կլինեն: 
Պատասխան - Այո,ասել է : Մինչ այդ ես 
Ա.Հարությունյանին ասացի,որ տակտիկական 
առումներով Ն.Հունանյանի հեռախոսազանգերին 
չպատասխանի, դարձյալ ժամանակ շահելու 
նպատակով: Այդ ընթացքում էլ Ն.Հունանյանը 
զանգահարել է Ա.Հարությունյանի գործավարուհուն: 
գ.թ.52 
 Հարց - ԱԺ շենքում գտնվելու ժամանակ 
Ա.Հարությունյանը պատրաստակամություն 
հայտնե՞լ է Ն.Հունանյանի հետ 
բանակցություններ վարելու նպատակով,թե՞ 
ոչ: 
Պատասխան - Ոչ չի դրսևորել, ուղղակի ասել է,եթե 
պետք է,անհրաժեշտ է, կարող եմ գնալ հանդիպման: 
Հարց - Ի՞նչ հանգամանքներից ելնելով և 
ինչու՞է որոշվել,որ հատկապես 
Ա.Հարությունյանը հանդիպի Ն.Հունանյանի 
հետ: 
Պատասխան - Այդ հարցին ես արդեն վերևում 
պարզաբանում տվեցի,նա հանդես է եկել որպես 
Նախագահի ներկայացուցիչ:(ՍՏջպ տՏվ՛ՑվՏ,Ո 
րսպՊրՑՉՌպ Չրպ ջՈՊՈպՑ ֆՑՏՑ?) 
 Հարց - Մինչև Ա.Հարություննյանը 
թեկնացության առաջադրումը այլ անձի,կամ 
անձանց թեկնացություն քննարկվե՞լ է, թե՝ ոչ, 
եթե՝ այո, ապա՝ ումը: 
 Պատասխան - Մենք շարունակ մարդիկ էինք 
փնտրում,որոնք կարող էին այս կամ այն ձևով 
ներազդել տեռորիստների, մասնավորապես նրանց 
ղեկավար Ն.Հունանյանի վրա: Այդ նպատակով ԱԺ 
բերվեց նրա հայրը, կարծեմ ուսանողական 
ընկերներից մեկը: Հետո որոշվեց, որ նրա հետ 
բանակցությունների կգնա Հրանտ Մարգարյանը, որի 
հետ Նաիրի Հունանյանը մինչ այդ արդեն իսկ ունեցել 
էր հեռախոսային խոսակցություն: 
Վերջինս՝Հ.Մարգարյանը պատրաստակամություն 
հայտնեց հանդիպել Ն.Հունանյանի հետ, սակայն նրա 
կուսակցական ընկերները,առանձին 
խորհրդակցելով,արգելեցին նրան՝ 
պատճառաբանությամբ,որ Հ.Մարգարյանը 
ժամանակին դեր է խաղացել նրա  ՀՅԴ-ից հեռացման 
գործում և այդ կապակցությամբ Ն.Հունանյանը նրա 
նկատմամբ ունենալով թշնամանք, ոխ, կարող է վնաս 
տալ նրան: 
Ընդհանրապես մենք հետաքրքրվում էինք այն 
անձանցով,որոնց հետ Ն.Հունահյանը կապվել կամ 
կապվում էր դահլիճից: 

 Հարց-Ի՞նչ պատճառով է այդքան ուշացումով տեղի 
ունեցել Ա.Հարությունյանի և Ն.Հունանյանի 
հանդիպումը: 
Պատասխան - Ինչ ուշացման մասին է 
խոսքը:Հանդիպումը կայացավ այն ժամանակ, երբ 
Ա.Հարությունյանի անվտանգության երաշխիքները 
ավելի համոզիչ էին: Սկզբում ես չէի թողնում,հետո 
համաձայնվեցի՝երբ Գ.Գրիգորյանը սկսեց համոզել, որ 
երշխավորում է անվտանգությունը, որ ոչինչ չի լինի և 
որ տեռորիստների մոտ արդեն կա 
տրամադրվածություն հնարավոր հանձնվելու 
վերաբերյալ: Այնուհետև Գ.Գրիգորյանի և 
Ն.Հուհահյանի միջև քննարկումներ գնաց հանդիպման 
տեղի վերաբերյալ, նախ որոշվեց նախագահության 
հետևի սենյակում,հետո այդ տարբերակով 
համաձայնություն ձեռք չբերվեց: Ի վերջո որոշվեց,որ 
հանդիպումը տեղի ունենա դահլիճին կից սրահում: 
գ.թ.53 
Հարց - Ա.Հարությունյանը հանդիպումից առաջ 
հրահանգավորվել է,թե ինչ վարքագիծ պետք է 
դրսևորի և ինչ պետք է խոսի Ն.Հունանյանի 
հետ: 
 Պատասխան - Հրահանգավորումը եղել է այն 
առումով, որ փորձի համոզել նրանց,ավելորդ 
լարվածություն չստեղծի, հիմնականը պետք է լիներ 
լսողի դերում և իմանար, թե ինչ են նրանք 
պահանջում,ինչ են ուզում, և ոչ թե խոստումներ տար: 
  Հարց - Նախքան այդ հանդիպումը 
համապատասխան ծառայությունները արդյոք չ՞են 
հրահանգավորվել հանդիպման ընթացքում 
գախտնալսում իրականացնել: Ու՞մ է հանձնարարված 
եղել տեռորիստների  և պատանդների ազատման 
օպերատիվ աշխատանքների  կազմակերպումը: 
 Պատասխան - Գործունեության ընդհանուր 
ղեկավարումը հանձնարարված է եղել ՆԳ 
փոխնախարար Հովիկ Հունանյանին, սակայն 
առանձին հանձնարարություններ են տրվել և այդ 
գործընդացին մասնակցել են նաև ԱԱՆ փոխնախարար 
Գոռ Հակոբյանը, քրեական հետախուզուոյան 
վարչության պետ  Հրաչիկ Հարությունյան, ռազմական 
ոստիկանության պետ Վովա Գասպարյանը: Ես 
կտրականապես խնդիր էի դրել առաջին հերթին 
կանխել հետագա հնարավոր ու անխուսափելի 
արյունահեղությունները, իսկ ապա ամեն կերպ զերծ 
մնալ տեռորիստների կյանքի նկատմամբ 
ոտնձգությունից հետագա քննության, օբյեկտիվ 
իրականության բացահայտման նկատառումներով: 
Ինչ վերաբերվում է գաղտնալսումներին, ապա ես 
նման հրահանգ չեմ տվել, ես իմ ներկայացուցիչին 
ուղարկել էի բանակցությունների և նա ընդամենը 
պիտի լսեր ահաբեկչի պահանջները և փոխանցեր ինձ: 
 Հարց - Նախքան Ա.Հարությունյանի հետ 
հանդիպելը ի՞նչ պայմաններ է ներկայացրել 
Ն.Հունանյանը և ու՞մ միջոցով է դրանք 
փոխանցել: 
 Պատասխան - Երբ ես եկա Աժ ու սկսեցի տիրապետել 
իրավիճակին:Գ.Գրիգորյանը ու դահլիճից դուրս եկած 
որոշ բանագնաց պատգամավորներ հայտնեցին, որ 
Ն.Հունանյանը պահանջում է, որ ես գնամ դահլիճ: Իսկ 
ինչ վերաբերվում է եթերի տրամադրմանը, ապա 
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պահանջ ներկայացվել է ավելի ուշ՝ Գ.Գրիգորյանի 
կողմից: 
 Հարց - ԱԺ շենքում գտնվելու ընթացքում 
Ա.Հարությունյանը հայտնե՞լ է արդյոք, որ 
Ն.Հունանյանի հետ ունեցած հեռախոսային 
խոսակցության ժամանակ վերջինս առանձին 
հանդիպում է պահանջել՝ նշելով, որ ուրիշ ոչ մեկը 
ներկա չգտնվի դրան:Եթե հայտնել է,ապա ինչպե’ս է 
դա պատճառաբանել Ա.Հարությունյանը: 
 Պատասխան - Նման խոսակցություն ինձ հետ չի եղել: 
գ.թ.54 
Հարց – Ն. Հունանյանի հետ տեղի ունեցած 
հանդիպումից հետո ի՞նչ է հայտնել Ա. 
Հարությունյանը: 
Պատասխան - Ա. Հարությունյանը հայտնեց, որ 
Ն.Հունանյանը հիմնականում մտահոգություն է 
հայտնել  իրենց անվտանգության համար, որպեսզի 
իրենց հետ  հաշվեհարդար տեղի չունենա,  կատարվի 
արդար քննություն և այն սկսվի հենց այդ պահից, 
մինչև իրենց հանձնվելը`  պատճառաբանությամբ, որ 
իբր դահլիճում եղել է  փոխհրաձգություն, արծարծվել 
էր  իրենց Թուրքիա մեկնելու հնարավորություն 
ընձեռելու  և նույնիսկ եկեղեցում պատսպարվելու 
հանգամանքը, որպեսզի իրենք տեղափոխվեն ԱԱՆ 
մեկուսարան, որի մասին նրանք արդեն 
խոսակցություններ էին տարել Գ. Գրիգորյանի հետ և 
այլն, և  որպեսզի այն ամենը  անձամբ իրենց 
երաշխավորեմ ես, ու դա  հեռարձակվի եթերով: 
 Հարց –ինչպե՞ս է ընթացել Ձեր և Ն.Հունանյանի 
հանդիպումը,  ինչո՞վ է բացատրվում  Ա. 
Հարությունյանի ներկայությունը այդ հանդիպմանը 
և ի՞նչ դեր է վերջինս ունեցել: 
Պատասխան - Քանի որ Ն.Հունանյանը  պահանջել էր, 
որ իրենց այդ վերը նշված պահանջների կատարումը  
երաշխավորեմ անձամբ,  ես ելնելով ստեղծված    
իրավիճակից, որոշեցի հանդիպել  նրա հետ՝  
նախապես մերժելով նրան ուղիղ եթեր տրամադրելու 
պահանջը՝  ձեռնպահ մնալու համար սադրիչ 
հայտարարություններից: Դեռ այդ  ժամանակ արդեն 
իսկ շրջանառության մեջ էր դրվել  հայտարարությամբ 
հանդես գալու, հրապարակում տալու տարբերակը և 
կարծեմ արդեն իսկ կար նրանց կողմից կազմված 
հայտարարության տեքստի նախագիծ, որը  դեռևս 
պետք է  քննարկվեր և բերվեր վերջնական տեսքի: 
Հենց այդ տեքստի խմբագրման, կազմման և 
շարադրման համար էլ որոշվեց Ա. Հարությունյանի 
մասնակցությունը  իմ  և  Ն .Հունանյանի 
հանդիպմանը: 
  Հարց - Ա.Հարությունյանի և Ն.Հունանյանի 
հարաբերությունների  մասին  ի՞նչ 
տեղեկություններ եք ունեցել  և  այդ  
կապակցությամբ ի՞նչ է հայտնել  Ա. 
Հարությունյանը:  
   Պատասխան – Հայտնել է, որ ճանաչել են միմյանց 
դեռևս ուսանողական տարիներից, սակայն դեռ այդ  
ժամանակվանից նրանց հարաբերությունները  եղել են 
վատ,  անբարյացական, հետագայում նաև  հայտնել է, 
որ Ն.Հունանյանը  դիմել է իրեն աշխատանքի 
տեղավորման հարցով,  սակայն ինքը չի ընդառաջել: 
 Հարց – Ի՞նչ բնույթի և բովանդակության 
խոսակցություն է կայացել Ձեր և  
Ն.Հունանյանի  միջև,  որտե ՞ղ: 

Պատասխան - Մենք հանդիպեցինք առանձին 
սենյակում, այդտեղ սկզբից մտա ես, նոր   5 - 10  րոպե 
անց բերեցին Ն.Հունանյանին: Մեր խոսակցությունը  
տևել է  շուրջ 20  րոպե: Առաջինը  այն էր,  որ նա 
փորձեց հիշեցնել   88 թ.-ին տեղի  
գ.թ.55 
ունեցած մեր հնարավոր հանդիպման նասին, որի 
վերաբերյալ ես նշեցի  ցուցմունքի սկզբում: Այնուհետև 
իմ հարցին, թե արդյոք ուներ որևէ անձնական 
թշնամանք Վ.Սարգսյանի նկատմամբ, տվեց 
բացասական պատասխան ու սկսեց դժգոհել երկրում 
ստեղծված վիճակից,Վ.Սարգսյանի 
դերակատարությունից,որ իբր նա խանգարում էր 
երկրի զարգացմանը, մեղավոր է ստեղծված վիճակի 
համար և այլն, որ երկրում ցնցում էր անհրաժեշտ ու 
այդ քայլին ինքը դիմել է հանուն ժողովրդի, 
պատմությունը, սերունդները կգնահատեն իրեն,որ 
իրենց վրա ևս եղել են կրակոցներ: Վ. Սարգսյանից 
բացի մյուս զոհերը պատահական կրակովների 
արդյունք են: Որից հետո ներկայացրեց իր 
պահանջները՝ իրենց անվտանգության ապահովման  
վերաբերյալ, որպեսզի իրենց նկատմամբ բռնություն 
չգործադրվի, լինի արդար քննություն, բաց 
դատավարություն, իրենց տրամադրվեն 
պաշտպաններ,որպեսզի իրենց առանց զինաթափման 
տեղափոխվեն ԱԱՆ մեկուսարան: Ի վերջո 
հնարավորություն ընձեռնվի իրեն հանդես գալ եթերով 
և ժողովրդին բացատրի,թե ինչու է դիմել այդ քայլին: 
Ես նրան բացատրեցի,որ իրենց նկատմամբ բռնություն 
չի գործադրվի, ընթացքում նա հարցրեց,թե իրոք մեր 
հանրապետությունում մահապատիժ չի կիրառվում: 
Ինչպես հասկացա,նա արդեն այդ առթիվ 
կոնսուլտացիաներ էր արել դահլիճում 
պատգամավորների ու, կարծեմ, նաև Գ.Գրիգորյանի 
հետ: Ես նրան բացատրեցի,որ, քանզի մենք ուզում ենք 
մտնել  Եվրոխորհուրդ,այն մեր հանրապետությունում 
չի կիրառվում: Պահանջ դրեցի, որ զենքերը 
անպայմանորեն պետք է տեղում հանձնվի, այդ առթիվ 
որոշ դիսկուսիայից հետո ասացի, որ կարող են 
մոտները պահել մեկ ատրճանակ, մինչ մեկուսարան 
հասնելը և ճանապարհին նրանց նկատմամբ 
հաշվեհարդարից զերծ մնալու համար կտարվեն 
զրահամեքենայով: Ուղիղ եթերով հանդես գալու 
պահանջը կտրականապես մերժեցի և կանգնեցինք 
երկկողմանի նախապես գրված տեքստով 
հաղորդավարի միջոցով հայտարարությամբ հանդես 
գալու տարբերակի վրա: Իր տեքստում նա մի ամբողջ 
պարբերություն գրել էր Վ.Սարգսյանի վերաբերյալ, 
որը ես պահանջեցի հանել,նա որոշ տարակուսանքից 
հետո համաձայնվեց: Ա.Հարությունյանը խմբագրեց 
տեքստերը, դրանք ընթերցվեցին ու դրանով մեր 
բանակցությունները ավարտվեց,որից հետո նրան 
տարան դահլիճ,որին հետևեց զենքերի հանձնման 
պրոցեսը: 
Ցուցմունքներս ընթերցեցի, շարադրված և տպագրված է իմ 
պատմածով,ճիշտ է: 
Վկա՝ /ստորագ/ Ռ.Քոչարյան 
 
 Քննիչ՝/ստորագ/ Մ.Մաթեվոսյան  
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«Խայտառակ փորձեցին 
անել իմ երկիրը». Վահան 

Հովհաննիսյանը՝ ԵԽԽՎ-ում 
կատարվածի մասին  

 
 
ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ , Հոկտեմբեր 3 2013 Տպել 
| Դիտվել է` 2126 43 ԱԺ «Ժառանգություն» խմբակցության 
պատգամավոր Զարուհի Փոտանջյանին ԵԽԽՎ-ում 
հայկական պատվիրակության կազմից հեռացնելու 
մտադրության մասին ԱԺ նախագահ Հովիկ 
Աբրահամյանի  հայտարարությանն անդրադառնալով՝ 
ԱԺ ՀՅԴ-ական պատգամավոր Վահան Հովհաննիսյանն 
ասաց, թե ԱԺ կանոնակարգը հնարավորություն և 
իրավուքն է տալիս ԱԺ նախագահին ձևավորելու 
պատվիրակությունները: Նա նշեց, որ Զ. Փոստանջյանի 
պարագայում Հ. Աբրահամյանը,  հավանաբար, նկատի 
ուներ, որ «Ժառանգություն» խմբակցության կողմից 
ներկայացված թեկնածուն պետք է վերանայվի: 168.am-ը 
Վահան Հովհաննիսյանից հետաքրքվեց, թե համամիտ չէ՞ 
կարծիքներին, որ Զ. փոստանջյանի նկատմամբ 
իշխանության վերաբերմունքը խիստ է, որովհետև 
վերջինս ունի ազատ արտահայտվելու իրավունք: Ի 
պատասխան Վահան Հովհաննիսյանն ասաց.«Նախ և 
առաջ, ես համաձայն եմ այն մտքի հետ, որ 
ազատությունը, ձեր ազատությունը՝ ձեռքերը 
թափահարելու, ավարտվում է իմ քթի մոտ: Երբ դուք 
վիրավորանք եք հասցնում, անհատական վիրավորանք 
եք հասցնում, սա այլևս խոսքի ազատություն չէ՝ 
բոլորովին այլ կերպ է բնութագրվում: Բանավեճի մեջ 
կարող է երբեմն նման սահմանները չհարգվեն, բայց 
հարցը սա չէ: Ես չեմ կարողանում հասկանալ, ինչպե՞ս 
ընդդիմադիր պայքարին, օրինակ իշխանափոխությանը 
միտված պայքարին, կարող է նպաստել քո սեփական 
երկրի նվաստացումը ուրիշ երկրներում: Ես շատ հաճախ 
եմ հանդիպում, հավանաբար, դուք էլ, որ այս կամ այն 
բարձրաստիճան պաշտոնյան, այս կամ այն երկրում 
մեղադրվում է տարբեր հոդվածներով, այդ թվում՝ 
քրեական, լինի դա նախագահ, քաղաքապետ թե այլ մեկը: 
Նման դեպքեր լինում են Բրիտանիայում, Գերմանիայում, 
Իտալիայում և այլն: Բայց ես երբեք չեմ տեսել 
Բրիտանիայում, Գերմանիայում… անգամ այն դեպքում, 

որ երբ ինֆորմացիան նույնիսկ կասկածելի է կամ 
ասեկոսեի բնույթ է կրում, ենթադրում է, ինչպես օրինակ 
այս դեպքում էր, նման հարց տան: Ես չեմ տեսել, որևէ 
իտալացի պատգամավոր, ասենք պարոն Բեռլուսկոնիին, 
որի վարքը ամբողջ աշխարհին է հայտնի, նման հարցով 
դիմի միջազգային ատյանում: Սա արդեն բոլոլորովին 
ուրիշ սահման անցնել է, որը ինձ համար ընդունելի չէ»: 
Վահան Հովհաննիսյանը չցանկացավ ենթադրել, թե ինչու 
է Զարուհի Փոստանջյանը նման հարց ուղղել ՀՀ 
նախագահին, բայց ասաց. «Մեր երկրին լուրջ հարված 
հասցվեց, խայտառակ փորձեցին անել իմ երկիրը, որը 
անկախ նրանից, թե ով է իշխանության ՝ իմ երկիրն է: 
Մարդիկ չեն կարողանում տարբերակել իշխանություն ու 
պետություն հասկացությունները: Իշխանությանը վնաս 
հասցնելու համար ոտնատակ են տալիս նաև 
պետականությունը»:  
168 Ժամ առցանց լրատվական կայք 

