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Խորհրդային կարգերի 
հաստատումը Հայաստանում 

Հայաստանի առաջին Հանրապետության Սիմոն 
Վրացյանի վերջին կառավարության 

հրաժարականով նոյեմբերի 29-ին  Հայաստանը 
 հռչակվեց Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն: 

 
 

ՀԽՍՀ պետական դրոշն ու գերբը 
 

ՀԽՍՀ պետական զինանշան 
1920 թվականի աշնանը Հայաստանի Հանրապետության 
վիճակը խիստ ծանրացավ։ Թուրք-հայկական պատերազմի 
հետևանքով երկրում առաջացավ սոցիալ-տնտեսական և 
քաղաքական ճգնաժամ։ Հատկապես ծանրացավ 
գաղթականների վիակը։ Իսկ ընդհանրապես հանրապետության 
բնակչության վրա կախված էր սովի սպառնալիքը։ 
Նման ծանր պայմաններում հայ բոլշևիկները պայքար 
ծավալեցին Հայաստանը խորհրդայնացնելու համար։ Հայ 
բոլշևիկների գործունեության համար խթան հանդիսացան 
հատկապես 1920 թվականի սեպտեմբերին Բաքվումտեղի 
ունեցած Արևելքի ժողովուրդների համագումարը։ Էնվերի և 
հայատյաց այլ գործիչների ղեկավարությամբ ընթացող այս 
համագումարը բացահայտ հակահայկական դիրքորոշում 
ընդունեց, չնայած այն բանին, որ այդ համագումարին 
մասնակցում էին 157 հայեր։ Հայաստանի 
խորհրդայնացման քաղաքականությանը գործնական հողի 
վրա դրվեց 1920 թվականի սեպտեմբերին Բաքվում տեղի 
ունեցավ ՌԿԲԿ Կենտկոմի Կովկասյան բյուրոյի և 
Ադրբեջանի կոմկուսի քաղբյուրոյի համատեղ նիստ, 
Հայաստանի կոմկուսի կենտկոմի և նրա Արտասահմանյան 
բյուրոյի անդամների մասնակցույթամբ, ուր քննարկվեց 
Հայաստանի խորհրդայնացման հարցը։ Իսկ 1920 թվականի 
նոյեմբերի կեսերին հայ կոմկուսի կենտկոմի և նրա 
Արտասահմանյան բյուրոյի անդամներից ստեղծվում է 
Հայաստանի ռազմահեղափոխական կոմիտե, որի մեջ մտնում 
էին Սարգիս Կասյանը (նախագահ), Ասքանազ Մռավյանը, Սահակ 
Տեր-Գաբրիելյանը, Ալեքսանդր Բեկզադյանը, Ավիս 
Նուրիջանյանը և ուրշներ։ Շուտով Հայ հեղկոմը և Հայ կոմկուսի 
կենտկոմը փոխադրվում են Ղազախ և նախապատրաստական 
աշխատանքներ են սկսվում Հայաստանի խորհրդայնացման 
համար։ 
1920 թվականի նոյեմբերին Հայաստանի Հանրապետության 
վիճակը խիստ ծանրացավ, դա հարկադրեց Համո 
Օհանջանյանի գլխավորած կառավարության 
հրաժարականը։ Նոյեմբերի 24-ին Հայաստանի խորհրդարանը 
ստեղծում է նոր կառավարություն Սիմոն Վրացյանի 
գլխավորությամբ։ Զգալով պահի լրջությունը և հայ ժողովրդի 
գլխին կախված ֆիզիկական բնաջնջման վտանգը, 
Վրացյանի կառավարությունը փորձում է բարելավել 
հարաբերությունները Խորհրդային Ռուսաստանի հետ։ 

 
  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)
  

سفير اين كشور در  چاريكف گزارش سركنسول روسيه در ارزروم به
  استامبول

  377گزارش شماره 
  1910نوامبر  24مورخ 

  
 تارفهمان گونه كه پيشتر به عرض جنابعالي رسانده ام ، اكنون نيز ر

هرگاه ارمنيان امناسب است ، ن اكانمكتركيه نسبت به ارمنيان   اماتقم
ند، اعتراض ها و عريضه هاي آنها بي پاسخ و ستم قرار مي گير لمظمورد 

 مي ماند.

  و مدرك سخن بگويم: يللاجازه بدهيد با د  
مخه  يك ارمني متشخص به نام ساهاك -يكي از اوباش به نام مير

اين جنايت  به قتل رساند. كه عازم سيدنيك قلعه بود، افندي ماركاريان را
  ستامبول نيز بي پاسخ ماند.بي مجازات ماند. نامه ارمنيان به انافرجام و 

در واليت ع قدر روستاي خومار وا مخه است -مير ه رفيقكقدري 
بنام خاچاتور را به قتل رساند. مقامات ترك هيچ  وان نيز يك ارمني

  اقدامي براي دستگيري و مجازات قاتالن انجام نداد...
 

    
شهرهاي مختلف ادامه دارد. در روستاي ارسال سالح و البسه نظامي به 

 سالح هاي جديد  باو ماوزرها قديمي  تفنگ هاي سرت  واقع در واليت 
اين گونه سالح ها به آالشگرد و قره كليسا  تعويض مي شوند.پنج تير 

ارسال شده است. ماوزر هاي قديم با تفنگ هاي نوع مارتين تعويض مي 
  شوند.

  اشتريتر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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  28 

 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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اتحاديه اروپا آماده كمك به ارمنستان براي انجام اصالحات در 

 زمينه هاي مختلف است

 

  .استاتحاديه اروپا آماده كمك به اجراي اصالحات در ارمنستان 

رييس دفتر اتحاديه اروپا در ارمنستان تاكيد داشته  "ترايان هريستا "با بيان اين مطلب 
است كه اتحاديه اروپا طي همكاري هاي خود با ارمنستان دست آورد هاي جدي اي را 
دارد. وي افزوده است كه بعد از عضويت ارمنستان در اتحاديه گمركي همكاري هاي 

يد ادامه خواهد يافت. سفير اتحاديه اروپا در دوجانبه در چار چوب فرمات جد
ارمنستان به نوبه خود تاكيد داشته است كه با كمك اتحاديه اروپا در زمينه هاي 
حقوق بشر، گسترش ارزش هاي دموكراتيك، دادگستري و امنيت ارمنستان اصالحات 

  بسيار مهمي صورت گرفته و نتايج مثبت ثبت شده است.
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ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ
  

 
Սակայն նոյեմբերի 29-ին Խորհրդային  Ռուսաստանի 
 լիազոր ներկայացուցիչ Բորիս Լեգրանին արված 
առաջարկը չի ընդունվում։ Լեգրանը հայտարարում է, որ 
Խորհրդային Ռուսաստանի կառավարությունը Հայաստ
անի խորհրդայնացման կուրս է վերցրել։ Նույն օրը հայ 
հեղկոմը Ղազախից անցնում է Իջևան և 
այստեղ Հայաստանի ժողովրդին ուղղված դեկլարացիա 
հրատարակում, որով Հայաստանը հռչակվում է 
Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն։ 
Իջևան են մտնում հայկական հատուկ ապստամբական 
գունդը և 11-րդ բանակի սրող զորամասեր։ Նոյեմբերի 
20-ին Լեգրանը Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունից վերջնագիր ձևով պահանջում է 
իշխանությունը հանձնել հայ բոլշևիկներին։ Եվ 
հայտնվելով թուրքական և ռուսական սվինների 
արանքում, Հայաստանի Հանրապետությունը 
հարկադրված է լինում տեղի տալ։ Նույն օրը նրա 
ներկայացուցիչներ Դրոն և Համբարձում Տերտերյանը 
բանակցություններ են սկսում Լեգրանի հետ։ Երկու օր 
տևած բանակցություններն ավարտվում 
են դեկտեմբերի 2-ին կնքված Երևանի հայ-ռուսական 
համաձայնագրով: 
 
Պայմանագրի կետերի համաձայն՝ 
 
I. Հայաստանը հռչակվում էր Խորհրդային 
Սոցիալիստական հանրապետություն: 
 
II. Նախքան Հայաստանի խորհուրդների համագումարի 
հրավիրումը իշխանությունը անցնում էր ժամանակավոր 
հեղափոխական կոմիտեի ձեռքը: 
 
III. Խորհրդային Ռուսաստանը Հայաստանի 
հանրապետության անբաժանելի մաս էր ճանաչում 
ամբողջ Երևանի նահանգը, Զանգեզուրը, Կարսի 
նահանգի մի մասը, Ղազախի գավառի որոշ շրջաններ և 
Թիֆլիսի նահանգի այն տարածքները, որոնք մինչև 1920 
թվականի սեպտեմբերի 28-ը գտնվել են Հայաստանի 
Հանրապետության կազմում։ 
 
IV. Պատասխանատվությունից ազատվում էին 
Հայաստանի Հանրապետության բանակի սպայական 
կազմը: 
 
V. Պատասխանատվությունից ազատվում էին 
Հայաստանի Հանրապետության հայ քաղաքական 
կուսակցությունների գործիչները: 
 
VI. Ժամանակավոր հեղկոմի կազմը պետք է բաղկացած 
լիներ 5 բոլշևիկներից և երկու ձախ 
դաշնակցականներից։ 
VII. Խորհրդային Ռուսաստանի կառավարությունը 
պարտավորվում էր ապահովվել ՀԽՍՀ-ի տարածքի 
անվտանգությունը։ 
 

ՀԽՍՀ-ի Պետական Օրհներգը 
 
 Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական 
Հանրապետության Պետական օրհներգը 1944 - 1991 թթ. 
Երաժշտության հեղինակ՝ Արամ Խաչատրյան։ 
 
Բառերի հեղինակ՝ Սարմեն (Արմենակ Սարգսյան)։ 
Ստեղծվել է 1944 թվականին։ 
 

 
 

Տեքստ 
Սովետական ազատ աշխարհ Հայաստան, 
Բազում դարեր դաժան ճամփա դու անցար, 
Քաջ որդիք քո մաքառեցին քեզ համար, 
Որ դառնաս դու մայր հայրենիք հայության։ 
 
Կրկներգ: 
 
Փառք քեզ, միշտ փառք, Սովետական Հայաստան, 
Աշխատասեր, ճարտարագործ-շինարար, 
Ժողովրդոց սուրբ դաշինքով անսասան՝ 
Դու ծաղկում ես և կերտում լույս ապագադ: 
 
Լենինն անմահ մեզ հուրն անշեջ պարգևեց, 
Մեր դեմ շողաց երջանկաբեր այգաբաց, 
Հոկտեմբերը կործանումից մեզ փրկեց 
եվ տվեց մեզ նոր, պայծառ կյանք փառապանծ: 
 
Կրկներգ 
 
Մեծ Ռուսիան մեզ եղբայրության ձեռք մեկնեց, 
Մենք կերտեցինք ամրակուռ նոր պետություն, 
Լենինյան մեր կուսակցությունն իմաստուն 
Հաղթորեն մեզ դեպ կոմունիզմ է տանում: 
 
Կրկներգ 
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ՀԿԿ Կենտրոնական կոմիտեի 
առաջին քարտուղարները 

 

 
Ալեքսանդր Միասնիկյան 

 
 Գևորգ Սարգսի Ալիխանյան (1920-1921) 
 Սարգիս Ղուկասի Լուկաշին /Սրապիոնյան/ (1921-

01.02.1922) 
 Աշոտ Գարեգինի Հովհաննիսյան (1922-1927) 
 Հայկ Ալեքսանդրի Հովսեփյան (1927-1928) 
 Հայկազ Արշակի Կոստանյան (1928-1930) 
 Աղասի Ղևոնդի Խանջյան (1930-10.07.1936) 
 Ամատունի Սիմոնի Վարդապետյան (1936-1937) 
 Գրիգոր Արտեմի Հարությունյան (1937-1953) 
 Սուրեն Հակոբի Թովմասյան (1953-1960) 
 Յակով Նիկիտայի Զարոբյան (1960-1966) 
 Անտոն Երվանդի Քոչինյան (1966-1974) 
 Կարեն Սերոբի Դեմիրճյան (1974-1988) 
 Սուրեն Գուրգենի Հարությունյան (1988-1990) 
 Վլադիմիր Միհրանի Մովսիսյան (1990) 
 Ստեփան Կարապետի Պողոսյան (1990-1991) 
 Արամ Գասպարի Սարգսյան (1991) 
 
ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի նախագահության 

նախագահներ (1920-1921 թթ.` ՀԽՍՀ 
Ռազմահեղափոխական կոմիտեի նախագահ, 1921-
1938 թթ.` ՀԽՍՀ Կենտրոնական գործադիր կոմիտեի 
նախագահներ) 

 Սարգիս Հովհաննեսի Կասյան (29.11.1920-1921) 
 Ալեքսանդր Թեոդորոսի Մյասնիկյան (1921-1922) 
 Սարգիս Սահակի Համբարձումյան (1922-1925) 
 Արտաշես Բալասիի Կարինյան (1925-1928) 
 Արմեն Արտեմի Անանյան (1930-1933) 
 Սերգո Նիկոլայի Մարտիկյան (1933-1936) 
 Գևորգ Սարիբեկի Հանեսօղլյան (1936-1937) 
 Մացակ Պետրոսի Պապյան (1937-1938 և 1938-1954) 
 Խաչիկ Միսակի Հակոբջանյան (1938) 
 Շմավոն Մինասի Առուշանյան (1954-1963) 
 Նագուշ Խաչատուրի Հարությունյան (1963-1975) 
 Բաբկեն Եսայու Սարկիսով (1975-1985) 
 Հրանտ Մուշեղի Ոսկանյան (1985-1990) 
 Լևոն Հակոբի Տեր-Պետրոսյան(1990-1991) 

ՀԽՍՀ Մինիստրների խորհրդի նախագահներ (1921-
1946 թթ.` ՀԽՍՀ Ժողովրդական կոմիսարների 
խորհրդի նախագահներ) 

 Ալեքսանդր Թեոդորոսի Մյասնիկյան (01.01.1921-
30.01.1922) 

 Սարգիս Ղուկասի Լուկաշին /Սրապիոնյան/ 
(01.02.1922-30.01.1925) 

 Սարգիս Սահակի Համբարձումյան (01.02.1925-
30.01.1928) 

 Սահակ Միրզոյի Տեր-Գաբրիելյան (01.02.1928-
30.01.1935) 

 Աբրահամ Աբրահամի Գուլոյան(01.02.1935-
30.01.1937) 

 Արամ Սերգեյի Փիրուզյան (01.02.1937-30.01.1943) 
 Աղասի Սողոմոնի Սարգսյան (01.02.1943-30.01.1947) 
 Սահակ Կարապետի Կարապետյան (01.02.1947-

30.01.1952) 
 Անտոն Երվանդի Քոչինյան (01.02.1952-30.01.1966) 
 Բադալ Հմայակի Մուրադյան (01.02.1966-30.01.1971) 
 Գրիգոր Աղաֆոնի Արզումանյան (01.02.1972-

30.01.1976) 
 Ֆադեյ Տաճատի Սարգսյան (01.02.1977-30.01.1989) 
 Վլադիմիր Միքայելի Մարգարյանց (01.02.1989-

01.06.1990) 
 Վազգեն Միքայելի Մանուկյան(01.06.1990-20.09.1991) 
 
Ադրբեջանցիներից իր տունը 

պաշտպանող 106-ամյա հայ կնոջ 
լուսանկարը հայտնվել է 
թուրքական մամուլում 

 
Նոյեմբեր 02, 2013  
Թուրքական մամուլում է հայտնվել ամերիկացի լրագրող 
Արթուր Բրիսբանի «Մի լուսանկարը հավասար է 
հազարավոր բառերի» պատմական լուսանկարների 
շարքը։ Թուրքական հայտնի լրատվամիջոցների մի մասը 
այդ ֆոտոշարքում ընդգրկված «106 տարեկան հայ կինը 
պաշտպանում է իր տունը» լուսանկարի գրությունը 
դարձրել են «106 տարեկան կինը պաշտպանում է իր 

տունը», իսկ մի մասն էլ թող էլ «հայ» կինը բառը։ 
Նշենք, որ հիշյալ լուսանկարն արվել է Արցախում, 1990 
թվականին։ 
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Իրանահայ Համայնք 
 

Վախճանվել է Թեհրանի ՀԹ 
Պատգամավորական ժողովի անդամ 

Ալբերտ Քոչարյանը 

 
 
Այսօր՝ հոկտեմբերի 9-ի կեսօրին, հետ երկարատեւ 
հիվանդության, վաղաժամ կյանքից հեռացավ Թեհրանի 
հայոց թեմի Պատգամավորական ժողովի, գործունյա եւ 
աշխույժ, 13 տարիների պատգամավոր Ալբերտ 
Քոչարյանը: 
Նա ծնվել էր 1967թ., Իրանի մայրաքաղաք՝ 
Թեհրանի հայաբնակ Մաջիդիե 
(Զեյթուն)քաղաքամասում: Նախնական կրթությունը 
ստացել էր հայոց ազգային դպրոցներում, ապա 
բարձրագույնը շարունակել Թեհրանի «Էլմ-օ-
Սանաթ» համալսարանի էլեկտրականճարտարագիտութ
յան ֆակուլտետում՝ ստանալովէլեկտրոէներգիա ճյուղի լ
իսանս: 
Հինգ տարի աշխատել է ԻԻՀ Գիտությունների նախա-
րարության Էներգիաներիհետազոտությունների կենտրո
նում, իսկ վերջին  14տարին՝ Էներգետիկայի  նախա-
րարության ենթակա Գիտահետազոտական եւճարտարա
գիտական «Մոշանիր» կենտրոններում: 
Ալբերտ Քոչարյանը էներգիայի խնայողության և ղեկավա
րման մասնագետ էր եւ այդբնագավառում հանդես 
է եկել բազմաթիվ գիտական հոդվածներով եւ իրագործել
նախագծեր: 
Նա Իրան-Հայաստան  Բարեկամության  Միության  
հիմնադիր անդամներից էր: 
1986 թ.-ից  անդամակցել  է  Հայ  համալսարանականների 
 ընդհանուր միության, ուր 6տարի վարչության անդամ է 
եղել, 2 տարի՝ նախագահ: Անդամակցել է նաեւ ՀՄՄ 

«Նաիրի» միության՝ երկու շրջան վարչության 
 անդամ եւ հիմնադիրներից է եղել նույնմիության Ուսանո
ղական բաժանմունքի: 
2006 թ.-ից Մաջիդիե քաղաքամասի Թաղային  խորհրդի 
անդամ է եղել՝ մի քանի շրջան ստանձնել  ատենապետի 
 պաշտոնը: 
2000 թ.-ից, չորս շրջան անընդմեջ, Զեյթուն քաղաքամասի 
հայ բնակչության կողմից ընտրվել է որպես  
ԹՀԹ Պատգամավորական ժողովի պատգամավոր: 2009թ.
անդամակցել է ՊԺ Կազմակերպչական հանձնաժողովին: 
Նրա հիմնական կարգախոսն էր՝ Մտածե՛նք անկախ, 
Խոսե՛նք ճշմարիտ, Գործե՛նք արդար... 
Նա մեծ պատասխանատվությամբ էր վերաբերվում 
ժողովրդի կողմից իրեն տրված ձայնի նկատմամբ, այդ 
մասին նա իմասնավորի շեշտում էր իր վերջին 
ասուլիսում, որը կհրապարակենք մոտ ապագայում: 
Ալբերտ Քոչարյանի վաղահաս եւ տխուր կորստի 
առիթով մեր խորազգաց ցավակցությունն ենք հայտնում 
հանգուցյալի հորը՝ Թեվան Քոչարյանին, նրա 
հարազատներին, բարեկամներին ու ընկերներին, 
Զեյթուն քաղաքամասի եւ ինչու չէ նաեւ Թեհրանի ողջ 
հայության՝ ազնիվ զավակ, սիրելի բարեկամ, հարազտ 
ընկեր, աշխույժ գործընկեր ու պատգամավոր կորցնելու 
համար: 
«Լույսի» խմբագրությունը խորապես ցավակցում է սիրելի 

Ալբերտի վախճանման կապակցությամբ։ 
 
Ð³Û³ëï³Ý 

 
Գրողների միությունը նոր 

նախագահ ունի 
 

 
20 Հոկտեմբերի 2013  
 
«Ամենապայծառ ուղեղները, ամենապայծառ մտքերը 
համագումարի ընթացքում կարող են հիասթափվել»,- 
ՀԳՄ համագումարից հետո կայացած ընտրությունների 
ընթացքում ասաց Արքմենիկ Նիկողոսյանը:  
Ընտրությունների արդյունքում պարզ դարձավ ՀԳՄ նոր 
նախագահի անունը` Էդվարդ Միլիտոնյան, որն 
առավելագույն ձայներն էր հավաքել: 
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Թուրքիա մեկնող 
հայաստանցիների թիվն աճում է 

 

 
 
Նոյեմբեր 07, 2013  
Թուրքիա մեկնած Հայաստանի քաղաքացիների թիվը 
2013 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին կազմել 
է 56 177 մարդ։ 
Ինչպես NEWS.am-ը տեղեկանում է Թուրքիայի 
մշակույթի եւ տուրիզմի նախարարությունից, 2013 
թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում 
Թուրքիա մեկնած հայաստանցիների թիվը նախորդ 
տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելացել 
է 4 տոկոսով կամ 2142-ով։ 
Միայն 2013-ի սեպտեմբերին Թուրքիա է այցելել 7 345 
հայաստանցի։ 
Նշենք, որ  2012-ի ընթացքում Թուրքիա այցելած 
հայաստանցիների թիվը կազմել է 70 956։ 

