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Ðá¹í³ÍÝ»ñÇ  Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ  Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ  Ï³ñáÕ  »Ý  

ãÑ³ÙÁÝÏÝ»É  ËÙμ³·ñáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï»ïÝ»ñÇÝ: 
²ñï³ïåáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ  ÑÕáõÙÁ  §ÈàôÚê¦ - ÇÝ   

å³ñï³¹Çñ  ¿: 

êåÇï³ÏÇ ³Õ»ï³ÉÇ 
»ñÏñ³ß³ñÅÇó 25 ï³ñÇ ¿ 

³Ýó»É 

 
1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի Սպիտակի 

աղետալի երկրաշարժից 25 տարի է անցել, սակայն 
Հայաստանում դեռ կան երկրաշարժից տուժած 
ընտանիքներ, որոնք շարունակում են ապրել մետաղյա 
ժամանակավոր տնակներում: 

Իսկ որոշ բնակավայրերում, ինչպես Գյումրին, դեռ 
կան երկրաշարժի հետևանքով ավերված շինություններ, 
որոնք դեռևս ապամոնտաժված չեն: 

Հիշեցնենք, որ 1988-ի երկրաշարժն ընդգրկեց 
հանրապետության հյուսիսային և հյուսիսարևելյան 
շրջանները՝ նրա տարածքի մոտ 40%-ը։ Հաշված 
վայրկյանների ընթացքում լրիվ կամ մասնակի 
ավերվեցին Սպիտակ, Լենինական, Կիրովական, 
Ստեփանավան քաղաքները, Սպիտակի, Ախուրյանի, 
Գուգարքի, Արագածի, Կալինինոյի, Ստեփանավանի 
շրջանների հարյուրից ավելի գյուղեր ու բնակավայրեր։ 
Զոհվեց 25 հազարից ավելի մարդ, 500 հազարը մնաց 
անօթևան։ Շարքից դուրս եկավ բնակֆոնդի 17%-ը, շուրջ 
8 մլն քառ. մ բնակելի տարածություն։ Դադարեցին գործել 
170 արդյունաբերական ձեռնարկություններ, շուրջ 1200 
անասնապահական շինություններ ավերվեցին։ 
Հայաստանի տնտեսությանը հասցված վնասը կազմեց 13 
մլրդ ռուբլի։ 

Ի՞նչ է փոխվել ողբերգությունից 25 տարի անց: 
Անօթևան մնացած ընտանիքներից քանի՞սն են 
փոխհատուցում ստացել, քանի՞սը՝ ոչ: 

Գյումրիի ավագանու անդամ, Ժուռնալիստների 
«Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ-ի խորհրդի նախագահ Լևոն 
Բարսեղյանի խոսքերով՝ այսօր Կառավարությունը 4000-
ից ավելի անօթևան ընտանիքներից անօթևան են 
ճանաչում մոտավորապես 1200-ին, մյուսների մասին 
ասում են, թե մենք նրանց առաջ պարտավորություն 
չունենք։ 

 

 
  در گذرگاه تاريخ    

  

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

  ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)
  

به چاريكف سفير اين كشور  ارزروم روسيه  در نامه سركنسول
  در استانبول

  

  1911ارس م 11
 

واليت ارزروم تحت فشار سنگين ماليات ها و اجحاف  منيرساكنان ا
 و شقاوت ها رنج مي كشند.

  

 
 

ز ارمنيان اين منطقه تحت ا  موشبر پايه آگاهي هاي دريافتي از 
پرداخت هاي سنگين مجبور شده اند اموال و  براي انجام فشار مالياتي و

و  ريز شدهبهمين علت كاسه صبر آنان ل و به دارايي خود را حراج كنند 
از بي  لهتصميم گرفته اند مذهب خود را تغيير دهندو شايد بدين وسي

 رحمي ها و شقاوت هاي حكومت تركيه رهايي يابند.
 