 
Հայաստանի միջազգային 
պահուստները օգոստոսին 

աճել են 
Հոկտեմբեր 02, 2013  

 
Հայաստանի  միջազգային պահուստները 2013 թ. 
օգոստոսին կազմել են մոտ 1.79 մլրդ դոլար: Այդ մասին 
նշված է ՀՀ Կենտրոնական բանկի հրապարակման մեջ 
(«Միջազգային պահուստների եւ արտարժութային 
իրացվելիության ստանդարտ աղյուսակ»): Նախորդ 
ամսվա նկատմամբ միջազգային պահուստներն աճել են 
մոտ 40 մլն դոլարով: Աճը հավանաբար 
պայմանավորված է արտարժույթի շուկայում դոլարի 
գնումներով: 
Պահուստների կառուցվածքում օգոստոսին աճել են 
արժեթղթերի ծավալները, նվազել կանխիկ դրամական 
միջոցները: Արժեթղթերի ծավալը միջազգային 
պահուստներում կազմել է 1.31 մլրդ դոլար` նախորդ 
ամսվա համեմատ ավելանալով մոտ 90 մլն դոլարով: 
Կանխիկ արտարժույթի ծավալը 413 մլն դոլար է` 
նախորդ ամսվա նկատմամբ նվազելով մոտ 40 մլն 
դոլարով: 
Օգոստոսին նախորդ ամսվա համեմատ միջազգային 
պահուստներում նվազել է Արժույթի միջազգային 
հիմնադրամում Հատուկ փոխառության իրավունքները` 
կազմելով 65,6 մլն դոլար՝ նախորդ ամսվա 74,4 մլն 
դոլարի համեմատ: 
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Մեղրի քաղաքի մոտ ոսկու եւ 
բազմամետաղների նոր 

հանքավայր են 
հայտնաբերել 

 
 
Հոկտեմբեր 02, 2013   
Հայ-ռուսական «Ատ-Մետալս» համատեղ ընկերությունը 
մտադիր է շահագործել Մեղրի քաղաքից 35 կմ հյուսիս 
գտնվող ոսկու եւ բազմամետաղների հանքավայրը; ՀՀ 
բնապահպանության նախարարու-թյունը իր 
պաշտոնական կայքէջում հրապարակել է Տաշտունի 
լեռնահարստացուցիչ համալիրի աշխատանքային 
նախագիծը: 

 
Փորձարարական գործարանը կառուցվելու է Տաշտուն 
համայնքում: Բուն հանքավայրը գտնվում է Տաշտուն եւ 
Լիճք գյուղերի մոտ: Ի դեպ՝ հենց այս շրջանում է 
միջադեպ գրանցվել ռուս սահմանապահների ու ՀՀ 
Ազգային Ժողովի պատգամավոր Զարուհի 
Փոստանջյանի միջեւ: Ըստ երեւույթին՝ ռուս 
սահամանապահները ինչ-որ բիզնես հետաքրքրություն 
ունեն այս նախագծում: 
Պաշտոնապես՝ «Ատ-Մետալս» ՍՊԸ-ի հիմնադիրներն են 
հայկական կողմից՝ Դավիթ Գրիգորյանը, ռուսական 
կողմից՝ «Վենտմայն» ու «ԱՏ-Սպեցտեխնոլոգիա» 
ընկերություններն ու «Ավիատեխնոլոգիա» գիտական 
միավորոմը: 
 

«Հրապարակ». 
Դաշնակցությունում լուրջ 

կռիվ է Վահան 
Հովհաննիսյանի մանդատի 

համար 
Սեպտեմբեր 27, 2013   
«Հրապարակը» գրում է, թե 
Դաշնակցության «տանը» լուրջ կռիվ է 
Վահան Հովհաննիսյանի մանդատի 

համար: Հիշեցնենք. ընկեր Վահանն սպասում է իր 
ագրեմանին` Գերմանիայում դեսպան նշանակվելու 
համար: 

«Ըստ մեր աղբյուրների` ՀՅԴ-ն եւ Վահան 
Հովհաննիսյանը չեն շտապում այս հարցում, հակառակը՝ 
ուզում են, որ նշանակումը հնարավորինս ուշ լինի, որ 
հանրային «աղմուկը փոքր-ինչ դադարի»: Ոմանք 
Հովհաննիսյանի թափուր մանդատի առնչությամբ ՀՅԴ-ին 
խորհուրդ են տվել ուշադրություն դարձնել գենդերային 
քաղաքականությանը եւ պառլամենտ բերել գեղեցիկ 
սեռին, ի դեմս Ռուզան Առաքելյանի եւ կամ Լիլիթ 
Գալստյանի: Սակայն դա պրակտիկորեն անհնարին է, 
քանի որ նրանցից առաջ մեծ թվով մարդիկ կան, եւ 
վերջիններիս հրաժարեցնելն այդքան էլ հեշտ չէ, ուստի 
ընկեր Վահանի մանդատը կանցնի ոչ թե ՀՅԴ հայտնի 
տիկնանցից որեւէ մեկին, այլ «Ավշարի» Գրիգորյան 
եղբայրներից Արամայիսին, որն էլ թվով երկրորդ բիզնես-
պրոյեկտը կլինի ՀՅԴ խմբակցությունում` «Գրանդ 
քենդիի» ներկայացուցչից հետո: 
Հիշեցնենք, որ Արամայիս Գրիգորյանը ՀՅԴ քվոտայով 
գյուղնախարար է եղել, նրա Արայիկ եղբայրն արդեն իսկ 
պատգամավոր է` անկախ ստատուսով, սակայն 
ջերմորեն հարում է ՀՀԿ-ին: Գրիգորյաններն անչափ մեծ 
ծառայություններ են մատուցել ընտրությունների 
ժամանակ Սերժ Սարգսյանին եւ համարվում են 
Արարատի մարզում «ասողներ»,- գրում է թերթը: 

 
67 տարեկան հասակում 
մահացել է Գրողների 
միության նախագահ Լ. 

Անանյանը 
03/09/2013 10:32:00  news.am 

 
67 տարեկան հասակում մահացել է Գրողների 
միության նախագահ Լեւոն Անանյանը: Նա 
տառապում էր քաղցկեղ հիվանդությամբ: 

Այս տեղեկությունը թղթակցին հաստատեցին «Նաիրի» 
բժշկական կենտրոնից: 
Լեւոն Զաքարի Անանյանը ծնվել է 1946 թ. հոկտեմբերի 
13-ին Տավուշի մարզի Կողբ գյուղում։ 1964 թ. ավարտել է 
Կողբի միջնակարգ դպրոցը, 1968 թ. ավարտել է Երեւանի 
պետական համալսարանիբանասիրական ֆակուլտետը։ 
Աշխատել է մի շարք պարբերականներում եւ 
միաժամանակ խմբագրել «Մանկավարժ» թերթը։ 1975 թ. 
աշխատանքի է անցել «Գարուն» գրական ամսագրի 
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խմբագրությունում, 1990-ին ընտրվել է«Գարուն» 
ամսագրի գլխավոր խմբագիր։ 
1992 թ. հիմնադրել է «Ապոլոն» հրատարակչությունը, որն 
առաջին անգամ բնագրից թարգմանությամբ հայ 
ընթերցողներին ներկայացրեց համաշխարհային 
գրականության մի շարք ստեղծագործություններ։ 2001 թ. 
ընտրվել է Հայաստանի գրողների միության նախագահ, 
եւ մինչ օրս նախագահում է այն։ 
Նա դասախոսում էր Երեւանի պետական համալսարանի 
ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում։ «Նոյեմբերյան» 
հասարակական կազմակերպության ղեկավարն է 2002 
թվականից։ Գրել, կազմել եւ խմբագրել է բազմաթիվ 
գրքեր, հարյուրավոր հրապարակախոսական 
հոդվածներ, առաջաբաններ։ 
2008 թ. մայիսի 26-ին նրան շնորհվել է Հայաստանի 
Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ 
պատվավոր կոչումը։ 
Լեւոն Անանյանն ամուսնացած է, ունի երեք երեխա։ 
 
Լեւոն Անանյանի ստեղծագործությունները թարգմանվել 
են ռուսերեն, անգլերեն, վրացերեն եւ այլ լեզուներով։ 
Միջազգային երեք ակադեմիաների անդամ է։ 
 
 
ԼՈՒՅՍ-ը ցավակցում է Լեւոն Անանյանի ընտանիքին, 
հարազատներին, ընկերներին՝ ցավալի կորստի համար: 
 

Մահացել է ՀՀ ժողովրդական 
արտիստ Սոս Սարգսյանը 

26 Սեպտեմբերի 2013 - 22:35 

  

 
 
Կյանքի 84-րդ տարում մահացել է հայ անվանի դերասան, 
ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանը: 
Ծնվել է 1929 թվականի հոկտեմբերի 24-ին 
Ստեփանավան քաղաքում։ 1948 թ. տեղափոխվել է 
Երևան և աշխատել Երևանի պատանի հանդիսատեսի 
թատրոնում` որպես դերասան։ 1954 թ. ավարտել է 
Երևանի գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի 
դերասանական ֆակուլտետը։ 1954-1991թթ. եղել է 
Երևանի Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ակադեմիական 
թատրոնի դերասան։ 1991 թ. հիմնադրել է Համազգային 
թատրոնը։ 1997-2006 թթ. Երևանի թատրոնի և կինոյի 
պետական ինստիտուտԻ ռեկտորն է, 2006-ից` 
ինստիտուտի կառավարման խորհրդի նախագահը։ 2009 
թ. ընտրվել է ՀՀ Հանրային խորհրդի անդամ։ 

Նկարահանվել է քառասունից ավելի գեղարվեստական 
ֆիլմերում, ինչպիսիք են` «Նվագախմբի տղաները»‚ 
«Եռանկյունի»‚ «Մենք ենք, մեր սարերը», «Նահապետ»‚ 
«Խաթաբալա», «Ձորի Միրո», «Սոլյարիս», Հայաստանում 
և ԽՍՀՄ մյուս տարածքում նկարահանված բազմաթիվ 
այլ ֆիլմերում։ Ռուսաստանցի բեմադրիչների 
նկարահանված ֆիլմերում առավել հայտնի են իր 
խաղացած Գիբարյանի (Տարկովսկու «Սոլյարիս»), 
թափառիկ արտիստի (Վ.Բորտկոյի «Առանց ընտանիքի»), 
Ֆեոֆան Պրոկոպովիչի (Ա.Պուշկինի «Միխայլո 
Լոմոնոսով») դերերը։ 
 
ԼՈՒՅՍ-ը ցավակցում է սիրված դերասանի ընտանիքին, 
հարազատներին, ընկերներին՝ ցավալի կորստի համար: 
 

Հայ գիտնականն իր գրքում 
բացահայտել է Բրիտանական 

թանգարանում հայոց 
պատմության կեղծարարության 

փաստը 

 
Սեպտեմբեր 04, 2013 | 12:14  
Վերջերս Հայաստանում լույս է տեսել պատմաբան, 
Հայաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի 
պատմության ինստիտուտի Հին դարերի պատմության բաժնի 
վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Էդուարդ Դանիելյանի «Հայաստանի քաղաքակրթական 
նշանակության բրիտանացի առաջադեմ գործիչների 
գնահատականն ընդդեմ «Հնագույն Թուրքիա» կեղծիքի 
ցուցադրությանը Բրիտանական թանգարանում» անգլալեզու 
գիրքը: 
Այն լույս է տեսել ի պատասխան Բրիտանական թանգարանում 
«Հնագույն Թուրքիա» անվան տակ բացված թիվ 54 սրահի 
ցուցադրության: 
Նման անվանմամբ սրահի անճշտության վերաբերյալ 
թանգարանի տնօրինությանը շարունակ նշել են մի շարք 
պատմաբաններ, այդ թվում նաեւ Եվրոպայի Հայկական 
Միությունների Ֆորումը: Հետագայում՝ ինչ-ինչ պատճառներով, 
սրահի անվանումը փոխվել է «Անատոլիա, Ուրարտու»-ի, որը 
նույնպես անհնար է համարել ճշգրիտ: 
NEWS.am-ի հետ զրույցում գիտնականը նման անվանումով 
ցուցասրահի բացումը գնահատել է որպես Հայոց 
ցեղասպանության շարունակություն՝ մշակութային 
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տեսակետից, ինչպես նաեւ Թուրքիայի կողմից Հայոց 
ցեղասպանության ժխտման շարունակություն: 
«Բրիտանական թանգարանի տնօրինությունը մարդու 
իրավունքների միջազգային օրենքի տեսանկյունից խախտում է 
Հայկական լեռնաշխարհում հայ ժողովրդի մշակութային 
ժառանգության իրավունքները՝ թե՛ ցեղասպանության 
ենթարկված Արեւմտյան Հայաստանի, թե' անկախ Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում հայտնաբերված հնագիտական 
նյութերը «54 ցուցասրահում» ներկայացնելով «Հնագույն 
Թուրքիա» կեղծ անվանումով, ինչը Թուրքիայի կողմից 
ցեղասպանության ժխտման քաղաքականության 
շարունակությունն է»,- նշել է Էդուարդ Դանիելյանը: 
Իր գրքում պրոֆեսորն անդրադառնում է այն փաստին, որ 
ցուցասրահի գտածոները պատկանում են Նեոլիթի, Էնեոլիթի, 
բրոնզի եւ երկաթի դարերի ժամանակաշրջաններին, երբ 
աշխարհի քարտեզի վրա անգամ  «Թուրքիա» անվամբ 
պետություն գոյություն չի ունեցել: 
Նա նշում  է, որ համաշխարհային պատմության բազում 
փաստերի համաձայն, թուրքերի նախնիներ սելջուկների քոչվոր 
ցեղերն Արեւմտյան Ասիայում են հայտնվել միայն 11-րդ դարի 
երկրորդ կեսից, ուստի միանգամայն անհեթեթ է «Հին 
Թուրքիայի» գոյության փաստը: 
Պատմաբանը նաեւ մատնանշում է ցուցասրահի նմուշների հետ 
կապված կեղծիքների առկայությունը, օրինակ՝ օբսիդիանի 
մասին այն կեղծ տեղեկությունը, որ իբրեւ «Հին Թուրքիան» էր 
արտահանում այն հարեւան երկրներ: 
«Կենտրոնական եւ արեւլյան լեռներ» աշխարհագրական 
բնութագրերից եւ ժամանակակից Հաջիլար (Բուրդուր 
նահանգում) անվանումից հետեւում է, որ խոսքը մի կողմից 
Փոքր Ասիայի կամ Անատոլիայի հնագիտական նյութերի, մյուս 
կողմից՝ Հայկական լեռնաշխարհի արեւմտյան հատվածի 
մասին է: Հակառակ օբսիդիանի մասին տեղեկության 
կապակցությամբ կիրառված այդպիսի կեղծ 
տերմինաբանության, համարյա կես դար առաջ բրիտանական 
եւ ամերիկյան հանգետները նշել են, որ օբսիդիանը նեոլիթյան 
դարաշրջանում Հին Հայաստանից արտահանվում էր 
Միջագետք եւ Մերձավոր Արեւելք», - գրում է պրոֆեսորը: 
Նա անհասկանալի է համարում այն փաստը, որ Բրիտանական 
թանգարանի տնօրինությունը հարկ չի համարել ծանոթանալ 
Հայաստանի մասին եղած հին հունական, ասուրական, 
հռոմեական եւ նույնիսկ հենց բրիտանական աղբյուրներում 
եղած տեղեկությունների հետ: 
Այս փաստն ապացուցելու նպատակով պատմաբանը նաեւ 
բազում օրինակներ է բերում հենց բրիտանացի գիտնականների 
աշխատություններից, այդ թվում՝ Լոնդոնի համալսարանի 
պրոֆեսոր, հնեաբան Դեւիդ Մարշալ Լանգի «Հայաստանը՝ 
քաղաքակրթության օրրան» գրքից, որտեղ բրիտանացի 
գիտնականը Հայաստանն անվանում է քաղաքակրթության 
օրրան եւ դասում է այն նույն շարքում, որում գտնվում են 
հնագույն Եգիպտոսը, Շումերն ու Բաբելոնը: 
Բացի Լանգից, նա նշում է բրիտանացի մի շարք այլ 
գիտնակաների եւ մտավորականների, այդ թվում՝ Ջորջ 
Բայրոնին, Արչիբալդ Սեյսին, Հենրի Լինչին, Ջեյմս Բրայսին, 
Առնոլդ Թոյնբիին, ովքեր չափազանց բարձր են գնահատել 
հայկական քաղաքակրթական արժեքները համաշխարհային 
մշակույթի գանձարանում: 
Գրքում Էդուարդ Դանիելյանը ներկայացրել է նաեւ հին եւ 
միջին դարերի Հայաստանի քարտեզը, որի տարածքը 
ընդգրկում է Մեծ եւ Փոքր Հայքը, ինչպես նաեւ Կիլիկյան 
Հայաստանը: 
Պրոֆեսորը նշում է նաեւ այն փաստը, որ Մեծ Բրիտանիան, 
որը 1915 թվականի մայիսի 24-ին Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի 

հետ համատեղ Թուրքիայի իրագործած Հայոց 
Ցեղասպանությունը դատապարտող առաջին պետություններից 
է, ոչ միայն զոհել է Հայոց Ցեղասպանության ճանաչման 
փաստն ի օգուտ անգլո-թուրքական քաղաքական շահերի, այլեւ 
մասնակցում է Թուրքիայի կողմից կատարած այդ պատմական 
կեղծարարությանը: 
Ինչ վերաբերվում է սրահն «Անատոլիա, Ուրարտու» 
վերանվանելուն, պրոֆեսորը շեշտում է, որ «Անատոլիա» 
աշխարհագրական անվանումը վերաբերվում է միայն Փոքր 
Ասիային, եւ այդ տերմինի կիրառումը Հայկական 
լեռնաշխարհի կապակցությամբ բացարձակ կեղծիք է: 
Նշելով պատմական բոլոր փաստարկները՝ պատմաբանը 
պնդում է, որ սրահը պետք է կրի ոչ թե «Անատոլիա, 
Ուրարտու», այլ «Հին Հայաստան» եւ «Հին Փոքր Ասիա» 
անվանումները, ինչն ամբողջությամբ համապատասխանում է 
տվյալ ժամանակաշրջանի պատմա-աշխարհագրական 
իրականությանը: 