 
Հայաստանի զինված ուժերի 

տեսչական խումբը հայտարարված 
վայրերի տեսչություններ է 

անցկացնում Թուրքիայի տարածքում 
 

 
 
Նոյեմբեր 06, 2013  
Եվրոպայում սովորական զինված ուժերի (ԵՍԶՈՒ) 
մասին պայմանագրի շրջանակներում Հայաստանի 
Հանրապետության զինված ուժերի տեսչական խմբի 

կողմից Թուրքիայի Հանրապետության տարածքում 
նոյեմբերի 5-ից 12-ը անցկացվում են հայտարարված 
վայրերի տեսչություններ: 
ՊՆ մամուլի ծառայությունից հայտնում են, թե մեկ այցի 
ընթացքում կիրականացվեն երկու տեսչություններ` 
համաձայն ԵՍԶՈՒ պայմանագրի «Տեսչություններ» 
արձանագրության 17 կետի: 
Տեսչության առարկաներն են (հսկողության օբյեկտներ)` 
Թուրքիայի Հանրապետության ԶՈՒ 3-րդ դաշտային 
բանակի 9-րդ բանակային կորպուսի Արդահանում եւ 
Սարիղամիշում տեղակայված բրիգադները: 
Տեսչության ընթացքում կստուգվեն պայմանագրով 
սահմանափակվող տեխնիկայի եւ սպառազինության 
(մարտական տանկեր, մարտական զրահապատ 
մեքենաներ, հրետանի) քանակը եւ դրանց առկայությունը 
հսկողության օբյեկտներում: 
 

Հայ-իրանական 
հարաբերությունները գտնվում 
են բարձր մակարդակի վրա 

 
13:27 09.10.2013 

 
Ժնեւում անցկացվող Միջխորհրդարանական միության 
129-րդ վեհաժողովի շրջանակներում ՀՀ ԱԺ 
նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հանդիպում ունեցավ 
ԻԻՀ Մեջլիսի նախագահ Ալի Լարիջանիի 
հետ։ Հանդիպման ժամանակ, որն անցավ ջերմ 
մթնոլորտում, Հովիկ Աբրահամյանը եւ Ալի Լարիջանին 
փաստեցին, որ հայ-իրանական հարաբերությունները 
գտնվում են բարձր մակարդակի վրա եւ շարունակում են 
զարգանալ փոխվստահության մթնոլորտում, ինչին 
նպաստում է նաեւ երկու երկրների խորհրդարանների 
համագործակցությունը: 
Երկուստեք կարեւորվեց բարեկամության 
պատգամավորական խմբերի գործունեությունը, որոնց 
ակտիվ շփումները եւ փոխգործակցությունը նպաստում 
են միջխորհրդարանական կապերի սերտացմանը: 
Կողմերը կարեւորեցին տնտեսական հարաբե-
րությունների հետագա խորացման անհրաժեշտությունը: 
Անդրադառնալով տարածաշրջանային խնդիրներին` 
Հայաստանի եւ Իրանի խորհրդարանների ղեկավարները 
շեշտեցին, որ տարածաշրջանային անվտանգության եւ 
կայունության համար հակամարտությունները պետք է 
լուծվեն խաղաղ, բանակցային ճանապարհով: 
Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին փոխադարձ 
հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր եւս: 
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Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի և 
Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 

հարցը ԵՀԽ համաժողովին 
 
08/11/2013 09:42:00Oratert News Portal 

 
Հարավային Կորեայի Բուսան քաղաքում ընթացող 

Եկեղեցիների Համաշխարհային Խորհրդի 10-րդ համաժողովին 
քննարկվեցին և որդեգրվեցին մի շարք բանաձևեր: 

 Նոյեմբերի 6-ի նիստում «Պետականազուրկ 
ժողովուրդների իրավունքի մասին» հայտարարության 
քննարկման ժամանակ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսության պատվիրակության կողմից 
բարձրացվեց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ ու 
անկախ ապրելու իրավունքի պաշտպանության հարցը: 
Պատվիրակությունը կոչ արեց ԵՀԽ-ին դատապարտելու 
այս հարցի առնչությամբ աշխարհում կիրառվող երկակի 
չափանիշները: 
     Նոյեմբերի 6-ի կեսօրի նիստում տեղի ունեցավ նաև 
ԵՀԽ Կենտրոնական կոմիտեի ընտրությունը: Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսության երկու պատվիրակներ Տ. Վիգեն 
արքեպիսկոպոս Այքազյանը և Փոլա Տեր-Մաթոյանը 
վերընտրվեցին ԵՀԽ Կենտրոնական կոմիտեի անդամ ևս 
ութ տարով: Տ. Վիգեն արքեպիսկոպոս Այքազյանը 
միաձայն ընտրվեց Գործադիր կոմիտեի ընտրական 
հանձնախմբի ղեկավար:  
Նոյեմբերի 8-ին 10:55ին համաժողովի շուրջ 345 
եկեղեցիների 300 պատվիրակներն Հայոց 
ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի առիթով 
ընդունեցին հատուկ բանաձևը, որն արդյունքն էր 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի և 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսի 
պաշտոնական դիմումների, ինչպես նաև ԵՀԽ 
Կենտրոնական և գործադիր կոմիտեներում Հայ 
Եկեղեցու նվիրակների հետևողական աշխատանքի: 
   Հայոց Ցեղասպանության 100-ամյակի առթիվ 
ընդունված բանաձևը ուղղորդում է ԵԿՀ-ի Գլխավոր 
քարտուղարությանը դեպի`  

2015 թ. ապրիլի 24-ի շրջանին Ժնևում կազմակերպել 
միջազգային կոնֆերանս Եկեղեցիների Համաշխարհային 
Խորհրդի անդամ Եկեղեցիների, միջազգային զանազան 
կազմակերպությունների, իրավաբանների, 
իրավապաշտպանների մասնակցությամբ: 

     Սույն միջազգային կոնֆերանսին զուգընթաց 
կազմակերպել միջեկեղեցական աղոթք Ժնևի Մայր 
տաճարում: 
    Միջազգային կոնֆերանսի օրերին հրավեր ուղղել 
աշխարհի բոլոր Եկեղեցիներին` աղոթել հայոց 
նահատակների համար: 
 Բանաձևը, որ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա 
տարելիցին ընդառաջ վերահաստատեց 1983 թ.-ին 
ընդունած ԵՀԽ դիրքորոշումը, նշանակալի ձեռքբերում էր 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացում: 
 
Հայոց ցեղասպանության թանգարան-
ինստիտուտը և Կանադայի ՄԻԹ-ը 

ստորագրեցին Փոխըմբռման հուշագիր 
 

 
 
Նոյեմբերի 7-ին կանադական Վիննիպեգ քաղաքում 
տեղի ունեցավ Կանադայի մարդու իրավունքների 
թանգարանի (ԿՄԻԹ) և Հայոց ցեղասպանության 
թանգարան-ինստիտուտի (ՀՑԹԻ) միջև Փոխըմբռման 
հուշագրի ստորագրման հանդիսավոր արարողությունը: 
 
Զորյան ինստիտուտի գործուն մասնակցությամբ 
ստորագրված այս Փոխըմբռման պայմանագրով կողմերը 
պայմանավորվեցին համագործակցել Հայոց 
ցեղասպանության ուսումնասիրման, գրահրատա-
րակչության, կրթության, համատեղ ցուցադրությունների 
կազմակերպման, տեղեկատվության, խորհրդատվության 
փոխանակման և այլ ոլորտներում: Այս համա-
գործակցությունն օգտակար է նաև փորձի փոխանակման 
տեսանկյունից, ինչպես օրինակ երկու 
հաստատությունների նոր մշտական 
ցուցադրությունների մշակումը: 
 Պայմանագիրը ստորագրեցին ՀՑԹԻ տնօրեն Հայկ 
Դեմոյանը և ԿՄԻԹ-ի տնօրեն Ստյուարտ Մյուրեն (Stuart 
Murray): Ստորագրման արարողությանը ներկա էին 
Կանադայում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն 
Եգանյանը, Զորյան ինստիտուտի նախագահ Գուրգեն 
Սարգսյանը, կանադահայ համայնքի ներկայացուցիչներ:  
Պարոն Ստյուարտ Մյուրեն նշեց. «Հարգանք մարդու 
իրավունքների նկատմամբ դժվար է կառուցել, սակայն 
հեշտ՝ ոչնչացնել: Մարդու իրավունքներն ընդունող 
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յուրաքանչյուր հասարակություն պետք է 
շարունակաբար աչալրջորեն խթանի և պաշտպանի այդ 
մարդկանց իրավունքները»,- և ավելացրել. «Մեզ համար 
շատ հաճելի է միացնել մեր ձեռքերը Հայոց 
ցեղասպանության թանգարան – ինստիտուտի հետ՝ 
խթանելու կրթությանը, իրազեկմանը և մարդու 
իրավունքների շուրջ երկխոսությանը»: 
Իսկ ՀՑԹԻ տնօրեն Հայկ Դեմոյանն իր խոսքում կարևորեց 
շեշտել. «Հայոց ցեղասպանությունը մարդու 
իրավունքների շատ կարևոր պատմություն է: 
Մարդկության դեմ հանցագործության հասկացությունն 
առաջացել է ի պատասխան հայ ժողովրդի դեմ 
իրականացրած մի շարք սարսափելի խախտումների: 
Այս համագործակցությունը կօգնի Հայոց 
ցեղասպանության պատմությունը հասցնել ավելի լայն 
լսարանի՝ ի շահ եկող սերունդների»: 
Կանադայի մարդու իրավունքների թանգարանի 
հանդիսավոր բացումը նախատեսվում է 2014 թ. 
սեպտեմբերին: Երկու կողմերը պայմանավորվածություն 
ձեռք բերեցին նաև 2015թ. ՄԻԿԹ-ում Հայոց 
ցեղասպանությանը նվիրված ժամանակավոր 
ցուցադրության կազմակերպման շուրջ:  
Կանադա կատարած այցի շրջանակներում ՀՑԹԻ տնօրեն 
Հ. Դեմոյանը հանդիպումներ ունեցավ Տորոնտոյի և 
Մոնրեալի հայ համայնքների ներկայացուցիչների հետ, 
որի ընթացքում քննարկվեց Հայոց ցեղասպանության 
հարյուրամյակի կապակցությամբ համատեղ 
միջոցառումներ անցկացնելու և ընդհանուր 
ռազմավարություն մշակելու հարցեր: 
 
ՄՄ անդամակցությունը կհանգեցնի 
Հայաստան ներկրվող ապրանքների 

գների կտրուկ բարձրացման 
 

 
 
Նոյեմբեր 12, 2013  
Հայաստանի առաջիկա անդամակցությունը Մաքսային 
Միությանը(ՄՄ) ըստ էության նշանակում է հրաժարում 
սակագնային լիբերալ քաղաքականությունից ու անցում 
ՄՄ առանձին անդամների համար հովանավորչական 
քաղաքականության: Պարզաբանենք կարեւորագույն 
սննդամթերքի՝ շաքարավազի օրինակի հիման վրա, որը 
մեծ քանակությամբ ներկրվում է Հայաստան երրորդ 
երկրներից: 
I կիասմյակում Հայաստանը ներկրել է ավելի քան 27,2 
հազար տոննա շաքարավազ ավելի քան 571 դոլար մեկ 
տոննայի դիմաց մաքսային արժեքով: Ընդ որում առյուծի 

բաժինը պատկանում է Բրազիլիային(90.6 տոկոս)՝ 549 
դոլար մեկ տոննայի դիմաց մաքսային արժեքով ու մեր 
ցամաքային հանրապետությունից 11 հազար կմ 
հեռավորության վրա: 
Ծավալի մեծ տարբերությամբ երկրորդ տեղում է 
«հարեւան» Ռումինիան(8.5 տոկոս), որտեղից նշված 
ժամանակում շաքարավազ է ներկրվել 765 դոլար մեկ 
տոննայի դիմաց մաքսային արժեքով: Ռումինիայում 
նախապես շաքարավազն արտադրվում էր տեղական 
շաքարեղեգի հումքից, սակայն վերջին ժամանակներում 
լայնորեն տարածվել է համեմատաբար էժան 
բրազիլական  հումքը: Այս մթերքի մյուս քանակությունը 
Հայաստանը ներկրում է մի շարք այլ երկրներից: 
Չնայած սեփական ծավալուն արտադրությանը(անցյալ 
տարի ավելի քան 5 մլն տոննա)՝ մեր հյուսիսային 
հարեւանն, այնուամենայնիվ, ստիպված էր շաքար 
ներկրել, ինչպես նաեւ հումք արտադրության համար: 
Այսպես, վերջին երեք տարիներին Ռուսաստանը ներկրել 
է ավելի քան 5,2 մլն տոննա շաքարավազ՝ մոտ 3,4 մլդր 
դոլար արժողությամբ՝ ընդ որում, նույնպես 
առավելապես Բրազիլիայից(70 տոկոս): 
Սակայն շաքարավազի(ինչպես նաեւ մի շարք այլ 
մթերքների) ռեսուրսների իրավիճակը Ռուսաստանում 
մեր համեմատ արմատապես այլ է: Այս երկրում ՄՄ 
սակագներում արտացոլված հովանավորչությունը 
արտահայտվում է բարձր մաքսային տուրքերով՝ 
տեղական արտադրանքի մրցունակության ապահովման 
նպատակներով: 
Նախ նշենք, որ անգամ ՄՄ ներսում 
համագործակցությունը իդեակալական չէ: Ամեն անդամ 
երկիր, բնականաբար, փորձում է պաշտպանել իր 
շահերը: Ասենք, նույն շաքարավազի հարցում լուրջ 
խնդիրներ էին ծագել Բելոռուսի ու Ռուսաստանի միջեւ: 
Ռուսաստանը երկարատեւ դադարից հետո երկու տարի 
առաջ նույնպես շաքարավազ արտահանեց: Սակայն 
ԻԿԱՌ փորձագետների գնահատմամբ ընթացող տարում 
նա պետք է կտրուլ ավելացնի հումքի ներկրման 
ծավալները: Նշենք, որ նոյեմբերի սկզբի դրությամբ 
Ռուսաստանում շաքարեղեգի բերքը կազմել է 34,2 մլն 
տոննա՝ նախորդ տարվա 38,4-ի համեմատ: Ի վերջո, այս 
երկրում շաքարավազի հետ կապված խնդիրները 
բավական են… 
ՄՄ-ում կիրառվում է  երրորդ երկրներից շաքարեղեգի 
ներմուծման հատուկ մաքսատուրք(այսինքն 
յուրաքանչյուր միավորի դիմաց),   I կիսամյակում 250 
դոլարի չափով շաքարավազի եւ 270 դոլարի չափով 
երկրորդ կիսամյակում: Ըստ այսպես կոչված «սպիտակ» 
շաքարի, այսինքն, արտադրանքը, որը ներկայացված է 
մեր մանրածախ ցանցում, մաքսային տուրքը կազմում է 
340 դոլար տոննայի դիմաց: Այդ գործիչները հայտնվում 
են «Մաքսային միության միասնական մաքսային 
սակագնի» դեպքում, որը գործողության մեջ դրվեց 2010 թ. 
սկզբից: 
Հայաստանում է շաքարի դեպքում գործում է 
ադվալորային (այսինքն մաքսային արժեքի տոկոսներ) 10 
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տոկոս չափով տուրքը: Ըստ հաշվարկների, այս տարվա I 
կիսամյակում միջին վճարը կազմել է մոտ 57 դոլար մեկ 
տոննա շաքարի դիմաց, որը ցածր է ՄՄ տուրքերից 
ինչպես «սպիտակ» շաքարավազի, այնպես էլ շաքարի 
ճակնդեղի դեպքում: 
Հասկանալի է, որ ՄՄ Հայաստանի անդամակցությունից 
հետո «մեր» տուրքերը կվերանայվեն: Պարզ է նաեւ, որ 
ՄՄ բարձր դրույքների կիրառումը կհանգնեցնի 
Հայաստան ներկրվող ապրանքների կտրուկ 
թանկցաման, այդ թվում սննդամթերքի: 
«Զգայուն ապրանքների ցանկը, որի վերաբերյալ 
ներմուծման մաքսային տուրքի որոշումը Մաքսային 
միության հանձնաժողովն ընդունում է կոնսենսուսով», 
ներառում է գրեթե բոլոր ապրանքները: Խնդիրն այն է, որ 
այդ սակագներն արդեն հաստատվել են ՄՄ ներկա 
անդամների կողմից ու դժվար թե Հայաստանի համար 
նվազեցվեն... 
Նշենք, որ ՄՄ սակագնային քվոտաներում(որոնց 
շնորհիվ կարելի է որոշակի ժամանակահատվածում 
որոշակի քանակությամբ ապրանքներ ներմուծել 
համեմատաբար ցածր տուրքերով), կիրառվում են միայն 
հումք հանդիսացող որոշ գյուղատնտեսական 
արտադրանքների դեպքում: Վերամշակված 
արտադրանքի դեպքում այդ զիջումները չեն գործում: 
Այժմ հաստատվում է, որ ներկրվող ռուսական բնական 
գազի զրոյական սակագնի կիրառման դեպքում դրա 
վերջին թանկացումը Հայաստանի համար 
փոխհատուցվում է: Սակայն, ոչ ոք չի համարձակվի 
կանխատեսել, թե արդյոք նույնը կլինի գինը ռուսական 
գազի դեպքում, թե առաջիկայում եւս հերթական անգամ 
գինը կբարձրանա… 

Սմբատ Գրիգորյան 
 

Ռազմական փորձագետ.  
Բոննի փորձագետները պարզել են, որ 

Հաաստանը սպառազինության 
մակարդակով չի զիջում Ադրբեջանին 

 
Նոյեմբեր 12, 2013  
Բոննի կենտրոնի զեկույցը կարելի է գնահատել որպես 
խոստովանություն, որ Հայաստանը սպառազինության 
մակարդակով հետ չի մնում Ադրբեջանից: Այս մասին 
հայտարարել է ռազմական փրձագետ Արկադի 

Գրիգորյանը, NEWS.am-ի թղթակից խնդրանքով 
մեկնաբանելով Բոննի կոնվերսիայի միջազգային 
կենրոնի ամենամյա սպառազինության գլոբալ ինդեքսը: 
Ռազմական փորձագետը ընդգծել է, որ առայժմ լիովին 
հասկանալի չէ, թե ինչպես է հաշվարկն իրաանացվել եւ 
թե ինչ թվյալների վրա հիմնվելով են արվում զեկույցի 
եզրակացությունները, սակայն դրանից պարզ երեւում է, 
որ ադրբեջանական կողմի անվերջ խոսակցություններն 
այն մասին, որ «Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն 
գերազանցում է Հայաստանի բյուջեն», դատարկ են: 
Միեւնույն ժամանակ Արկադի Գրիգորյանը 
կասկածամտությամբ է վերաբերում այն պնդումներին, 
որ Հայաստանը ռազմականացման մակարդակով 
չորրորդ հորիզոնականում է: «Դրան այնքան էլ չեմ 
հավատում՝ հաշվի առնելով այնպիսի երկրների 
առկայությունը, ինչպիսին է Հյուսիսային Կորեան»,-
ընդգծել է ռազմական փորձագետը: 
2013-ի համար ներկայացված սպառազինման գլոբալ 
ինդեքսի տվյալների համաձայն՝ 2012-ին Հայաստանը 
զբաղեցրել է չորրորդ հորիզոնականը՝ 724.12 
ցուցանիշով: Նախորդ տարվա տվյալներով՝ Հայաստանը 
հինգերորդ հորիզոնականում էր: Աշխարհի 
ամենառազմականացված երկիրը՝ սկսած 2007-ից, 
շարունակում է հանդիսանալ Իսրայելը: Այս տարվա 
վարկանիշում Ադրբեջանը ութերորդ հորիզոնականում է: 
 

²ñó³Ë 
 

Փայլակ Հայրապետյանը ԼՂ 
իշխանություններին Արցախում ոսկու 

եւ նավթի առկայության մասին 
կարեւոր փաստաթղթեր է ներկայացրել 

 

 
 
Նոյեմբեր 12, 2013  
Սնանկացման եզրին կանգնած գործարար Փայլակ 
Հայրապետյանը Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետին 
կարեւոր փաստաթղթեր է փոխանցել՝ ԼՂ տարածքում 
ոսկու, նավթի եւ այլ հանքերի առկայության մասին եւ 
խնդրել նրանց թույլտվությունը տարածքում 
ուսումնասիրություն սկսելու համար: Այս 
մասին NEWS.am-ի թղթակցի հետ զրույցում ասաց 
գործարար Փայլակ Հայրապետյանը եւ ավելացրեց, որ 
այդ փաստաթղթի վրա  լավագույն մասնագետներն են 
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աշխատել: «Սակայն արդեն մի քանի ամիս է՝ ոչ մի 
պատասխան: Նրանք ընդամենը պետք է պատասխանեին 
ես իրավունք ունեմ այդ գործը անելու, թե ոչ: Ես այստեղի 
գործերով դեռ խառն եմ, որ մի քիչ կարգավորվի, անձամբ 
եմ գնալու եւ փորձելու ուսումնասիրել ԼՂ ընդերքը»,- 
ասաց Փայլակ Հայրապետյանը: 
Ավելի վաղ տեղկացրել էինք, որ Փայլակ Հայրապետյանի՝ 
Ղարաբաղում գտած եւ Ուկրաինա ուղարկված  ոսկու 
լաբորատոր ստուգումների արդյունքներով ոսկի 
հայտնաբերվել էր, սակայն այն ստանալու համար 
ծախսերը ավելի շատ կլինեին, քան արդյունքը: 
 

 «Հայերը կռվում էին խիզախորեն և 
հուժկու, այնինչ ազերիները վախենում 
էին նրանց դեմ մերձամարտի ելնել». 