  
 

در همه روستاهاي موش ميان ارمنيان و نيروهاي ژاندارمري زد و 
  وده است.ارمنيان نب سود هخورد هايي روي داده است كه البته ب

  آ. اشتريتر
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 دالر  50خارج   تومان  6000ايران يك سال    .تومان 500تكشماره :اشتراك مجله
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  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 «استفاده از مطالب  
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توسط جمهوري آذربايجان  يانسالگرد نسل كشي ارمن
 در شهر گنجه

 

 
 

 كشتار  )گنجه( "كيروف آباد" در شهر 1988 دسامبر  نوامبر و  در
 جريان در. داد رخ آذربايجان  جمهوري افراطي عناصر  توسط ارامنه
 و زنان كه كليسايي به  آذربايجان جمهوري افراطي عوامل ، كشتار اين

و نيز دوازده   نمودند حمله ، بودند گرفته  پناه آن در  نيارم كودكان
 فجيعي  طرز به  را شهر اين آسايشگاه  نفر از سالمندان ارمني

قتل عام ارامنه در گنجه بيست و چهار   در. رساندند قتل به و نموده  مثله
 نفر به قتل رسيدند .



 

 

ÈàôÚê # 182  Դեկտեմբեր  2013 Ã.  ¿ç 1

ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ
  

 
 
 
100-ն էլ պլանավորվում է կառուցվել արդեն 2014թ-ին։ 
«Բնակարանաշինությունը, կարելի է ասել, արդեն 
ավարտին է հասցվել, պետական բնակարան 
կորցրածներից բոլորին բավարարել են, բացի մեկ 
սենյականոց բնակարան կորցրած ընտանիքներից, որոնց 
համար էլ այդ 100 բնակարանը պետք է կառուցվի»,- 
ասաց նա։ 
Ինչ վերաբերում է սեփական տներին, ապա այստեղ դեռ 
բավական թվով ընտանիքներ երկրաշարժից հետո 
շարունակում են անօթևան մնալ։ «Սեփական տների 
համար երկրաշարժից հետո պետությունը 
փոխհատուցում տվել է մարդկանց, բայց ինչ-ինչ 
պատճառներով որոշ մարդիկ դա չեն օգտագործել 
նպատակի համար։ Հիմա մեր հանրապետության 
նախագահը խոստացել է անդրադառնալ այդ հարցին՝ 
պետական բնակարան կորցրած մարդկանց խնդիրների 
լուծումից հետո»,- նշեց նա։ 
Գագիկ Սահակյանը նշեց, որ այսօր քաղաքում ավերակ 
շենքեր չունեն։ «Բնակֆոնդը և՛ քաղաքի, և՛ նաև 
արտադրական բոլոր մակերեսները, այդ թվում նաև 
մշակույթի տուն, դպրոցներ, ամբողջությամբ ավերվել 
էին, 100%-ով, հիմա բոլորը վերականգնվել են ու 
գործում են շատ նորմալ, այդ ոլորտում խնդիրներ 
չունենք»,- ասաց նա։ 
Թե որքանո՞վ է քաղաքի բնակչության թիվը կրճատվել 25 
տարիների ընթացքում, քաղաքապետը նշեց, որ 
երկրաշարժից առաջ Սպիտակն ունեցել է շուրջ 20 000 
բնակիչ, այսօր արդեն նրանց թիվը 16 400 է։ 
«Երկրաշարժից Սպիտակում զոհվել է 4003 մարդ»,-նշեց 
Գագիկ Սահակյանը։ 
 

²Ø²Üàð 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³Ù»Ý³ëÇñí³Í áõ É³ÛÝ ÅáÕáíñ¹³ÛÝáõÃÛáõÝ 