Հայաստանի և Ռուսաստանի 
նախագահները ստորագրել են 
համատեղ հայտարարություններ 
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Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահ Վ. Վ. Պուտինի 
հրավերով Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ 
Ս. Ա. Սարգսյանը 2013թ. սեպտեմբերի 3-ին 
աշխատանքային այց կատարեց Ռուսաստանի 
Դաշնություն: 
Ս. Ա. Սարգսյանը և Վ. Վ. Պուտինը գոհունակությամբ 
նշեցին Հայաստանի և Ռուսաստանի 
փոխգործակցության դրական դինամիկան քաղաքական, 
առևտրատնտեսական, մշակութային-հումանիտար, 
ռազմական ու ռազմաքաղաքական ոլորտներում և 
հաստատեցին հավատարմությունը 1997թ. օգոստոսի 
29-ին Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի 
Դաշնության միջև կնքված՝ Բարեկամության, 
համագործակցության և փոխադարձ օգնության մասին 
պայմանագրում և 2006թ. սեպտեմբերի 26-ին 
ստորագրված՝ 21-րդ դարին միտված Հայաստանի 
Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև 
դաշնակցային փոխգործակցության մասին հռչակագրում 
ամրագրված սկզբունքներին: 
Բանակցությունների ընթացքում պետությունների 
ղեկավարները համակողմանիորեն քննարկեցին 
երկկողմ դաշնակցային գործընկերության ներկա 
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վիճակն ու հեռանկարները, արտաքին քաղաքական 
փոխգործակցության հարցերը: 
Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի 
Դաշնության Նախագահները հաստատեցին իրենց 
հավատարմությունը Լեռնային Ղարաբաղի 
հակամարտության լուծմանը բացառապես խաղաղ 
միջոցներով՝ ԵԱՀԿ Մինսկի Խմբի համանախագահների 
հետ համատեղ աշխատանքի ձևաչափով, ուժի կամ ուժի 
սպառնալիքի չկիրառման, պետությունների 
տարածքային ամբողջականության, ժողովուրդների 
իրավահավասարություն և ինքնորոշման իրավունքի՝ 
մեկ ամբողջության կազմող սկզբունքների հիման վրա: 
Տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության 
ապահովման ուղղությամբ համատեղ աշխատանքի 
համատեքստում նշվեց կողմերի փոխադարձ 
պատրաստակամությունը ռազմաքաղաքական և 
ռազմատեխնիկական ոլորտներում 
համագործակցության հետագա ամրապնդման և 
փոխգործակցության կատարելագործման հարցում: 
Երկու երկրների նախագահներն առանձին 
հայտարարությամբ հաստատեցին Հայաստանի և 
Ռուսաստանի վճռականությունը Եվրասիական 
տարածքում տնտեսական ինտեգրման գործընթացները 
զարգացնելու հարցում: 
Արտահայտվեց երկու երկրների 
պատրաստակամությունը Հայաստանի տնտեսության 
արդիականացմանն ու դիվերսիֆիկացմանը և երկրի 
էներգետիկ անվտանգության ամրապնդմանն ուղղված 
երկկողմ ծրագրերի գործնական իրականացման 
հարցում: 
Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահները նշեցին 
ներկայումս գործող Հայկական ԱԷԿ-ի շահագործման 
ժամկետի երկարաձգմանն ուղղված աշխատանքների, 
ինչպես նաև նոր ատոմային էլեկտրակայանի 
կառուցման նախագծի կարևորությունը: 
Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց Ռուսաստանից 
Հայաստան էներգակիրների մատակարարման հարցում: 
Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարներն ընդգծեցին 
ենթակառուցվածքային ծրագրերի, այդ թվում նաև 
երկաթուղային հաղորդակցության, ինչպես նաև նոր 
լոգիստիկ և հաղորդակցման ուղիների իրագործման 
ուղղությամբ համատեղ ջանքերը շարունակելու 
կարևորությունը: 
Շեշտադրվեց Հայաստանի Հանրապետության և 
Ռուսաստանի Դաշնության միջև մինչև 2020 թվականը 
երկարաժամկետ տնտեսական համագործակցության 
ծրագրի լիարժեք հետևողական իրագործման 
կարևորությունը, որի կապակցությամբ երկու երկրների 
ճյուղային գերատեսչություններին տրվել են 
համապատասխան հանձնարարականներ:                         
                                                                                              
  Հայաստանի և Ռուսաստանի Նախագահների 
համատեղ հայտարարություն 2013 թվականի 
սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում տեղի ունեցած 
բանակցությունների արդյունքում Հայաստանի 
Հանրապետության Նախագահ Ս. Ա. Սարգսյանը և 

Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահ Վ. Վ. Պուտինը 
հաստատեցին Հայաստանի Հանրապետության և 
Ռուսաստանի Դաշնության նպատակադրումը 
եվրասիական տարածքում տնտեսական ինտեգրման 
գործընթացների հետագա զարգացման ուղղությամբ: 
Այդ համատեքստում Հայաստանի Հանրապետության 
Նախագահ Ս. Ա. Սարգսյանը հայտարարեց Մաքսային 
միությանը միանալու վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության որոշման և այդ նպատակով 
անհրաժեշտ կատարելիք քայլերը ձեռնարկելու մասին, 
իսկ հետագայում՝ Եվրասիական տնտեսական միության 
ձևավորմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահ Վ. Վ. Պուտինն 
իր աջակցությունը հայտնեց Հայաստանի 
Հանրապետության այդ որոշմանը և հայտնեց այդ 
գործընթացին համակողմանիորեն աջակցելու՝ 
Ռուսական կողմի պատրաստակամությունը: 
 

²ñó³Ë 
 

Սեպտեմբերին Ադրբեջանը 
ավելի քան 1000 անգամ 
խախտել է հրադադարի 

ռեժիմը 
 

 
 
Հոկտեմբեր 02, 2013  
 
Սեպտեմբերին Ադրբեջանը ավելի քան 1000 անգամ 
խախտել է Հայաստանի եւ ԼՂՀ հետ հրադադարի ռեժիմը: 
Այս մասին NEWS.am-ի թղթակցի հետ զրույցում 
հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության 
նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն 
Հովհաննիսյանը: 
ՊՆ տվյալներով՝ հայկական կողմը ստիպված է եղել 
ադրբեջանցիների կողմից հրադադարի խախտման 
պատճառով 210 անգամ պատասխան կրակ բացել: 
Ադրբեջանի ԶՈւ կողմից հրադադարի ռեժիմի 
խախտումների տասը տոկոսի դեպքում գործել են 
դիպուկահարները: Այդ դեպքում կիրառվել է միջին 
տրամաչափի սպառազինությունը: Միեւնույն ժամանակ 
ադրբեջանական կողմը մոտ 35 անգամ կիրառել է խոշոր 
տրամաչափի դիպուկահար զենք: Հայկական կողմն 
այդպիսի զենք կիրառել է մոտ 15 անգամ: 
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Աղթամարի Սուրբ Խաչի 
պատարագին աղոթելու ենք 
Մերձավոր Արեւելքում 

խաղաղության համար. Արք. 
Արամ Աթեշյան 

 

 
Սեպտեմբեր 02, 2013  
Պոլսո հայոց պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ, 
արք. Արամ Աթեշյանը հայտնել է, որ այս տարի 
սեպտեմբերի 8-ին տեղի ունենալիք Աղթամարի Սուրբ 
Խաչի պատարագին աղոթելու են Մերձավոր Արեւելքում 
խաղաղության համար: 
Թուրքական Anadolu գործակալության հետ զրույցում 
Պոլսո հայոց պատրիարքական փոխանորդ, արք. Արամ 
Աթեշյանը նշել է, թե պատարագի 
նախապատրաստական աշխատանքները նորմալ 
ընդանում են`շեշտելով, թե առաջին պատարագի պես 
բազմամարդություն չեն սպասում, սակայն այս 
պատարագին առաջին անգամ կլինեն մկրտություններ: 
Արք. Աթեշյանի խոսքով`պատարագին աղոթելու են 
Մերձավոր Արեւելքում եւ աշխարհում խաղաղության 
համար եւ հանդես են գալու կոչով: 
Վանի մշակույթի եւ տուրիզմի վարչության պետն իր 
հերթին ավելացրել է, որ պատարագի 
նախապատրաստական աշխատանքներն առանց 
խոչընդոտների են ընթանում եւ իրենք մշտապես կապի 
մեջ են պատրիարքարանի հետ: 
Նշենք, որ Վանի Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ եկեղեցում 
պատարագը տեղի է ունենալու սեպտեմբերի 8-ին: 
 
Առաջին անգամ Վանի Աղթամարում եւ 

Դիարբեքիրի Սուրբ Կիրակոսում 
պատարագները կհաջորդեն միմյանց 

Սեպտեմբեր 03, 2013  
 
Վանի Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ եկեղեցում եւ 
Դիարբեքիրի Սուրբ Կիրակոս եկեղեցում 
իրականացվելիք պատարագներն այս տարի հաջորդելու 
են միմյանց`սեպտեմբերի 8-ին եւ սեպտեմբերի 10-ին: 

Վանի Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ եկեղեցում 
պատարագն իրականացվելու է այնպես, ինչպես որ 
նախատեսված է՝ սեպտեմբերի առաջին կիրակի: Հաշվի 
առնելով այս հանգամանքը, որ մեծ թվով ուխտավորներ 
Վան են այցելելու, որոշվել է Դիրաբեքիրի Սուրբ 
Կիրակոսում անցկացվող պատարագն իրականացնել 
Սուրբ Խաչի պատարագից 2 օր անց: Այս ձեւով 
հնարավորություն է տրվում Վանի Աղթամարի Սուրբ 
Խաչի պատարագին մասնակցած ուխտավորներին 
մեկնել Դիարբեքիր եւ այնտեղ էլ մասնակցել 
պատարագի: 
 

 
 

Նախորդ մի քանի տարիներին Աղթամարի Սուրբ Խաչում 
պատարագն իրականացվելէ սեպտեմբերի առաջին 
կիրակին, իսկ Դիարբեքիրի Սուրբ Կիրակոսում 
հոկտեմբերին եւ նոյեմբերին; 
Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին 915-921 թվականներին 
կառուցվել է Վասպուրականի իշխան Գագիկ 
Արծրունու պատվերով` ճարտարապետ, քանդակագործ 
և նկարիչ Մանվելի կողմից։ Տաճարի արտաքին պատերը 
զարդարված են 6 հորիզոնական շարք կազմող 
զարդաքանդակներով, որոնք չեն խախտում պատերի 
հարթությունը։ Զարդաքանդակները ստեղծելիս Մանվելը 
հաշվի է առել հնարավոր դիտանկյունները և տարբեր 
ժամերի լուսավորությունը։  
1400 աղոթատեղի ունեցող Դիարբեքիրի Սուրբ Կիրակոս 
եկեղեցին կառուցվել է 1376 թվականին,  Հանչեփեք 
թաղամասում, որը տեղի մահմեդականները անվանել են 
«գյավուրների թաղամաս» քանի որ մեծ թվով 
քրիստոնյաներ են ապրել մինչեւ Հայոց 
ցեղասպանությունը: 

 
քաղաքապետարանը։ 

Արգելված թեմա. Դերսիմի հայերի 
միության նախագահի 

սկանդալային 
հայտարարությունները 

 
Սեպտեմբեր 06, 2013 | 00:04  
Թուրքիայում ծպտյալ հայերի թեման շարունակում է 
անհանգստացնել ոչ միայն ազգայնամոլական 
շրջանակներին, այլ նաեւ քուրդ լրագրողներից ոմանց։ 
Վանի տեղական կայքերից մեկի լրագրող Օղուզհան 
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Օնեմն անդրադարձել է նրան, թե քրդերն ալեւի չեն 
լինում, որի շրջանակում մեջբերել է հակահայկական 
բովանդակությամբ հայտնի Habervaktim կայքում 
հրապարակված տեղեկությանը ծպտյալ հայերի մասին։ 
Քուրդ լրագրողը, նշելով, թե ինքը բազմիցս շեշտել է, թե 
քուրդ-ալեւի չի լինում, որ քրդերը ամենասկզբից ի վեր 
եղել են սուննի, ընթերցողին է ներկայացրել ավելի վաղ 
Habervaktim-ում ծպտյալ հայերի հետ կապված 
հրապարակումից հատված։ 

 
«BDP-ի ծպտյալները (քրդական «Խաղաղություն եւ 
ժողովրդավարություն» կուսակցություն) Թուրքիայի 
ամենամեծ խնդիրներից են։ Ծպտյալները... Իրենց ալեւի 
ներկայացնող, իրենց քուրդ ներկայացնող ծպտյալ հայեր, 
իրենց թուրք ներկայացնող հրեաներ...։ Ցույց տալով թե 
մուսուլման են, գաղտնի ծառայություն են մատուցում 
իրենց կրոններին, գաղտնի էթնիկ խմբերին։ 
Այժմ BDP-ի ներսում, PKK-ի ներսում մեծ թվով ծպտյալ 
հայեր կան։ Այդպես են ասում։ Նույնիսկ կան պնդողներ, 
թե PKK-ն լրիվ հայկական կառույց է։ Այս 
համատեքստում կապնվեցինք Միհրան Փրկիչի հետ, ով 
փոխել է իր կրոնը եւ ստեղծել Դերսիմի հայերի 
միությունը։  Միհրան Փրկիչը, ով հայկական 
արմատներով մուսուլմաններին կոչ է անում 
վերադառնալ արմատներին, շատ հետաքրքիր 
հայտարարություններ արեց զրույցի ժամանակ։ 
Միհրան Փրկիչը տարիներ առաջ հայտնի էր որպես 
մուսուլման Սելահաթին Գյուլթեքին։ Նա, քրիստոնյա 
դառնալով, մյուսներին է կոչ անում վերադառնալ, 
ասելով, որ արդեն հարմար ժամանակ է դրա համար եւ 
կարիք չկա թաքնվել։ Նրա որոշ բարեկամներ բարկացել 
էին՝ նրան ասելով, թե ինչու է իրենց գաղտնազերծում։ 
Միհրան Փրկիչը չպատասխանեց մեր հարցին, թե 
Թուրքիայում քանի մուսուլմանացած հայ կա։ Նա ասաց, 
որ դա չի կարող ասել՝ շեշտելով, թե ուզում է, որ մարդիկ 
արդեն չքաշվեն իրենց հայ լինելը հայտարարելուց։ Նա 
ասում է, թե Դերսիմի բնակչության 75 տոկոսի 
արմատները հայկական են, որ նրանց մի մասը 
ալեւիականություն է ընդունել, մի մասը՝ քրդացել։ 
Միհրանը նշում է, որ ինքը 15 տարի BDP-ի համար 
աշխատել է, շեշտում, որ նրա ղեկավար կազմում իրենց 
մուսուլման ներկայացնող մեծ թվով հայեր կան։ Նա 
օրինակ է բերում, որ BDP-ի հաղթած գրեթե բոլոր 

հատվածներում 1923-ից առաջ հայեր են ապրել։ 
 Միհրանն ասում է նաեւ, որ PKK-ին չի համարում 
ահաբեկչական կառույց, այն ներկայացնելով որպես 
ժողովրդական շարժում»,-մեջբերում է Habervaktim-ի 
հրապարակումը Օղուզհան Օնեմը։ 
Արթուր Հակոբյան 

Թուրքիայում Աղթամար կղզու հայկական եկեղեցում 
տեղի կունենա մկրտության առաջին արարողությունը 

 

 
Օգոստոս 28, 2013 | 05:47  
Թուրքական Վան նահանգում գտնվող Աղթամար կղզու 
վերջերս վերանորոգված հին հայկական  եկեղեցում 
տեղի կունենա մակրտության առաջին արարողությունը: 
Մկրտությունը տեղի կունենա սեպտեմբերի ութին, 
ամենամյա Սուրբ Պատարագի ժամանակ: Այդ մասին է 
գրում թուրքական «Hürriyet Daily News»-ը: 
Թուրքիայից եւ արտասահմանից մեծ թվով հայեր 
պատրաստվում են գնալ Վանա լճի Աղթամար կղզում 
գտնվող 10-րդ դարում կառուցված Սուրբ Խաչ եկեղեցի, 
որպեսզի մասնակցեցն տարին մեկ անգամ անցկացվող 
արարողությանը: Թուրքական իշխանությունները 2005-
2007թթ. ընթացքում վերագանգնել են եկեղեցին, հետո 
այն բացել են թանգարանի կարգավիճակով: 2010թ.-ին 95 
տարի անց առաջին անգամ այնտեղ սուրբ պատարագ 
անցկացվեց: 
Այս տարի սեպտեմբերի 8-ի պատարագի ժամանակ եւս 
պատմական եկեղեցում կանցկացվի մկրտության 
արարողության: Այդ մասին հաղորդել է Վանի նահանգի 
Մշակույթի եւ տուրիզմի վարչության ղեկավար 
 Մուզաֆեր Ակգութը: Նրա խոսքով, շարունակվող 
խաղաղ գործընթացների շնորհիվ այս տարի իրենք 
ավելի մեծ քանակի մարդկանց հոսք են սպասում: 
 

Թուրքիայում հայ եղբայրները 
պայքարում են հետ ստանալ 140 տարի 

առաջ իրենց ընտանիքից խլված 
թանկարժեք գույքը 

Սեպտեմբեր 01, 2013  
 
Թուրքիայի Սիվաս (Սեբաստիա) նահանգի 
Չաթալփընարի շրջանում գտնվող եւ Համուրքեսեն 
անունը կրող բնակավայրը հետ ստանալու համար 
Թուրքիայում ապրող 3 հայ եղբայրներ դատական հայց 



 

  

ÈàôÚê # 180  ÐáÏï»Ùμ»ñ  2013 Ã.  ¿ç 13 

ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ 
  

են ներկայացրել Սիվասի քաղաքացիական գործերով 2-
րդ դատարան: 

 
Թուրքական Milliyet-ի փոխանցմամբ՝ հայ եղբայրները 
պնդում են, որ 1870 թվականին իրենց ընտանիքին 
պատկանող հողատարածքն անօրինական կերպով խլվել 
է, ինչը հակասում է Մարդու իրավունքների եվրոպական 
կոնվենցիային: 
Հայ եղբայրների փաստաբան Հիքմեթ Գյունգորը նշել է, 
թե հայ եղբայրները մշտապես իրեն տեղեկացրել էին, որ 
իրենց ընտանիքին պատկանած եւ այնուհետ ապօրինի 
կերպով խլված հողատարածք ունեն Սիվասի Ուլաշի 
շրջանում, սակայն ինքը մտածել է, որ 1870 թվականին 
խլված գույքի համար դժվար է պայքարել: 
Նրանք մի օր ինձ մոտ եկան մի քարտեզով, որտեղ պարզ 
երեւում է ընտանիքի ազգանունով մի տարածք: Ուլաշում 
գնացի կադաստրի վարչություն եւ գտա ընտանիքի 
անունները հիշյալ վայրում: Սակայն նրանց պատկանող 
հողերը գրանցվել էին պետության վրա: Այնուհետ 
սկսեցինք դատական գործընթացը,-ասել է փաստաբանը: 
Սիվասի քաղաքացիական գործերով 2-րդ դատարանի 
կողմից 2013 թվականի մայիսի 9-ին ընդունվել է 
դատական հայցը: Այն անցնում է սեփականության 
վկայականի ապօրինի ձեռքբերում գործի 
շրջանակներում: Դատարանը հայցն ընդունելուց հետո 
պահանջել է հայցվոր կողմից ներկայացնել 
սեփականության վկայականը, ընտանիքի անդամների 
գերեզմանների գրանցման վկայականը: 
Հայ եղբայրների փաստաբանը նշել է, որ 1915-ին տեղի 
ունեցածներից հետո ընտանիքի մեծ մասը կորել է, ինչի 
պատճառով գերեզմանների տեղն անհայտ է: 
Նշվում է, որ հայ եղբայրների պահանջած հողատարածքի 
շուկայական արժեքը կազմում է 20 մլն լիրա (10 մլն 
դոլար): 
 
Հայերի եւ քրդերի գերեզմանները 
քանդողների գլուխը կջարդենք. 