չեչեն նախկին գրոհայինը` 
ղարաբաղյան պատերազմի մասին 

 
 Ներկայացնում ենք չեչեն նախկին գրոհային Ալի 
Համզատովի` 2010 թ.-ին տված հարցազրույցը 
կրճատումներով: 
«Ես ակկիացի եմ (չեչեն): Ծնվել եմ 1970 թ.-ին Գրոզնիում: 
1991 թ.-ից մասնակցել եմ իմ ժողովրդի ազատագրական 
պայքարին: 1993 թ.-ին մոտ երկու ամիս չեչեն 
ուղղահավատների խմբի հետ կռվել եմ Ղարաբաղում 
հայերի դեմ: Ադրբեջանցի-թուրք «եղբայրների» հետ կռվել 
ենք «անհավատների» դեմ: Մեր ամիրի հետ 
պայմանավորվել էինք, որ յուրաքանչյուր սպանված հայի 
դիմաց պետք է ստանանք 200 դոլար: 
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1993 թ.-ի հունիսին մեզ` մոտ 120 շահիդների, 
ուղարկեցին հայկական Ագդերա (Մարտակերտ) գյուղի 
շրջան, ուր մենք ամրացանք թիվ 203 բարձունքում` 
անտառապատ լանջերի մոտ: Ճիշտն ասած, հայերին 
«բազարներ» էինք անվանում, ես հայերի մի քանի անգամ 
տեսել եմ Գրոզնիում` կենտրոնական շուկայում: Ճիշտն 
ասած, ատում էի նրանց, ինչպես ռուսներին: 
Մենք` 60-70 հոգով, նրանց (հայերի) հետ առաջին անգամ 
ընդհարվեցինք հաջորդ գիշեր, երբ նրանք փորձեցին 

թիկունքից մտնել մեր ու թալիշների միջև: Թշնամու 
կրակը ճնշվեց:  
Այդպիսի տոկունություն և խիզախություն չէինք 
սպասում նրանցից:Հայերը սկզբունքորեն գերի չէին 
հանձնվում, հարձակվում էին գիշերները` առանց 
անկանոն կրակոցների: Մենք այդ գրոհները կնքեցինք 
«տարօրինակ», քանի որ ֆիդայինները, ինչպես իրենք էին 
իրենց կոչում, բարոյական բարձր պատրաստվածություն 
ունեին, հմտորեն քողարկվում էին, սիրում էին գրոհել 
անսպասելի: Դա սարսափի էր մատնում թյուրք 
«եղբայրներին», որոնք մի քանի զոհից հետո անկանոն 
փախչում էին: Ազերիների երկու զորամաս փոխարինվեց 
դասալքության և իրար վրա կրակելու հետևանքով: 
Հայերը ճիշտ էին ասում. ամիր Ասլանբեկը վստահ էր, որ 
նրանք վաղ թե ուշ դուրս են մղելու ազերիներին: 
Ապշեցուցիչ է... : Մենք, թալիշներն ու մյուս 
կովկասցիները կռվում էինք Կովկասի մեկ այլ ժողովրդի 
դեմ, երբ թուրքերը փախչում ու չէին մասնակցում 
կռիվներին: Հայերը ուժեղ ու համարձակ մարտիկներ են, 
ոչ ռուսների ու ազերիների նման: Հիշում եմ` լեզգիները 
նրանց (ադրբեջանցիներին) անվանում էին 
ազերոչխարներ ստախոսության և վախկոտության 
համար: 
Ես վստահ եմ, որ այն ժամանակ մենք սխալ ընտրություն 
կատարեցինք. կովկասցին չպետք է կռվի կովկասցու 
դեմ` անկախ դավանած կրոնից: Հայերը չէին թալանում, 
այնինչ թուրքերը կռվում էին միայն դրա համար, հայերը 
կռվում էին խիզախորեն և հուժկու, այնինչ ազերիները 
վախենում էին նրանց դեմ մերձամարտի ելնել և օրերով 
սպասում էին օդուժի հարվածներին: 
Վերջում, երբ գնում էինք Ղարաբաղից, ոչ ոք ազերիներից 
փող չստացավ, իբր դուք վատ եք կռվել, հետո ինչ, որ 
այդքան անհավատների եք սպանել: Մենք զայրացանք, 
սակայն ամիրը` իմաստուն մարդ, հանգստացրեց մեզ: 
Հետո Իչկերիա գալով իմացանք, որ գերագույն 
հրամանատար ամիր Բասաևը նույնպես կռվել է 
Ղարաբաղում: Ղարաբաղից հետո լիովին փոխվել էր 
բոլորիս վերաբերմունքը ոչ միայն հայերի, այլ նաև 
թյուրք-ազերիների նկատմամբ»: 
 

Հայերեն երգեր կատարող թուրք 
երգչուհին հայտարարել է, որ բոլոր 

հայերն իր բարեկամներն են 
 
Նոյեմբեր 05, 2013  
Թուրք հայտնի երգչուհի Սեզեն Աքսուն հերթական 
համերգի ժամանակ հայտարարել է, որ բոլոր հայերն իր 
բարեկամներն են։ 
Թուրքական Mansettv.com-ի փոխանցմամբ՝  թուրք 
հայտնի երգչուհի Սեզեն Աքսուն համերգի ժամանակ 
հանդիսատեսի հետ կիսվել է իր սիրո պատմությամբ եւ 
հիշել իր սիրեցյալ հայազգի Օնո Թունչին՝  (Հովաննես 
Թունջբոյաջյան՝ Արտո Թունջբոյաջյանի եղբայրը-խմբ՝) 
մեկ անգամ եւս հարգելով նրա հիշատակը։ 
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Սեզեն Աքսուն, դիմելով հանդիսատեսին, ասել է. 
«Գիտեք, ես 10 տարի Օնոյի հարսն եմ եղել։ Այդ 
պատճառով աշխարհի բոլոր հայերն իմ բարեկամներն 
են»։  Այս խոսքերից հետո դահլիճը պայթել է բուռն 
ծափահարություններից։ 
Նշենք, որ Օնո Թունչը 1996-ի հունվարի 14-ին մասնավոր 
օդանավով Բուրսայից Յալովա վերադառնալու 
ժամանակ վթարի էր ենթարկվել եւ զոհվել:  
Սեզեն Աքսուն իր երգացանկում ունի բազմաթիվ 
հայկական երգեր եւ շատ անգամ կատարել է դրանք 
տարբեր բեմերում։ 
Ներկայացնում ենք Սեզեն Աքսուի կատարմամբ հայերեն 
երգերը։  
 

²ñ»õÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý 
 

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԺՈՂՈՎԻ 

(ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ) 
 

ՁԵՒԱՎՈՐՄԱՆ, 
ԸՆՏՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹԵԱՆ 
ՅԱՏՈՒԿ 

ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
 

 
ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ 

Արևմտյան Հայաստանի Ազգային 
ժողովի (Խորհրդարանի) ձևավորման 

մասին 
 
Փարիզ, Ֆրանսիա, 24 մայիսի, 2013 թ.  

 
Հարգելի՛ հայրենակիցներ  

 
Արևմտյան Հայաստանի Ազգային խորհուրդը, Արևմտյան 
Հայաստանի վտարանդի կառավարությունը և Արևմտյան 
Հայաստանի Ազգային ժողով (Խորհրդարան) ձևավորող 
հատուկ հանձնաժողովը, ստանձնելով Արևմտյան Հայաստանի 
պետական համակարգերի կազմավորման ու ստեղծման, 
հայերի գոյության ու ինքնության պահպանման, Արևմտյան 
Հայաստանի տնտեսության վերականգնման ու վերաշինության 
պատասխանատվությունը,  
 
Հայտարարում են` 

 Ստեղծել Արևմտյան Հայաստանի Ազգային ժողով 
(Խորհրդարան), որն իրականացնելու է հայության 
ուժերի համախմբումը:  

 Հենքային համարել Հայկական հարցի՝ Հայոց 
պահանջատիրության լուծման խնդրում ազգային 
միասնությունը և հայոց անժամանցելի իրավունքը:  

 Ընդունել մեկ բանաձև. հայ ժողովուրդը պետք է ապրի 
ինքնաբավ, իսկ ապագայում մեկ միասնական և 
անկախ Հայոց պետության կազմում:  

 
Առաջնորդվում են՝ 
ա) Արևմտյան Հայաստանի հայերի Ազգային խորհրդի 
պաշտոնական հայտարարությամբ (ընդունված՝ 2004 թվականի 
դեկտեմբերի 17-ին) և «Արևմտյան Հայաստանի հայերի 
իրավունքների մասին» հռչակագրով (ընդունված` 2007 
թվականի հունվարի 20-ին): 

բ) Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարության 
ստեղծման (ընդունված՝ 2011 թվականի փետրվարի 4-ին) և 
Արևմտյան Հայաստանի պետական համակարգի մասին 
որոշումներով (ընդունված՝ 2011 թվականի մարտի 2-ին): 
գ) 2012 թվականի նոյեմբերի 30-ի Արևմտյան Հայաստանի 
հայերի՝ Արևմտյան Հայաստանի Ազգային ժողով 
(Խորհրդարան) ձևավորելու մասին 5-րդ վեհաժողովի 
որոշմամբ: 
 
Հռչակում են, որ՝  
Նկատի առնելով այն փաստը, որ հակառակ մարդկային 
բարոյականության և ցանկացած իրավունքի՝ ճանաչելու Հայոց 
իրավունքները բնօրրան հայրենիքի նկատմամբ, Թուրքիայի 
իրարհաջորդ կառավարություններ՝ սուլթանական, 
երիտթուրքական և քեմալական, 1894-1923 թթ. իրականացրել 
են Հայերի ցեղասպանություն և բռնագաղթ, որի միջոցով 
աննախադեպ փոփոխել են ազգագրական պատկերը 
տարածաշրջանում, իսկ հետևանքում կրճատելով հայերի թիվը 
բռնազավթված տարածքներում, որպես «հավելավճար» իրենց 
հանցագործությունների՝ խախտել են ազգությունների միջև 
բնականոն հարաբերակցությունը՝ Արևմտյան Հայաստանում, և 
նկատի առնելով վերոհիշյալ ողջ իրողությունը հռչակում են, որ՝  
Արևմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 
իրավասությունը տարածվում է ինչպես Արևմտյան Հայաստան 
պետության քաղաքացիների, այնպես էլ Արևմտյան 
Հայաստանի բռնագրավված երկրամասի՝ Արևմտյան 
Հայաստանի իրավական (de jure) և փաստական (de facto) 
տարածքների վրա՝ նկատի ունենալով՝ 
 
ա) Հայաստան - Թուրքիա սահմանազատումը` համաձայն 
ԱՄՆ-ի 28-րդ Նախագահ Վուդրո Վիլսոնի Իրավարար վճռի (22 
նոյեմբերի, 1920 թ.):  
բ) Պատմական Հայաստանի, այդ թվում` Արևմտյան 
Հայաստանի և Կիլիկյան Հայաստանի անկախությունը՝ 
համաձայն ՄԱԿ-ի՝ «Գաղութային երկրներին և 
ժողովուրդներին անհապաղ անկախություն տրամադրելու 
մասին» հռչակագրի (14 դեկտեմբերի, 1960 թ.):  
գ) Որպես բնիկ ժողովուրդ՝ Արևմտյան Հայաստանի հայերի 
ունեցած պատմական, ծագումնաբանական, մշակութային, 
քաղաքակրթական, պետականաստեղծ անժամկետ և 
անժխտելի իրավունքները՝ համաձայն ՄԱԿ-ի «Բնիկ 
ժողովուրդների իրավունքների մասին» հռչակագրի (13 
սեպտեմբերի, 2007 թ.): 
 
Վերոհիշյալ իրավասությունը տարածվում է Արևմտյան 
Հայաստանի հետևյալ նահանգների և տարածքների վրա՝  
1. Վան,  
2. Բիթլիս,  
3. Էրզրում (Կարին),  
4. Տրապիզոն (Համշեն),  
5. Սիվաս (Սեբաստիա),  
6. Դիարբեքիր (Տիգրանակերտ),  
7. Խարփութ (Խարբերդ),  
8. Կիլիկիա (այդ թվում՝ Կեսարիա, Մարաշ, Ադանա, Զեյթուն, 
Այնթափ, Անտիոք), 
9. Կարս (և Սուրմալու),  
10. Ջավախք,  
11. Նախիջևան:  
 
Առաջնորդվելով վերը նշված փաստաթղթերով և դրույթներով՝ 
Արևմտյան Հայաստանի Ազգային խորհուրդը, Արևմտյան 
Հայաստանի վտարանդի կառավարությունը և Արևմտյան 
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Հայաստանի Ազգային ժողով (Խորհրդարան) ձևավորող 
հատուկ հանձնաժողովը  
 
Հայտարարում են, որ՝  
ստեղծվում է Արևմտյան Հայաստանի Ազգային ժողով 
(Խորհրդարան) ձևավորող Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողով (ԿԸՀ), որը լիազորված է կազմակերպելու և 
անցկացնելու ընտրական ողջ գործընթացը:  
(Տե՛ս Արևմտյան Հայաստանի Ազգային ժողով (Խորհրդարան) 
ձևավորող Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքը՝ 
http:www.western-armenia-election.org): 

 
Քաղաքացիների գրանցումը  
Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներ են բոլոր այն անձինք, 
ովքեր կարող են հիմնավորել թե՛ իրենց տարագրյալ լինելը 
Հայրենիքից (Արևմտյան Հայաստանից), թե՛ իրենց ծագումը՝ 
նույնիսկ մի քանի սերունդ վաղեմությամբ (ուղիղ ժառանգական 
կապով):  
 
1) Արևմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 
ընտրություններին մասնակցելու ցանկություն հայտնած 
Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիների, ինչպես նաև 
հայրենակցական ու հայրենասիրական հասարակական 
կազմակերպությունների և միությունների գրանցման 
գործընթացն իրականացվում է՝ 2013 թ. մայիսի 24-ից մինչև 
դեկտեմբերի 1-ը: 
2) Ընտրություններին մասնակցելու ցանկություն հայտնած 
Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիները գրանցվում են 
հետևյալ կայքում՝ 
http://www.western-armenia-election.org/votes/Enregistrement2013-fr-
arm.php 
 
Թեկնածուների գրանցումը 
1) 2013 թ. հունիսի 1-ից սկսվում է Արևմտյան Հայաստանի 
Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) պատգամավորության 
թեկնածուի կողմից իրականացվող ստորագրահավաքը՝ 
հատուկ հաստատված ձևաթղթերի միջոցով:   
2) Արևմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովը (Խորհրդարանը) 
բաղկացած է Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներից: 
Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացու անձնագիր ունենալը 
պարտադիր է պատգամավորության թեկնածուի համար:  
3) Թեկնածուների գրանցումն իրականացվում է 2013 թ. 
հոկտեմբերի 1-ից ժամը 08:00, մինչև հոկտեմբերի 22-ը՝ ժամը 
24:00:  
4) Ընտրություններն անցկացվում են 2013 թ. նոյեմբերի 22-ից 
ժամը 08:00, մինչև դեկտեմբերի 1-ը՝ ժամը 00:00 (Կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովի կայքի միջոցով կամ գրավոր):  
5) Ընտրությունների արդյունքները Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի կողմից հաստատվում և հրապարակվում են 
2013 թ. դեկտեմբերի 17-ին:  
6) Առաջադրվելու համար թեկնածուն պետք է ներկայացնի 
Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիների նվազագույնը 100 
ստորագրություն:  
7) Թեկնածուն պետք է ներկայացնի ինքնակենսագրություն և 
գործունեության համառոտ ծրագիր:  
8) Արևմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 
պատգամավորության թեկնածուները գրանցվում են հետևյալ 
կայքում՝  
http://www.western-armenia-election.org/votes/Candidature2013-fr-
arm-en-ru.php 
http://www.western-armenia-election.org/Consultation-
Electorale/2013/Teqnadzouneri_timoume-2013.pdf 

http://www.western-armenia-election.org/Consultation-
Electorale/2013/Requete_de_candidature-2013.pdf 
 
Հաստատում են, որ՝  
Արևմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 
պատգամավորության թեկնածուները, որոնք պաշտոնապես 
ընդունում են Արևմտյան Հայաստանի Ազգային խորհրդի և 
Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարության 
Հռչակագիրը և հիմնադիր փաստաթղթերը, կարող են 
ինքնաառաջադրվել և կամ ներկայացվել հայրենակցական ու 
հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունների և 
միությունների, Արևմտյան Հայաստանի Ազգային խորհրդի ու 
Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարության կողմից:  
 
Արևմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 
ձևավորման հիմնական մեխանիզմները, այդ թվում՝ 
կանոնակարգի նախագիծը, որով հաստատվում է Արևմտյան 
Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) առաջին 
նստաշրջանի գումարման ժամկետը, պատգամավորների 
քանակը, հայրենակցական ու հայրենասիրական 
հասարակական կազմակերպությունների և միությունների 
ներգրավման օրինակարգը՝ հաստատված Արևմտյան 
Հայաստանի Ազգային խորհրդի կողմից: 
 
Կոչ են անում համայն հայությանը՝  
պաշտպանելու ու հաստատելու իր անսակարկելի և 
անժամանցելի իրավունքները, որի կարևորագույն 
գործողություններից մեկը Արևմտյան Հայաստանի Ազգային 
ժողովի (Խորհրդարանի) ձևավորումն է, ակտիվորեն 
մասնակցելու այս ընտրություններին՝ Արևմտյան Հայաստանի 
քաղաքացիություն ձեռք բերելու և դրա ընձեռած բացառիկ 
հնարավորության շրջանակներում:  
 
Արևմտյան Հայաստանի Ազգային խորհրդի նախագահ` 
Արմենակ Աբրահամեան 
 
Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարության 

վարչապետ՝ 
Տիգրան Փաշաբեզյան 
 
Արևմտյան Հայաստանի Ազգային ժողով (Խորհրդարան) 
ձևավորող 
հատուկ հանձնաժողովի պատասխանատու` 
Արմեն Տեր-Սարգսյան 
 

 

 
Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի 

Ներկայացուցչութիւն, Ֆրանսա 
 
Représentation en France du Conseil National d’Arménie Occidentale 

BP 61  
92224 BAGNEUX CEDEX – FRANCE 

 
stat.gov.wa@haybachdban.org 

 
-------------------- 

 
-fr-election.org/votes/Candidature2013-armenia-http://www.western

ru.php-en-arm  
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Դինքի սպանության մեղավորները 
դարձել են նախարար ու 

պատգամավոր. թուրք կուսակցապետ 
 

 
 
Նոյեմբեր 06, 2013  
 
Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր «Ժողովրդա-
հանրապետական» կուսակցության առաջնորդ Քեմալ 
Քըլըչդարօղլուն ասել է, թե Հրանտ Դինքի սպանության 
մեջ մեղավորների պաշտոնները բարձրացվել են։ 
Թուրքական Taraf-ի հետ հարցազրույցի ժամանակ 
«Ժողովրդա-հանրապետական» կուսակցության 
առաջնորդ Քեմալ Քըլըչդարօղլուն, անդրադառնալով 
Հրանտ Դինքի սպանության գործով դատավարությանը, 
ասել է, թե իշխանություններն այս գործին 
բավականաչափ հետամուտ չեն։ 
«Սպանության մեջ պատասխանատուների պաշտոնները 
բարձրացվեցին։ Որոշները դարձան պատգամավոր եւ 
նախարար։ Սա, իրոք, 21-րդ դարի Թուրքիային հարիր 
չէր։  Մարդուն փողոցի մեջտեղում սպանում են, որի 
սկիզբը դրվել էր Տրապիզոնում։ Ամբողջ ընթացքից 
տեղյակ էին, գիտեին, որ սպանելու են Դինքին, բայց 
միջոցներ չձեռնարկեցին կանխելու համար։ 
Սպանությունը տեղի ունենալուց հետո ամբողջ մեղքը 
փորձում են գցել մի քանի հոգու վրա եւ փակել գործը։ 
Մենք դա չենք ընդունում։ Դինքը մեր մարդն էր։ Լրագրող 
էր, մտավորական։ Անհրաժեշտ է, որ 
ժողովրդավարության եւ իրավունքի պաշտպան 
պետությունը մեղավորներին հայտնաբերի։ Եթե չի 
հայտնաբերում, ուրեմն ինքը հանցակից է։ Իշխող 
կուսակցությունն այդ սպանության հանցակից է»,-ասել է 
Քըլըչդարօղլուն։  
 
Թուրքիայում իսլամացած հայերին 
ամենից շատ տանջում է թաքցրած 

ցավը 
Նոյեմբեր 16, 2013 
Ստամբուլում կայացած Իսլամացած հայերին նվիրված 
կոնֆերանսին հայերը եւս հրավեր են ստացել եւ 
կոնֆերասին ներկայացրել են զեկուցումներ, որոնք 
վերաբերվել են բռնի իսլամացած կանանց եւ 
հայությանը:Այս մասին այսօր` նոյեմբերի 16-ին 
հրավիրված ասուլիսին ասաց  Հնագիտության եւ 

ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող, 
համշենագետ Սերգեյ Վարդանյանը՝ խոսելով 
Ստամբուլում կայացած Իսլամացած հայերին նվիրված 
կոնֆերանսի ու իսլամացած հայերի հիմնախնդիրների 
մասին: 

 
 
Նա ասաց, որ կոնֆերանսը տեղի է ունցել նոյմբերի 2-4-ը 
եւ անվտանգությունը կազմակերպված է եղել  բարձր 
մակարդակով: Մասնակցել են հինգ երկրների 
գիտնականներ եւ լսել են 26 զեկուցում: Հայաստանից 
մասնակցել են չորս հոգի: «Իմ զեկուցումը եղեռնի զոհերի 
եւ վկաների մասին էր»,- ասաց Սերգեյ Վարդանյանը: 
Խոսելով Իսլամացած հայերի ներկայիս խնդիրների 
մասին՝ նա պատմեց, որ նրանք զրուցելիս առաջինը 
խոսում են իրենց մեջ պահած գաղտնի ցավի մասին: «Չեն 
ցանկացել իրենց ընտանիքի ծագման մասին խոսել: Դա 
վտանգավոր է եղել, ինչը ցավ է: Վերջին մի քանի տարվա 
ազատության շունչը թույլ տվեց որոշ չափով 
բարձրաձայնել իրենց ողբերգության, թաքցրած ցավի 
մասին: Վշտի դեպքում ասում են պատմի, խոսի այդ 
մասին, որ թեթեւանաս: Հիմա նոր-նոր սկսել են խոսել 
իրենց ցավի մասին: Մարդկանց երեսին մինչեւ հիմա էլ 
այդ դեպքում ասում են, թե դու գայավուր ես, երկրորդ 
տեսակի թուրք ես, առաջին տեսակի թուրք չես»,-
պատմեց Սերգեյ Վարդանյանը եւ ավելացրեց, որ դեռ 
վիճակագրություն չկա, թե քանի ծպտյալ հայ է ապրում 
այնտեղ: 
 

Հայկազուն Ալվրցյան.  
Թուրքիայում մոտ երկու միլիոն 

ծպտյալ հայեր կան 
 
Նոյեմբեր 16, 2013  
Թուրքիայում իսլամացած հայերի խնդիրը այսօր դարձել 
է հանրության համար լուրջ քաղաքական խնդիր: Այս 
մասին նոյեմբերի 16-ին հրավիրված ասուլիսին ասաց   
«Արևմտահայոց հարցերի ուսումնասիրության կենտրոն» 
գիտահետազոտական հիմնադրամի տնօրեն Հայկազուն 
Ալվրցյանը՝ խոսելով իսլամացած հայերի 
հիմնախնդիրների մասին: 
 
Նրա խոսքով, հարցի  նկատմամբ կա մի քանի 
տեսակետ` իշխանության, ազգայնամոլների` գորշ 
գայլերի եւ նրանց մամուլի եւ այս խնդիրը լավագույնս 
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գիտակցող եւ խնդրին ճիշտ լուծում տվող 
մտավորականության, որոնք պահանջում են այս հարցը 
պարզել: Հայկազուն Ալվրցյանը նաեւ նշեց, որ 
իսլամացած հայերը մեծ խումբ են, որոնց մեջ կա երկու 
խումբ: Մի խումբը հաշտվել է եւ չի ցանկանում հիշել 
անցյալը` վախ կա, ցեղասպանություն են տեսել, 
ունեցվածքի, կյանքի վտանգ: Իսկ մյուս խմբին կոչում են 
ծպտյալ հայեր` ներքին կյանքում պահել են լեզուն, 
ավանդույթները, ամուսնությունները, կրոնական 
հակումները եւ այսօր ցանկանում են բացահայտ խոսել 
իրենց ազգային ինքնության մասին: 
 

 
 
Բանախոսը նշեց, որ թվում է, թե քիչ բան գիտենք ծպտյալ 
եւ իսլամացած հայերի մասին, բայց այնպես չէ, որ ոչինչ 
չգիտենք: «Բավականին շատ հետազոտություններ են 
կատարվում եւ որոշ տվյալներ մեզ արդեն հայտնի են: 
Մենք ունենք ոչ օդից վերցված տեղեկություններ, որը 
այսօր թվային տեսք էլ է ստանում: Այդ տվյալներով՝ մենք 
ունենք մոտավորապես իսլամահայության,` 
համշենահայերն էլ գումարած, երեք միլիոնից ավել, մոտ 
չորս միլոն հայեր: Դրանցից մեկուկես երկու միլիոնը 
ծպտյալ հայեր են: Սա ճշմարտությունից շատ հեռու լինել 
չի կարող»,- ասաց Հայկազուն Ալվրցյանը: 
 
Թուրքիայում մոր հայ լինելը հայտնած 
լրագրողը ենթարկվել է հարազատների 

սպառնալիքներին 
 
Հոկտեմբեր 08, 2013  
Թուրքիայի ժամանակակից լրագրողների միության 
նախագահ Ահմեդ Աբաքայը հայտնել է, թե նույնիսկ իր 
հարազատներից է սպառնալիքներ ստացել, երբ 
մամուլով ասել է, որ իր մայրն իր ամբողջ կյանքում 
թաքցրել է հայ լինելը եւ դրա մասին ինքը գիրք է գրել։ 
Թուրքական Radikal-ի փոխանցմամբ՝ գրող-լրագրող 
Ահմեդ Աբաքայն իր մոր մասին գրած «Հոշանայի վերջին 
խոսքը» գրքի շնորհանդեսի ժամանակ պատմել է, որ երբ 
ինքը մամուլով հայտնեց, որ գիրք է գրել 82 տարեկանում 
իր հայ լինելը բացահայտած մոր մասին, ենթարկվել է 
նույնիսկ իր հարազատների սպառնալիքներին։ «Երբ 
այսօր իմ բարեկամներն ինձ նման բաներ են ասում, 

ուրեմն բնական է, որ մայրս այդքան տարիներ վախեցել է 
հայտնել իր հայ լինելը»,-նշել է Աբաքայը՝ շեշտելով, թե իր 
մայրը խնդրել էր, որ մինչ իր մահը ոչ-ոքի չասի իր հայ 
լինելու մասին։ 
 

 
 
Ահմեդ Աբաքայը պատմել է, որ գիրքը գրելուց շատ 
զգացմունքային պահեր է ապրել եւ որոշ հատվածներ 
գրելուց երկար արտասվել է։ 
 
Նշենք, որ Թուրքիայի ժամանակակից լրագրողների 
միության նախագահ Ահմեդ Աբաքայի «Հոշանայի վերջին 
խոսքը» գրքի նախաբանում գրված է հետեւյալը. 
«Մանկուց ի վեր ալեւիական մշակույթով մեծացած մի 
կին, իր հայ լինելը 82 տարի շարունակ իր ընտանիքից, 
երեխաներից, թոռներից կթացքնի՞: Մի գյուղ 82 տարի եւ 
 այսօր կլռի՞: 
 
Ինչեւէ, մի օր, իր ամենակրտսեր որդուն՝ ինձ, պատմեց 
իրականությունն իր մանրամասներով:  Հաջորդ օրը 
վթարի հետեւանքով կորցրեց գիտակցությունը,  որից 
հետո մահացավ: Գրելով Հոշանայի այս գաղտնիքը, 
անհրաժեշտ համարեցի ներկայացնել նրա կյանքից 
մանրամասներ,  որոնք ձգվել են մինչեւ իմ մանկություն 
եւ երիտասարդ տարիներ»: 
 
Թուրքիայում հայ ընտանիքը բացառիկ 

պատմական լուսանկարների 
ցուցահանդես է բացել 

 
Հոկտեմբեր 31, 2013  
Թուրքիայի Ամասիա նահանգի Մերզիֆոնի շրջանում 
ապրող Արմեն Ցոլակ Մարսոբյանը հայրենի քաղաքում 
ներկայացրել է իր նախնիների կողմից 1872-1923 
թվականներին արված մոտ 600 լուսանկարները։ 
 
Թուրքական Bugun պարբերականի փոխանցմամբ՝ 
Ամասիայի հայերից Արմեն Ցոլակ Մարսոբյանն իրենց 
ընտանեկան արխիվից հանել է իր 1872-ից 1923 
թվականներին Սըվազում, Մերզիֆոնում, Սամսունում, 
Քոնիայում եւ Ամասիայում արված մոտ 600 
լուսանկարներ, որոնք ունեն բացառիկ պատմական 
նշանակություն։ 
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Պատմական լուսանկարների ցուցահանդեսի բացումը 
տեղի է ունեցել Մերզիֆոնի քաղաքապետի եւ բազմաթիվ 
քաղաքացիների ակտիվ մասնակցությամբ։ 
 

 
 
Արմեն Ցոլակ Մարսոբյանը նշել է, թե շատ երջանիկ է, որ 
իր ընտանիքին պատկանող լուսանկարները 
ցուցադրվում են հենց նրանց ապրած հողերում։ 
 

 
 
 

 

 

 
 
Թուրքիայի խորհրդարանում կարող են 
հայեր լինել. քուրդ կուսակցապետ 

 

 
 
Հոկտեմբեր 31, 2013 
Հանդիպումների նպատակով ԱՄՆ-ում գտնվող 
Թուրքիայի քրդական «Խաղաղություն եւ 
ժողովրդավարություն» (BDP) կուսակցության նախագահ 
Սելահաթին Դեմիրթաշն անդրադարձել է Թուրքիայում 
նոր ձեւավորված Ժողովուրդների դեմոկրատական 
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(HDP) կուսակցությանը՝ շեշտելով, թե այն մեծ անելիք 
ունի Թուրքիայում։ 
Թուրքական CNNturk-ի փոխանցմամբ՝ BDP-ի նախագահ 
Սելահաթին Դեմիրթաշը Վաշինգտոնում հայտարարել է, 
թե նոր ստեղծված HDP-ի արդյունքում BDP-ն չի 
փակվելու, սակայն BDP-ն ընտրություններին 
կմասնակցի HDP-ի ցուցակներով։ 
Դեմիրթաշը շեշտել է, թե HDP-ն մասնակցելու է 
խորհրդարանական ընտրություններին՝ հատելով 10 
տոկոս շեմը եւ խորհրդարան մտցնելով ամենաքիչը 70 
պատգամավոր։  Նա նշել է, թե այդ պատգամավորների 
մեջ կարող են լինել թե գլխաշորով պատգամավորներ, թե 
հայեր։ 
Նշենք, որ նորաստեղծ HDP-ի խորհրդի կազմի մեջ են 
ընդգրկվել հայ համայնքից Ստամբուլի Յեշիլքոյի 
հայկական դպրոցի տնօրեն Գարո Պայլանը, 
դիարբեքիրցի հայտնի հայ գրող Մկրտիչ Մարկոսյանը։ 
 
Թուրք կուսակցապետը, ում մայրը հայ 

է, պատասխանել է Հայոց 
ցեղասպանության հետ կապված 

հարցին 
 

 
 
Նոյեմբեր 04, 2013 
 
Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր «Ժողովրդա-
հանրապետական» (CHP) կուսակցության առաջնորդ 
Քեմալ Քըլըչդարօղլուն, ում մայրը ըստ պնդումների հայ 
է, թուրքական Taraf-ի հետ զրույցում պատասխանել է 
նաեւ Ցեղասպանության հետ կապված հարցին։ 
Թուրքական Taraf-ի լրագրողի հարցրել է Քեմալ 
Քըլըչդարօղլուին, թե ինչպես նա կմեկնաբաներ 1915 
թվականին տեղի ունեցածը։ 
1915-ին այս հողերում հայ ժողովուրդ կար, 
սակայն հիմա չկա։ Հայ ժողովրդի գլխին եկածը 
մեկնաբանելու համար ինչ որակում կտաք 
դրան։ 
1915-ին տեղի ունեցածը դիտում եմ որպես Օսմանյան 
պատմության դրամատիկ իրադարձություններից մեկը։ 
Դե չտեսնելը անհնարին է։ Բայց այդ խնդրում չենք 
հավատում, որ բավականաչափ աղբյուրներ եւ 

արխիվներ են բացվել։ Ոչ միայն օսմանյան, այլ նաեւ 
ռուսական եւ հայկական արխիվներն են անհրաժեշտ 
բացել։ 
Այսինքն, դրամատի՞կ եք ասում։ 
Անշուշտ, երբ նայում ենք այդ օրերին մարդկանց 
պայմաններին, ինչպես էին մի շրջանից մյուս շրջան 
ուղարկում, հազարավոր մարդիկ մահանում էին, կին, 
տղա, երեխա եւ այլք... Երբ նայում ես, հասկանում ես, որ 
դրամատիկ մի իրավիճակ է։ 
Մոտենում է 2015-ը (Հայոց ցեղասպանության 
100-րդ տարելիցը), որպես կուսակցություն ի՞նչ 
եք մտածում անել։ 
Եթե ուզում եք ճիշտը իմանալ, ասեմ, մեզ Թուրքիայի 
ԱԳՆ-ից ասել են, որ որոշ պատրաստություններ են 
տեսել։ Որպես կուսակցություն, մեր տեսակետն այն է, որ 
այդ իրադարձությունները պետք է պատմաբանները 
օբյեկտիվ կերպով լուսաբանեն հասարակության համար։ 
Այդ համատեքստում եթե բացվեն արխիվները, բոլոր 
մանրամասնությունները իմանալու հնարավորություն 
կլինի։ Մենք էլ կիմանանք, հասարակությունն էլ կիմանա, 
պատմաբաններն էլ կիմանան։ 
Նշենք, որ 2 տարի առաջ, երբ Քեմալ Քըլըչդարօղլուն 
դարձավ կուսակցապետ, նրա հակառակորդները 
փորձում են նրա վարկանիշին խփել՝ վիրավորական 
ենթատեքստով հայտարարելով, թե նրա մայրը հայ է։ 
Մի առիթով թուրքական Milliyet-ի թղթակցի հետ 
զրույցում Քեմալ Քըլըչդարօղլուն նշել էր, թե հնարավոր 
է, որ իր մայրը հայ է։ «Իմ ընտանիքի էթնիկ ինքության 
վերաբերյալ հարցաքննություն անելը հակասում է 
մարդու իրավունքներին։ Մայրս կարող է եւ հայ է»,-ասել 
էր Քըլըչդարօղլուն։ 
 
Վանի Բերկրիի ջրվեժը ոչ-ոք այդպես 

շքեղ չէր տեսել  
 

 
 
Նոյեմբեր 09, 2013  
Տարվա տաք եղանակներին մշտապես Վան այցելող 
զբոսաշրջիկների ուշադրության կենտրոնում գտնվող 
Բերկրիի ջրվեժն իր գեղեցկությամբ ներկայացել է նաեւ 
գիշերով։ 
Թուրքական Turkiyegazetesi կայքի փոխանցմամբ՝ 
հայտնի լուսանկարիչ Ալի Իհսան Օզթուրքը Վանի 
Բերկրիի ջրվեժը գիշերով լուսանկարել է՝ ստանալով 
հրաշք կադր։ 
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Լուսանկարիչն աշխատել է Canon 5D Mark 3 
լուսանկարչական ապարատով։ Նա հրաշք կադրը 
ստանալու համար գործի է անցել երեկոյան 19։30-ին եւ 
միայն 02։30-ից մինչեւ 03։30-ը ընկած մեկ ժամվա մեջ 
արել հիշյալ կադրը։ 
Canon 5D Mark 3-ի հատուկ հնարավորությունների 
շնորհիվ կարողացել է մեկ ժամ լուսանկարում անել, որի 
արդյունքում ստացված կադրում շատ պարզ տեսնում 
ենք աստղերի շարժը՝ իրենց հետագծերով։ 
Նշենք, որ Բերկրիի ջրվեժը (ներկայում անվանվում է 
Մուրադիյե) գտնվում է Բերկրի գետի վրա, որն իր հերթին 
սկիզբ է առնում  Թոնդրակ լեռից, հոսում 
Վասպուրականի լեռներին զուգահեռ, անցնելով 65 կմ 
տարածություն եւ թափվում Վանա լիճը։ Բերկրիի ջրվեժը 
գտնվում է Վան քաղաքից 90 կմ հեռավորության վրա։ 
 
Վանի հայկական Սուրբ Բարդուղիմեոս 

եկեղեցին զբոսաշրջիկների 
ուշադրության կենտրոնում է 

 

 
 
Հոկտեմբեր 12, 2013  
Վանի Բաշքալեի շրջանում գտնվող եւ 1915-ից հետո 
լքված հայկական Սուրբ Բարդուղիմեոս եկեղեցին 
զինվորականների հեռանալուց հետո հայտնվել է Վան 
այցելող զբոսաշրջիկների ուշադրության կենտրոնում։ 
Թուրքական Paros.com կայքի փոխանցմամբ՝ Վանի 
Բաշքալեի շրջանի Ալբայրաք գյուղում գտնվող 
հայկական Սուրբ Բարդուղիմեոս եկեղեցին գրավում է 
շրջան այցելող օտարեկրյա զբոսաշրջիկներին։  
Քանի որ, երկար տարիներ եկեղեցին եղել է զորամասի 
տարածքում եւ գյուղ զբոսաշրջիկներ չեն այցելել, այժմ 
գյուղացիները մեծ ոգեւորությամբ են դիմավորում 
եկեղեցի այցելած բոլոր զբոսաշրջիկներին։ 
Նշվում է, որ զբոսաշրջիկներն այցելում են նաեւ 
հարեւանությամբ գտնվող Յանալ գյուղի Սուրբ Խաչ 
եկեղեցին։ 
Ավելի վաղ, Թուրքիայի Մշակույթի եւ տուրիզմի Վանի 
նահանգային վարչության պետ Մուզաֆեր Աքթուղ նշել 
էր, թե 3-րդ դարում կառուցված եկեղեցին բացվել է 
այցելությունների համար, սակայն երկար տարիներ 
անխնամ թողնված եկեղեցին կարիք ունի 

վերանորոգման։ Նա շեշտել րէ, թե վերականգնման 
համար համապատասխան աշխատանքներ են 
ընթանում։ 
 

ØÇç³½·³ÛÇÝ 
 

ԱՄՆ-ի Կոնգրեսի Ներկայացուցիչները 
կոչ են արել Սպիտակ տանը թույլատրել 
հայ որբերի գորգի ցուցադրությունը 

 
08/11/2013  tert.am 

 
 
ԱՄՆ-ի Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի մոտ 30 
օրենսդիր, այդ թվում նաև արտաքին հարցերի 
հանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոյսը, հայամետ 
կոնգրեսականներ Ադամ Շիֆը, Ֆրենկ Փալոնեն, Բրեդ 
Շերմանը, կոչ են արել Սպիտակ տանը վերանայել 
որոշումն ու թույլ տալ Հայոց ցեղասպանությունից 
մազապուրծ եղած հայ որբերի ձեռքով գործված գորգի 
ցուցադրությունը։ Այս մասին տեղեկացնում է 
asbarez.com-ը՝ ԱՄՆ-ի Հայ դատի հանձնախմբին 
(ANCA) հղումով։ 
Նամակի հեղինակները հիշեցրել են, որ մոտ 10 տարի 
շարունակ հայ-ամերիկյան կազմակերպությունները 
պարբերաբար խնդրել են Սպիտակ տանն ու 
պետդեպարտամենտին թույլ տալ գորգի 
հրապարակային ցուցադրությունը։ 
 Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ The Washinghton Post 
պարբերականն ու National Public Radio-ն հայտնել էին 
այն մասին, որ Սպիտակ տունը, նախապես ձեռքբերված 
պայմանավորվածության շրջանակներում, պետք է 
ժամանակավորապես Սմիթսոնյան թանգարանին 
հանձներ «որբերի գորգը», որպեսզի այն որոշ ժամանակ 
ցուցադրության հանվեր։ Սակայն սեպտեմբերին, 
անհայտ պատճառներով, Սպիտակ տունը փոխել է իր 
որոշումը՝ հրաժարվելով տրամադրել նմուշը։ 
 Public Radio International-ի հետ զրույցում Washington Post-ի 
մշակութային քննադատ Ֆիլիպ Քենիքոթն ընդգծել է, որ 
Սպիտակ տունը որևէ կերպ չի բացատրել իր մեժումը, սակայն, 
ամենայն հավանականությամբ,  ԱՄՆ-ի կառավարությունը դա 
արել է՝ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները չփչացնելու 
համար։ 
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 «Որբերի գորգը» գործվել է 1920թ., իսկ 1925թ. որպես նվեր 
մատուցվել է ԱՄՆ-ի նախագահ Քելվին Քուլիջին՝ ի նշան 
երախտագիտության ցեղասպանությունից փրկված հայ որբերի 
նկատմամբ ցուցաբերած աջակցության։ 
 11.7 մ բարձրությամբ և 18.5 մ լայնությամբ գորգը գործել են 
լիբանանյան «Գազիր» որբատան սաները, ովքեր 10 ամիս են 
ծախսել այն ավարտին հասցնելու համար։ 
 «Որբերի գորգի» փորձագետ Միսակ Քելեշյանը նշել է, որ 
ժամանակին հայկական գորգի թեման լայնորեն լուսաբանվել է 
ամերիկյան ԶԼՄ-ներում, այդ թվում՝ New York Times-ում և 
Washington Post-ում։ 
Ստորև ներկայացված տեսանյութում Քելեշյանը նկարագրում է 
«որբերի գորգի» ճամփորդությունը. 