í³Û»ÉáÕ ïáÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ ²Ù³ÝáñÁ` Üáñ î³ñÇÝ: ²Ù³ÝáñÁ, Áëï 
¿áõÃÛ³Ý, Ü³í³ë³ñ¹ μ³éÇ Ñ³Û³óáõÙÝ ¿: ²Ù³Ýáñ` ½»Ý¹»ñ»Ý 
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Üáñ î³ñÇ (Ý³õ - Ýáñ, ë³ñ»¹³ - ï³ñÇ): ²Ù³ÝáñÁ 
Ù»½³ÝáõÙ ÏáãíáõÙ ¿ Ý³»õ Î³Õ³Ý¹, áñÁ ÑáõÝ³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝÇ 
»õ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñí³ ³é³çÇÝ ûñÁ:  
ÐÝ³·áõÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ñ³Û»ñÁ ²Ù³ÝáñÁ ïáÝáõÙ ¿ÇÝ 
Ü³í³ë³ñ¹ ³ÙëÇÝ, ¹³ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ñ ³Ûëûñí³ 
û·áëïáëÇÝ: Ø»Í ïáÝ³ËÙμáõÃÛ³Ùμ ¿ñ ÝßíáõÙ ï³ñí³ ³é³çÇÝ 
ûñÁ: Î³½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿ÇÝ Ëñ³Ë×³ÝùÝ»ñ, Ù³ëë³Û³Ï³Ý 
Ë³Õ»ñ, ÓÇ³ñß³íÝ»ñ, Ã³ï»ñ³Ë³Õ»ñ, ëáõë»ñ³Ù³ñï»ñ. 
²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ Ù³ïáõóáõÙ ¿ÇÝ ½áÑ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²Û¹ 
ïáÝ³ËÙμáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ Ý³»õ Ã³·³íáñÁ, 
ÇßË³ÝÝ»ñÁ, μ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³É³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ, 
½ÇÝíáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ: Ø³ëë³Û³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ, ÓÇ³ñß³íÝ»ñÇ 
Å³Ù³Ý³Ï, »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝÁ óáõó³¹ñáõÙ ¿ñ Çñ 
×³ñåÏáõÃÛáõÝÝ áõ ¹ÇÙ³óÏáõÝáõÃÛáõÝÁ: îáÝ³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ý 
ÁÝÃ³óùáõÙ ³Û·»å³ÝÝ»ñÁ, ÑáÕÇ ³ßË³ï³íáñÝ»ñÁ ë»Õ³ÝÝ»ñÇ 
íñ³ ¹³ñëáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ³é³çÇÝ åïáõÕÝ»ñÁ` ÍÇñ³ÝÁ, ¹»ÕÓÁ, 
ï³ÝÓÁ, ËÝÓáñÁ, Ë³ÕáÕÁ »õ ï»ë³Ï-ï»ë³Ï ³ÛÉ μ³ñÇùÝ»ñ, 
ï³ÝïÇÏÇÝÝ»ñÁ` ù³Õóñ ß³ñáóÁ (ëáõçáõËÁ), ³É³ÝÇÝ, ÁÝÏáõÛ½Ý 
áõ μ³½Ù³ï»ë³Ï ãáñ Ùñ·»ñÁ: Üñ³Ýù ³é³ïáñ»Ý ÑÛáõñ³ëÇñáõÙ 
¿ÇÝ ïáÝ³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ, áõñ³Ë³ÝáõÙ áõ 
Ñå³ñï³ÝáõÙ Ýñ³Ýó ·áí»ëïÝ»ñÇó: 