քուրդ կուսակցապետ 
 
Սեպտեմբեր 05, 2013 | 00:04  
Թուրքիայի հարավային Մարդին նահանգի Նուսայբինի 
շրջանի լեռնային հատվածում գտնվող PKK-ի զինյալների 
գերեզմանների քանդման հետ կապված խիստ 
հայտարարությամբ է հանդես եկել քրդական 
«Խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն» 

կուսակցության (BDP) նախագահ Սելահաթին 
Դեմիրթաշը։ 
Թուրքական Milliyet-ի փոխանցմամբ՝ «Խաղաղություն եւ 
ժողովրդավարություն» կուսակցության նախագահ 
Սելահաթին Դեմիրթաշը, անդրադառնալով Մարդին 
նահանգի Նուսայբինի լեռնային հատվածում գտնվող 
քուրդ զինյալների գերեզմանների ավերմանը, ասել է. 
«Աշխարհի ոչ մի վայրում մինչ այժմ գերեզմանների դեմ 
հարձակումները ընդունելի չեն։ Ինչ կրոնի կամ 
հավատքի ուզում է լինի, գերեզմանը սրբություն է։  
Այդ գերեզմանների ավերման հետ կապված 
հայտարարում եմ, որ գերեզմանները քանդողների 
գլուխը կջարդենք։ Շատ պարզ եմ ասում, ում գերեզմանն 
ուզում է լինի՝ հայի, քրդի, PKK-ականի կամ 
մահմեդականի, միեւնույնն է հարձակվողի դեմ մեր 
կուսակցությունը, ժողովուրդը հստակ վերաբերմունք 
ցույց կտա»,-ասել է Դեմիթաշը։ 
 

 
 

Նշենք, որ Նուսայբինի շրջանի Բագոկ լեռան վրա 
թաղված 43 քուրդ զինյալների գերեզմանները քանդվել են 
անհայտ անձանց կողմից եւ առեւանգել վերջին 
շաբաթվա ընթացքում թաղված քուրդ զինյալ Ահմեդ 
Ուղուրլուի դին։ 
 

Պատմական Աստվածաշունչը 
վերադառնում է Դիարբեքիրի 
Սուրբ Կիրակոս եկեղեցի 

 

 
 
Սեպտեմբեր 04, 2013 | 00:04  
Դիարբեքիրի հայկական Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու 
վերանորոգման համար երկար տարիներ պայքարած 



 

  

ÈàôÚê # 180  ÐáÏï»Ùμ»ñ  2013 Ã.  ¿ç 14 

ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ 
  

հայտնի գրող Մկրտիչ Մարկոսյանը հայտնել է, որ 
ցանկանում է Սուրբ Կիրակոսին վերադարձնել տարիներ 
առաջ հայտնաբեված պատմական Աստվածաշունչը: 
Ստամբուլի հայկական Ակոսի փոխանցմամբ՝ 
դիարբեքիրցի հայ գրող Մկրտիչ Մարկոսյանը պատմել է, 
որ Աստվածաշունչը գտնվել է 2001 թվականին, երբ Սուրբ 
Կիրակոսի կիսափուլ վիճակում էր գտնվել: Նա նշել է, թե 
Աստվածաշունչը գտել են զուգարանի թղթերի համար 
թափված թղթերի կույտի մեջից: 
Մկրտիչ Մարկոսյանի խոսքով՝ գտնված Աստվածաշունչը 
տպվել է 1690 թվականին, Վենետիկում:  Աստվածաշունչը 
գտնվելուց ի վեր, ես աչքի լույսի պես եմ այն պահել: Երբ 
իմացա Դիարբեքիրի Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու մի 
հատվածում հայերին վերաբերվող թանգարան է 
ստեղծվում, որոշել են այն Դիարբեքիր տեղափոխել,-
ասել է Մկրտիչ Մարկոսյանը: 
Նշենք,  որ Դիարբեքիրի քաղաքապետարանը  Սուրբ 
Կիրակոս եկեղեցու մի մասը դարձնելու է թանգարան, իր 
միջոցներով ապահովելու է հայերին պատկանած 
ցուցանմուշների ձեռքբերմանը, ինչպես նաեւ զբաղվելու է 
 այդ տարածքի խնամքով եւ պահպանությամբ։  
Վանում սկիզբ դրվեց հայ-թուրք երիտասարդ 
գործարարների միջև նոր համագործակցության . 
 

 
 
Օգոստոս 24, 2013 | 06:36  
Օգոստոսի 16-ին եւ 17-ին Վան քաղաքում 
շարունակվեցին Հայաստանի արդյունաբերողների և 
գործարարների (գործատուների) միության 
նախաձեռնությամբ իրականացված հայ-թուրքական 
գործարար համաժողովի աշխատանքները: Համաժողովի 
շրջանակներում գործարար ոլորտի հայ երիտասարդ 
ներկայացուցիչները շարունակեցին ակտիվ շփումներն 
իրենց թուրք գործընկերների հետ: Տեղի ունեցան 
անհատական գործարար հանդիպում-
բանակցություններ, որոնց ընթացքում հայ 
գործարարներն այցելեցին Վանում տեղակայված 
տարբեր ձեռնարկություններ, գործարաններ՝ տեղի 
արտադրությանը և բիզնես հնարավորություններին 
ծանոթանալու նպատակով: Հայկական կողմը ներկա 
գտնվեց Վանում կաթնամթերքի, քաղցրավենիքի 
արտադրության ձեռնարկություններում, այցելեց 

գրանիտի, մարմարի, ասֆալտի, բետոնի գործարաններ, 
փորձեց հասկանալ տեղի երիտասարդ արտադրողների 
հնարավորությունները: 
 

 
 
«Նման գործարար այցերի ժամանակ առավել սերտ 
կուսումնասիրվի Վանի տեղական շուկան, համատեղ 
ուժերով կփորձվի ուղիներ գտնել հայկական և 
թուրքական շուկաների միջև ապրանքափոխանակման 
պայմանների ստեղծման համար, որը հետագայում երկու 
երկրների միջև առևտրատնտեսական հարաբերու-
թյունների զարգացման համար պարարտ հող 
կնախապատրաստի»,- նշեց Հայաստանի 
արդյունաբերողների և գործարարների (գործատուների) 
միության ծրագրերի համակարգող Արմեն Մելքոնյանը՝ 
հավելելով, որ հասարակական կարծիք ձևավորելու, 
ինչպես նաև գործընկերային հարաբերություններ 
զարգացնելու առումով շատ էական են նմանատիպ 
այցելությունները, այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է 
լինել հետևողական և համառ քայլերով շարժվել առաջ: 
Անհատական հանդիպում-բանակցություններիի 
ընթացքում երկու երկրների գործարարների մի մասը 
նախնական պայմանավորվածություններ է ձեռք բերել 
երկկողմ համագործակցության վերաբերյալ: 

 
Օրվա վերջում, նախատեսվածի համաձայն, «Երևանի և 
հարակից մարզերի երիտասարդ գործատուների 
միության» (նախագահ՝ Մուշեղ Ավետիսյան) և «Վանի 
երիտասարդ գործարարների միության» (նախագահ՝ 
Էրեն Գյոքչենայ) միջև ստորագրվել է փոխըմբռնման 
հուշագիր, որով երկու կողմերի երիտասարդ 
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գործարարների միջև համագործակցության նոր 
հարթակի հիմք դրվեց:   
 

 
 
Հիշեցնենք, որ եռօրյա գործարար համաժողովն 
իրականացվել է «Երիտասարդ գործարարները 
միջսահմանային տնտեսական համագործակցության 
համար» ծրագրի շրջանակներում, որի հիմնական 
նպատակն է աջակցել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև 
տնտեսական հարաբերությունների զարգացմանը, երկու 
երկրների գործարար երիտասարդների միջև 
համագործակցության ստեղծմանն ու խթանմանը: 
 
Հավելենք, որ օգոստոսի 15-ին՝ պլենար հանդիպմանը 
նվիրված համաժողովի մեկնարկի օրը, Հայաստանի և 
Թուրքիայի երիտասարդ գործարարների միջև կլոր 
սեղանի շուրջ հետաքրքիր քննարկումներ են ծավալվել 
երկկողմ առևտրատնտեսական կապեր հաստատելու 
հնարավորությունների և նախադրյալների, ինչպես նաև 
վերջիններիս առնչվող խոչընդոտների ու արգելքների 
վերաբերյալ: Համաժողովի ժամանակ հայկական 
պատվիրակության կողմից նշվեց, որ Վան հասնելու 
համար անցել են մոտ 900 կմ՝ ծախսելով 16 ժամ, մինչդեռ 
Վան-Երևան-Վան չվերթի գործարկման դեպքում 
հնարավոր էր էականորեն կրճատել ժամանակը՝ 
հասցնելով այն ընդամենը 40 րոպեի:  
 

ØÇç³½·³ÛÇÝ 
 

ԱՄՆ-ի ու Իրանի մերձեցման տեմպերի 
առնչությամբ մի շարք պետություններ 
անհանգստություն են հայտնում 

 
ԱՄՆ նախագահ Բարաք Օբաման միջոցառումներ է 

ընդունում՝ բարելավելու հարաբերությունները Իրանի և 
Մերձավոր Արևելքի արաբական պետությունների միջև՝ 

գրում է The Wall Street Journal-ը: 
Ամերիկացի պաշտոնատար անձինք խոստովանում են, 
որ Պարսից ծոցի երկրները, մասնավորապես՝ Սաուդյան 

Արաբիան, ԱՄԷ-ն և Բահրեյնն անհանգստացած են 
Իրանի հետ ԱՄՆ-ի մերձեցմամբ: Արաբական երկրներն 
անհանգստանում են այն պատճառով, որ Իրանը կարող 
է օգտվել Վաշինգտոնի հետ իր բարելավվող 
հարաբերություններից՝ Մերձավոր Արևելքում 
գերիշխելու համար:  
 

 
 
Իսրայելն ու Պարսից ծոցի մի շարք դաշնակից 
պետություններ անհանգստություն են հայտնում ԱՄՆ-ի 
ու Իրանի մերձեցման տեմպերի առնչությամբ՝ 
հաստատելով, որ վերջինս կկիրառի դիվանագիտական 
քողը՝ իր միջուկային աշխատանքները խթանելու 
համար  
Իրանի նոր նախագահ Հասան Ռուհանին բազմիցս 
հերքել է այդ ենթադրությունը: 
Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն այսօր 
ԱՄՆ-ում կհանդիպի Բարաք Օբամայի հետ: 
Նեթանյահուն հայտարարել է, որ կօգտվի ԱՄՆ այցելելու 
առիթից ու կպատմի ողջ ճշմարտությունն իրանական 
միջուկային ծրագրի վերաբերյալ: Հանդիպման 
նախապատրաստություններով զբաղվող 
պաշտոնյաների խոսքով՝ Օբաման հանդիպմանը 
կհայտնի, որ ԱՄՆ-ը որոշումներ կընդունի Իրանի 
գործողությունների փոփոխության դեպքում, ոչ թե 
հռետորաբանության հիման վրա: 
 

Իսրայելը պատրաստ է միայնակ 
պայքարել Իրանի միջուկային 
ծրագրերի դեմ. Նեթանյահու 

01.10.13 

 
Իսրայելը չի հանդուրժի Իրանի մոտ միջուկային զենքի 
հայտնվելը և պատրատ է միայնակ դիմակայել այդ 
սպառնալիքին. հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ 
Բենիամին Նեթանյահուն: 
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Իսրայելի առաջնորդներն անվստահությամբ են 
վերաբերվում Իրանի նոր նախագահ Հասան Ռոհանիի 
խաղաղասիրական հռետորաբանությանը: 
«Իսրայելը Իրանին թույլ չի տա միջուկային զենք 
ստեղծել: Եթե Իսրայելը միայնակ մնա, միայնակ 
կկանգնի»,-ասել է Նեթանյահուն՝ ՄԱԿ-ի Գլխավոր 
ասամբլեայի ընթացքում: 
Իսրայելը չի կարծում, որ Իրանի միջուկային ծրագրերը 
կդադարեն Ռոհանիի պաշտոնավարումից հետո: «Իրանը 
խաղաղ միջուկային ծրագիր չի իրագործում»,-ասել է նա՝ 
հավելելով, որ Իրանի նոր առաջնորդի գալը ոչինչ չի 
փոխել: 
 
«Անցյալ տարի Իրանը երեք տոննա ուրան է 
հարստացրել՝ մինչև 3,5%, և տեղծել է հազարավոր 
ցենտրիֆուգներ՝ ներառյալ ամենաժամանակակից: 
Ռոհանիի հաղթանակից հետո այդ ջանքերը 
շարունակվում են»,-ասել է Նեթանյահուն: 

  
Թուրքիան փորձարկել է 

սեփական արտադրության 
առաջին ուսումնական 

օդանավը 
 
Օգոստոս 30, 2013 | 13:07  
 

 

Թուրքիայում օգոստոսի 29-ին տեղի է ունեցել TAI 
ընկերության կողմից մշակված  Hurkus նոր ուսումնական 
օդանավի առաջին թռիչքը: Օդանավի փորձարկումները 
անցկացվել են Անկարայից ոչ հեռու՝ Ակինցիլար 
ավիաբազայում: Hurkus-ի թռիչքը շարունակվել է 33 
րոպե եւ հաջող է համարվել: Առաջին թռիչքի ընթացքում 
օդանավը 2,9 հազար մետր վեր է բարձրացել: 

Hurkus-ի մշակումն իրականացվում է 2006թ: Այն 
նախատեսված է 35 տարի ծառայելու համար: Այս մասին 
հաղորդում է «Lenta.Ru»-ն՝ վկայակոչելով Jane`s-ին: 
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Սիրիահայության ապագան. Թուրքիայի զինված 

ուժերի ներկայության խնդիրը 
 
Սիրիահայության ապագան սերտորեն կապված է 
ռազմա-քաղաքական հետեւյալ ուժերի 
կողմնորոշումներից ու քայլերից` Միջազգային 
ընկերակցության, սիրիական ընդդիմության, Թուրքիայի 
զինված ուժերի, հայության եւ Հայաստանի 
Հանրապետության:  
 
Թուրքիայի ներկայի քաղաքական վերնախավը չես 
համեմատի երիտթուրքերի հետ: Ժամանակակիցները 
իրավացիորեն ավելի շրջահայաց ու զգուշավոր են եւ դա 
է պատճառը, որ արեւմուտքին, մասնավորապես ԱՄՆ-ին 
2008 թ. ի վեր, ոչ մի կերպ, չի հաջողվում նրանց ներքաշել 
Միջին Արեւելյան ռազմա-քաղաքական ավելի ակտիվ ու 
վտանգավոր գործողությունների հորձանուտը: Բայց 
ինչպես ասում են. «Մեծ ցանկության դեպքում այծից էլ 
կարելի է լարախաղաց պատրաստել»: Հնարավոր է, որ 
այդ ջանքերը հաջողություններ արձանագրել են, ինչի 
վկայությունը Սիրիայի սահմանին Թուրքիայի 
ռազմական օդանավի միջադեպն է:  
Հնարավոր է, որ թուրքական քաղաքական վերնախավը 
ռիսկի է դիմում: Իսկ ռիսկը շատ մեծ է, որովհետեւ այսօր 
աշխարհում բոլորին է հասկանալի, որ Սիրիան ջրբաժան 
է հին ու նոր աշխարհակարգերի միջեւ, ընդ որում` նորի 
հաստատումը հնարավոր է Սիրիայում ներկայի իշխող 
վարչակարգի անկումից հետո միայն:  
Ռիսկը մեծ է նաեւ այն պատճառով, որ իրականում 
Թուրքիայի զինված ուժերը Սիրիային եւ 
սիրիահայությանը սպառնում են այն տարածքներից, 
որտեղ նրանք, ըստ էության, իրավունք չունեն լինելու, 
այսինքն` Արեւմտյան Հայաստանից եւ Կիլիկյան 
Հայաստանից:  
1878 թ. տեղի ունեցած Սան-Ստեֆանոյի եւ Բեռլինի 
համաժողովների, ինչպես նաեւ 1895 թ. Մայիսյան 
բարենորոգումների ծրագրի պահանջների համաձայն` 
Օսմանյան Թուրքիան պարտավորվում էր 
բարենորոգումներ իրականացնել Արեւմտյան 
Հայաստանում եւ Կիլիկիայում: Փոխարենը, թուրքական 
երեք իրար հաջորդող կառավարություններ` 
օսմանական, երիտթուրքական, քեմալական, 
ցեղասպանություն եւ բռնագաղթ իրականացրին 
Հայաստանում:  
- 1918 թ. հոկտեմբերի 30-ին Դաշնակիցների եւ 
Թուրքիայի միջեւ կնքված Մուդրոսի զինադադարի 16-րդ 
հոդվածի համաձայն` Թուրքիան պարտավորվում էր 
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իրականացնել. «Հեջասի, Ասիրի եւ Եմենի, Սիրիայի եւ 
Միջագետքի բոլոր կայազորների հանձնումը 
դաշնակցային հրամանատարությանը..., Թուրքական 
զորքերի դուրս բերումը Կիլիկիայից»:  
1920 թ. Նոյեմբերի 22-ից հետո, ԱՄՆ նախագահ Վուդրո 
Վիլսոնի կայացրած Իրավարար վճռի համաձայն` 
թուրքական զինված ուժերը պարտավոր էին դուրս գալ 
Արեւմտյան Հայաստանի չորս վիլայեթներից: 
2011 թ. Մարտի 29-ին Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային 
Խորհուրդը որոշում ընդունեց «Արեւմտյան Հայաստանի 
հայերի եւ Արեւմտյան Հայաստանի Մշտական, զինված, 
դրական չեզոքության մասին», ինչը նշանակում է, որ 
թուրքական զինված ուժեր չեն կարող լինել նվազագույնը 
վիլսոնյան Իրավարար վճռով Հայաստանին հատկացված 
այդ տարածքներում:  
Ստացվում է ամբողջովին հակաիրավական եւ 
անօրինական մի գործընթաց, երբ թուրքական զինված 
ուժերը  
ա) արդեն շուրջ 92 տարի է, ինչ բռնազավթված են 
պահում Արեւմտյան Հայաստանը եւ Կիլիկյան 
Հայաստանը,  
բ) երբ այդ նույն բռնազավթված տարածքներից մի նոր 
ագրեսիայի սպառնալիք են ստեղծում տարածաշրջանի 
ժողովուրդների եւ երկրների համար:  
Բնական է, որ ամբողջովին հակաիրավական եւ 
անօրինական այս գործընթացը հարկադրելու է սկսել 
միանգամայն իրավական եւ օրինական գործընթաց, որի 
նպատակն է լինելու թուրքական զավթիչ ուժերի դուրս 
բերումը Հայաստանի բռնազավթված տարածքներից, 
մասնավորապես Արեւմտյան Հայաստանից եւ Կիլիկյան 
Հայաստանից:  
Արեւմտյան Հայաստանի Վտարանդի Կառավարությունը 
իր ուշադրության կենտրոնում է պահում 
տարածաշրջանում ընթացող ռազմա-քաղաքական 
գործընթացները եւ, ի հարկին, չի հապաղելու միջամտել, 
երբ դրանք կրկին ստանան ագրեսիայի ու 
անօրինականության մի նոր գործընթացի հանգամանք 
եւ, մասնավորապես, վտանգեն հայության եւ 
Հայաստանի ապագան ու զարգանալու իրավունքը:  
 
Արեւմտյան Հայաստանի Վտարանդի Կառավարություն 

24.06.2012 թ. 
 