 
Թուրքիայում Ցեղասպանության 
մասին խոսող քուրդ երաժշտի դեմ 
դատական հայց են ներկայացրել 

 

 
 
Հոկտեմբեր 31, 2013  
Թուրքիայի Դերսիմ նահանգում (ներկայում այն Թունջելի 
է կոչվում-խմբ) ծնված եւ թուրքական իշխանությունների 
դեմ բավականին խիստ հայտարարություններով հայտնի 
քուրդ հայտնի երաժիշտ Ֆերհաթ Թունչի դեմ հերթական 
դատական հայցն է ներկայացվել։ 
Թուրքական Sabah-ի փոխանցմամբ՝ Մալաթիայի ծանր 
հացագործությունների գործերով դատարանը Ֆերհաթ 
Թունչի դեմ դատական հայց է ներկայացրել՝ 
պահանջելով նրան ազատազրկել 3 տարով։ Դատարանը 
քուրդ արվեստագետին մեղադրում է հատուկ 
իարավասություններով դատարանները թիրախ 
դարձնելու եւ ահաբեկչական կառույցը քարոզելու մեջ։ 
Դատարանի հայցը կապված է 2012 թվականին Դերսիմի 
Մնձուրի փառատոնի ժամանակ Թունչի 
հայտարարության հետ, որում նա ասել էր, թե 
Մալաթիայի ծանր հանցագործությունների գործերով 
դատարանն աշխատում  է 37 թվականին Սեյիթ Ռըզային 
եւ ընկերներին կախաղան հանած դատարանների պես։ 
Նշենք, որ Ֆերհաթ Թունչն իր հարցազրույցներում կամ 
հրապարակախոսություններում խոսում է Թուրքիայում 
տեղի ունեցած ցեղասպանությունների դատապարտման 
անհրաժեշտության մասին։ 
«Ցեղասպանություններն ու կոտորածները մարդկության 
պատմության մութ էջերն են կազմում։ Մութ էջերից 

կազմված իրենց պատմությանը հետ առերեսումից 
խուսափոխ պետությունները շարունակում են 
հանցանքներ գործել։ 1915-ի Հայոց ցեղասպանության 
հետ նույն կերպ չառերեսվող, նույնիսկ մի ներողությունը 
շատ համարող պետական ավանդույթի դեմ ենք 
կանգնած»,-ամիսներ առաջ հայտարարել էր Ֆերհաթ 
Թունչը։ 

Աշխարհի կոմունիստական 
կուսակցությունները Թուրքիայի 
վարչապետի ռեժիմը ռեակցիոն են 

ճանաչել 
Նոյեմբեր 18, 2013  

 
Պորտուգալիայի մայրաքաղաք Լիսաբոնում կայացած 
Կոմունիստական ու աշխատավորական 
կուսակցությունների 15-րդ Միջազգային հանդիպման 
մասնակիցները «իրենց սոլիդարությունն են հայտնել 
Սիրիային ու սիրիացիներին՝ կապված 
իմպերիալիստական ագրեսիային հակազդելու հետ: Այդ 
քաղաքականությունն իրականացնում են 
տարածաշրջանային ռեակցիոն ռեժիմների ու սիոնիզմի 
ուժի միջոցով»: 
Իրենց հայտարարությունում կուսակցություններն 
ընդգծել են, որ այդ դավադրությունն ուղղված է նրան, որ 
«Սիրիային շեղեն իմպերիալիզմի ու սիոնիզմի դեմ 
պայքարի ուղուց, տարածաշրջանի երկրներին 
պարտադրեն գաղութային հեգեմոնիա ու հարված 
հասցնեն ազգային-ազատագրական ուժերին»,-
հաղորդում է սիրիական պետական տեղեկատվական 
ՍԱՆԱ գործակալությունը: 
Կոմունիստները խստագույնս դատապարտել են ԱՄՆ 
կողմից ցանկացած միջամտություն կամ ուժի կիրառման 
սպառնալիք: 
Կուսակցությունները քննադատել են Սիրիայում 
ահաբեկիչների հանցագործությունները, որոնց զոհ են 
դարձել հազարավոր խաղաղ բնակիչներ: Իսկ այդ 
ոճրագործությունները հովանավորվու են 
իմպերիալիստական ռեժիմին հարող այնպիսի երկրների 
կողմից, ինչպիսիք են Թուրքիան ու Սաուդյան Արաբիան: 
 

Թուրքական իշխանությունների 
համար 2014-ը Հայատանի հետ 

հարաբերությունների կարգավորման 
տարի է. AKŞAM 

 
Նոյեմբեր 19, 2013   
Թուրքական իշխանությունները  «զրո խնդիր 
հարեւանների հետ» քաղաքականության լիակատար 
ձախողումից հետո որոշել են 2014-ում կրկին փորձել այն։ 
Թուրքական Akşam պարբերականը ներկայացրել է 2014-
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ի համար թուրքական իշխանությունների ծրագրած 
քաղաքականությունը հարեւանների հետ։ 
Թուրքական Akşam-ի լրագրող Հաքքը Քուրբանն իր 
հրապարակման մեջ ներկայացրել է 2014-ի համար 
թուրքական իշխանությունների 5 կետանոց 
ճանապարհային քարտեզը, որտեղ ներառված է նաեւ 
Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման 
հարցը։  
Նշվում է, թե 2014-ը թուրքական իշխանությունների 
համար Հայաստանի հետ հարաբերությունների 
կարգավորման տարի է դառնալու։ «Իշխանությունները 
քննարկել են մի տարբերակ, ըստ որի, հայկական կողմը 
հանձնում է 7 շրջաններից 2-ը, հնարավորություն տալիս, 
որ Ադրբեջանը կապվի Նախիջեւանի հետ եւ բացվում է 
հայ-թուրքական սահմանը»,-գրել է թուրք լրագրողը։ 
Հրապարակման մեջ նաեւ ասվում է, որ 2014-ին 
թուրքական իշխանությունների օրակարգում կլինեն 
Կիպրոսում հանրաքվեի հարցը, Իրաքի հետ նոր 
հարաբերություններ սկսելը, Իսրայելի հետ 
լարվածության թուլացումը եւ Սիրիայում 
ընտրությունների խնդիրը։  
 

Դավութօղլուն անակնկալ 
հայտարարություն է արել հայ-

թուրքական սահմանի բացման հետ 
կապված 

 

 
 
Նոյեմբեր 07, 2013  
Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի մոտենալուն 
զուգահեռ, Թուրքիայի իշխանությունների՝ Հայաստանի 
հետ հարաբերությունների կարգավորմանն ուղղված 
իմիտացիոն քայլերը սկսել են ակտիվանալ։ 
Թուրքական Haber1 կայքի փոխանցմամբ՝ Թուրքիայի 
արտգործնախարար Ահմեդ Դավութօղլուն երկրի 
խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների 
հանձնաժողովում ներկայացրել է իր գերատեսչության 
աշխատանքները, որի ժամանակ պատասխանել է նաեւ 
«Ազգայնական շարժում» (MHP) կուսակցության Իգդիրից 
ընտրված պատգամավոր Սինան Օղանի՝ հայ-
թուրքական սահմանի բացման հետ կապված հարցին։ 
Դավութօղլուն հաստատել է, որ հայ-թուրքական 
սահմանի բացման համար իրենք աշխատանքներ են 
իրականացնում։ «Այո, այդպիսի աշխատանքներ ենք 

անում։ Եթե կարողանանք Ադրբեջանին համոզել, 
անակնկալ կարող ենք անել։ Հայաստանի հետ սահմանի 
վրա աշխատանքներ են իրականացվում։ 2015-ին 
ուղղված մեր աշխատանքներն էլ շարունակվում են։ Մեր 
պահանջն այն է, որ Ղարաբաղից դուրս գան։ Եթե այդ 
խնդրում մի զարգացում լինի, կբացվի թե սահմանը, թե 
երկաթգիծը։ Իհարկե, դա ցանկանում ենք Ադրբեջանի 
հետ միասին անել»,-ասել է Դավութօղլուն՝ նկատելով, որ 
դա Ադրբեջան կատարելիք այցի գլխավոր թեմաներից է 
լինելու։ 
 

Թուրքիայի ազգային 
հետախուզության ծառայության 

(MIT) բյուջեն ավելացել է 2 
անգամ 

 

 
 
Հոկտեմբեր 22, 2013  
 
Թուրքիայի ազգային հետախուզության ծառայությանը 
հատկացվող գումարն աչքի է ընկնում տարեց տարի 
խիստ աճով՝ 2014-ին կազմելով 1 մլրդ 58 մլն լիրա (550 
մլն դոլար)։ 
Թուրքական Internethaber կայքի փոխանցմամբ՝ 
Թուրքիայի ազգային հետախուզության ծառայության 
ներկայիս ղեկավար Հաքան Ֆիդանի պաշտոնավարման 
առաջին տարում՝ 2010-ին, MIT-ի բյուջեն կազմում էր 523 
մլն լիրա, ինչը 2011-ին կազմեց 665 մլն, 2012-ին՝ 751 մլն, 
2013-ին՝ 995 մլն եւ 2014-ին՝ 1 մլրդ 58 մլն լիրա։ 
Նշվում է, որ MIT-ի ծախսերի նման աճը 
պայմանավորված է տեխնոլոգիական զարգացումների 
հետ, քանի որ այժմ աշխարհում հետախուզությունը 
մարդու միջոցով հետախուզելու փոխարեն տեղը զիջում է 
տեխնոլոգիական հետախոզությանը, իսկ 
կիբերհետախուզությանը թանկ տեխնոլոգիաներ 
անհրաժեշտ։ 
Բացի այդ, նախատեսվում է, որ MIT-ի եւ Զինված ուժերի 
համատեղ օգտագործման համար ձեռք է բերվելու 
հետախուզական նավ, որը տվյալներ կհավաքի թե 
ծովում, թե ցամաքում։  Հիշյալ նավից ունեն ընդամենը 4 
երկիր՝ ԱՄՆ-ը, Ռուսաստանը, Գերմանիան եւ Իսրայելը։  
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Թուրքիան կողոպտո՞ւմ է 
Ադրբեջանին 

 

 
 

Նոյեմբեր 08, 2013  
Հայտնի է դարձել գազի սակագինը, որն Ադրբեջանը 
վաճառում է Թուրքիային: Այս տեղեկությունները երկար 
ժամանակ գաղտնի էին պահվում եւ օրերս այն հասանելի 
է դարձել հանրությանը: 
Ինչպես գրում է virtualaz.org-ը, վկայակոչելով «Hürriyet» 
պարբերականը, Թուրքիան էներգակիրների վրա 
ծախսում է վաթսուն միլիարդ դոլար: Մինչեւ այս տարվա 
վերջ այդ գումարը կարող է ավելանալ եւս երկու 
միլիարդով: 
Ներկայումս Թուրքիային գազն ու նավթը հիմնականում 
մատակարարում են Ռուսաստանը, Իրանն ու 
Ադրբեջանը: Հատկանշական է, որ ադրբեջանական գազը 
Թուրքիայում շատ ավելի էժան է, քան մյուս երկրներում: 
Այսպես, իրանական գազը Թուրքիայում արժի մեկ 
խորանարդ մետրի դիմաց 490 դոլար, ռուսականը՝ 420, 
ադրբեջանականը՝ 320: 
Ընդգծենք, որ Թուրքիան ամեն ամիս Ադրբեջանից գնում 
է վեց միլիարդ խորանարդ մետր: Հաշվի առնելով գնային 
տարբերությունը, Ադրբեջանը ամեն տարի միջինում չի 
ստանում 600 միլիոն դոլար: 
Պարբերականը նաեւ գրում է, որ TANAP 
խողովակաշարի շահագործման արդյունքում, դրանով 
անցնող գազի 10 միլիարդ խորանարդ մետր գազից 8-ը 
կմնա Թուրքիայում: Իսկ դա նշանակում է, որ «գազային 
պակասորդը» միայն աճելու է: 
Ամենայն հավանականությամբ՝ ադրբեջանական գազի 
նման էական տարբերությունները պայմանավորված են 
«եղբայրական» հարաբերություններով: Թուրքիան՝ 
ցուցադրելով անշահախնդրության հրաշքներ, փաստացի 
վաճառում է իր աջակցությունը: 
 

Թուրքիան նախազգուշացրել է 
Ավստրալիային հետագա քայլեր 

չձեռնարկել Հայոց ցեղասպանության 
ճանաչման հարցում 

 
Նոյեմբեր 16, 2013  
Թուրքիան նախազգուշացրել է Ավստրալիային հետագա 
քայլեր չձեռնարկել Հայոց ցեղասպանության 
պաշտոնական ճանաչման հարցում, որպեսզի խուսափեն 

փոխադարձ հարաբերություններում ու 2015թ.-ին 
Գալիպոլիի իրադարձությունների 100-ամյակի առթիվ 
միջոցառման ժամանակ խափանումներից: Այդ մասին 
գրում է «The Sydney Morning Herald»-ը: Ի պատասխան 
ավստրալական Նոր Հարավային Ուելս նահանգի 
վարչապետ Բարի Օ’Ֆարելը հայտարարել է, որ ցավալի 
է, երբ Գալիպոլիի իրադարձությունների 100-ամյակը 
ծառայեցվում է քաղաքական նպատակներին: 
Թուրքիան նաեւ հասկացրել է, որ չի ողջունում Նոր 
Հարավային Ուելս նահանգի պատգամավորների 
մասնակցությունը միջոցառմանը նախագծի 
երկկուսակցական աջակցության պատճառով, որը առաջ 
է քաշել Օ'Ֆարելը ու որտեղ նշվում է Հայոց 
ցեղասպանության դատապարտման մասին: Թուրքիայի 
խորհրդարանի խոսնակ ջամիլ Չիչեկի 
նախազգուշացումն ուղարկվել է 8000 տոմսերի 
հրապարակային վիճակահանության նախօրեին, որոնք 
նախատեսված էին ավստրալացիների համար, ովքեր 
Գալիպոլիում պետք է 2015թ.-ի ապրիլի 25-ին 
մասնակցեն հատուկ արարողությանը: 
Չիչեկը Նոր Հարավային Ուելսի խորհրդարանին կոչ է 
արել հետ կանչել իր բանաձեւը՝ հայտարարելով, որ 
Հայոց Ցեղասպանության մասին հաղորդագրություններն 
«առ այսօր հավաստի չեն»: «Մենք Թուրքիայի հայ 
համայնքների հետ խնդիրներ չունենք: Մենք խնդիրներ 
ունենք սփյուռքահայության հետ, որը շարունակում է 
տարածել այս փաստարկը»,- հայտնել է նա: 
 
Ոչինչ չի կարող արդարացնել Հայոց 
ցեղասպանությունը. թուրք լրագրողի 
պատասխանը թուրք պատգամավորին 

 

 
 
Նոյեմբեր 12, 2013  
Թուրք հայտնի լրագրող Օրալ Չալըշլարն անդրադարձել 
է թուրք պատգամավոր Վահիթ Էրդեմի նամակին 
ուղղված իրեն, որտեղ պատգամավորը հիշեցնում է, թե 
հայերը Էրզրումում կոտորած են արել, իսկ լրագրողը 
խոսում է Հայոց ցեղասպանությունից։ 
Թուրքական Radikal-ի հայտնի լրագրող Օրալ Չալըշլարն 
իր հերթական հրապարակման մեջ տեղադրել է 
Թուրքիայի իշխող «Արդարություն եւ զարգացում» 
կուսակցության պատգամավոր Վահիդ Էրդեմի՝ իրեն 
ուղղված նամակին, որտեղ պատգամավորը 
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քննադատում է լրագրողին Հայոց ցեղասպանությունը 
ճանաչելու մասին եւ հիշեցնում, թե Էրզրումում հայերը 
կոտորած են արել։ 
Թուրք լրագրողն իր պատասխանում գրել է, որ թուրքերը 
պետք է իմանան, որ Էրզրումում հայերի իրականացրած 
դաժանությունները չեն կարող անդրադառնալ 1915-ի 
ցեղասպանության իրողության վրա։ «Որ թուրք ենք, չի 
նշանակում, որ ստիպված ենք պաշտպանել 1915-ի 
հանցագործությունները։  Ի վերջո, տեղի ունեցածի 
հետեւանքով մի մեծ ժողովուրդ հազարավոր տարիներ 
ապրած իր հողից տեղահանության, կոտորածի, 
պետական գիտակցված քաղաքականության 
հետեւանքով վերացվեց։ 
Այն ժամանակ էլ հայերի կոտորածին «ոչ» ասող Լիջեի 
քայմաքամ Հուսեյին Սեմիի պես թուրքեր կային։ Նրանք 
էլ մեր պապերն են։  2015-ին մի տարի է մնացել։ Ամբողջ 
աշխարհին կարող ենք հայտարարել, որ հարգում ենք 
ապրիլի 24-ին կորցրած մեր համերկրացիներին եւ չենք 
ընդունում այդ կոտորածը»,-գրել է Օրալ Չալըշլարը։ 
Օրալ Չալըշլարը քիչ թվով թուրք մտավորականների 
թվում է, ովքեր ճանաչում են Հայոց ցեղասպանությունը։ 
Նա 2012-ի ապրիլի 24-ին մասնակցել է Ստամբուլի 
Թաքսիմ հրապարակում Հայոց ցեղասպանության 
զոհերի հիշատակին նվիրված սգո միջոցառմանը։ 
 
Քուրդ պաշտոնյան ծաղիկ է դրել Հայոց 

ցեղասպանության հիշատակին 
նվիրված հուշարձանին 

 

 
 
Հոկտեմբեր 12, 2013  
Թուրքիայի քրդաբնակ Դիարբեքիր քաղաքի Սուր 
վարչական տարածքի քաղաքապետ Աբդուլլահ 
Դեմիրբաշը հոկտեմբերի 10-ին ծաղիկներ է դրել Հայոց 
ցեղասպանության հիշատակին նվիրված հուշարձանին, 
որը գտնվում է ամերիկյան Ռոդ-Այլենդ Փրովիդենս 
նահանգի մայրաքաղաքում: Այդ մասին գրում է «The 
Armenian Weekly»-ին: 
Հուշարձանի մոտ ունեցած ելույթում Դեմիրբաշն ասել է.« 
Մենք խոնարհվում ենք ի հիշատակ բոլոր նրանց, ովքեր 
զրկվել են կյանքից»: Նա հավելել է, որ 1915թ.-ին եղեռնի 
իրագործման ընթացքում որոշակի դեր են ունեցել 

քրդերը, ինչպես նաեւ ընդգծել է անցյալ հայացք նետելու 
կարեւորությունը: Քաղաքապետը կոչ է արել թուրքական 
պետությանը ներողություն խնդրել ու քավել մեղքը: 
«Ներողություն խնդրելը վկայում է հասունության 
մասին»,- եզրափակել է նա: Քաղաքապետին ուղեկցում 
էին Նոր Անգլիայի հայ եւ քուրդ համայնքների 
ներկայացուցիչներ: 
Հիշեցնենք, որ անցյալ ամիս Դեմիրբաշը քրդերի անունից 
ներողություն էր խնդրել հայերի եւ ասորիներին ջարդի ու 
տեղահանության համար: Ներողությունը հնչել էր 
Թուրքիայում զանգվածային սպանություններին զոհ 
գնացածների հիշատակին նվիրված հուշահամալիրի 
բացման պաշտոնական արարողությանը: «Մենք 
կշարունակենք մեր պայքարը, որպեսզի հասնենք 
փոխհատուցման»,- հայտարարել է նա: 

 
Øß³ÏáõÛÃ 
 

Արաք 
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Արաքի դպրոցի սաները 

 
Արաքի հայոց ազգային դպրոցի աշակերտներ,  որոնք 
տարբեր բնագաւառներում  յատուկ հաջողութիւններ  
են արձանագրել: 

Դասաւորումը,  ազգանուների 
առաջին տառերի Այբ բենական 
Հերթականութեամբ : 
   
Աղաջանեան Շաքէն, ծնւել է Արաք 
քաղաքում, տարրական և 
միջնակարգ ուսումը ստացել է 
ծննդավայրում, միշտ 
հանդիսանալով առաջին աշակերտ: 

Իսկ բարձրագոյն ուսումը, Երկու Լիսանսիէ 
կոչումով, մէկը Անգլէրէն և Եւրոգիտական ճիւղում, 
իսկ միւսը փիլիսոփայական, հոգէբանութեան և 
ընկերաբանութեան մարզերում, Թէհրանի 
բարձրագոյն համալսարանից:                      
Փոխադրւելով Մ.Նահանգներ յաճախել է Քոլոմբիա 
համալսարան, ուր աւարտել է Մագիստրոս 
արւեստիս կոչումով, մասնագիտանալով Անգլ-
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ևրոպական բաղդատական գրականութեան և 
փիլիսոփայութեան  ճիւղերում:  
Նաև Նիւ-եորքի համալսարաներից արժանանում է 
փիլիսոփոյութեան վարպետի տիտղոս, ամենաբարձր 
նիշերով: 
Նա պաշտօնավարել է Պարսկաստանի, նաև Նիւ-
Եորքի համալսարաներում: Օր Շաքէն հմուտ էր 
հայերէն աշխարհաբառ և գրաբառ լեզուներին, 
Պարսկերէն առաւելաբար, Անգլերէն, Ֆրանսերէն, 
Գերմաներէն, Անգլոսաքսոն լեզուներին:  
Արժանացել է Պրոֆէսորի բարձրագոյն տիտղոսի, 