ÒÇ³ñß³íÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÝ û¹ ¿ÇÝ ÃéóÝáõÙ 
μ³½Ù³ÃÇí ³Õ³íÝÇÝ»ñ, μ³óíáõÙ ¿ñ ÑÇ³ëù³Ýã ï»ë³ñ³Ý, 
Ï³åáõï³Ï »ñÏÝùÇ íñ³ û¹Á Ãñ³ïáõÙ ¿ÇÝ μ³½Ù³ÃÇí 
Ã»õ³íáñÝ»ñ, ÇëÏ Ýñ³Ýó Ã»õ»ñÇ Ã³÷³Ñ³ñáõÙÇó ³é³ç³ó³Í 
³ËáñÅ³Éáõñ Ó³ÛÝ»ñÁ áõñ³ËáõÃÛ³Ùμ ¿ÇÝ ÉóÝáõÙ ßñç³å³ïÁ:  
Ð³Û ¹Çó³μ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ²Ù³ÝáñÇ ²ëïí³ÍÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ñ 
åïÕ³μ»ñáõÃÛáõÝ å³ñ·»õáÕ` åïáõÕÝ»ñÇ, μ»ñùÇ å³Ñ³å³ÝÁ 
»õ Ù³ñ¹Ï³Ýó ëÝáõóáÕÁ: Ü³ Ý³»õ ÑÛáõñÁÝÏ³ÉáõÃÛ³Ý 
Ëñ³ËáõëáÕÝ ¿ñ: ¸»é»õë í³Õ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ñ³Û»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
ÑÛáõñ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ áõ ÑÛáõñÁÝÏ³ÉáõÃÛáõÝÁ ëñμ³óí³Í 
Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÛáõÝ ¿ñ, áñÁ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ñ ²ëïÍá ÏáÕÙÇó:  
ÐÛáõñ³ëÇñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Ù»½ »Ý Ñ³ë»É μ³½Ù³ÃÇí 
³í³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ë³óí³ÍùÝ»ñ, áñáÝù å³Ñå³Ýí»É »Ý 
ÙÇÝã»õ ûñë »õ ëï³ó»É »Ý Ã»õ³íáñ ËáëùÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ, 
³Ûëå»ë ûñÇÝ³Ï, §îá'õÝ ÇÙ ïáõÝ ã¿', ïáõÝ ¹áõé μ³óáÕÇÝ ¿¦, 
§ÔáÝ³ÕÝ ²ëïÍáõÝÝ ³¦, §ä³ÝÇñ Ñ³ó, ëÇñïÁ μ³ó¦, §ÔáÝ³ÕÝ 
ï³Ý ïÇñáç í³ñ¹Ý ³¦ »õ ³ÛÉ ³ë³óí³ÍùÝ»ñ:  
Ð»ï³·³ÛáõÙ îáÙ³ñÇ Ï³½ÙáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ñ»ï 
²Ù³ÝáñÁ, áñå»ë Ñ»Ã³Ýáë ²ëïÍá å³ßï³ÙáõÝù, Ùáé³óáõÃÛ³Ý 
Ù³ïÝí»ó, »õ Ñ³Û»ñÁ ëÏë»óÇÝ ²Ù³ÝáñÁ` Üáñ î³ñÇÝ ïáÝ»É 
ÑáõÝí³ñ ³ÙëÇÝ: ä³Ñå³Ýí»ó ÇÙ³ëïÁ` Üáñ î³ñÇ, 
ï³ñ»ÙáõïÇ ³é³çÇÝ ûñÁ, ï³ñÇÝ Ýáñá·áÕ ïáÝÇ 
Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ Å³ÙÏ»ïÁ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏí»ó: 
²ÛÅÙ ï³ñ»ÙáõïÇ ïáÝ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë ß³ï 
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ùáï Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó ÙÇÝã»õ 6-Á: 
Ø»½³ÝáõÙ ³Û¹ ïáÝÁ ï³ñμ»ñ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñ áõÝÇ` ²Ù³Ýáñ, 
Î³Õ³Ý¹, ì³Ý³ïáõñ, ²Ù»Ý³μ»Õ: Â»ñ»õë ïáÝÇ Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý 
Í³·áõÙÝ ¿ å³ï×³éÁ,áñ ²Ù³ÝáñÁ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý 
ï»ë³Ï»ïÇó »Ï»Õ»óáõÙ áñ»õÇó» ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ, 
ÙÇ³ÛÝ ³Û¹ ûñÁ, áñå»ë Üáñ î³ñÇ, Ù³ïáõóíáõÙ ¿ êáõñμ 
ä³ï³ñ³·: 