Նեոօսմանիզմն ու 
«եվրասիական» դոկտրինն 

ընդդեմ հայերի 
 

Իգոր Մուրադյան  
24 Սեպտեմբերի 2013, lragir.am 
Նեոօսմանիզմը որպես արտաքին քաղաքական դոկտրին 
առաջ է քաշել Թուրքիայի նոր էլիտան, որպես 
ժամանակակից աշխարհում առավել հավակնոտ 
դոկտրիններից մեկը: Որոշ իմաստով նեոօսմանիզմն 
իրականացվում է Ռուսաստանի ղեկավարության առաջ 

քաշած դոկտրինին զուգահեռ, որը չգիտես ինչու կոչվում 
է եվրասիական: 
 

 
 
Ինչպես եւ Թուրքիայում, Ռուսաստանում այս նոր 
դոկտրինի նախաձեռնողը նոր էլիտան է (պատմական 
համատեքստում), որը մոտիվացված է ավելի շուտ 
անձնական եւ խմբային շահերով, քան իրապես 
կայսերական: Ընդ որում, նպատակին հասնելու համար 
կիրառվում են ցանկացած, այդ թվում ուժային հնարքներ, 
բացահայտ շանտաժ եւ բավական ագրեսիվ 
քարոզչություն: 
Այդ հավակնություններն այնքան էլ պոպուլյար չեն, 
սակայն կառուցվում են եւ հաշվարկված են 
արմատական պոպուլիզմի վրա: Ըստ ամենայնի, երկու 
դոկտրիններն էլ բախվել են նույնատեսակ խնդիրների եւ 
հակազդեցության:  
Հայաստանը պետք է առավել ուշադիր հետեւի ու 
արձագանքի Թուրքիայի ու Ռուսաստանի այդ 
նկրտումներին, քանի որ Հայաստանի համար 
պահպանվում է ավանդական ու իրական սպառնալիքը՝ 
գործարք եւ բաժանում այդ պետությունների միջեւ: 
Թուրքիան հնարավորություն ունեցավ զգալ սեփական 
տարածաշրջանային քաղաքականության տապալումը եւ 
հասկանալ, որ ԱՄՆ հետ դիմակայության ռեժիմում չի 
կարող հասնել իր նպատակներին եւ նույնիսկ 
պահպանել նախկին դիրքերը: Թուրքիան կանգնել է 
տնտեսական նոր ճգնաժամի հեռանկարի առջեւ եւ խիստ 
մտահոգ է, որ ԱՄՆ-ն եւ Մեծ Բրիտանիան, ինչպես 1999 
թ., կփլուզեն թուրքական տնտեսությունը նախկին 
սցենարով: 
ԱՄՆ-ն Թուրքիայի շուրջ ձեւավորել է նոր 
հակամարտություններ եւ ծայրահեղ անբարենպաստ 
իրավիճակ եւ հասել իր նպատակին: Թուրքիան ընդունել 
է ամերիկյան պայմանները եւ բավարարվելու է 
տարածաշրջաններում իր ավելի համեստ դերին, 
հուսալով առավել բարենպաստ իրավիճակի 
առաջացմանը: 
ԱՄՆ եւ Թուրքիայի հարաբերություններում ներկայում 
զգալիորեն նվազել են լարվածությունն ու 
դիմակայությունը: Սակայն դրա պատճառը ԱՄՆ որեւէ 
զիջումները չեն: Ամերիկացիներն իսկապես Թուրքիային 
առաջարկել են շատ բան, սակայն նաեւ պահանջել են 
զգալի զիջումներ: Եթե ամբողջացնենք Թուրքիայի 
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զիջումները՝ դրանք հանգեցրել են նրա 
տարածաշրջանային հավակնությունների 
սահմանափակմանը: 
Թուրքիան ամեն կերպ խուսափում էր Ռուսաստանի հետ 
հարաբերության վատթարացումից, ձգտելով նրան տալ 
սեփական թիկունքի դեր: Սակայն ամերիկացիները 
հասկանում էին, որ թուրքական հավակնություններն ու 
պահանջները Սեւծովյան-կովկասյան 
տարածաշրջանում, այսպես թե այնպես, կհանգեցնեն 
Ռուսաստանի հետ դիմակայության: Իրական 
դիմակայություն առայժմ չկա, սակայն անկասկած է, որ 
Ռուսաստանը զգուշանում է դրանից: 
Ըստ ամենայնի, ԱՄՆ-ն ներկայում շահագրգռված է Սեւ 
ծովի եւ Կովկասի ուղղությամբ թուրքական 
էքսպանսիայի վերակողմնորոշմամբ, ինչը մշտապես 
դիտարկվել է իբրեւ Թուրքիային շեղելու, եւ գլխավորը՝ 
Ռուսաստանի հետ նրա բախման պահեստային 
տարբերակ: 
Սակայն ԱՄՆ առջեւ դրված է ոչ միայն թուրքական 
էքսպանսիայի ուղղությամբ Ռուսաստանի 
քաղաքականությունն ակտիվացնելու խնդիրը: ԱՄՆ 
ինքը պետք է զբաղվի նաեւ Հարավային Կովկասում 
Թուրքիային զսպելու հարցերով: Այստեղ առաջանում է 
հայկական գործոնների ամբողջությունը՝ 
ցեղասպանության ճանաչման, հայ-թուրքական 
հարաբերությունների կարգավորման, Ղարաբաղի, 
Ջավախքի եւ Հարավային Վրաստանի հայերի, 
Հայաստանի ներքաղաքական պայքարի հարցերը: 
Այսպես թե այնպես, Հարավային Կովկասում խնդիրներն 
ակտիվացվում են, սակայն ոչ թե իրական 
քաղաքականության ռեժիմով, այլ քարոզչության եւ 
պսեւդոմտադրությունների ձեւաչափով: Այսպիսով, 
Թուրքիային հասցնելով «զիջումների» ու 
«շփոթվածության» վիճակին, ամերիկացիները փորձում 
են նրան վերահսկողության տակ պահել: 
Թուրքիան գործնականում զերծ մնաց Սեւ ծովում ԱՄՆ 
մտադրությունների վերաբերյալ մեկնաբանություններից 
ու հայտարարություններից, համաձայնվեց չմիջամտել 
Հարավային Կովկասում եւ Իրաքում, ինչպես նաեւ 
ուժային միջամտության բացառմանը Սիրիայում: ԱՄՆ-ն 
իր կողմից աջակցեց Թուրքիային ռազմատեխնիկական 
ոլորտում: 
Իհարկե, Թուրքիան դեռ իր վրա ուշադրություն 
կհրավիրի որպես սեփական հավակնությունները 
ցուցադրող պետություն, սակայն չի կարելի 
չհամաձայնվել ամերիկյան քաղաքագիտության 
ռահվիրայի հետ՝ «Թուրքիան, իհարկե, կվերադառնա, 
սակայն հարցն այն է, թե ինչպես կվերադառնա՝ սպիտակ 
ձիու վրա՞, թե սողալով...» (ասել է Վաշինգտոնում 
անձնական զրույցի ժամանակ): 
Այս ամենով հանդերձ, Թուրքիան ազդանշաններ է 
ուղարկում Հայաստանի հետ հարաբերությունները 
«կարգավորելու» մտադրությունների վերաբերյալ, ընդ 
որում՝ պետական առաջին դեմքերի մակարդակով: 
Կասկած չկա, որ դա ամերիկա-թուրքական 

համաձայնությունների շրջանակում է, եւ ԱՄՆ մտադիր է 
շարունակել ուժեղացնել Թուրքիայի վրա 
վերահսկողության ու ճնշման լծակները: 
 

Ամերիկացի զինվորները չեն 
ցանկանում ընդգրկվել 

բանակում՝ ուրիշ երկրներ 
օկուպացնելու համար 

02/09/2013 17:41:001in.am 
Տառաչափ   

 
ԱՄՆ ԶՈւ սպայական կազմի շարքերում աճում է 

դժգոհությունը Սիրիայի դեմ առաջիկայում անցկացվելիք 
ռազմական օպերացիայի առնչությամբ: 

 
Շատ զինծառայողներ փակել են իրենց դեմքը 
ցուցապաստառով, որի վրա գրած է՝ «Մենք չենք 
ցանկանում պատերազմել Սիրիայում», «Մենք չենք 
ընդգրկվել բանակում՝ ուրիշ երկրներ օկուպացնելու 
համար»: Նրանք այդ լուսանկարները տարածել են 
սոցցանցերում:  
Մինչ ԱՄՆ նախագահ Բարաք Օբաման դիտարկում է 
Սիրիա ներխուժման տարբերակները, ամերիկացիներն 
իրենց դժգոհությունն են հայտնում նրա կառավարման 
դեմ: 
Քաղաքացիների 41 տոկոսը դժգոհ է ԱՄՆ արտաքին 
քաղաքականությունից: CBS հեռուստաալիքի 
անցկացրած հարցման արդյունքներով՝ ամերիկացիների 
կեսը կարծում է, որ ԱՄՆ-ը չպետք է մարտական 
գործողություններ անցկացնի Սիրիայում: 42 տոկոսը 
կողմ է ներխուժման գաղափարին, իսկ 8 տոկոսը դեռևս 
չի կողմնորոշվել:  
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Նա աշխարհին ներկայացրել է 70 
ժողովուրդների երգն ու պարը իր 
բեմական կյանքի 50 տարիների 

ընթացքում 
 
02 Սեպտեմբերի 2013  
 

 
 
Այս տարի լրանում է հայ երգչուհի և մենապարուհի Արև 
Բաղդասարյանի ծննդյան 100-ամյակը, ով միջին և ավագ 
սերնդի հանդիսատեսին ավելի հայտնի է «Ղարաբաղա 
նախշուն բաջի» անունով։ 
Մեծանուն երգչուհին ծնվել է 1913 թ ապրիլի 2-ին 
Շուշիում;Ավարտել է Բաքվի տնտեսագիտական 
ինստիտուտը:  
1936թ. Դոնի Ռոստովի երգի և պարի օլիմպիադայում 
գրավել է առաջին մրցանակ:  
1937թ. ավարտել է Բաքվի ժողովրդական պարի 
անսամբլը և դարձել մենապարուհի:  
1938թ. Մոսկվայում Ա.Իսահակյանը, նկատելով աղջկա 
տաղանդը, համառորեն պնդել է տեղափոխվել 
Հայաստան:  
1942թ. դարձել է Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիայի 
մենակատար: Հայրենական մեծ պատերազմի 
տարիներին երգ ու պարով ոգեշնչել է 89-րդ հայկական 
Թամանյան դիվիզիայի մարտիկներին: 
1946թ-ից աշխատել է Արտեմի Այվազյանի ղեկավարած 
ջազ նվագախմբում և ելույթներ ունեցել Խորհրդային 
Միության բազմաթիվ քաղաքներում և արտերկրում` 
Վիետնամ, Բիրմա, Չինաստան, Բելգիա, Լյուքսեմբուրգ, 
Ֆրանսիա, Ինդոնեզիա, Նեպալ, Հնդկաստան, 
Պակիստան, Բեյրութ, Եգիպտոս, Կանադա: 1981 և 1991թթ 
հյուրախաղերով հանդես է եկել Վաշինգթոնում: 
Արտիստուհու հեղինակած ամենասիրված երգերից էր 
«Նախշուն բաջի»-ն:  
 
1955-87թթ եղել է «Բարեկամություն» երգի և պարի 
անսամբլի գեղարվեստական ղեկավարը: Բեմական 
գործունեության 50 տարիների ընթացքում կատարել է 
աշխարհի մոտ 70 ազգերի տասնյակ երգեր ու պարեր: 
1961թ. արժանացել է ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստի 

կոչմանը: Մահացել է Երևանում 1994թ. փետրվարի 17-ին: 
 
Արսեն Լևոնյան 
HayNews.am 
 

Մամլո հաղորդագրություն 
«Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի Կովկասյան 
ճակատը» խորագրով 

միջազգային գիտաժողով տեղի 
կունենա Երևանում  2014-ին 

 
 

Երևան, 23.08.2013  ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության 
թանգարան-ինստիտուտը 2014թ. ապրիլի 20-ից 22-ը 
Երևանում կազմակերպում է  «Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի Կովկասյան ճակատը: Ցեղասպանություն, 
փախստականներ և մարդասիրական օգնություն» 
խորագրով միջազգային գիտաժողով, որը նվիրված է 
Առաջին համաշխարհային պատերազմի 
հարուրամյակին: 

Գիտաժողովի նպատակն է անդրադառնալ 
Առաջին համաշխարհային պատերազմի Կովկասյան 
ճակատում ռազմական գործողությունների զարգացման 
վերաբերյալ անհայտ աղբյուրներին, ռազմական 
գործողությունների թատերաբեմում փախստականների 
առկայությանը, պատերազմական իրավիճակում 
Օսմանյան կայսրության և նախկին Ռուսական 
կայսրության տարածքում հայ ազգաբնակչության 
նկատմամբ ցեղասպանության իրագործման 
դրվագներին: 
 
Գիտաժողովի ընթացքում դիտարկվող հարցերը 
կներառեն հետևյալ թեմաները`  

 
 Պատերազմ և ցեղասպանություն;  
 Ռուս զինվորականները որպես 

ցեղասպանության վկաներ;  
 Զինվորական լուսանկարիչները և “մոռացված 

պատերազմի” Կովկասյան     թատերաբեմի 
կինոժամանակագրությունը; 

 Պատերազմ  և գիտություն. հնագիտական և 
ազգագրական հետազոտությունները 
Հայաստանի տարածում պատերազմի 
ընթացքում;  

 Հանցագործություն ընդդեմ մարդկության և 
քաղաքակրթության;  

 Ռազմագերիների և անհայտ կորածների 
կարգավիճակը և ճակատագիրը; 

 Պատերազմը և կամավորական շարժումը; 
 Մարդասիրական օգնությունը և 

փախստականները; 
 Բարեգործությունը Կովկասյան 

ռազմաճակատում 
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Երիտթուրքական կառավարությունը, օգտվելով 
Առաջին համաշխարհային պատերազմի ընձեռած 
հնարավորությունից, իրագործեց նախապես ծրագրած 
Հայոց ցեղասպանություն ոչ միայն Արևմտյան 
Հայաստանի, այլև Օսմանյան կայսրության ողջ 
տարածքում, ինչպես նաև Կովկասի և Հյուսիսային 
Իրանի որոշակի շրջաններում: Կոտորածների ու 
բռնագաղթի ենթարկվեց նաև տարածաշրջանի հույն, 
ասորի և եզդի բնակչությունը: 

 

*** 
Արաք 

 
ØÇñ¹³ï Ø³ñïÇñáëÛ³Ý 

Լուսապատկերներ Միջոցառումներից   
Աշակերտներից, Ուսուցչական 

կազմերի    նաև Արաք  քաղաքի հայոց 
ազգային դպրոցի  հիմնարկներից 

                                       

                            
  

 
Ազգային դպրոցի մարզահանդէս, 16 յուլիս 1939 թ. 

Սուլթանաբադ: 

       
 Արաքի Ազգ. Դպրոցի ուսչական կազմը 1935 թ. 
Ձախից աջ Օրդ. Էմմա Ներսէսեան,Պարոնայք 
Արշաւիր կազանչեան, Անուշավան Գրիգորեան,Աղայ 
Ռասթէ, Պրն.Արմենակ Մաքսապետեան, Պարսիկ 
ուսուցիչ, Տիկ.  Սիրանուշ Աղաբէգեան, Պրն. Գագիկ 
Բարխուդարեան,և օրդ.  Աստղիկ: 
     Հարգանք    ձեր անմոռաց յիշատակին  
 

 
 
 

 
 

Տարազահանդէս: Ա. Մաքսապետեան և  
շրջանաւարտից միութիւն: 
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Մեր  ժամանակահատւածում    ուսուցիչ- աշակերտ 
յարբաբերութիւներ լրիւ տաբեր էր: Աշակերտ - 
ուսուցիչ բացի դպրոցական աշխատանքնեըրը 
մասամբ տեղեակ էին իրար արդ դպրոցական 
կեանքից, թէ որտեղ են ապրում,   անգամ ինչպէս են 
ապրում:  Տօն օրերի առնչութեամբ ուսոցիչների  
տուն    շնորհավանքի էինք գնում: Լաւ յիշում եմ նոր 
տարւայ տօնը շնորհաւորանքի առիթով  
ընկերներիով, օր. էմաենց և պրն Մաքսապետեանենց  
Տուն ենք գնացել: 

 
Արաք քաղաքի Հայ 
սկաուտական կազմակերպու-
թիւն տեղծելու  անդրանիկ 
քայլը, կամ ստեղծելու միտքը 
պատկանում է Նոր Ջուղայի, հայ 
սկաուտների հիմնադիր-
ղեկավար սկաուտապետ՛ 
Յովսէփ Աբգարեանին: 
Կալկաթայի Մարդասիրական 
Ճեմարանի այս շրջանաւարտը, 
այդ օրերին ուսուցչական 

պաշտօն էր վարում Սուլթաբադի հայոց դպրոցում: 
Նա, վերոյիշեալ կազմակերպութիւնը ստեղծելու 
նպատակով մի շրջաբերական-բացատրագիր է 

խմբգրում և յղում մի շարք ծնողների, այնտեղ 
արծածելով իր միտքերն ու ծրագիրը, ներկայացնելով 
սկաուտական շարժման օգտակարութիւնը, հայ 
մանուկների դաստիարական գործում: 
                                                                                 
Սուլթանաբադ, 26 Յունւարի, 1924 թ. 
 
Անխոնջ սկաուտապետը,  քաջ տեղեակ լինելով  
սկաուտիզմի  շինարար շարժումից, որպիսի հայ 
մանուկնեը անմաս չմնան նման առիթից, 
մանրամասը ներկայեացնելով սկաուտիզմի 
կարևորութիւնը և նպատակը, դիմում է  ծողներին, 
միկիկ միիկ ստանալու նրանց ընդունելութիւնը կամ 
էլ մերժումը: 
Ուստի մի շարք ծնողների համաձայնութիւնը 
ստնլալով, նա դիմում է հայոց դպրոցի 
մանկավարժական խորհրդին, պաշտօնական 
դիմումնագրով:  
Սուլթանաբադի Ազգային դպրոցի 
մանակավարժական խորհրդի արտօնէութիւնը 
ստանալով անմիջապէս գործի է անցնում: 
Մի քանի սկաուտ աշակերտների անունները: Սաքօ 
Սարգսեան, Սոկրատ Եղիայեան, Ամիր Ամիրեան, 
Վարդան Մարտիրոսեանը«եղբայրս», Միհրան Տէր 
Յովհաննիսեան, Վաղարշակ Տէր Պետրոսեան, 
Յովհաննէս Տէր Զաքարեան, Հրանդ Նազարեան,և 
Խամբաբա Ղազարեանը:  
Ընդհանուր սկաուտների թիւ 40 հոգի էր : 
Նրանք իւրացրել էին, սկաուտական բոլոր 
գիտելիքները, հետախուզական նշանները, 
դրօշակային Մորսի, այբուբենի, կապերի 
վարժութիւնները:    
Զբաղւել մարզական շարժումներով,«հատկապէս 
դմբլներով» ու կառուցել բուրգեր և զանզան 
խաղեր:Դաշտային և լեռնային զբօսարշաւներում, 
կամուրջ սարքել, վրաններ պրկել,  արկածեալին 
փրկել անմիջական օգնութեանբ: 
Սկաուտապետի և աստիճանաւորների ջանքերը 
հաջող ընթանալով մայիս, ամսի կէսին 
կազմակերպւում է հանդէս, ուր բոլոր պատւի են 
կանգնում իրենց սիրելի տեսչի Վալադ Վալադեանի և 
հասարակութեան  առջև:  
Առաջին անգամ Սուլթանաբադում տեսնում- լսում 
են, հայ արիների հանդէսը և խորհուրդ երդումը նաև 
սկուտի աստիճան ստանալը: 
 

   
Պրն.Անուշաւան Պրն- Լեւոն                                

Պրն. Կարապետ 
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Ըստ Պրն Անուշաւան Գրիգորեանի մի պատառիկ 
յուշեր«Սկաուտական կազմակերպութեան 
գործունէութեան երկրորդ շրջան 1934-1936»: 
հրատարակւած «Պատմութիւն Իրանի Հայ 
սկաուտական կազմակերպւթիւների 1919-1936 
սկսեալ էջ 151»: 
Պրն. Ադամ Գրիգորեանը և Պրն. Արմենակ 
Մաքսապետեանը, իէձ ներկաեացրին 
Լուսաւորութեան նախարարութեան շրջաբերական-
հրահանգը, դպրոցում սկաուտական աշխատանքներ 
սկսելու առնչութեամբ, առաջարկելով հանձն առնեմ 
աշխատանքի անցնելու: 
Ճիշտ է որ Թաւրիզում և թէ Քերմանշահում 
երեխաների հետ պարապել էի, բայց սկաուտական 
աշխատանք բառի բուն իմաստով չէի կատարել: 
Կարօ Ոսկանեանը, որ ուսանել էր հնդկաստանում, 
վաղ տաիքից զբաղէել էր մարզանքով, ունենալով 
Հնդկաստանում ակնառու յաջողութիւն  մարզական 
բնագաւառում, արժանանլով «Քինգ 
սկաուտական»աստիճանի», խօստացաւ այս 
առնչութեամբ համագործակցել ինձ:  
Նա թարգմանեց իր մօտ ունեցած Անգլերէնով  
սկաուտական գրքոյկը, Նաև ստանալով Լուս. 
նախարաութիւնից ծրագիր ուղեցոյց գրկոյքը, ապա 
գործի անցանք: 
Կարօի օգնութեամբ և մի քանի մեծ սկաուտների 
աջակցութեամբ, որոնք նոյնպէս գնահատելի 
աշխատանք կատաեցին, հաջողեցինք ձևաորել մեր 
աշխատանքը: 
Անակընկալ ձևով մի օր ինձ մօտեցաւ մի 
երիտասարդ, հմուտ մարզիչ, որը քաջ  տեղեակ էր 
Շւեդական մարզանքների, նաև բուրգեր կազմելու 
բնագաւառում: 
Սկաուտական ողջունով, ձախ ձեռքս սեղմելով   
ասաց:  Խնդրեմ թիւրիմացութիւն չլինի, ես սկաուտ 
եմ, հայ սկաուտ, որևէ ակնկալութիւն էլ չունեմ, 
ուզում եմ միայն օգտակար լինել, այսքանը միայն: 
Դա Լևոն Մեհթարեանն էր, Սեբաստացի, 
Բուլգարեաի զինւորական  նախկին յիսունապետ, որ 
Արաք քաղաքում արհեստով կօշկակար էր և ուզում է 
որպէս հայ սկաուտի  օժանդակել: 
Գործնական գիտելիքները Կարօն և Լևոնը 
կարգադրեցին, ինձ էլ թողնելով, դաստիրակչական 
մասը: 
1936 թւականին, Արաքի Լուս. Նախարաութեան 
բաժամունքի հրահանգով, մեզ յայտնեցին, թէ 
անհրաժէստ է որ մենք էլ  մասնակցենք շաբաթօրեայ 
ընդհանուր տողացքային միջոցառումներին, որպէս 
Արաքի սկաուտական կազմակերպութեան 
եօթերրորդ խումբ:  
Ի պատասխան, Լուս. Նախարարութեան, 
յայտնեցինք, որ մեր երկու «30 հոգիներ կազմող, 
Մեղու  և Արծիւ» սկաուտական խմբեր,  բազուկներին 
կրելով մեր խմբի նշանները, պատրաստ են իմ 
«Անուշաւան Գրիգորեանի» ղեկաւորութեամբ 