հրաւիրւել մասնակցելու 
Փարիզում, առաջին 
հայկական համագումարին, 
որպէս Ամերկահայ բարձր 
մտաւորական: 
 
Ամիրեան-Աճեմեան Սաթօ: 
Ծնւել է 1938  թւականին Արաք 
քաղաքում: Նախնական և 
միջնակարգ կրթութիւնը ստացել 
է ծննդավայրում, ապա Թեհրանի 

Քուշէշ- Մարիամեան  Միջնակարգ դպրոցում : 
Գրել է սկսել  պատանեկան տարիքից: Առաջին 
բանաստեղծութիւնները լոյս են տեսել «Լուսաբեր»  
մանկապատանեկան և Արփի մանկական          
ամսագրքերում: 
Երկար տարիների  դադարից  յետոյ, վերսկսել է գրել, 
«Ալիք» օրաթերթի,  «Շիրակ», 
«Նավասարդ»,«Բագին»,«Գարուն»,ամսագրերու և 
«Ասպարէզ« օրաթերթում:  
Պարգեւատրւել է Նէրսէս Շնորհալի գրական ֆոնդին, 
երկրորդ կարգի մրցանակով: Հայոց լեզւի դասատուի 
պաշտօն է վարել Թէհրանի հայոց ազգային «Նայիրի» 
«Ռոստոմ» և «Ալիշան» դպրոցներում: Անդամակցում 
է Իրանահայ գրողների Միւթեան, որտեղ երկու 
շրջան  եղել է նաև վարչութեան անդամ: 
2002 թւին լոյս է տեսել Սաթօի Ա.-ի «Հրաժեստից 
առաջ» բանաստեղծութիւնների  ժողովածուն: 

 
 Բալասանեան Ամիրեան Սոնեա, 
Ծնւել է 1942  թւին, Արաք 
քաղաքում: Նախնական ուսումը 
Աւարտելով,  շարունակում է   
Ֆիլադէլֆիաի գեղարւեստական 
աքադէմեաի,   նկարչական 
բնագաւառում, պարգևատրւելով  

Լիսանս վկայականի: Ապա ուսումը շարունակում է 
Ֆիլադոլֆիայի և Նիւեօրքի  ազատ  համալսարանի 
գեղարւեստական թանգարանում: Նա ունի տաս հատ 
նւէրներ Ֆիլադէլֆիաի և Նիւեօրքի համալսարաններից: 
Թէհրանի Զարւան և Սաման գալէրիում. «Էքզիթ արթ» 
EXIT ART, «Լութուս Գալէրիա» GALLERY LOUTOS, 
«ֆրանկլին Ֆրանս » FRANKLIN FURANCE  ,«Նիւ Եօրք  և 
փարթ Ինսթիթեութ »PART INSTTITUE : 

Սոնեա  Բալասանեանը ճամբորդութիւներ է կատարել 
Հայաստան և նկարիչների հետ միասին կազմակերպել 
ցուցահանդէսներ : 
Ներկայ իր գեղարւեստական աշխատանքները կարելի է 
մասնաորել  հետևեալ կարքով :- 
1993 –ին ամեն տարի երևանում ցուցահամդէսներ 
կազմակերպել Հայաստանի երիտասարդ 
արւեստագետների հետ: 
1994 ին Մասնակցում ցուցահանդէս Գերմանիա 
«Բոխում»: 
1995ին Հայաստանի  գեղարւեստ ցուցահանդէսի  
կրպակի տնօրէն, Բիենալ Վէնիզում: 
1996 ին Երևանում հիմնադրում գեղարւեստական 
փորձագիտական կենդրոն: 
1997ին Մասնակցում ԲինալՎէնիզում: 
2000ին Մասնակցում Ամէսթերդամի խմբական 
ցուցահանդէսին : 
      

 Ամիրեան Ռուբէնը ծնւել է 1937 
թւականին Թեհրանում,երկու 
տարեկան հասակում 
ընտանեօք տեղափոխւում են 
Արաք: Նա շատ փոքր տարիքից 
հետաքրքրւում է 
նկարչութեամբ, մեծապէս 
արժանալով մօր 

խրախուսանքին:Նախնական 
ուսումը ստանում Արա 
Քաղաքի Հայոց ազգային 

Մաջիդիէ դպրոցում,  Իսկ Միջնակարգը Թեհրանի 
Քուշէշ բարձրագոյնում : 
Ապա, ուսումը շարունակում է Թեհրանի 
համալսարանում քոլէջի գեղարւեստական «Fine  Art» 
մասնաճիւղում, որտեղ նա երկու տարի սովորում է 
նկարչութիւն:                                                                             
1962 թւականին, Մեկնում է Ամերիկայ շարունակելով 
իր ուսումը և  1969-ին հաջողելով ստանալ 
ճարտարապետական «Bachler » տիտղոսը, նաև 
Հաւարդ Համալսարանից  Քաղաքի շինարարական 
պլանաւորումի բարձրագոյն տիտղոսը: 
Ուսման ընթացքում նա այցելելով թանգարաներ և 
պատկերասրահներ, շահելով նկարչական 
գեղարւեստական գնահատականեր: 
1975 թւականին վերադառնում է Պարսկաստան 
աշխատելով ճարտարապետական և 
քաղաքաշինութեան ասպարէզում: 
1980 թւականին վերադառնալով Միացեալ 
նահանգներ հիմնելով իր ճարտարագիտական 
գրասենեակ շարունակելով կազմակերպել 
գեղարւեստական ցուցահանդէսներ, ներկայացնելով 
իր աբստրաքտ արւեստը : 
Ներկայում ապրում է և աշխատում  Ամերիկաի 
միցեալ նահանգի  Գլէնդէլ քաղաքում:  
Ստորև մի քանի նմուշներ իր աշխատանքից : 
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Գրիգորեան Ադամ Գրիգորը 
Ծնւել է 1926 թւին Արաք 
քաղաքում: Տարրական 
կրթութիւնը ստացել է իր 
ծննդավայրում, այնուհետ 
սովորել և աւարտել է 
Թեհրանի Ալբորզ քոլէջի 

տնտեսա-առևտրական 
բաժինը: Սովորել է Թէհրանի 
Խզաէլի դպրոցի  

գրականութեան բաժնում: Երկու տարի էլ Թէհրանի 
համալսարանի իրաւաբանական բաժնի 
դասընթացքներին: Աւարտել է բանք Մէլիի միամիա 

վարժարանը: Մրցութեան կարգով գործուղւել է Անգլիաի 
Միդլանդ բանքի վարժարանը: Աւարտել է թէհրանի 
համալսարանի բանասիրական օտար լեզուների բաժինը, 
ստանալով պսակաւոր արւեստից աստիճան: ՆիւԵորքի 
համալսարանից արևելագիտութեան մագիստրոսի 
կոչում: 
Գրիգորեանը հրապարակախօս է, Նա գրում է 
համազգային խնդիրների մասին գոյատևում, պայքար, 
արտագախտ, հայրենիք-սփիւրք կապեր, մշակութային 
հարցեր և այլն: նա իր մասնակցութիւն է բերում Իրանի և 
Սփիւռքի մամուլին «ԱԼիք» ,«Հայրենիք», «Ասպարէզ», 
«Դրօշակ»,և այլն , Գայլիկ ծածկանունով : 
Հիմնադիր անդամ է եղել Արաքի Հայ մշակութային, 
Թէհրանի Սիփան մարզամշակութային միւթեան և նրա 
առաջին նախագահը, անդամակցել և բազմիցս 
վարչութեան անդամ է եղել Իրանի Հայ 
Համալսարանականների ընդհանուր միութեան: Տարբեր 
ժամանակներում ընտրւել է Թէհրանի հայոց Թեմի 
պատմաւորական ժողովի անդամ , Թեմական խորհրդի 
անդամ, Մեծն Տան Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան Ազգային 
ժողովի պատկամաւոր, Թէհրանի հայոց դպրոցների 
կենդրոնական հոգաբարձութեան անդամ, Նիւեորքի Ս 
Լուսաւորիչ եկեղըցու հոգաբարձութեան փոխ նախագահ 
և այլն: 
Էlsa3եan Nora3r:- Ծնւել է 1934 թւին Արաք 

Քաղաքում: Տարական  և 
միջնակարգ ուսումը ստացել է 
ծննդավայրում, իսկ 
բարձրագոյնը պատմական 
ճիւղում մանկավարժական 
թէմայով Թէհրանում:  
Աւարտել է Թէհրանի հայոց 
թէմի հայրենագիտական 
քառամեայ  դասընթացքները: 

Հիմնական զբաղմունքը եղել է մանկավարժական 
բնագաւառում: Պաշտոնավարել է Արաք և Թէհրանի 
հայոց դպրոցներոէմ, իբրև հայոց լեզւի և հայոց 
պատմութեան ուսուցիչ: Եղել է փոխ 
տնօրէն«Ռոստոմ»,«Թումանեան», »Աբրահամ 
Սողոմեան» և«ՆորԱնի »դպրոցներում:  
Ստացել է  Թէհրանի հայոց դպրոցների կրթական 
վարիչի պաշտօն:  
15 Տարի հայոց պատմութիւն է դասաւանդել 
Թեհրանի հայոց թեմի հայրենագիտական 
դասընթացքներում, լինելով նոյն հաստատութեան 
տնօրէն: 
Անդամակցել է իրանահայ դպրոցների հայերէն 
առարկաների դասագրքերի յանձնախմբի անդամ  
Պատանեկան տարիքից գործոն Արաք ապա 
Թէհրանում  Հ.Մ. Արարատ կազմակերպութեան: Հայ 
մշակութային Սիփան միութեան (լինելով նրա  
հիմնադիրներից- վարչութեան անդամ) Թեհրանի 
հայոց դբրոցների ուսուցիչների միութեան անդամ : 
1984-93 թւականին եղել է Ալիք օրաթերթի 
Խմբագրապետ: 
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1990 թւականին առաջին անգամ այցելել է Հայաստան 
ապա 1993 թէականին ընտանիքի հետ հաստատւել է 
հայաստան գործոն մասնակցութիւն բերելով 
կուսկցական կեանքին:  
 

Մարտիրոսեան Արսենը 
1910-2005, ծնւել է    
Լիլիհան գիւղում, 
Նախնական ուսումը 
ստացել է իր ծննդավայր  
Լիլիհան գիւղի դպրոցում, 
իսկ տարականը Արաքի 
հայոց ազգային դպրոցում: 
Ապա Ջուղայի Անգլիական 
միջնակարգ քոլէջը 
յաջողութեամբ աւարտելով 
վերադառնում է գիւղ և 2 
տարի  ուսուցչի 
հանգամանքով աշխատում 

իր ծննդավայր գիւղի դպրոցում, պարտք համարելով 
ծառայելու որպէս նախխկին դպրոցի սան: 
Այդ ժամանակ Ջուղայի Քոլէջի տեսուչը Հաքըրը  և 
փոխ տեսուց Ըսլիթը նշանակւում են Աբադանի 
նաֆտային ընկերութեան Թէքնիքալ սքուլի տեսուչ և 
փոխ տեսուչ: Արսենը առիթը օգտագործելով դիմում է 
և որ ընդունւում է մասնակցելու Բժշկական 5 տարեա 
տևող դասընթացքներին: Աւարտելով 
դասընթացքները որպէս  բժիշկ երկար տարիներ 
պաշտօնավարելով նաֆտային ընկերութեան տարբեր 
քաղաքների քլինիքներում , Աբադան, Բորուջէրդ, 
Ղազւին, Աղաջարի և ՆաֆթսՖիդ:  
Նա դպրոցական շրջանից արտակարգ սէր է ունեցել 
նկարչական աշխատանքին գեղնակրելով բոլոր հայ 
բանաստեղծերի պատկերները: 
Նաֆտային ընկերութեան շրջանակում երկար 
տարիներ աշխատելուց յետոյ Վերջապէս հանգստի 
կոչւլով ընտանեօք տեղաթոխւում են միացեալ 
նահանգներ Վաշինգթոն Նահանգի Մերիլանդ 
քաղաքում , ապրըլով մինչ խոր ծերութիւն: 
 

Մանարյան Երվանդը,  հայ 
դերասան, ռյժիսոր, սցենարիստ:  
Ծնւել է 1924 թւականին 
Օգօստոս 10-ին Արաք (Իրան) 
քաղաքում: 
1946-ին ներգախտել է 
Հայաստան, սովորել է Երևանի 

գեղարվեստաթատերական 
ինստիտուտում, որի 
ռեժիստորական ֆակուլտետն 
աւարտել է 1952-ին: Որպէս 
դերասան և ռեժիսոր աշխատել 

է Երևանի Հ.Պարոնեանի անվան երեաժշտական 
կոմեդիայի թատրոնում և Գ- Սունդուկեանի թատրոնում:  

1957-59 –ին եղել է Հ. Թումանեանի անվան տիկնիկային 
թատրոնի գլխաւոր ռէժիսոր:  
1959-61-ին նոյն պաշտոնը վարել է Գորիսի թատրոնում: 
Այնուհետև աշխատել է Երևանի փաստագրական 
ֆիլմերի ստուդիայում և «Երևան» կինոմիավորումում: 
Նկարահանել է վավերագրական և գեղարւեստական մի 
շարք ֆիլմեր, ինչպէս «Հայկական մանրանկարչութեան» , 
«Միքայել Նալբանդեան», «Կառամատոյցի կրպակը», 
«Լոյս», «դեղերի ծնունդը», «Նորից եկաւ ամառը»,և այլն: 
Երևանի պետական տիկնիկային թատրոնի գլխաւոր 
ռաժիսոր: 
Գրել է սցենարներ  «Տժվժիկ», «Տէրն ու ծառան», 
«Սպիտակ ափ», և այլ ֆիլմերի համար: Մամուլում 
հրատարակել է պատմվածքներ և հոդվածներ: 
 
Ներսէսեան Արամայիս  Ծնւել է 1930 թվականին Արաքի 

Շահզանդ գիւղում, մի հոգևոր 
ընտանիքում: Նախնական 
ուսումը ստացել է  իր 
ծննդավայրում, Իսկ 
միջնակարգը Արաք քաղաքում: 
Համասարական Կրթութիւնը 
Թեհրաի պետական 
համալսարանի նաֆթի գտման և 
արդիւնահանման ճիւղում: 35 
տարի աշխատել է նաֆտային 
ընկերութեան ճարտարւեստի 

հետազօտութեան կենդրոնում: Հանգստեան կոչւելուց 
յետոյ դասաւանդել է համալսարաներում և կրթական 
բարձրագոյն հաստատոթիւններում: Գործոն 
մասնակցութիւն է   բերել ազգային հասարակական  
աշխատանքներում: Եղել է Թեհրանի  հայոց թեմի 
թեմական խորհրդի անդամ և ատենապետ: Անդամակցել 
է նաև Թեհրանի թեմի պատկամաորական ժողովներին:   
 

Ներսիսեան Զաւէն Դքտ. 
Զաւէնը ծնւել է Արաք 
քաղաքում – նախնական 
կրթութիւնը ստացել է իր 
ծննդավայրում և Ամերիկեան 
Ադւանթիստ  դպրոցում, 
միջնակարգը Իսֆահանի  
Մէմորեալ քոլէջում: Ապա 
Թեհրանի Ամերիկան քոլէջ 

բժշկական 
նախապատրաստկանը, 

Ամերկացի մասնագետ բժիշկների հովանաւորութեամբ և 
իր աշխատանքների շրջանում բժշկական 
համալսարանում ֆրանսիական մեթոդով Փրոֆէսոր 
Շարլ Օբրաինի  կառաւարման ժամանակ, Անթէռնի  
քնութիւններ հաջողելով, երեք տարի տևողութեամբ  
յաջողելով հիմնաւոր անթէռնի վկայական ստանալ: 
բաժնի պետ Դքտ.Զաւէնը մեծ աշխատանք է տարել 
Թեհրանի հայկական բարեգործական փոքր բուժարանի 
բացման աշխատանքին: Աբադանի նաֆտային 
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ընկերոթեան կենդրոնական հիւանդանոցում  անգլիացի 
Վիրաբուժ բժիշկների հովանաւորութեան ներքոյ 
ընտրւում է կանանմց ծննդաբերական: Յետոյ մամեական 
Օրթոբէդի Վիրաբուժի բաժնի ընդհանուր գերղեկաւար: 
Նաև ընդանուր բժշկական վիրաբուժների ղեկավար: 
 
Ներսիսեան Նորայր Ծնւել է 1910 թւականին Արաք 
Քաղաքում: Նախնական ուսումը ստացել է իր 
ծննդավայրում, ապա Իսֆահանի Անգլիական   
Սթուարթ Մէմորիալ գիշերօթիկ քոլէջի  
միջնակարգը: 
 

Թեհրանի Դան էշգահ Ալիից 
գրականական լիսանս, 
Պարսկէրէն Անգլէրէն և 
ֆրանսերէն լեզուների, 
Ալբորզ քոլէջից Բաչլէր աֆ 
արթ տիտղոսը:  Որպէս 
ինջինէր վարձւում է 
Նաֆթային ընկերութիւնում: 
Նա եղել է British Technical  
Institute collage –ի անդամ: 

Նաֆտային ընկերութիւնից հրաժարւելով աշխատել է 
տարբեր հիմնարկներում: Վզարաթ Դարաի 
ինջիներական  հիմնարկում ոպրպէս թարգմանիչ: 
Հանգստեան կոչւելուց յետոյ ունենում է գիշերային 
դասընթացքներ:  Վերջապէս Աբադանի Ադաբ 
դպրոցների տեսուչ:   

Þ³ñ. 4 
 
 

 

ÊáÑ»ñ 
 

Ø»ñ ²Ýó³Í Ö³Ù÷³Ý 
 

Â. Ô³ñ³Ë³ÝÛ³Ý êÇñ³ÏóÇ 
 

Â³Ã»õáë Ù»Í å³åë ÙÇ Ý³Ù³Ï ëï³ó³í ·ÛáõÕ³ï»ñ 
êáÉÃ³Ý Øáñ³¹ Ê³Ý ´³ËïÇ³ñÇ ³ÝáõÝÇó »õ áñáíÑï»õ Ù»Í 
å³åÇë ³ãù»ñÁ  ù³ÝÇ ï³ñÇ ³é³ç ûñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï 
ÓÛáõÝ³é³ï É»éÝ³É³Ýç»ñÇ Ù»ç ÙÝ³ó»É ¿ñ, ÓÛáõÝÁ íÝ³ë»É ¿ñ 
Çñ ï»ëáÕáõÃÛ³ÝÁ »õ Çñ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¹³ÉÁ ³ÝÑÝ³ñÇÝ ¿ñ »õ 
Ï³é³í³ñ³Ï³Ý ÃÕÃ³ÏóáõÃÛáõÝ»ñÁ Ù»Í Ñáñ»Õμ³Ûñ 
Ê³ÝÉ³ñÝ ¿ñ Ï³ï³ñáõÙ, μ³Ûó ÙÇ ï³ñÇ ³é³ç 
ï»Õ³÷áËí»É ¿ÇÝ Üáñ æáõÕ³, »ë ³Û¹ å³ïÙ³Ï³Ý Å³ÙÇÝ 
³Û¹ï»Õ ¿Ç, Â³¹»ááë å³åë ½·³Éáí ÙÇ ß³ï Ï³ñ»õáñ 
å³ï·³Ù` ÇÝÓ ³ë³ó Ï³ñ¹³Ù:     
ä³ñëÏ»ñ»Ý ·»Õ»óÇÏ “nastaaligh” Ó»é³·ñáí ·ñí»É ¿ñ… 
§ î³ñÇÝÝ»ñÇ ø³É³ÝÃ³ñ Ð³ñ·»ÉÇ Â³Ã»õáë 
Ô³ñ³Ë³ÝÛ³Ý,  ùá ï³ñÇÝÝ»ñÇ ³ÝËáÝç, ³½ÝÇí áõ 
Ñ³í³ï³ñÇÙ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó  ³Ýã³÷ ßÝáñÑ³Ï³É »Ù:  
´³Ûó ËÝ¹ñáõÙ »Ù Ñ³×»ë ·ñ³íáñ Ññ³Å³ñ³Ï³Ý¹ ·ñ»ë »õ 
Ñ³ÝÓÝ»ë Ý³Ù³Ï μ»ñáÕÇÝ:  Æ Ñ³ñ·³Ýù Ó»½, Ó»ñ  ïí³Í 
ËáñÑñ¹ÇÝ Ñ»ï»õ»Éáí, áñáß»É »Ù ù»½³ÝÇó Ñ»ïáÛ ù³É³Ýù³ñ 
Ýß³Ý³Ï»É ÐáíßÇ·³Ý ·ÛáõÕÇó ²ÉÇ-è»½³ Ð³çÇ³ÝÇÝ, áñ 
·Çï»ë ³ñ¹»Ý ÇÝùÁ »õ Çñ ãáñë »Õμ³ÛñÝ»ñÁ ÁÝï³ÝÇùáí 
êÇñ³ù »Ý ï»Õ³÷áËí»É »ñÏáõ ï³ñÇ ³é³ç¦:    
ø»½ ÙÇßï Ñ³ñ·áÕ êáÉÃ³Ý Øáñ³¹ ´³ËÃÇ³ñ¦:  
 