Üáñ î³ñÇÝ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É ³é³Ýó 
ïáÝ³Í³éÇ: ºíñáå³ÛáõÙ ïáÝ³Í³éÁ ½³ñ¹³ñáõÙ »Ý ê. 
ÌÝÝ¹Û³Ý ïáÝÇ Ý³Ëûñ»ÇÝ, »õ ³½·³Ï³ÝÝ»ñÝ áõ μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ 
ÙÇÙÛ³Ýó Ýí»ñÝ»ñ »Ý å³ïñ³ëïáõÙ áõ ÝíÇñáõÙ:  
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ïáÝ³Í³éÁ ½³ñ¹³ñáõÙ ¿ÇÝ Üáñ î³ñí³ 
Ý³Ëûñ»Ç ·Çß»ñÁ, ÇëÏ ê. ÌÝáõÝ¹Á ïáÝáõÙ ¿ÇÝ ÑáõÝí³ñÇ 6-ÇÝ, 
áñÁ å³Ñå³Ýí»É ¿ ÙÇÝã»õ ³ÛÅÙ: Ø»½³ÝáõÙ Í³éÇ 
å³ßï³ÙáõÝùÁ ·áÛáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É í³Õ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó: 
¸»é»õë Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇó å³ßï³ÙáõÝùÇ 
³é³ñÏ³ »Ý »Õ»É μÝáõÃÛáõÝÁ, ³Ýï³éÝ»ñÁ, Í³é»ñÁ: 
¶»ñ»½Ù³Ý³ïÝ»ñáõÙ ïÝÏáõÙ ¿ÇÝ ·»Õ»óÇÏ, Ñ³½í³·Ûáõï Í³é»ñ 
áõ Í³ÕÇÏÝ»ñ, áñáíÑ»ï»õ Ñ³í³ïáõÙ ¿ÇÝ Ñá·áõ ³ÝÙ³ÑáõÃÛ³ÝÁ, 
áñ Ù»é³ÍÇ Ñá·ÇÝ ßñçáõÙ ¿ μÝáõÃÛ³Ý ·ñÏáõÙ »õ μÝ³ÏíáõÙ ¿ 
Í³é»ñÇ ëáë³÷ÛáõÝÇ, Í³ÕÇÏÝ»ñÇ Ý³½³ÝùÇ, ½»÷ÛáõéÇ áõ 
ÃÇÃ»éÝÇÏÝ»ñÇ Ã»õÇÏÝ»ñÇ ÝñμÇÝ ïñá÷ÛáõÝÇ Ù»ç: ´ÝáõÃÛ³Ý 
å³ßï³ÙáõÝùÇ ËáñÑñ¹³ÝÇß »Ý »Õ»É ëáëÇÝ, áõé»ÝÇÝ, 
μ³ñ¹»ÝÇÝ:  

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Í³éÁ Ñ³Ù³ñí»É ¿ Ý³»õ ÁÝï³ÝÇùÇ, 
·»ñ¹³ëï³ÝÇ Ñ³í»ñÅáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇß: ²ëïí³Í³ßÝãáõÙ 
ÝáõÛÝå»ë ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ §Î»Ý³ó Í³éÁ¦ Ï³Ù §ÆÙ³ëïáõÃÛ³Ý 
Í³éÁ¦: ²Ûëûñ ¿É Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ ëáíáñáõÃÛáõÝ Ï³ 
·»ñ¹³ëï³ÝÇ å³ïÏ»ñÁ ï³É Í³éÇ Ó»õáí, ÇëÏ Ýñ³ Ùáï³Ï³ áõ 
Ñ»é³Ï³ ×ÛáõÕ»ñÇ ÙÇçáóáí ³ñï³Ñ³Ûï»É ³½·³Ïó³Ï³Ý 
Ï³å»ñÁ:  