կազմակերպւած Սկաուտական խումբը, 
մասնակցելու ընդհանուր տողանցքային 
միջոցառումներին:  Ունենալով սկաուտական 
մարզանքներ, գեղարւեստական աշխատանքներ և 
մարզական տողանցքներ: 
 
Ունէինք բաւականին հաջող  մի ինքնուս  թմբկահար 
Ղևոնդը, և Շւին նւագող Գրիգորը«Կուկուշ» մտածում 
էինք, նաև նւագախմբի մասին: Պրն Ադամ 
գրիգորեանը խօստացաւ օգտակար հանդիսանալ, 
հայ արիներին քայլերգ սովորեցնելու խնդրում: 
Կարճ ժամանակում սկուտները սկսեցին   դպրոցի 
բակում ամեն առաւօտ, տողանցք կատարելով և 
երգելով «զէյթունցիներ» քայլ երգը: Բակը  ցնդում  էր 
իւրայատուկ խանդավառութեամբ  և  ջերմ 
մթնոլորդով: 
Լուր ստացւեց, որ  համաիրանեան մաշտապով 
սկաուտական շարժման վարիչ Պրն. Գիբսոնը պիտի 
այցելի Արաք, մենք էլ պիտի մասնակցէինք ելոյթին: 
Մասնակցելու ոգէորութիւնը սկաուտների համար 
անսահման կարևոր էր: Որևէ խմբից հետ չմնալու 
խնդիրը, պատւի հարց էր: Սկսւեց եռանդուն 
աշխատանք, առաւօտ, երեկոյ  դասերից առաջ և 
յետոյ: 
Եռաշերտ տախտակներից, կառուցեցինք մի  
հոյակապ շէնք- տաճար, մօտւորապէս մեր 
Զւարթնոցի նմանութեամբ 7 յարկանի, հայկական 
կամարներով և արծիւներով,  որը արժանացաւ 
յատուկ ուշադրութեան և գնահատանքի, շահելով 
առաջին մրցանակ:  
Նկարահանւեց և նկարը լոյս տեսաւ տեղական 
պարսակական  բոլոր թերթերում:  
Մի օր էլ մեզ յայտնեցին նախարարի և մարզական 
վարիչի ժամանման օրը: Մեր խումբը կազմ ու 
պատրաստ ժամը 8-ին ռիթմիկ թմբուկի հարւածների 
տակ  շարռժւեցինք դէպի մարզադաշտ: 
Խմբի առջևից քայլում էր դրօշակակիրը, ապա 
թմբկահարը, յետոյ ես«պրն Անուշաւանը» և 
Խմբապետները շարքերի կողքից,  իսկ Կարօն և  
Լևոնը  էլ ամենից վերջը: 
Մեզ արաջնորդեցին նախօրօք որոշւած  մեր տեղը:  
Յայտարարւեց Նախարարի և պրն Գիբսոնի 
ժամանումը: Տրւած հարամանով բոլոր սկաուտները 
պատւի առան: Երաժշտախումբը նւագեց պետական  
հիմնը, ապա Արաքի ընդհանուր սկաուտապետը 
զեկուցեց տարւած աշխատանքները, սկաուտների 
թիւը, քանի մասի բաժանումները և այլ խնդիրներ: 
Սկսւեցին տողանցքներ և երբ յայտարարւեց մեր 
ելոյթը, Կարօն հանդիսաւոր դառնալով դէպ 
Նախարարը և գիբսընին և բարձրաստիճան 
պաշտօնեաներին, սկաուտական բարև տալով,  
դառնալով տղաներին հրամայց,  պատրաստ, բուրգ 3-
ի համար : 
Առաջին ազդանշանում  տղաները կանոնաւոր, 
թևերով շղթայւելով իրար.  կարճ միջոցով կազմւեց 
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բուրգը, որև թնդացին ծափահարութիւներ: 
Անմիջապէս կազմալուծելով բուրգը, կազմւեց 
երկրորդ բուրգը,  հինգ յարկի վրայ: Եւ ամենափոքր 
սկաուտը մագլցելով  բուրգի յարկերը ի վեր, Ճօճելով 
Իրանի դրօշը, գոչելով «կեցցէ իրանը»: 
Բոլոր սկաուտները ժողովրդի հետ միաձայն 
գոռացին Ուռ-ռ-ա-ա...Ուռա........... 
Եւ թմկահարը հնչեցրեց «տուշը» : 
Այդ ուռան էր, որ մէկէն պայթեց, տարածւեց 
մարզադաշտը: Յետոյ հերթական սուլիցներով 
քանդւեց բուրգը,  տղաները ուրախ հպարտ  մտան 
շարքերը:  
Աղայը  Վարզանդէն Մեր մազանկի ուսուցոչը, 
վազելով մօտեցաւ ինձ հաբուրեց և շնորհաւորեց: 
Նախարարը գիբսոնը և Արաքի  լուս. Բաժնի վարիչը 
մօտեցան մեզ շնորհաւորելով: 
Այդ ժամանակ Գիբսընըն էլ մօտեցաւ ինձ « Պրն. 
Անուշաւանին» և հարցրեց. 
-  Դուք հայ էք: 
- Այո սըր,.. ասացի: 
- Ասաց շատ լաւ էր, շնորհաւորում եմ : 
 -Շնորհակալ ենք սըր: 
Մենք Յաղթականօրէն  վերադարձանք դպրոց, 
մերայների  հպարտ և գգւող  հայացքների տակ :  
- Ապրէք տղաներ: 
Մաքսապետեանն էր դպրոցի բակում սպասում մեզ: 
Արաքի սկաուտական կենդրոնից նոյնպէս ստացանք 
գնահատական գրութիւն: 

 
 

 
 

1-2-2013- Զուկադիպաբար հանդիպեցի  Արաք դպրոցի 
1930 ական թւականի  դասընկեր Սամսոն Աբուլեանին, 
նա  ծնւել է 1919 մարտ 20 ին մարզիկ  է և ինչպէս 
նկարում տեսնում էք որ այս տարիքում հեծանիւ է 
վարում:  ներքոյ նկարում  նա  մեր հայոց դպրոցում  
բալմասկէ  մարզանք կատարելիս: Նա կատաեալ մաէզիկ 
էր և շարուկում է մնալ մաէզիկ:  

 
                                                             
Հենց այդ ժամանակահատւածում էր որ Ռզաշահը և 
իր թագաժառանգ տղան Մոհամադ Ռէզաի հետ 
այցելեցին մեր քաղաք:  Բոլոր սկաուտները, Հաջի 
Վաքիլի Շենքի առաջ, որտեղից պիտի անցնէին, շարք 
կապած սպասում էինք:   Հայ սկաուտները որպէս   
մասամբ աւելի կազմակերպւած և կարգ ու կանոնով  
կոկիկ հագնւած,  սկաուտների առաջին շարքում էին: 
Ապահովութեան նպատակով բոլոր սկաուտներիս 
մէկիկ մէկիկ խուզարկեցին :  
Աղայը Վարզանդէն մեր մարզանքի ուսուցիչն էր, 
չափազանց պարտաճանաչ իր պարտականութեան 
ասպարէզում: Յատուկ հարգանքով էր վերաբերւում 
աշակերտների հետ: 1937 տարեշրջանին էր որ 
Ռէզաշահը Թուրքիա  ժմանելուց վերադառնալով  
Կրթական Նախարարութեան կողմից , հրահանգեց     
հայկական դպրոցներում արգիլւի հայերէն լեզւի 
դասաւանդումը, թոյլատւելով   շաբաթական մի ժամ 
կրօնի դաս միայն, նոյնպէս և արձակը օրը լինի 
ուրբաթ, փոխանակ կիրակի օրւայ: Այս աքտը 
հուզմունք պատճառեց համայն հայութեան: Մեր 
մարզանքի ուսուցիչ աղայը Վարզանդէն անգամ 
անհանգիստ էր և  ցուրտ եղանակին, երբ մարզանքի 
դասերը սովորաբար դասարանում էինք լինում, 
առաջարկում  էր, հայերէնի գրքերը հանել և զբաղւել 
կարդալով, և երբ քաղաքից դուրս մարզանքի  էինք 
գնում  պահանջում  էր երգել  մեր հայրէնիքը :  
 
Մի օր երբ մեր դպրոցից տօնական տողանցքին 
մասնկցելու  էինք գնում, մեր առջևից գնացող կարքի  
ձիերից մէկի ոտքը սայթաքեց, վայր գլորւեց իր հետ 
քաշելով միւս ձին նաև յաճախորդներին: Աղայը 
Վարզանդէն ամիջապես  օգնութեան  հրահանգ 
արձակեց և մի ակնթարթում, ձիերին կարքը և 
յաճախորդներին օդ բարձրացրինք: Մեր այս աքտը 
տողանցքում յայտարարւեց, և գնահատւեց որպէս 
սկաուտական   մի բարի աշխատանք:   
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Մեր դպրոցը ունէր կազմակերպւած նւագախումբ: 
Հայ ազգային դպրոցներում դասաւանդման 
առարկաների կողքին կաևորը են եղել  Նւագ, երգ, 
երգչախումբը:  Որքան յիշում եմ սկզբնական 
շրջանում երգի ուսուցիչ է եղել Պրն. Գագիգ 
Բարխուդարեանը ապա Պրն Ադամ Գրիգորեանը:    
 

 
 
Մեր տան առաջ կար մի գետ, որը միշտ ցամաք էր և  
յաճախ մենք այդտեղ գնդակ էինք խաղում: միայն 
գարնանը երբեմն թեթև հեղեղում էր: Բայց այդ տարի 
արտակարգ հեղեղեց: մի ժամ հեղեղից առաջ մենք 
գետի հունում խաղում էինք, իսկ այդ ժամին 
բարեբախտաբար սենեակում նստած դաս էինք 
պարապում երբ ահեղ հուժկու դղրդիչ մի ձայն ցնցեց 
շրջապատը: Պատշկամբ վազեցինք ինչ տեսնենք, 
թանձր հողապատ հեղեղը կատաղընթագք մռնչոցով,  
օձապտոյտ գալարւելով հորձանք տալով, արագօրէն 
հոսում էր գետի հունով, իր հետ տանելով այն ինչ 
պատահէր իր ճանապարհին և գնալով գնալով աւելի 
և աւելի ուժեղանում էր հետը բերելով գերաներ, 
աթոռ սեղան, տան այլ կահկարասիներ: Թւույմ էր 
ակունքից սկսելով ճանապահին հանդիպելով 
բնակարաններին ողողելով հետը բերում էր: Ով գիտի 
թէ որքան ըտանիքներ այս հեղեղին զոհ էին դարձել:      
Հեղեղը գնալով գնալով սաստկանում էր, այնքան որ 
կամուրջի անցքերը այլևս տարողութիւն չունէին 

տեղաւորելու անցկացնելու այդ քանակութեամբ ջուր 
և անընդատ կուտակւում կուտակւում, ոլորապտոյտ 
յետդարձ կոհակների մղումով: Ջուրը արդէն 
բարձրանում էր գետի ափերը,  սպառնալով շրջակայ 
շէնքերին: Արդէն քիչ էր մնում ջուրը ներխուժէր մեր 
բակը: Հայրս մի հին վերմակ ամրացրեց մուտքի 
առաջ,  որը կասեցրեց ջրի հոսկը դէպի բակ: Ու դեռ 
շարունկ ջուրը բարձրանում էր ու բարձրանում, 
սարսափ մատնելով ամենքին: Եւ յանկարծ մի 
հուժկու ցնցիչ դղրդոց պայթում, ճիշտ ուժգին ականի 
պայթիւն, յետոյ հեղեղի կոհակների արագասլացք 
աղմկալից վազք դէպ առաջ, որով սակաւ առ սակաւ 
արդէն սկսեց ջուրը ափերից իջնել: Ուրեմն ջուրի 
այդքան քանակութեամբ կուտակման դիմաց 
կամուրջը անկարող եղաւ դիմակայելու և փլւեց: 
Արդէն վտանգի սպառնալիքը փարատվեց, սակայն  
կամուրջի փլուզման հետևանքով, երթևեկումը այս 
ափից միւսը, այլևս հնարավոր չէր, մարդիկ մնացին 
երկու ափերում շւարած: 
Վերևում ահագին հեռաորութեան վրայ կար աւելի 
մեծ  հիմնաւոր կամուրջ, որը  վտանգից զերձ էր 
մնացել: Այդ կամուրջից կարելի եղաւ օգտւել: 
Մեր դպրոցն էլ կամուրջի միւս ափում էր հազիւ 
երկու րոպէ քայլելու ճանապարհ, մինչ հեռու  
ճանապարով մօտ մէկ ժամ էր լինում:    
Ստիպւած եղանք առաւօտեան աւելի շուտ 
արթնանալ, այդ երկար ճանապարհը գնալու համար 
և ճաշերին էլ դպրոցում մնալ, որ շատ հաճելի էր: 
Հետներս տանում էինք խաշած ձու , հաց պանիր  և 
այլն որ միասին ընկերակցում էինք: Շատ էլ երկար 
չտևեց այդ ճաշի ծրագիրը, սակաւ առ սակաւ գետի 
ջուրը սկսեց պակսել և մաշակներ էին աշխատում, 
գրկում աշակերտներին և մարդկանց միւս ափ 
իջեցնում, բայց չեմ յիշում  թէ կանայք իէչպէս էին 
անցնում:    

                     

 
Փոլը Ֆարանգին նորոգւած 

 
Թագաժառանգ Մոհամադ Ռէզա Փահլաւին 
ամուսնացել էր Եկիպտոսի Թագաւորի քրոջ Ֆօվզիէի 
հետ: Եկիպտոսից  երկաթուղիով Վերադարձին պիտի 
անցնէին Արաքի երկաթուղիի կանգառից: 
Սկաուտներս ամբողջ գիշեր հաւաքւել էինք Հայկ 
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Մարութեանենց  տնում և առաւօտեան 
ճանապարհւեցինք երկաթուղիի կայարան: Օդն էլ 
բաւականաչափ սառն էր: Ահագին ժամանակ 
կայարանում սպասեցինք: Գնացքը եկաւ  արագ 
անցաւ թողնելով մեզ յուսահատ վերադարձ: 
Թահաժառանգը և թագուհին քնած էին:  
 
16 Սեպտեմբէր  1941 թւականին Դաշնակից 
զինւորակաները «Անգլիա Ամերիկա Ռուսաստան»  
հարաֆից, հիւսիսից ներխուժեցին  պարսկաստան: 
Երկրում արտակարգ վիճակ ստեղծւեց: Ռէզաշահին 
աքսորեցին Աֆրիկա Ժուհանսբուրգ,  թագաժառանգը 
Մոհամադ Ռէզաշահը նշանակւեց թագաւոր,  բայց իրանը 
կառաւարւում էր դաշնակիցների հովանաւորութեամբ և 
կարգադրութեամբ: 
 
Գերմանեաի հետ պատերազմի ճակատում, 
Դաշնակիցները   ռազմական պիտոյքներ նաև ուտելիք,  
քարւան մեքենանրով, պարսկաստնի  հարաֆից, 
տեղափոխւում էին Ռուսաստան: Հրատապ 
գործողութեան պահանջի բերումով, կարևոր էր 
տեղափոխում կատարւէր հնարւորին չափ արագ, 
մեքենավարի պահանջ  շատ կար, ուստի,  
մեքենավարութեան դասընթացքներ կազմակերպւեց, նոր 
սովորող մեքենավարները լծւեցին աշխատանքի, 
քամեօներով ապրանք տեղափոխելու նպատակով, որի 
հետևանքով որքան որքան մեքենաներ նորավարժ 
մեքենավարների միջոցով  վթարի ենթարկւեցին, ձորը 
գլորւելով: 
 
Պատերազմի ճակատ սնդամթերք հասցնելու նպատակով 
դաշնակլիցները օգտւում էին նաև պարսկաստանի 
հնարաւորութիւններից: Այդ իսկ պատճառով  Իրանում 
ամեն կենսամթերքները իրենց հսկողութեան  տակ 
անցան, որի հտևանքով ժողովրդի համար 
սահմանափակումներ առաջացաւ: Հաց գնելու համար 
ժամեր մարդիկ շարքերի մէջ էին, հացի որակն էլ  նւազեց: 
Բայց փոխարէն Արաք քաղաքում կեանքը աժխուժացաւ , 
գործի հնարաւորութիւներ ստեղծվեցին , 
երիտասարդները վարձւեցին զինւորական 
հիմնարկներում: 
 
Համաշխարհային  պատերազմի վերջերին 1946 –ից 
սկսեալ, հայ գորգվաճառակաները իրենց առևտրի 
կենդրոնը փոխադրեցին Թեհրան և հետզհետէ 
Արաքցիների  վաճառակաների մեծ մասը թողնելով 
Արաք քաղաքը հաստատւեցին Թեհրանում: Գաւառների 
բնակիչների մի մասն էլ ներգաղթեցին Հայաստան: Այս 
չորս գաւառներում  հազիւ թէ տաս ընտանիք մնացին. 
Իսկ Արաքում մնացին շուրջ հարիւր ընտանիք:  
Արաքի հայ գաղութը երեսուն հինգ շարունակական 
տարիներ «1920-1955» ունեցաւ իր բարգաւաճ ծաղկուն 
կեանքը:   

 
Þ³ñ. 3 

 

ÊáÑ»ñ 
 

Ø»ñ ²Ýó³Í Ö³Ù÷³Ý 
 

Â. Ô³ñ³Ë³ÝÛ³Ý êÇñ³ÏóÇ 
 

¼ÇÝÍ³é³ÛáõÃÛ³Ýë Ãí³Ï³ÝÁ 1962-1964  ¿ñ… 
Â³¹»õáë Ù»Í å³åë ï³ëÝÛ³Ï ï³ñÇÝÝ»ñ êÇñ³ù ·ÛáõÕÇ 