ÞñÃáõÝùÝ»ñë ë³é»ó, ï»ÕÝ áõ ï»Õë ù³ñ³ó³, ë»ÝÛ³ÏáõÙ »ë 
¿Ç áõ Â³Ã»õáë Ù»Í å³åë, Ý³Ù³Ï μ»ñáÕÝ ¿É ¹áõñëÁ 
Ñ»Í³ÝíÇ ³ÝÇíÇ Ñ»ï ÙÇ μ³Ý ¿ñ ·½½áõÙ. ÑÇßáõÙ »Ù å³åë 
Í³É³å³ïÇÏ Ýëï³Í ¿ñ Ù³ÝÕ³ÉÇ Ïñ³ÏÇ ³é³ç áñ 
ºÕÇë³μ»Ã Ù»Í Ù³Ùë Ýáñ ¿ñ ÃáÝñÇó Ïñ³ÏÁ Ñ³Ý»É 
ÇñÇÏÝ³å³Ñí³ Ã»Û å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:  Â³Ã»õáë Ù»Í 
å³åë, Ñ³ñÛáõñ ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ, ³É»íáñ μ³Ûó 
í³ñ¹³·áõÛÝ ³éáÕç ¹»Ùùí, ×»ñÙ³Ï ³ÏÝáóÝ»ñÁ ³ãù»ñÇÝ, 
·ÉáõËÁ Ïáé Ý³Û»Éáí Ù³ÝÕ³ÉÇ Ã»ÛÝÇÏÇÝ, Ó»éùÇ ï»ñáÕáñÙÛ³Ý 
¿ñ ïñËÏ³óÝáõÙ. áã ÙÇ Ó³ÛÝ. Î³ñÍ»ë ÙÇ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï 
ï»í»ó »õ Â³Ã»õáë Ù»Í å³åë, Çñ Ýëï³Í ï»ÕÁ Ù»çùÁ 
ßÇï³Ï»ó »õ ¹»é Ù³ÝÕ³ÉÇ Ïñ³ÏÁ μ½»Éáí, Ã¿ÛÝÇÏÇÝ Ã¿Û Éóñ»ó 
»í ÇÝÓ Ý³Û»Éáí ³ë³ó §²¼Æ¼… »ë ÑÇÙÇ Ñ³ñáõñ ï³ñ»Ï³Ý 
»Ù, ÷³éù ²ëïÍá, ¿ë μ³ÝÇÝ ëå³ëáõÙ ¿Ç, ÑÇÙÇ Ù» ÃáõÕÃ áõ 
Ã³Ý³ù μÇ ³ë»Ù ÇÝã ·ñ»ë áõ Ïï³Ýù ¿ë åáëïãÇ Ù³ñÃÁ Ñ»ïÁ 
ï³ÝÇ Þ³Ññ-øûñ¹, ³í»ÉÝáñ¹ ëåë»ÉÁ Ù³ÑÝÇ ãáõÝÇ.. Ù³ÙÇï 
¿É ³ë³ ¿ë åáëïãáõ ÑÙ³ñ ¿É Ù¿ Ñ³ó áõ å³ÝÇñ μ»ñÇ, Ñ»éíÇó ¿ 
¿ÏÇ ù³Õó³Í ÏÉÝÇ Ù»Õù ¿¦:  Î³ñÍ»ë ËáéÁ ùÝÇó í»ñ ÃéÝ»Ç, 
ÙÇçÇ ïáõÝÁ Ùï³, Ù»Í Ù³ÙÇë å³åÇ å³ïí»ñÁ ïíÇ, 
å³Ûáõë³ÏÇóë ÃáõÕÃ μ»ñ»óÇ, åáëïãáõÝ ¿É ³ëÇ ÙÇ ùÇã ³Ýó 
ã³ÛÁ Ïå³ïñ³ëïíÇ »õ ÙÇ Ñ³ó áõ å³ÝÇñ ÙÇ³ëÇÝ Ïáõï»Ýù 
³ñ¹»Ý ø³É³ÝÃ³ñÁ Ý³Ù³Ï ¿ å³ïñ³ëïáõÙ Ñ»ïÁ ï³ÝÇ: 
Ê»Õ×Á Ñ³ëÏ³ó³í áñ åÇïÇ ÙÇ ùÇã ëå³ëÇ ÙÇÝã»õ Ý³Ù³ÏÁ 
å³ïñ³ëïíÇ áõñ»ÙÝ ¹áõñëÁ Ïëå³ëÇ, Ý³ å³ï³ëË³Ý»ó 
§ã³ßÙ ë³ñù³ñ – å³ñëÏ.  ³ãùÇë íñ³ ½ÇÝíáñ¦:  Â³Ã»íáë 
Ù»Í å³åë å³ñëÏ»ñ»Ýëí Ã»É³¹ñ»ó Çñ ÙïùáõÙ Ý³Ëáñáù 
Ó»í³Ï»ñåí³Í  å³ï³ëË³ÝÁ…  
§Ø»ñ ß³ï Ð³ñ·»ÉÇ »õ ëÇñ»ÉÇ Ê²Ü; ßÝáñÑ³Ï³É »Ù ù»½³ÝÇó 
áñ ï³ëÝÛ³Ï ï³ñÇÝÝ»ñ ÇÝÓ íëï³Ñ»óÇñ, ³ñ¹¿Ý ÇÝùë »É 
Í»ñ³ó»É »Ù »õ ³Ûë ïáÕ»ñáí Ññ³Å³ñíáõÙ »Ù êÇñ³ù ·ÛáõÕÇ 
ø³É³ÝÃ³ñ-ø³¹Ëá¹³ÛÇ å³ßïáÝÇó, »ñ»ëáõÝ ûñí³ 
Å³ÙÏ»ïáí:  ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³ñ·³ÝùÝ»ñáí` Â³Ã»õáë 
Ô³ñ³Ë³ÝÛ³Ý, êÇñ³ù ·ÛáõÕ¦: 

 
Նախաձեռնութեամբ Իրանահայ Միութեան 

Կիրակի, 2013 թ. Դեկտեմբերի 8-ի  
Երեկոյան Ժամը 5-ին 

Իրանահայ Միութեան Գրադարանի Սրահում 
117 South Louise Street, Glendale, CA 91205 

 
Տեղի Կունենայ 

 

Շնորհանդէս 
 

Դր. Էդիկ Բաղդասարյանի 
«Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական Պատմութիւն» 

10-հատորեայ աշխատութեան 
հրատարակման աոթիւ 

 
Գլխաւոր Բանախոս' 

Դր. Էդիկ Բաղդասարեան 
 

Սիրով հրաւիրւում է գրասէր հասարուկութիւնը 
Մուտքը ազատ է: 
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Ü³Ù³ÏÇ å³ï³ëË³ÝÁ í»ñç³óñ»ó ÇÝÓ ½³ñÙ³óÝ»Éáí áñ 
Ï³ñÍ»ë Ñ³ñÛáõñ ³Ý·³Ù ³Ûë å³ÑÁ ÷áñÓ³Í ÉÇÝ¿ñ:  Â»å»ï 
áõñ³Ë³ó³ å³åÇë ï»ëÝ»Éáí ³Ûëù³Ý Ñ³Ý·Çëï ë³Ï³ÛÝ 
Ùé³ÛÉ ¿Ç áñ ³Ûë ÑëÏ³ Ô³ñ³Ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ïáÑÙÁ å³å»ñÇó 
å³å ³½Ýíáñ»Ý áõ Ñ³í³ï³óÛ³É Í³é³Û»óÇÝ Ñ³Û 
·ÛáõÕ³óáõÝ, ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ùμ »õ Ñ³ßï áõ Ë³Õ³Õ å³Ñ»óÇÝ 
·ÛáõÕÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ »õ Å³Ù³ÝÏÝ»ñ »Õ³í áñ ï·»Õ 
å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ å³ÑÇÝ, ·ÛáõÕÇ Ù¿ç ·³ÕïÝÇùÝ»ñÁ å³Ñ»óÇÝ 
áñ Ñ³Û ·ÛáõÕ³óáõ å³ïÇíÁ å³Ñå³ÝíÇ »õ å³ñëÇÏ 
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ï³ÝçÇÝ ãÑ³ëÝÇ: 
îËñ»óÇ ³ÛÝ μ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, áñ íÏ³ »Õ³ Ñ³ñ³½³ï Ñ³Ûñ»ÝÇ 
·ÛáõÕÇ í»ñçÇÝ ïñ÷÷áÕ ßÝãÇÝ: 
ºÕÇë³μ»Ã Ø»Í Ù³Ùë Ï³Ýã»ó ÇÝÓ` Ñ³ó áõ å³ÝñÇ åáïÝáóÁ 
Ý»ñë μ»ñ»Ù, Ý³Ù³ÏÁ Íñ³ñáõÙ ¹ñ»óÇ, Ñ³ÝÓÝ»óÇ å³åÇë áñ 
Çñ Ó»éùáí Ñ³ÝÓÝÇ, ³Ýó³ åáïÝáóÁ Ý»ñë μ»ñÇ »õ å³ñëÇÏ 
åáëïãáõÝ Ý»ñë Ï³Ýã»óÇ, áñ Ý³ ¿É ³Ù³ã»Éáí »õ Ñ³ñ·³Ýùáí 
Áëï ëáíáñáõÛÃÇ Ýáñ»Ý ÙÇ »ñÏáõ ³Ý·³Ù μ³ñ»õ»ó »õ å³åë 
Ýß³Ý ³ñ³í »õ Ýëï»ó: öáùñ ½ñáõÛóÝ»ñÇó ³Ýó, Ï»ñ áõ ËáõÙ 
áõ Ã»ÛÇó ³Ýó³Ýù »õ å³åë Çñ Ó»éùáí Ý³Ù³ÏÁ Ñ³ÝÓÝ»ó 
åáëïãáõÝ:  ºñμ ³ñ¹¿Ý ³Ù»Ý μ³Ý í»ñç³óñÇÝù »õ å³ñëÇÏ 
åáëïãáõÝ ×³Ý³å³ñÑ»óÇÝù, ÙÃÝáÉáñïÁ áõñ³ËáõÃÛáõÝ 
ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ëáë»óÇ Ýáñ³Ï³éáõÛó ²ÕμáõÉ³Õ ·ÛáõÕÇ 
¹åñáóÇ μ³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ »õ μ³óÙ³Ý 
³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ »õ áÕçáõÛÝÇ Ëáëù»ñÇ μ³é³å³ß³ñÁ 
½áñ³óÝ»Éáõ »õ ËáñÑáõñ¹ Ñ³ñóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí,  Ï³ñ¹³óÇ 
áÕçáõÛÝÇ Ý³Ù³Ïë. Ù»Í å³åë Éë»ó »õ ÙÇ »ñÏáõ μ³é 
³é³ç³ñÏ»ó »õ ³Ûëå¿ë ûñí³ ÝÛáõÃÁ ¹³ñÓ³í ²ÕμáõÉ³Õ 
·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:  ²ñ¹»Ý É³í ½·³Éáí 
å³åë ³ë³ó. §ºñμ Ù³ÙÇï Ñ»ï ²ÕμáõÉ³Õ ·³Ýù áõ Ñ»ï 
·³Ýù, ¹»é Ù» ³ÙÇë ¿É ù³É³ÝÃ³ñ »Ù áõ Ï³Ù³ó Ï³Ù³ó 
ÏÑ³í³ù»Ýù æáõÕ³ Ï»ñÃ³Ýù¦… 
 

*** 
ՄԱՅՐԱԿԱՆ ԱՌԱԾԱՆԻ 
Կազմեց, թարգմանեց եւ ներածական խոսքը գրեց 
բանասիրական գիտությունների թեկնածու  
ՍԱՄՎԵԼ ՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆԸ 
Ա 
Ագռավին թագ տվին, որ ամենասիրուն ճտի գլխին դնի, տարավ 
դրեց իր ճտի գլխին:  
Հայկական 
Ամբողջ կյանքում գիշեր-ցերեկ աշխատես մորդ աշխատանքը 
չես հարուցի:  
Ընդհանուր 
Աշխարհում ամեն բան կճարես` բացի հորից ու մորից:  
Ընդհանուր 
Աստված որդին առավ իրեն, մրմուռը տվեց տիրամորը:  
Հայկական 
Աստված չանի`երեխան անմայր մնա:  
Պարսկական 
Աստված չէր կարողանում լինել ամեն տեղ, դրա համար էլ 
ստեղծեց մորը:  
Հայկական 
Աստծու գլուխգործոցը մոր սիրտն է:  
Ֆրանսիական 
Արեւի տակ տաք է, բայց մոր մոտ ավելի լավ է:  
Ընդհանուր 
Ռուսական 
Արջն իր քոթոթին շոյելիս ասում է` ճերմա~կս, ոզնին իր 
ոզնուկին` փափլի~կս: 

 

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

 

فارسي-زبانزدهاي ارمني  

تاليف  تامار پانوسيان    
 
101-  Ինձանից հետո (թեկուզ) ջրհեղեղ։ 

 دنيا پس از مرگ ما چه دريا، چه سراب.

 
102- Լեզվի տակը ոսկոր չունի, որ սուտ խոսելիս 
ծակի։ 

 
 زبان استخوان ندارد.

 زبان گوشت است. از هر طرف بچرخاني مي چرخد. 
 
103-Բալքին (թերեւս) ցանել են, չի բուսնել։ 

را كاشتند، سبز نشد.كاشكي   
 اگر را با مگر تزويج كردند    از آنان بچه اي شد كاشكي نام

 
104- Լավ օրդ նեղ արա, որ նեղ օրդ լավ ապրես։ 

 قناعت توانگر كند مرد را.
 
105-  Փորձանք որ գա իրար հետեւից կը գա։ 

 وقتي كه مي آيد پشت سر هم مي آيد.
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سوريه  يمنار ناهزار يورو به مهاجر 600اختصاص
 از سوي دولت اتريش

 

 
  

وزير  "ميخاييل شپيدلگر"كويتي  KUNAطبق گزارش آژانس اطالع رساني 
هزار يورو به مهاجرين  600امور خارجه اتريش در اعالميه خود در باره اختصاص

  الم كرده است.ارامنه سوريه اع
در اعالميه مذكور صادر شده است كه نتايج بحران سوريه به ارمنستان رسيده است 

ارامنه سوريه سر پناه پيدا كرده اند. وزير امور خارجه اتريش  900در كجا حدود 
همچنين گفته است كه قسمتي از آور گان سوريه در اتريش بسر مي برند. دولت 

امور تخصيص آپارتمان ها و ارمنستان از دولت اتريش درخواست حمايت از 
ديگر لوازم مورد نيازي به خانواده هاي ارامنه سوريه مهاجر شده كرده بود. قابل 

ارمني  100000ذكر است كه قبل از آغاز بحران سوريه در ان كشور حدود 
  سكونت گزيده اند.

 
 ادامه نقض آتش بس از سوي آذربايجان

 
  

آذربايجاني نيروهاي  گذشته در خط تماس نيروهاي ارمني و هاي طي هفته
  بار نقض كرده اند. 250آذربايجاني 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 نيروهاي 

ي مواضع نيروهاي ارمني بار به سو 1800آذربايجاني با سالح هاي مختلف حدود 

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 نيروهاي 
آذربايجاني پاسخ مناسبي داده و در تمام طول خط تماس وضعيت را كنترل كرده 

  اند.
264سال اخير  10آذربايجان طي   

است تانك خريده   

 
  

 264 2012-2002طبق گزارش مطبوعات آذربايجاني اين كشور طي سالهاي 
  تانك خريده است.

سال  10در گزارش سالح هاي متعارف سازمان ملل متحد تاكيد مي شود كه طي 
ر آذربايجان از بال روس ، اوكراين ، روسيه و سلوك تانك ها خريده است. اخي

كه آذربايجان در سال جاري از روسيه  Т-90Сولي در اين گزارش تانك هاي 
 2012- 2002خريده است تاكيد نمي شود. بر اساس اين گزارش طي سال هاي 

از  48ين ، از اوكرا 62تانك از روسيه  153ميالدي آذربايجان از بال روس 
  تانك خريده است. 1سلوك 

  

 آرتساخ بايد طرف مذاكرات باشد

 
  

تغيير نخواهد شد. انتظار حركت  بعد از انتخابات نمايشي در آذربايجان چيزي
مثبت از سوي طرف آذربايجاني در روند مذكر اتي در رابطه با قره باغ نيز بي 
معني است. عالوه بر اين كه الهام الي اف در سخنراني هاي پيش انتخاباتي خود 
هيچ برنامه اي در رابطه با حل اين درگيري ارايه نكرده است. معلوم مي شود كه 
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ند گذشته اعالميه هاي رزم آميز خود را در سومين دوره رياست الي اف مان
  جمهوري نيز ادامه خواهد داد.

خانم كارينه آجميان نماينده حزب جمهوري خواه ارمنستان اظهار نظر مي كند كه 
حكومت باكو با فعاليت خود از هر فرصتي براي شكست مذاكرات و تكذيب 
پيشنهادات موجود در ميز مذاكرات استفاده شده است. وي همچنين اضافه كرده 

كرد كه اين مناقشه است كه حل درگيري قره باغ روند مشكلي است و نبايد فكر 
به زودي حل خواهد يافت. خانم آجميان بر فعاليت رؤساي همزمان گروه مينسك 
جهت ارايه پيشنهادات جديد تاكيد داشته، گفته است كه تا آرتساخ در مذاكرات 

سرگي "شركت مستقيم ندارد، نبايد از آن نتايج جدي انتظار داشت. 
ارد كه تحريك هاي آذربايجاني ها سياستمدار ارمني هم عقيده د "شاكاريانتس

جهت نقض رژيم آتش بس در نقاط مختلف مرزي ادامه خواهند داشت. پاسخ ما 
آذربايجان را راحت نمي كند. اين نشان مي دهد كه خانواده الي اف متد جديد 
شانتاژ عليه كشور هاي همسايه به دست آورده است. آقاي شاكاريانتس با ارزيابي 

مهوري آذربايجان گفته است كه در آن كشور حق اخرين انتخابات رياست ج
سخن را به برادران هيدار الي اف يعني عمو هاي الهام الي اف متعلق مي 
گردد.اگر آنها تصميم گرفته اند كه خان بايد تغيير نشود، پس تغيير نخواهد شد.به 

اده و نظر وي در انتخابات رياست جمهوري رخ داده در آذربايجان چيز تازه رخ د
براي جهان هم تعجب آور نبوده است. اما به نظر آقاي سياستمدار نتايج انتخابات 
رياست جمهوري را از لحاظ انعكاس هاي منطقه اي و بين المللي تعجب آور مي 
باشند. ناظرين سازمان همكاري و امنيت اروپا اظهار نظر كرده اند كه انتخابات 

گرفته است. وزارت امور خارجه آمريكا بسيار كثيف با تخلفات فراواني صورت 
ارزيابي هاي سختي ارايه كرده و در سطح چهره هاي اول حتي از مسكو و آنكارا 
تبريك ها صادر نشده است. آيا اين نشان مي دهد كه تركيه يا روسيه نتايج 
انتخاباتي را نمي بپسندند. حتي ميان ايران و آذربايجان در نقطه مرزي تيراندازي 

   شده اند. ها ثبت
كارشناس ضمن  "جالليان-ستپان حسان"مسئله آورگان بايد جزء مذاكرات گردد:

بررسي هاي مسايل آورگان اعالم كرده است كه در نتيجه كشتار ها ، تبعيضات و 
هزار ارمني سرزمين آذربايجان را ترك كرده است. قسمي  400مهاجرت حدود 

كشور و مانده ها را در جمهوري قره از آورگان در ارمنستان، قسمتي در خارج از 
باغ استقرار يافته اند. برگزار كنندگان قتل و كشتار ارامنه در آذربايجان تا امروز 
به مسئوليت جزا نشده اند. ادامه سياست تركي از بين بردن ارامنه را از سوي 
جامعه بين المللي مورد محكوميت قرار نگرفته است. حكومت هاي دو كشور 

نامه هاي اسكان مجدد انجام مي دهند، اما به نظر كارشناس اين كافي ارمني بر
اجرا مي شوند.  "كاشاتاق "نيست. برنامه هاي تجديد اسكان معموال در منطقه 

دبير  "هوانس ساهاكيان"مناطق آزاد شده مانده را نياز به توجه دولتي دارند. 
آور گان ارمني بر  حزب پارلماني جمهوري خواه ارمنستان با اشاره به مسايل

اهميت تأسيس ساختار متحد براي حل مسايل آور گان ارمني از آذربايجان تاكيد 
  داشته است.

  
رفتار غير قانوني دولت آذربايجان باعث نگراني 

 مقامات رسمي اتحاديه اروپا
 

سياست ها و رفتار غير قانوني دولت آذربايجان نبست به نمايندگان اپوزيسيون و 
خبرنگاران اين كشور باعث ايجاد نگراني ها در ميان مقامات رسمي اتحاديه اروپا 

  شده است.
كميسر عالي  "كترين اشتون "سايت اينترنتي اتحاديه اروپا گزارش مي دهد كه 

كميسر اتحاديه اروپا در امور  "شتفان فيوله "سياست خارجي اتحاديه اروپا و 
سياست همسايگي و توسعه اتحاديه اروپا بيانيه مشتركي را صدور و نگراني هاي 
خود را درخصوص وضعيت حاكم بر آذربايجان اعالم كرده اند. در اين اعالميه 
تاكيد مي شود كه آخرين رويدادهاي صورت گرفته در اذربايجان براي تبليغات 

اتي و زمينه هاي حقوق بشر و آزادهاي سياسي اين كشور تاثيرگذار مي انتخاب
باشد. اتحاديه اروپا نگران بازداشت شدن خبرنگاران و نقض قوانين و نرم هاي بين 
المللي در آذربايجان مي باشد. نمايندگان اتحاديه اروپا در بيانيه خود ابراز 

امي مشكالت ايجاد شده را بر اميدواري كرده اند كه دولت آذربايجان بتواند تم
  طرف نمايد.