Þ³ï Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ Í³éÇ å³ßï³ÙáõÝùÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
áñáß ïáÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ³éÝãí»É »õ 
Ï»ÝïñáÝ³ó»É ¿ Üáñ î³ñí³ ïáÝ³Í³éÇ Ù»ç: Ì³éÇ 
å³ßï³ÙáõÝùÁ Ù»½³ÝáõÙ ³ñï³Ñ³Ûïí»É ¿ Ý³»õ áñáß³ÏÇ 
ïáÝ³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ùμ, áñÁ Ïáãí»É ¿ Í³ÕÏ³½³ñ¹` áñå»ë 
·³ñÝ³Ý³ÛÇÝ ûñí³, μÝáõÃÛ³Ý ½³ñÃáÝùÇ å³ßï³ÙáõÝùÇ ïáÝ: 
Ì³ÕÏ³½³ñ¹Ç ³ñÙ³ïÝ»ñÁ ëÝí»É »Ý Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý ßñç³ÝÇ 
ÑÇÝ ëáíáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÇÙ³ëïÝ ³Ûëûñ 
Ùáé³óáõÃÛ³Ý ¿ Ù³ïÝí»É, ëï³ó»É ¿ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý 
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ »õ å³Ñå³Ýí»É ¿ ïáÝ³Í³éÇ, Í³ÕÏ³½³ñ¹ 
ïáÝÇ, Ë³ÕáÕûñÑÝ»ùÇ ËáñÑñ¹³å³ßï³Ï³Ý 
ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ²Û¹ ïáÝ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ 
³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý Ï³åí³Í »Ý Ñ³Û Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï, 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñ»õáõÛÃ »Ý: ê³Ï³ÛÝ μáÉáñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ùáï Ï³Ý 
Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ, μ³Ý³ÑÛáõë³Ï³Ý, ÍÇë³Ï³Ý »õ ³ÛÉ 
ëáíáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Û¹ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇ 
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³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿ Ý³»õ »Õ»õÝÇÝ, áñÇ å³ßï³ÙáõÝùÁ 
Çñ ï³ñμ»ñ ¹ñë»õáñáõÙÝ»ñáí å³Ñå³Ýí»É ¿ ³ßË³ñÑÇ 
Ñ³Ù³ñÛ³ μáÉáñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ùáï:  
Üáñ î³ñí³ ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ ¿ Ý³»õ ÒÙ»é ä³åÇÝ, §Î³Õ³Ý¹ 
ä³å³Ý¦ Ï³Ù §Ø»ÝÍ ä³åáõÏÁ¦: ºíñáå³ÛáõÙ ÒÙ»é ä³åÇÏÇÝ 
³Ýí³ÝáõÙ »Ý §ä³å³-ÜáÛ»É¦ Ï³Ù §ê³ÝÃ³ øÉáõ½¦, ÇëÏ 
èáõë³ëï³ÝáõÙ §¸»¹ Øáñá½¦: §Î³Õ³Ý¹ ä³åáõÏÇ¦ 
Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÏñÏÇÝ ³éÝãíáõÙ ¿ ÑÝ³·áõÛÝ 
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñ»õáõÛÃ ¿: ¸»é»õë í³Õ 
ßñç³ÝáõÙ ¹ÇÙ³ÏÝ»ñáí Ñ³Ý¹»ë ·³ÉÁ, »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ 
½í³ñ×³óÝ»ÉÝ áõ Ýñ³Ýó Ýí»ñÝ»ñáí áõñ³Ë³óÝ»ÉÁ 
Ýß³Ý³íáñíáõÙ ¿ñ ³é³ÝÓÇÝ ïáÝ³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ùμ` 
´³ñ»Ï»Ý¹³ÝÇ Ëñ³Ë×³ÝùÝ»ñáí: Ø»ÝÍ ä³åáõÏÇ ïáÝÝ 
³Ýí³ÝíáõÙ ¿ñ ê. ä³ñÃ»õÇ ûñ »õ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³Ù»Ý³ëÇñí³Í 
ïáÝ³ËÙμáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ñ: ÜßíáõÙ ¿ñ ê. ê³ñ·ëÇ ïáÝÇÝ 
Ñ³çáñ¹áÕ ûñ»ñÇó Ù»ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï: ²ÙμáÕç ·»ñ¹³ëï³ÝÁ 
ï³ÝÝ ¿ñ ³ÝóÏ³óÝáõÙ, ë»Õ³ÝÁ ÉÇùÝ ¿ñ ÉÇÝáõÙ ï»ë³Ï-ï»ë³Ï 
Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñáí: ºñμ Ëñ³Ë×³ÝùÁ Çñ ·³·³ÃÝ³Ï»ïÇÝ ¿ñ 
Ñ³ëÝáõÙ, ÁÝï³ÝÇùÇ Ù»ÍÁ, ·³ÕïÝÇ ¹áõñë ¿ñ ·³ÉÇë »õ áñáß 
Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó Ý»ñë ¿ñ ÙïÝáõÙ ·ÉËÇÝ ¹ñí³Í ëñ³Í³Ûñ 
§ùáÉá½¦, Ó»éùÇÝ Ù»Í ·³í³½³Ý, ¹»ÙùÇÝ μñ¹Çó ë³ñùí³Í 
μ»Õ»ñ áõ Ùáñáõë, ÇëÏ ÏéÝ³ÏÇÝ áãË³ñÇ ÙáñÃÇ »õ Ù»Í ïáåñ³Ï` 
Ù»çÁ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ýí»ñÝ»ñ` Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñ, 
ù³Õóñ³í»ÝÇù: Üñ³ »ñ»õ³ÉÁ Ù»Í áõñ³ËáõÃÛáõÝ ¿ñ å³ï×³éáõÙ 
μáÉáñÇÝ, ³Ýßáõßï, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, Ù³ÝáõÏÝ»ñÇÝ: êÏëíáõÙ ¿ÇÝ 
Ï³ï³ÏÝ»ñÁ, áõñ³ËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ÇÝ »ñ· áõ 
å³ñáí: ì»ñç³å»ë Ø»ÝÍ ä³åáõÏÁ Çñ ïáåñ³ÏÇó Ñ³ÝáõÙ ¿ñ 
Ýí»ñÝ»ñÁ, μ³Å³ÝáõÙ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, ÇëÏ Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇÝ 
Ññ³ÙóÝáõÙ ÙÇ - ÙÇ μ³Å³Ï ³Ýáõß³Ñ³Ù Ï³ñÙÇñ ·ÇÝÇ` ³ë»Éáí 
§ºÏ³í Ø»ÝÍ ä³åáõÏÁ, Ñ³½³ñ μ³ñáí ´³ñ»Ï»Ý¹³ÝÁ¦: ºí ³Û¹ 
ûñí³ÝÇó` ê³Ñ³Ï ä³ñÃ»õÇ ïáÝÇó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá ëÏëíáõÙ 
¿ÇÝ ´³ñ»Ï»Ý¹³ÝÇ Ëñ³Ë×³ÝùÝ»ñÁ: 