ù³É³ÝÃ³ñÝ ¿ñ »Õ»É μ³Ûó ³ñ¹»Ý ³Û¹ í³ÃëáõÝ³Ï³Ý 
ï³ñÇÝÝ»ñÇÝ Çñ ³ãù»ñÇ ï»ëáÕáõÃÛáõÝÁ Ýí³½»É ¿ñ »õ ·ñ»É 
Ï³ñ¹³Éáõ å³ÑÇÝ Çñ »Õμáñ Ê³ÝÉ³ñÇÝ ¿ñ û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³ÝãáõÙ:  
²ëáõÙ ¿ÇÝ Ù»Í å³åÇë ³ãù»ñÁ ÓÛáõÝÁ ï³ñ»É ¿ñ ³ÛÝ 
ï³ñÇÝÝ»ñÇÝ »ñμ Ù»Í å³åë ÓÙ»éÝ»ñÁ áñ ·ÛáõÕÇ ³ßË³ï³ÝùÁ 
¹³¹³ñáõÙ ¿ñ, ½μ³ÕíáõÙ ¿ñ ³Ý³ëáõÝÇ ÙáñÃÇ 
í³×³é³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ: ì³ÛñÇ ³Ý³ëáõÝ»ñÇ ÙáñÃÇ Ó»éùμ»ñáõÙÁ 
Ï³ï³ñíáõÙ ¿ñ å³ñëÇÏ É»éÝ³óÇ μ³ËïÇ³ñÇ ïáÑÙÇ 
³Ý³ëÝ³å³Ñ »õ áñëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï áñáÝù ³Õí»ë, ·³ÛÉ »õ 
ë³ÙáõÛñ ¿ÇÝ áñëáõÙ »õ Çñ»Ýó ÑÙïáõÃÛ³Ùμ ÙáñÃÁ ù»ñÃáõÙ 
Ñ³ÝáõÙ »õ å³ïñ³ëïáõÙ ¿ÇÝ í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ »õ ·Çï»ÇÝ áñ 
åÇïÇ ëå³ë»ÇÝ Â³¹»õáë ³ÝáõÝáí ÙÇ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÇ Çñ 
½ñÝ·³Ý áõ ãÝ·ãÝ·³Ý ³ñÍ³ÃÛ³ ÷áÕ»ñÁ μ»ñ»Éáõ μ³Ûó Ý³»õ 
·Çï»ÇÝ, áñ Â³Ã»õáë í³×³é³Ï³ÝÇó ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ ÝáñÇó 
·áÕ³Ý³É »õ ÝáñÇó í³×³é»É.  Â³¹»õáë å³åë Çñ»Ýó É³í 
¹³ë»ñ ¿ñ ïí»É áñ ùÝ³Í Ï³Ù ³ñÃáõÝ, ûñáí` ½ûñáí Ï³Ù  
·Çß»ñáí, »Ã» Ó»éù »ñÏ³ñ³óÝ»Ý ÝáñÇó ·áÕ³Ý³Éáõ, ï³ù 
÷³Ù÷áõßïÇ ¹ÇÙ³ó »Ý Ï³Ý·Ý»Éáõ ÇÝãå»ë ÷³ëï»É ¿ñ 
³ÝóÛ³ÉáõÙ:  ²Ûë áñëÏ³Ý ·áÕ»ñÁ ³ÛÝå»ë ¹³ë»ñ ¿ÇÝ í»ñóñ»É 
Â³¹»õá»ë å³åÇóë áñ ³Ûë ·áÕ»ñÇÝ ÙÇ³ÛÝ Çñ ³ÝáõÝÁ ï³Éáí 
ûï³ñ Ñ³Û Ù³ñ¹Çù ¿É Ù³ÑÇó ÷ñÏí»É »Ý: 

   ²Û¹ ûñ»ñÇÝ ÃÕÃ³¹ñ³Ù ·áõÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ñ »õ ³é»õïáõñÁ 
³ñÍ³ÃÛ³ ¹ñ³ÙÝ»ñáí ¿ñ Ï³ï³ñíáõÙ. ³Û¹ μ»ñáõÙáí Â³¹»õáë 
å³åë μ³Ýíáñ ¿ñ í³ñÓáõÙ, áñå»ë½Ç ³ñÍ³ÃÛ³ ÷áÕ»ñÁ 
ß³É³ÏÇ, ÇÝùÝ ¿É ÙÇßï ½ÇÝí³Í, êÇñ³ù ·ÛáõÕÇó áïùáí ·ÝáõÙ ¿ñ 
â³ñÙ³Ñ³É ´³ËïÇ³ñÇ É»éÝ³ßÕÃ³ÝÝ»ñáõÙ í³ÛñÇ 
Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ÙáñÃ ·Ý»Éáõ »õ ÙÃ»ñùÁ μ³ÝíáñÇ ß³É³ÏÇÝ Ýáñ»Ý  
û·Ý³Ï³ÝÇ Ñ»ï ù³ÛÉ»Éáí, μáõù áõ μáñ³Ý áõ ÓÛáõÝ³å³ï ¹³ßï 
áõ Óáñ ³ÝóÝáõÙ »õ êÇñ³ù ·ÛáõÕ í»ñ¹³éÝáõÙ.  »õ ³Ûëï»ÕÇó ÙÇ 
Ã»Ã»õ Ù³ùñÙ³Ý åñáó»ëÇó ³ÝóÏ³óÝ»Éáí  ÙáñÃ»ñÁ ÷áË³¹ñáõÙ 
Üáñ æáõÕ³ »õ Çñ Ñ³Û í³×³é³Ï³Ý ÙÇçáó³í áõÕ³ñÏáõÙ 
èáõë³ëï³ÝÇ ³½³ï ßáõÏ³: 

àõñ»ÙÝ Ñ»Ýó ³Ûë ë³ñë³÷»ÉÇ ÓÛ³õÝ³å³ï μáõù áõ 
μáñ³ÝÝ»ñÇ ÙÇçÇó ³ÝóÝ»Éáí Çñ Í»ñ³ó³Í ï³ñÇÝÝ»ñáõÙ, 
Â³¹»õáë å³åÇë ³ãù»ñÇ ÉáõÛëÁ åÕïáñ»É »õ ï»ëáÕáõÃÛáõÝÁ 
å³Ï³ë»É ¿ñ. μ³Ûó Ñ»Ýó ¹»é ùÇã ÉáõÛë ³ãù»ñáí ³Û¹ ·³í³éÇ 
³Ù»Ý³×³Ý³óí³Í êÜÊâÆÜ ¿ñ, áñÁ ëáíáñ»É ¿ñ Çñ Ñûñ ê³Ùí»É 
Ô³ñ³Ë³ÝÛ³ÝÇó:  ²Û¹ Ñ»ñáë³Ï³Ý ²åñ»É³Ï»ñåÁ, êÇñ³ùÇ 
·ÛáõÕ³ï»ñ êáÉÃ³Ý Øáñ³¹ Ê³Ý ´³ËïÇ³ñÇÇ Ñ³Ù³ñ ÙÇ 
Ç¹Û³É³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñÇ Ï»ñå³ñ ¿ñ Ý»ñÏ³Û³óñ»É áñ ÉÇÝ»Éáí 
ù³ç, Ë»É³óÇ »õ ³½Ýí³Ï³Ý ³ÝÓ, Ê³ÝÁ áñáß»ó Ù»Í å³åÇë 
Ýß³Ý³Ï»É êÇñ³ù ·ÛáõÕÇ ï³Ýáõï»ñ ê³Ùí»É Ô³ñ³Ë³ÝÛ³ÝÇ 
ï»Õ³Ï³É, áñáíÑ»ï»í ³ñ¹»Ý êÇñ³ùÇ ï³Ýáõï»ñ Ù»Í å³åÇë 
Ñ³Ûñ ê³Ùí»É Ô³ñ³Ë³ÝÛ³ÝÁ ß³ï ¿ñ Í»ñ³ó»É »õ ßáõïáí Çñ 
ï³Ýáõï»ñáõÃÛáõÝÁ åÇïÇ Ñ³ÝÓÝ»ñ Çñ ïÕ³ÛÇÝ Â³¹»õáëÇÝ … 

…²Û¹ ï³ñÇÝÝ»ñÇÝ úåÇáÙ μáõÛëÇ ó³Ý»ÉÁ ³½³ï 
Ñ³Ûï³ñ³ñí»ó »õ êÇñ³ù ·ÛáõÕÇ ßñç³Ï³ÛùÇ μáÉáñ å³ñëÇÏ 
·ÛáõÕ»ñÁ úåÇáÙÇ μáõÛë –Ê³ßË³ß- ¿ÇÝ ó³ÝáõÙ »õ Ã³Ý· 
í³×³éáõÙ… ¶ÛáõÕÇ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñáõëï ïÕ³Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó 
ÍË»óÇÝ, ·ÇÝáíó³Ý »õ ÙáÉÇ ¹³ñÓ³Ý:  Ð»Ýó ³Û¹ ûñ»ñÇÝ 
Â³¹»õáë Ù»Í å³åë êÇñ³ùÇ ·ÛáõÕ³å»ïÝ ¿ñ…  

êÇñ³ù ·ÛáõÕáõÙ ÙÇ Ñ³Û³Ëáë Ë³ÝáõÃå³Ý Ï³ñ 
“²Ú¼àÈ² - å³ñëÏ. ³½Ç½-ûÉ³” ³ÝáõÝáí áñ ï³ñÇÝÝ»ñ ³é³ç 
êÇñ³ù ·ÛáõÕÁ Õ³Ý¹ áõ ã³Û Í³Ë»Éáõ Ýå³ï³Ïáí »Ï³í ·ÛáõÕ, 
μ³ñÇ áõ ç»ñÙ í»ñ³μáõñÙáõÝù ï»ë³í »õ ëÇñ»ó, Ñ³Û»ñ»Ý 
ëáíáñ»ó áõ ÙÝ³ó: 

¶ÛáõÕÇ Ñ³Ù³ñ ¿ÉÇï³ñ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ý¹Çå³í³ÛñÝ 
»ñ (saloons of the wild west) áñï»Õ áõÝ»íáñ ïÕ³Ù³ñ¹Çù 
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ÇñÇÏÝ³å³ÑÇÝ Çñ³ñ ßáõñç Ñ³í³ùíáõÙ, ½ñáõóáõÙ, ²Û½áÉÇÝ 
å³ïíÇñ»Éáí Ý³μ³Ãáí Ã»Û ËÙáõÙ »õ Ï³ÝËÇÏ Ã» ³å³éÇÏ 
í×³ñáõÙ… Ù»Ï Ù»Ï ¿É ²Û½áÉÇÝ úäÆàØ ÍË»Éáõ å³ïí»ñ ¿ÇÝ 
ï³ÉÇë … »õ ÍËáÕÝ»ñÁ úåÇáÙÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùμ ·ÇÝáíÝáõÙ áõ 
Çñ»Ýó ÏáñóÝáõÙ »õ ·Ý³Éáí ÙáÉÇ ¹³éÝáõÙ ³Ûë ûñí³ Ð»ñáÇÝÇ 
ÙáÉáõÃÛ³Ý ÝÙ³Ý, áñ ³ÝÓÇÝ ù³ßáõÙ ¿ ¹¿åÇ ¹Åμ³ËïáõÃÛáõÝ:  

 
àôñ»ÙÝ ÙÇ Ñ³ÏÇñ× Ñ³ïí³Í Ð²Ú ¶ÛáõÕ³óÇ Ø³ñ¹áõ 

ÆØ²êîàôÂÚ²Ü Ù³ëÇÝ…ÙÇ ûñ å³åÇÏ áõ ÃáéÝÇÏ ½ñáõÛóÇ 
ÁÝÏ³Ýù »í  Â³¹»õáë ä³åë ³Ûëå»ë å³ïÙ»ó… 

 
 “²ÝáõÝÝ»ñÁ ãï³Ù Ñ»Ýó ³ë»Ù Ֆլանն ու ֆլան Ù³ñÃÏ³Ýó 

հետ ²յ½օլի դուքանÇ ë³ùáõÇն ÏÇïí»É ½ñóáõÙ ¿ÇÝù…³é³ãÇ 
³Ý·³Ù Ù³ÝÕ³É áõ μ³ýáõñ (ûåÇáÙ ÍË»Éáõ Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝ) 
μ»ñÇÝ áõ ³ëÇÝ..Â³¹»íáë Ù» ÷áù ïáõñ ï»ë ÇÝã ¿ Ù³ñÃáõÝ 
¹ñ³ËïÁ ï³ÝáõÙ áõ »¹ μ»ñáõÙ… Ù» ù³ÝÇ  ÷áù ïíÇ áõ ï»ë³ 
Ñ»Ýó Ç½áõñ ï»ÕÁ áõ½áõÙ »Ù Ñé-Ñé³Ù áõ í»ñ-í»ñ ÃéË»Ù, »ÉÇ ÇÝÓÇ 
å³Ñ»óÇ…ÙÇ ûï³ñ ûñ ¿É ¿ÉÇ Ñ»Ýó ²Û½ûÉÇ ¹áõù³ÝÁ Ýëï³Í 
½ñáõó ¿ÇÝù ï³ÉÇë ¿ÉÇ úåÇáÙÇ Ù³ÝÕ³É áõ μ³ýáõñÁ Ù»çï»Õ 
»Ï³í áõ Ù» ù³ÝÇëÁ ÙáõË ïíÇÝ áõ ¿ÉÇ ýÉ³ÝÝ áõ ýÉ³ÝÁ ½áé ¹ñÇÝ` 
Â³Ã»íáë..ï»ë³ñ ÇÝã É³í ¿ñ, ÷áÕÁ Ù»Ýù »Ý ï³ÉÇë Ññ³íÇñáõÙ 
»Ýù ¿ÉÇ ³ñÇ ÙÇ ù³ÝÇ ÷áù ïáõñ…³ëÇ í³ÉÉ³ ÷áÕÇÝ ã»Ù…¿É ÇÝã 
³ëÇ ã»É³í, ³ëÇ ç³Ý¹Ñ³Ù Ù»Ï ¿É ÷áñÓ»Ù…¿ÉÇ ÙÇ ù³ÝÇ ÷áù 
ïíÇ áõ ï»ë³ ¿ÉÇ áõ½áõÙ »Ù μÝ³ ³Ý»Ù íÇÉ ï»ÕÁ Ñé-Ñé³Ù áõ 
Ó³ÝÓËí»Ù, ¿ÉÇ ÇÝÓÇ å³Ñ»óÇ… ¿¹  íÇñÇ Õ³Éáõó ÇÝãáõñ ó³ÍÇ 
Õ³É»Ý ïáõÝ ·³Éáõ ×³Ù÷ÇÝ ÇÝùë ÇÝÓÇ ³ëÇ; »Ïáõ ÑÛ»¹ ³Ýï»ñ 
ûåÇáÙÇó ÷ã»óÇ »ñÏáõ ÑÛ»¹Ý ¿É Ùá¹Ç· Ç ÇÝùë ÇÙ ¹ÇñùÇóÁ 
ÏáñóÝ»Ù…áõ ÇÝùë ÇÝÓÇ ³ëÇ..¿ï ³Ýï»ñ ûåÇáÙÇ Ù»ç åÇïÇ Ù» 
ûï³ñ ³Ýï»ñ μ³Ý ÁÉÝÇ ûñ ë³Õ áõ ë³ÉÇÙ Ù³ñÃáõÝ Ã»Ã»íóÝáõÙ 
áõ Ó³ÝÓËóÝáõÙ ¿, ¿¹ ãÇ Ï³ñÝ³ Ù³ñÃáõë Ñ³Ù³ñ ÙÇ É³í μ³Ý 
μ»ñÇ ÇÝãù³Ý ¿É áñ Ñ³Ùáí ÁÉÝÇ áõ ù»ý áõ Ù»ý μ»ñÇ..÷áÕÁ 
ç³Ý¹³Ù, Ù³ñÃáõ ³éáÕçáõÃáõÝÁ óñÇí Ïáõï³… áõ ï»ÕÝ áõ ï»ÕÁ 
áñáß»óÇ… »·»ñ ²ëïí³Í »É »ñ·ÝùÇó ·»ïÇÝ ·³ ¾È ´ºð²Ü 
âºØ î², ã»Ù ÍËÇ áõ í»ñã”:ÐÇÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ ¿ ³ÝóÇ ï»ëÝáõÙ 
»Ù É³í ³ñÇ ÏïñÏ³Ý ³ëÇ ã¿… ³ÙûÃ ã¿ Ù³ñÃÁ ÇÝùÁ Çñ³ ëñ¹Ç 
Çñ³íáõÝùÁ ãáõÝ»Ý³”:  …  

î³ñÇÝÝ»ñ ³Ýó³Ý »õ Ùï³μ»ñ»Éáí »õ ËáñÑ»Éáí 
Ñ³ëÏ³ó³Ýù áñ ³Ûë ÏÇë³ÏÇñÃ ÑëÏ³ Ñ³Û ·ÛáõÕ³óÇÝ ÇÝãù³Ý 
ËáéÁ Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý »õ ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÙÝ»ñ ¿ñ 
³ñ»É áñ Ñ³Ï³é³Ï Çñ Ï³ñáÕ áõ ½áñ»Õ ¹ÇñùÇÝ, Çñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý 
ùÙ³Ñ³×áõÛùÝ»ñÇ ëïñáõÏÁ ã¹³ñÓ³í  »õ ÙÝ³ó Çñ ·ÛáõÕ³óáõ 
ÏáÕùÇÝ, ³åñ»ó Ñ³ñÛáõñ »õ ÑÇÝ· ï³ñÇ, áÕç »õ ³éáÕç:  
…§Ð³ñ·³Ýù μáÉáñ Ù»ñ Ý³ËÝÛ³ó¦… 

 
²Û¹ ì²ÂêàôÜ²Î²Ü ï³ñÇÝÝ»ñÇÝ êÇñ³ù ·ÛáõáõÙ ÙÇ 

ù³ÝÇ Ù³ï³Ñ³ßÇí ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ ¹»é ùÇã áõ ß³ï 
ÑáÕ³·áñÍáõÃÛ³Ùμ ¿ÇÝ ½μ³ÕíáõÙ, ÙÝ³óáñ¹Ç ÙÇ ÷áùñ³ÃÇí 
Ù³ëÝ ¿É ÇÙ Ù»Í å³å Ù³ÙÇë ÝÙ³Ý ûÕÇ ¿ÇÝ ù³ßáõÙ, ÙáïÇÏ 
ù³Õ³ù Þ³Ññ-ùáñ¹Ç Ï³Ù ßñç³Ï³ ·ÛáõÕ³ñ»ÝùÇ ëå³éáÕÝ»ñÇÝ 
í³×³éáõÙ, ³Û¹å»ë ¹ñ³Ù ß³ÑáõÙ… »õ Ñ»Ýó ³Ûë ûÕÇ ù³ß»ÉÝ ¿ñ 
áñ êÇñ³ù ·ÛáõÕÇ Ýáñ»Ï å³ñëÇÏ ·ÛáõÕ³óÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ ¹áõñ 
ã¿ñ ·³ÉÇë »õ ÷ë÷ëáõù Ï³ñ áñ §»ñμ Ýáñ»Ï å³ñëÇÏ 
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ ß³ï³Ý³Ý ø³É³ÝÃ³ñ Â³¹»õáëÇÝ 
Ïå³ñï³¹ñ»Ýù ûÕÇ ù³ß»ÉÇÝ áõ í³×³é»ÉáõÝ í»ñç ï³ Ù»ñ 
ÇëÉ³Ù ÏñáÝÇÝ Ñ³Ï³é³Ï ·áñÍ ¿¦: 

     
ØÇ ù³ÝÇ ûñ êÇñ³ù ·ÛáõÕáõÙ ÙÝ³óÇ å³ïñ³ëïíáõÙ ¿Ç 

Ù»ù»Ý³ í³ñÓ³ïñ»É ¹»åÇ ²ÕμáõÉ³Õ… Î³ñáÕ ¿Ç ½·³É áñ 
Ï³ñÍ»ë ³Ûë Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ÛáõÕÇ å³ïÙ³Ï³Ý ³ÝÏÛáõÝ³¹³ñÓÇ 
Å³ÙÏ»ïÇÝ ¿Ç Ñ³ë»É »õ íÏ³ ¿Ç  êÇñ³ù ·ÛáõÕÇ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý 
ÏÛ³ÝùÇ Ñá·»í³ñùÇÝ, áñáíÑ»ï»í  Ñ»Ýó ³Û¹ ûñ»ñÇÝ,  áñ ³Û¹ï»Õ 
¿Ç ÞÑ³ñ-øûñ¹ ù³Õ³ùÇó åáëïÇ Ù³ñ¹Á ·ÉËÇÝ ï³Éáí 
Ñ»Í³ÝÇíáí Ý³Ù³Ï μ»ñ»ó å³ï³ëË³ÝÇ ëå³ë»Éáí 
Ñ³ëó»³·ñí³Í ø³É³ÝÃ³ñ Â³¹»õáë Ô³ñ³Ë³ÝÛ³ÝÇ, êÇñ³ù 
·ÛáõÕ… 

 

 

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

 

فارسي-زبانزدهاي ارمني  

تاليف  تامار پانوسيان    
 
96-Էշը իշի մոտ կապեն կամ 
խուն(սովոռություն) կը սովորի, կամ 
խասիաթը(բնավոռությունը)։ 

 
  خر و اسب را يكجا ببندند اگر همبو نشوند، همخو شوند.
  .خر و اسب را يكجا ببندند اگر همرنگ نشوند همخو شوند

97-Ուզեց ունքը վերցնի, աչքը հանեց։ 

 
 آمدم ثواب كنم، كباب شدم.