 
 آمريكا و اروپا عليه الهام الي اف

 
  
دستيار معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور دموكراسي و  "توماس مليا"

حقوق بشر در شهر ورشو طي مالقات با نمايندگان كشور هاي عضو سازمان 
همكاري و امنيت اروپا به تغييرات قانون گذاري در مورد تعيين مسئوليت جزايي 

  آذربايجان اشاره كرده است.براي پخش دروغ و افترا توسط اينترنت در 
مقام دار وزارت امور خارجه آمريكا بر سركوب عليه خاديجه ايسمايلونا خبرنگار 

تاكيد كرده است. قابل يادآوري  "آزادي"بخش آذربايجاني پايگاه راديويي 
است كه خانم ايسمايلونا در مورد اموال و ثروت اعضاي خانواده رئيس جمهور 

آنجام داده بود، بعد از چي خدمات ويژه آذربايجاني در حاكم بازرسي خبرنگاري 
اينترنت تصويري در مورد زندگي خصوصي خانم خبرنگار پخش كرده و سپس 

ساعتي محكوم كرده اند. قابل  200براي اتهام غير واقعي به خدمات عام المنفعه 
به  ذكر است كه در ماه سپتامبر طرف آذربايجاني از تقديم مجوز به بازديد هيئت

از آذربايجان براي مشاهده وضعيت در رابطه با انتخابات  "توماس مليا"رهبري 
رئيس جمهوري خودداري كرده و باعث نا رضايت واشنگتن گشته است.حاال 
معلوم گشته كه طي اجالس پاييزي مجمع پارلماني شوراي اروپا قطعنامه اي تحت 

 "ماريليس رپس"آن كه مولف  "رشوخوري: تهديد به حاكميت قانون"عنوان 
خبرنگار اهل استوني مي باشد به راي گيري گذاشته خواهد شد. به گزارش منابع 

در اين قطعنامه ثبات بسيار تيري در  "توران"استراسبورگ آژانس خبرگزاري 
  مورد آذربايجان وجود دارند.

تقديم مي شود. سخن  "گيوالرگت"م اين قطعنامه به تاريخ افتضاحي - 34ماده 
م ماه سپتامبر سال -25رد تصوير پخش شده از سوي اينترنت در تاريخ در مو
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گذشته در مورد دانشگاه بين المللي آذربايجان مي رود كه فعاليت آن رفع شده 
رئيس سابق اين دانشگاه كه اكنون در  "الشاد ابدواليف"است. در اين تصوير 

نماينده  "ر آحمدواگيولنا"فرانسه به عنوان مهاجر سياسي اقامت مي گزيند با 
ميلي مجلس آنجام مي دهد. از تصوير معلوم مي گردد كه احمدوا به ابدواليف 
قول مي دهد كه در مقابل يك ميليون دالر غرامت از وي نماينده پارلمان سازد. 
بررسي اين گونه قطعنامه چند روز قبل از انتخابات در مجمع پارلماني شوراي 

نسبت به انتخابات آذربايجان مي باشد. عالوه بر اين  اروپا "اعتماد "اروپا نشانه 
عنوان  "كامال ارتشاء "مين ماده اين قطعنامه كل سيستم پليس آذربايجان را -30

آذربايجان در اروپا اشاره مي  "ديپلماسي خاوياري  "مين ماده به -36كرده و با 
پارلماني كند. اين اصطالح به خصوص جلب توجه مي باشد چون در پروژه مجمع 

شوراي اروپا به طور مشخص گفته مي شود كه آذربايجان براي مخالفت با 
گزارش هاي شوراي اروپا و مجمع پارلماني شوراي اروپا در مورد حقوق بشر و 
زندانيان سياسي سياست خاوياري اجرا مي كند. بنا بر اين در پيشنويس قطعنامه 

كه طرف آذربايجاني سياست مجمع پارلماني شوراي اروپا ثبت شده مي باشد 
رشوه خوري خود را سعي مي كند در سازمان هاي اروپايي نيز براي اجتناب از 
انتقاد و يا پذيرش اسناد نزديك به نقطه نظرات خود پخش كند. قابل توجه است 

نماينده مخالفت آذربايجان بار ديگر الهام الي اف را اولين  "جميل حسانلي"كه 
عنوان كرده است كه كشور را مانند بيزنس خصوصي اداره رشوه خور آذربايجان 

مي كند. بنا بر اين ارزيابي هاي مجمع پارلماني شوراي اروپا و نماينده مخالفت در 
مورد رياست جمهوري آذربايجاني يكي هستند. ببينيم كه شوراي اروپا به 

اين مسئله انتخابات آذربايجان چه ارزيابي خواهد داد و برخورد كاخ سفيد را در 
  چگونه خواهد بود.

 
ميالدي صورت گرفت از لحاظ  1915آن چه در سال 

 اسالم نسل كشي بود

 
  

  ورت گرفت، نسل كشي بود.ميالدي ص 1915از لحاظ اسالم آن چه در سال 
استاد دانشگاه نيو يورك با بيان اين مطلب تاكيد داشته است  "موجايد بيلجي"

ميالدي بر عهده ترك ها و كردها مي  1915كه مسئوليت اتقاقات و حوادث سال 
باشد. وي افزوده است خودش تاريخدان نيست، اما بعد از انجام تحقيقات در اين 

ه رسيده است كه فعاليت هاي دولت تركيه در اوايل قرن زمينه هاي به اين نتيج
بيستم قتل عام بود. اين استاد دانشگاه تاكيد داشته است كه اشتباه بزرگ كردها و 
ترك ها بود كه دستور مقامات رسمي را انجام داده و دست به آغاز نسل كشي 

از ارامه  زده اند. پروفسور ترك همچنين تاكيد داشته است كه بايد دولت تركيه

  عذرخواهي نمايد و در حد امان دارايي هاي ارامنه به صاحبان خود بر گرداند.
 

توافق نامه آسان كردن روند اخذ ويزا  پارلمان اروپا
براي ورود شهروندان ارمنستان به كشورهاي عضو 

 اتحاديه اروپا را تصويب كرد

 
گزارش مي دهد كه پارلمان اروپايي توافق نامه آسان  "آرمن پرس"خبرگزاري 

تر كردن روند اخذ ويزا براي ورود شهروندان ارمنستان به كشورهاي عضو 
  ا تصويب كرد.اتحاديه اروپا ر

ميالدي تمامي شهروندان كشورهاي عضو  2013بايد گفت كه از دهم ژانويه سال 
اديت "اتحاديه اروپا مي توانند بدون ويزاي ورودي به ارمنستان سفر نمايند. 

گزارشگر از اسلواكي گفته است كه آسان تر كردن روند اخذ ويزا براي  "بوير
عضو اتحاديه اروپا مي تواند باعث رشد و ورود شهروندان ارمنستان به كشورهاي 

توسعه بيشتر همكاري ها ميان ارمنستان و اتحاديه اروپا شود. در تاريخ هفدهم ماه 
ميالدي نمايندگان اروپا در بروكسل سندي را دراين باره امضا  2012دسامبر سال 

كردند كه بر اساس آن پيش بيني مي شود دانشمندان، دانشجويان، 
نرمندان و ورزشكاران به راحتي ويزاي ورودي به كشورهاي اتحاديه خبرنگاران،ه

يورو خواهد  35اروپا را به دست بياورند. بايد گفت كه قيمت اخذ ويزاي شينگن 
 بود.

بودجه  رمنستانانخست وزير  تيگران سركسيان 
  را ارايه كرد 2014دولتي سال 

 

 
  

را ارايه  2014پروژه بودجه دولتي سال  رمنستانادولت ارمنستان در مجلس ملي 
نخست وزير كشورمان اظهار داشته است كه  "تيگران سركسيان "داده است. 

براي اولين بار - پروژه بودجه دولتي سال جاري داراي يك خود ويژگي مي باشد
  پروژه بودجه دولتي برنامه اي ارايه مي شود.

نخست وزير بهبود محيط تجاري در مركز توجه  "تيگران سركسيان "ته گف به بنا  



 

 

 4رويه-نامه لويسماه

  1392ماه  بانآ 181ه شمار

دولت قرار مي گيرد. دولت همچنين با وضعيت ايجاد شده در زمنيه ساختمان 
سازي ناراحت مي باشد، چون در اين عرصه كاهش استوار ثبت مي شود. با اشاره 

قيمت هاي به رشد اقتصادي، آقاي نخست وزير اعالم كرده است كه محيط رشد 
بر رشد اقتصادي بودجه تاثير داشته، چونكه در كشورمان قيمت هاي گاز و انرژي 
برقي گران شده اند.به گفته نخست وزير بودجه سال جاري افزايش بار مديريت 

بر زمينه  2014دارايي پيشبيني نمي كند. مهمترين جهت گيري هاي بودجه سال 
  شده است.هاي تحصيلي، بهداشتي و اجتماعي اختصاص 

 
قالي ارمني كه رنج هاي قربانيان نسل كشي ارامنه 

كاخ سفيد "اسير  "را معرفي مي كند   

 
  
مدير انستيتوي مطالعات هولوكوست واشنگتن عقيده دارد كه  "رافائل مدوف  "

 "قالي ارمني كه رنج هاي قربانيان نسل كشي ارامنه را معرفي مي كند و به نظر 
رييس جمهوري اسبق اياالت متحده آمريكا بايد مظهر برقراري  "كلوين كوليج 

  مي باشد. كاخ سفيد "اسير  "حسن نيات در سراسر جهان باشد 
 " روزولت تودور " نگراني به اشاره با هولوكوست مطالعات انستيتوي مدير  

 براي ارامنه كشي نسل به بردباري كه آن مورد در آمريكا اسبق جمهوري رييس
 در آمريكا سياست كه است كرده تاكيد كند مي باز را راه جنايت چنين تكرار
گراني نه فقط ارامنه مي باشد . ن موجب ارامنه كشي نسل رسمي شناسايي زمينه

يهوديان اهل آمريكا بايد درك كنند اهداف كاخ سفيد براي استفاده از نسل كشي 
  ارامنه تهديد مي كنند كه بزودي ياد هولوكوست نيز مي تواند استفاده شود.

  

جنگي بين آذربايجان كارشناس روس: 
 روي نخواهد داد ارمنستان و

مسكو با  ˈكارنگيˈكارشناس سياسي مركز  ˈآلكسي ماالشنكوفˈ - ايرنا-باكو
و موافقت  ˈوينˈدر ارمنستان اشاره به ديدار اخير روساي جمهوري آذربايجان و

طرفين براي تداوم مذاكرات در راستاي حل و فصل مناقشه قره باغ ، پيش بيني 
 .كه جنگي بين اين دو كشور رخ ندهدكرد 

 ˈآپاˈبه گزارش روز پنجشنبه ايرنا ، اين كارشناس روس كه با خبرگزاري آذري 
مصاحبه مي كرد، با تاكيد بر اينكه هيچكدام از جوامع دو كشور آذربايجان 

حاضر به جنگ نيستند، افزود: جنگ بي پايان در سوريه يك بار  ارمنستان و
ه براي جنگهاي امروز پاياني پيش بيني نمي شود و اين ديگر ثابت مي كند ك

) كه نخست بازگرداندن 5+2وي مطرح شدن فرمول( .جنگ ها برنده اي ندارد
پنج بخش اشغالي و سپس دوبخش ديگر را به جمهوري آذربايجان در نظر مي 
گيرد، در راستاي طوالني كردن زمان مذاكرات ارزيابي كرد و اين موضوع را به 

رييس ˈالهام علي اف ˈ  .ه اميدواري به نتيجه بخش بودن مذاكرات دانستمنزل
پس از دو سال  ارمنستان رييس جمهوري ˈسرژ سركيسيانˈجمهوري آذربايجان و 

از آخرين مالقاتشان روز سه شنبه در وين پايتخت اتريش ديدار و درباره 
  .چگونگي حل و فصل مناقشه قره باغ مذاكره كردند

 
مينسك سازمان امنيت و همكاري اروپا در پايان اين ديدار با صدور  روساي گروه

بيانيه اي از موافقت طرفين براي ديدار مجدد تا چند ماه آينده خبر دادند واعالم 
وزراي خارجه خود راماموركرده  ارمنستانكردند:روساي جمهوري آذربايجان و

اند كه به همراه روساي گروه مينسك روند درپيش گرفته شده را بر پايه اقدامات 
  .انجام شده در راستاي حل صلح آميز مناقشه قره باغ ادامه دهند

درمنطقه قره باغ  ارمنستان و آذربايجان درپي ادعاي ارضي ارمنستان مناقشه بين
به اين  ارمنستان با ورود نيروهاي 1993روع و در سال ش 1988كوهستاني درسال 
سال از برقراري آتش بس،  20درحال حاضر با گذشت بيش از  .منطقه، آغاز شد

گروه ميانجيگر ميسنيك سازمان امنيت و همكاري اروپا، متشكل از آمريكا، 
روسيه و فرانسه در تالشي ناكام براي برقراري صلح در حال مذاكره با طرفين 

 .هستند

بيانيه روساي گروه مينسك در باره نتايج ديدار  
 ارمنستان روساي جمهوري آذربايجان و

سازمان امنيت و همكاري اروپا در پايان  ˈگروه مينسكˈروساي  -ايرنا  -باكو 
 .در وين بيانيه اي منتشر كردند ارمنستانديدار روساي جمهوري آذربايجان و

 
در اين بيانيه  ˈمديافرومˈبه گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از پايگاه خبري 

 ˈسرژ سركيسيانˈجان و رييس جمهوري آذرباي ˈالهام علي افˈاعالم شد كه 
در ديدار خصوصي و سپس در ديدار با حضور روساي  ارمنستان رييس جمهوري

گروه مينسك ، در مورد تحرك بخشيدن به مذاكرات آينده در جهت حل صلح 
در بخش ديگري از اين بيانيه، به   .به توافق رسيده اند ˈقره باغˈآميز مساله 

موافقت طرفين در رابطه با ديدار مجدد تا چند ماه ديگر اشاره شده و آمده است: 
وزراي خارجه خود را مامور كرده اند  ارمنستان روساي جمهوري آذربايجان و

كه به همراه روساي گروه مينسك روند در پيش گرفته شده را بر پايه اقدامات 
روساي جمهوري  .راستاي حل صلح آميز مناقشه قره باغ ادامه دهندانجام شده در 
پس از دو سال وقفه ، ديروز در وين پايتخت اتريش ديدار  ارمنستان آذربايجان و

و آذربايجان  ارمنستان مناقشه بين  .و در مورد حل مناقشه قره باغ مذاكره كردند
شروع و  1988اني در سال در منطقه قره باغ كوهست ارمنستان درپي ادعاي ارضي

 . به اين منطقه، آغاز شد ارمنستان با ورود نيروهاي 1993در سال 
سال از برقراري آتش بس، گروه ميانجيگر  20در حال حاضر با گذشت بيش از 

ميسنيك سازمان امنيت و همكاري اروپا، متشكل از آمريكا، روسيه و فرانسه در 
  .ال مذاكره با طرفين هستندتالشي ناكام براي برقراري صلح در ح
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Խորհրդային կարգերի 
հաստատումը Հայաստանում 

Հայաստանի առաջին Հանրապետության Սիմոն 
Վրացյանի վերջին կառավարության 

հրաժարականով նոյեմբերի 29-ին  Հայաստանը 
 հռչակվեց Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն: 

 
 

ՀԽՍՀ պետական դրոշն ու գերբը 
 

ՀԽՍՀ պետական զինանշան 
1920 թվականի աշնանը Հայաստանի Հանրապետության 
վիճակը խիստ ծանրացավ։ Թուրք-հայկական պատերազմի 
հետևանքով երկրում առաջացավ սոցիալ-տնտեսական և 
քաղաքական ճգնաժամ։ Հատկապես ծանրացավ 
գաղթականների վիակը։ Իսկ ընդհանրապես հանրապետության 
բնակչության վրա կախված էր սովի սպառնալիքը։ 
Նման ծանր պայմաններում հայ բոլշևիկները պայքար 
ծավալեցին Հայաստանը խորհրդայնացնելու համար։ Հայ 
բոլշևիկների գործունեության համար խթան հանդիսացան 
հատկապես 1920 թվականի սեպտեմբերին Բաքվումտեղի 
ունեցած Արևելքի ժողովուրդների համագումարը։ Էնվերի և 
հայատյաց այլ գործիչների ղեկավարությամբ ընթացող այս 
համագումարը բացահայտ հակահայկական դիրքորոշում 
ընդունեց, չնայած այն բանին, որ այդ համագումարին 
մասնակցում էին 157 հայեր։ Հայաստանի 
խորհրդայնացման քաղաքականությանը գործնական հողի 
վրա դրվեց 1920 թվականի սեպտեմբերին Բաքվում տեղի 
ունեցավ ՌԿԲԿ Կենտկոմի Կովկասյան բյուրոյի և 
Ադրբեջանի կոմկուսի քաղբյուրոյի համատեղ նիստ, 
Հայաստանի կոմկուսի կենտկոմի և նրա Արտասահմանյան 
բյուրոյի անդամների մասնակցույթամբ, ուր քննարկվեց 
Հայաստանի խորհրդայնացման հարցը։ Իսկ 1920 թվականի 
նոյեմբերի կեսերին հայ կոմկուսի կենտկոմի և նրա 
Արտասահմանյան բյուրոյի անդամներից ստեղծվում է 
Հայաստանի ռազմահեղափոխական կոմիտե, որի մեջ մտնում 
էին Սարգիս Կասյանը (նախագահ), Ասքանազ Մռավյանը, Սահակ 
Տեր-Գաբրիելյանը, Ալեքսանդր Բեկզադյանը, Ավիս 
Նուրիջանյանը և ուրշներ։ Շուտով Հայ հեղկոմը և Հայ կոմկուսի 
կենտկոմը փոխադրվում են Ղազախ և նախապատրաստական 
աշխատանքներ են սկսվում Հայաստանի խորհրդայնացման 
համար։ 
1920 թվականի նոյեմբերին Հայաստանի Հանրապետության 
վիճակը խիստ ծանրացավ, դա հարկադրեց Համո 
Օհանջանյանի գլխավորած կառավարության 
հրաժարականը։ Նոյեմբերի 24-ին Հայաստանի խորհրդարանը 
ստեղծում է նոր կառավարություն Սիմոն Վրացյանի 
գլխավորությամբ։ Զգալով պահի լրջությունը և հայ ժողովրդի 
գլխին կախված ֆիզիկական բնաջնջման վտանգը, 
Վրացյանի կառավարությունը փորձում է բարելավել 
հարաբերությունները Խորհրդային Ռուսաստանի հետ։ 

 
  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)
  

سفير اين كشور در  چاريكف گزارش سركنسول روسيه در ارزروم به
  استامبول

  377گزارش شماره 
  1910نوامبر  24مورخ 

  
 تارفهمان گونه كه پيشتر به عرض جنابعالي رسانده ام ، اكنون نيز ر

هرگاه ارمنيان امناسب است ، ن اكانمكتركيه نسبت به ارمنيان   اماتقم
ند، اعتراض ها و عريضه هاي آنها بي پاسخ و ستم قرار مي گير لمظمورد 

 مي ماند.

  و مدرك سخن بگويم: يللاجازه بدهيد با د  
مخه  يك ارمني متشخص به نام ساهاك -يكي از اوباش به نام مير

اين جنايت  به قتل رساند. كه عازم سيدنيك قلعه بود، افندي ماركاريان را
  ستامبول نيز بي پاسخ ماند.بي مجازات ماند. نامه ارمنيان به انافرجام و 

در واليت ع قدر روستاي خومار وا مخه است -مير ه رفيقكقدري 
بنام خاچاتور را به قتل رساند. مقامات ترك هيچ  وان نيز يك ارمني

  اقدامي براي دستگيري و مجازات قاتالن انجام نداد...
 

    
شهرهاي مختلف ادامه دارد. در روستاي ارسال سالح و البسه نظامي به 

 سالح هاي جديد  باو ماوزرها قديمي  تفنگ هاي سرت  واقع در واليت 
اين گونه سالح ها به آالشگرد و قره كليسا  تعويض مي شوند.پنج تير 

ارسال شده است. ماوزر هاي قديم با تفنگ هاي نوع مارتين تعويض مي 
  شوند.

  اشتريتر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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  28 

 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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اتحاديه اروپا آماده كمك به ارمنستان براي انجام اصالحات در 

 زمينه هاي مختلف است

 

  .استاتحاديه اروپا آماده كمك به اجراي اصالحات در ارمنستان 

رييس دفتر اتحاديه اروپا در ارمنستان تاكيد داشته  "ترايان هريستا "با بيان اين مطلب 
است كه اتحاديه اروپا طي همكاري هاي خود با ارمنستان دست آورد هاي جدي اي را 
دارد. وي افزوده است كه بعد از عضويت ارمنستان در اتحاديه گمركي همكاري هاي 

يد ادامه خواهد يافت. سفير اتحاديه اروپا در دوجانبه در چار چوب فرمات جد
ارمنستان به نوبه خود تاكيد داشته است كه با كمك اتحاديه اروپا در زمينه هاي 
حقوق بشر، گسترش ارزش هاي دموكراتيك، دادگستري و امنيت ارمنستان اصالحات 

  بسيار مهمي صورت گرفته و نتايج مثبت ثبت شده است.
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