98-Լեզվիս վրա մազ բուսնեց. 

 
  مو از زبانش برآمد.

  زبانم مو در آورد.
99-Իմ հալն ու քո հարսանիք գալը։ 

 توي اين هيرو ويري بيا زير ابروم را بگير.

 
100-Շիտակ խոսքն հանաքով կասեն։   

جدي است. حرف شوخي نصفش  

 

 

 



 

  

 1رويه-نامه لويسماه

  1392ماه  هرم 180ه شمار

  ارمنستان خواهان دريافت وضع ناظر در سازمان
  همكاري شانگهاي 

   
رييس جمهوري كشورمان ضمن مالقات سران كشور هاي  "نسرژ سركسيا"

عضو پيمان امني جمعي به كشور هاي عضو اين سازمان جهت كمك به ارمنستان 
  براي دريافت وضع ناظر در سازمان همكاري شانگهاي مراجعه كرده است.

رييس جمهور كشورمان اعالم داشته است كه ارمنستان با فعاليت اين سازمان 
تامين امنيت منطقه اي سهم بزرگي دارد ، عالقمند مي باشد. قابل ذكر كه در امر 

است كه كشور هاي روسيه،قرقزستان، قزاقستان،تاجيكستان،چين و ازبكستان 
عضو سازمان همكاري شانگهاي مي باشند. افغانستان، ايران،مغولستان ،هند و 

  پاكستان كشور هاي ناظر در اين سازمان به شمار مي روند.
 
نويسان براي درگذشت هنرمند  پيام تسليت كانون نمايشنامه

 ارمني
ي تئاتر ايران براي درگذشت لئون آنانيان رييس  نويسان خانه كانون نمايشنامه 

ي نويسندگان تئاتر و هنرمندان ارمنستان  كانون نويسندگان ارمنستان با جامعه
اظهار همدردي كرده و طي ارسال پيامي به كانون نويسندگان ارمنستان و 

 .ي او به آنها تسليت گفت خانواده
 

  
ريافت خبر ايسنا، در متن پيام تسليت كانون به گزارش گروه د

 :ي تئاتر ايران به كانون نويسندگان ارمنستان آمده است نويسان خانه نمايشنامه
ترين نويسندگان وشاعران كشور دوست و  لئون آنانيان از برجسته»
ي ايران ، ارمنستان بود كه در دوران رياستش در كانون نويسندگان  همسايه

نويسان  ايجاد روابط ميان هنرمندان دو كشور به ويژه نمايشنامهبراي  ارمنستان
 ايران و ارمنستان از هيچ كوششي فروگذار نكرد. ايشان توانست با همكاري

كانون نمايش نامه نويسان ايران فصل نويني را براي نمايش نامه نويسان دو 
 و نويسان ايران نامه شك تعميق روابط بين نمايش كشور رقم زند كه بي

هاي بي دريغ اين هنرمند  ها و مهرباني ارمنستان براي هميشه وامدار كوشش
 .فرهيخته است

ي تئاتر ايران ضمن ابراز تأسف عميق خود از  نويسان خانه كانون نمايشنامه
 ي محترم ايشان ابراز ي فرهنگي و هنري، با خانواده اين شخصيت فرهيخته

ي  يسندگان ارمنستان و جامعههمدردي كرده و فقدان وي را به كانون نو
 «.گويد فرهنگي و هنري اين كشور تسليت مي

ي تئاتر ايران: محمد  ي كانون نمايشنامه نويسان خانه هيات مديره
اميرياراحمدي، بهزاد صديقي، افروز فروزند،حسن باستاني، سوسن رحيمي و سلما 

 .سالمتي

 
  شناسي در آكادمي ملي علوم ارمنستان كرسي اسالم

 شود مي تاسيس 
 

، رييس "لوون آنانيان"نفره از سوي دانشگاه قرآن و حديث قم با  12هياتي 
كانون نويسندگان ارمنستان در محل اين كانون ديدار و در خصوص تأسيس 

 .ندوگو كرد كرسي اسالم شناسي گفت
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ابتداي اين ديدار كه 
مهران شيراوند رايزن فرهنگي ايران در ايروان نيز حضور داشت، رييس كانون 
نويسندگان ارمنستان گفت: با تأسيس سفارت جمهوري اسالمي ايران در ارمنستان 

داده و توسعه و رشد  تغييرات زيادي در روابط دو كشور دوست و همسايه رخ
 .هاي دو جانبه به وجود آمده است محسوسي در همكاري

وي با تشكر از رايزني فرهنگي ايران در ايروان براي توسعه روابط فرهنگي 
ميان ايران و ارمنستان و ضمن يادآوري سفرهاي متعدد خود به ايران در راستاي 

ر سخنراني خود در مراسم ، گفت: د»پل فرهنگي ميان ايران و ارمنستان«برنامه 
كه در مسجد كبود ايروان برگزار شد، نسل كشي امروز مردم بي »روز قدس «

 .پناه فلسطين را محكوم كردم
نويسنده عضو كانون  500آنانيان همچنين اظهار كرد: در حال حاضر تعداد 

از نويسنده از جامعه ارامنه خارج  100نويسندگان ارمنستان هستند كه از ميان آنها 
 .باشند نفر از جمهوري قره باغ مي 50ارمنستان و 

وي افزود: فعاليت كانون نويسندگان ارمنستان فقط در حوزه ادبيات و شعر 
است و اين كانون معتقد است كه نويسنده بايد از طريق ادبيات، صداي خود را 

 .به گوش جامعه برساند
من ارايه االسالم طباطبايي، رييس دانشكده قرآن و حديث، ض حجت

توضيحاتي پيرامون دانشگاه قرآن و حديث قم گفت: در حال حاضر بيش از شش 
كنند كه  هزار دانشجو به صورت حضوري و مجازي در اين دانشگاه تحصيل مي

باشند.  نفر از آنان در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا مشغول به تحصيل مي 800
ن كتاب و مقاله انتشار داده عنوا 30- 20همچنين، اين دانشگاه تاكنون تعداد 

 .است
برنج كار، رييس پژوهشگاه قرآن و حديث قم، ضمن ارائه توضيحاتي 

هاي آن، اظهار كرد: اين پژوهشگاه در طول  پيرامون پيشينه پژوهشگاه و فعاليت
هاي معارف و علوم مختلف قرآني،  عنوان كتاب در زمينه 600سال، حدود  18

 .شناسي، كالم، سخن و غيره به چاپ رسانده استاقتصاد، جامعه شناسي، روان 
وي گفت: پژوهشگاه قرآن و حديث آماده همكاري در زمينه ادبيات با 

 .باشد كانون نويسندگان ارمنستان مي
در ادامه، مهران شيراوند گفت: رايزني فرهنگي ايران در جهت برقراري 

هاي دو جانبه ميان كليساي اجميادزين، دانشكده الهيات ايروان و  روابط و همكاري
كند  ديگر مراكز فرهنگي ارمنستان با دانشگاه قرآن و حديث قم ايران كوشش مي

اند به عنوان پل ارتباطي ميان دو تو و در اين راستا، كانون نويسندگان ارمنستان مي
 .كشور نقش مهمي ايفا كند

رايزن فرهنگي ايران پيشنهاد تأسيس كرسي اسالم شناسي با گرايش شيعه 
شناسي توسط دانشگاه قرآن و حديث قم در آكادمي ملي علوم ارمنستان را به 

 .طباطبايي، ارايه كرد كه مورد موافقت وي قرار گرفت
اشعار شاعران معاصر ارمني كه به زبان فارسي چاپ شده در پايان، كتابي از 

است، از طرف رييس كانون نويسندگان به رييس دانشگاه قرآن و حديث هديه 
هاي مختلف علوم قرآني و  عنوان كتاب در زمينه 200داده شد. همچنين، تعداد 

نه حديث، روان شناسي، جامعه شناسي، اقتصاد و غيره از سوي طباطبايي به كتابخا
 .كانون نويسندگان ارمنستان اهدا شد

ادوارد حق "در پايان لوح تقدير رايزني فرهنگي ايران توسط طباطبايي به 
 .، مترجم قرآن مجيد اهدا شد"ورديان

 
 

جمهور، سالگرد استقالل ارمنستان معاون اول رييس  
را تبريك گفت   

09:57 - 1392مهر  10چهارشنبه   
جمهور در پيامي فرا رسيدن سالگرد استقالل جمهوري ارمنستان  معاون اول رييس 

 .وزير، دولت و ملت اين كشور تبريك گفت را به نخست
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن پيام 



 

  

 2رويه-نامه لويسماه

  1392ماه  هرم 180ه شمار

 :اسحاق جهانگيري بدين شرح است
 آقاي تيگران سركيسيان جناب"

 وزير جمهوري ارمنستان نخست
فرا رسيدن سالگرد استقالل جمهوري ارمنستان را به جنابعالي، دولت و ملت آن 

 .گويم كشور صميمانه تبريك مي
اميدوارم روابط حسنه موجود ميان جمهوري اسالمي ايران و جمهوري ارمنستان 

ر راستاي ارتقاء صلح و دوستي در هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي و د در زمينه
 .سطح منطقه و جهان، بيش از پيش تعميق يابد

از خداوند متعال سالمتي و موفقيت جنابعالي و بهروزي و سرافرازي دولت و ملت 
 ".ارمنستان را مسألت دارم

 
بازديد هيئت شوراي شهر لوس آنجلس و مجلس ايالتي 

 كاليفرنياي آمريكا از قره باغ

26/09/2013  

  
لس ايالتي كاليفرنياي و مج "لوس آنجلس  "هيئت اعضاي شوراي شهري 

آمريكا كه براي يك بازديد آشنايي در جمهوري قره باغ به سر مي برد بعد از 
رييس مجلس ملي جمهوري قره باغ با گروهي از  "آشوت قوليان  "مالقات با 

نمايندگان پارلمان قره باغ ، نمايندگان سيستم دادگاه ، نيروهاي سياسي و سازمان 
  ر ديدار و گفتگو كرده اند.هاي اجتماعي و علمي كشو

رييس مجلس ملي قره باغ تاكيد كرده است كه جمهوري قره باغ از نقش 
 "اياالت متحده آمريكا در سرنوشت تاريخي ملت ارمني قدرداني مي كند. آقاي 

گفته است كه حكومت قره باغ نقش اياالت متحده آمريكا به عنوان  "قوليان 
ن قره باغ وابسته به سازمان امنيت و رييس همزمان گروه مينسك حل بحرا

همكاري اروپا و نقش اين كشور در روند حل بحران قره باغ را مهم ارزيابي مي 
    كند.

رييس مجلس ملي قره باغ براي كمك انساني كه به تصميم كنگره آمريكا هر 
سال براي حل مشكالت كشور جوان اختصاص مي شود تشكر كرده و تاكيد 

دگان كنگره آمريكا از كاليفرنيا كه از آزادي و حقوق بشر كرده است كه نماين
  دفاع مي كنند نيز نقش جدي در اين امر ايفا مي كنند .

رييس مجلس ملي قره باغ تاكيد كرده است كه روند شناسايي استقالل 
جمهوري قره باغ كه در كشورهاي مختلف جهان از جمله در پارلمان هاي شهرها و 

غاز شده است در مركز توجه حكومت قره باغ قرار مي اياالت هاي آمريكا آ
    گيرد.

 
رييس مجلس ايالتي كاليفرنياي آمريكا از آذربايجان براي 
توهين به مقاماتي كه از جمهوري قره باغ بازديد مي كنند 

 انتقاد كرد
02/10/2013 |  

رييس مجلس ايالتي كاليفرنياي آمريكا از حكومت آذربايجان  "جون پرس  "
كردن مقامات كه از جمهوري قره باغ بازديد مي كنند انتقاد كرده  براي توهين

 است.
كنسول آذربايجان در كاليفرنيا در نامه  "نسيم آقايف  "قابل ذكر است كه   

خود خطاب به اعضاي هيئت ايالتي كاليفرنيا كه در اين اواخر از جمهوري قره باغ 
ست كه در صورت بازديد از و ارمنستان بازديد كرده اند آنها را تهديد كرده ا

جمهوري قره باغ دولت باكو اعضاي هيئت ايالتي كاليفرنيا را به عنوان عنصر 
وزارت امور خارجه آذربايجان  "فهرست سياه  "نامطلوب اعالم كرده و وارد 

خواهد كرد. رييس مجلس ايالتي كاليفرنياي آمريكا در پاسخ به تهديدات كنسول 
ت كه اگر حكومت آذربايجان اعضاي هيئت ايالتي آذربايجان تاكيد كرده اس

 "كاليفرنيا را به عنوان عنصر نامطلوب اعالم كند نام وي نيز بايد وارد اين 
  شود. "فهرست سياه 

 
شركت شخصي رييس جمهوري فرانسه در روند حل بحران 

 قره باغ براي ارمنستان از اهميت برخوردار است
 
02/10/2013  
 

  
رييس جمهوري كشورمان كه براي يك سفر كاري در  "سرژ ساركسيان  "

رييس جمهوري آن كشور به خاطر  "فرانسوا الند "فرانسه به سر مي برد از 
باغ تشكر  كوشش هاي دراز مدت فرانسه در جهت حل مسالمت آميز مناقشه قره

  كرده است.
روساي جمهوري ارمنستان و فرانسه بار ديگر تاكيد كرده اند كه حل مسالمت 
آميز مناقشه قره باغ در چهارچوب گروه مينسك حل بحران قره باغ وابسته به 
سازمان امنيت و همكاري اروپا جايگزيني ندارد. رييس جمهوري كشورمان تاكيد 

هوري فرانسه در اين روند براي ارمنستان كرده است كه شركت شخصي رييس جم
   از اهميت برخوردار مي شود.

طرفين مسائل مربوط به دور نما هاي همكاري ارمنستان و اتحاديه اروپا را 
مورد بحث و بررسي قرار داده اند. آنها بر لزوم ادامه اين همكاري كه به روند 

س جمهوري فرانسه اصالحات در ارمنستان كمك مي كند تاكيد كرده اند. ريي
تاكيد كرده است كه كشور خود به عنوان دوست ارمنستان و يكي از كشورهاي 
پيشرفت اتحاديه اروپا به روند هم گرايي ارمنستان در اروپا كمك خواهد كرد. 
رييس جمهوري كشورمان به خاطر نقش بزرگ فرانسه در روند شناسايي جهاني 

    ور تشكر كرده است.نژاد كشي ارامنه از رييس جمهوري آن كش
 

 ادامه نقض آتش بس از سوي آذربايجان

گذشته در خط تماس نيروهاي ارمني و آذربايجاني نيروهاي  ماه طي  
  بار نقض كرده اند. 1000آذربايجاني قوانين آتش بس را حدود 

طبق گزارش اداره مطبوعاتي و تبليغاتي ارتش تدافعي جمهوري قره باغ 
طي هفته گذشته در خط تماس نيروهاي جمهوري قره باغي و آذربايجاني 

بار به سوي مواضع  1800ني با سالح هاي مختلف حدود نيروهاي آذربايجا
نيروهاي ارمني آتش گشوده اند. در نتيجه اين فعاليت هاي غير قانوني نيرو هاي 
مسلح آذري، طرف ارمني تلفات جاني ندارد . نيروهاي قره باغي به تمام اقدامات 

ت را نيروهاي آذربايجاني پاسخ مناسبي داده و در تمام طول خط تماس وضعي
   .اند كنترل كرده
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 سوچين مشاور به ارزرومكنسول روسيه در  بخشي ازگزارش سر

  استامبول سفير اين كشور در
 

  1910 سپتامبرماه  29 
  
بر خالف قانون اساسي مصوب در دو سال گذشته و برابري صوري 
حقوق ارمنيان و تركان ، در صورت بروز اختالف ميان افرادي از اين 
اقوام ، هميشه فرد ارمني گناهكار تشخيص داده مي شود و به اشد مجازات 

ارمني است پس گناهكار چون فرد "مي رسد ، زيرا مالك اين است كه 
  ."است

كيوي بر سر - در اين روزها ميان ارمنيان و مسلمانان روستاي كيوپري 
  زمين در گيري رخ داده  و يك ارمني مجروح گرديد.

م عثماني برخي از اراضي ارمنيان موقتاّ براي استفاده به در نظام قدي
مسلمانان داده شد. اما اكنون كه ارمنيان باتوجه به اصالح قانون اراضي 
كشاورزي خود را طلب مي كنند همواره درگيري روي مي دهد و 

 خسارات فراواني براي ارمنيان به دنبال دارد. 

بي گناه دشتگير و اكنون نيز همين امر روي داده است و ارمنيان   
زنداني شده اند. و آن مسلمان كه فرد ارمني را مجروح كرده بود پس از 

  دستگيري صوري بالفاصله آزاد شده است.
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  .مقاالت ، عكس ها و مطالب رسيده باز گردانده نمي شود  
 .نشريه در حك و اصالح مقاله ها مجاز است  
   با ذكر ماخذ آزاد است.» نامه لويسماه «از مطالب استفاده  
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Ð³Ù³ñ  180, ÑáÏï»Ùμ»ñ 2013 Ã. 

No.  180, October 2013 
   1392ماه   مهر 180شماره     –ماهنامه لويس 

رفتار غير قانوني دولت آذربايجان باعث ايجاد نگراني ها در ميان 
  مقامات رسمي اتحاديه اروپا شده است

 
  

ت به نمايندگانبسن نتار غير قانوني دولت آذربايجاسياست ها و رف
اپوزيسيون و خبرنگاران اين كشور باعث ايجاد نگراني ها در ميان مقامات
رسمي اتحاديه اروپا شده است. سايت اينترنتي اتحاديه اروپا گزارش مي دهد

شتفان "كميسر عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا و  "كترين اشتون "كه
سياست همسايگي و توسعه اتحاديه اروپاكميسر اتحاديه اروپا در امور  "فيوله

در و نگراني هاي خود را درخصوص وضعيت حاكم برابيانيه مشتركي را ص
آذربايجان اعالم كرده اند. در اين اعالميه تاكيد مي شود كه آخرين

ذربايجان براي تبليغات انتخاباتي و زمينه هايآرويدادهاي صورت گرفته در
ي اين كشور تاثيرگذار مي باشد. اتحاديه اروپاهاي سياسي حقوق بشر و آزاد

نگران بازداشت شدن خبرنگاران و نقض قوانين و نرم هاي بين المللي در
. نمايندگان اتحاديه اروپا در بيانيه خود ابراز اميدواري كردهاستآذربايجان

 .اند كه دولت آذربايجان بتواند تمامي مشكالت ايجاد شده را بر طرف نمايد
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