²ÛëåÇëáí, Ø»ÝÍ ä³åáõÏÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÇÙ³ëïÁ 
Ùáé³óáõÃÛ³Ý ¿ Ù³ïÝí»É, ÇÝã-áñ ã³÷áí ÷áËí»É ¿ Ý³»õ Ýñ³ 
Ñ³Ý¹»ë ·³Éáõ Å³Ù³Ý³ÏÁ »õ Ï³åí»É ²Ù³ÝáñÇ 
ïáÝ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï: ²ÛÅÙ Ù»½³ÝáõÙ Üáñ î³ñÇÝ, 
ÇÝãå»ë ³ßË³ñÑÇ ß³ï ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ùáï, ³é³Ýó ÒÙ»é 
ä³åÇ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É:  
Ð³ïÏ³Ýß³Ï³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñÇù 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ áõÝÇ Çñ ïáÝÝ áõ ¹ñ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
³ñï³Ñ³Ûïã³ÙÇçáóÝ»ñÁ` Çñ áñáß³ÏÇ ËáñÑñ¹³ÝÇßÁ. 
»ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï Ï³åíáõÙ ¿ñ »õ ³Ûëûñ ¿É ÝáõÛÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ùμ 
¿ Ñ³Ý¹»ë ·³ÉÇë ÒÙ»é ä³åÇÝ, ÇëÏ Ñ³Ùμ³ñÓÙ³Ý 
ïáÝ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÝ áõ íÇ×³Ï Ñ³Ý»Éáõ ëáíáñáõÃÛáõÝÁ, Ý³»õ 
ê. ê³ñ·ëÇ ïáÝÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ³éÝãíáõÙ »Ý »ñÇï³ë³ñ¹ 
³ÕçÇÏÝ»ñÇ` Ýáñ³Ñ³ñë»ñÇ Ñ»ï, Í³ÕÏ³½³ñ¹Á, Î³ñÙÇñ-Ï³Ý³ã 
ÏÇñ³ÏÇÝ, ´³ñ»Ï»Ý¹³ÝÝ ³é³í»É³å»ë í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ 
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ:  

²í»ÉÇ áõß, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Üáñ î³ñÇÝ ëÏë»óÇÝ Ýß»É 
ï³ñ»í»ñçÇ Ý³Ëáñ¹ ûñí³ ·Çß»ñí³ Å³ÙÁ 12-ÇÝ, ³é³ï 
ë»Õ³ÝÇ, ËÙÇãù»Õ»ÝÇ, áõñ³Ë Å³Ù³ÝóÇ, »ñ· áõ å³ñÇ, 
»ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùμ: ²Û¹ ëáíáñáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ýí»É 
¿ ÙÇÝã»õ ûñë. ÑÇÝ ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÇÝãå»ë ³Ýó »Ý 
Ï³óÝáõÙ Üáñ î³ñÇÝ, áõñ³Ë, Ã» ïËáõñ, ³Û¹å»ë ¿É 
Ïß³ñáõÝ³ÏíÇ ³ÙμáÕç ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: ¸³ Ùßï³å»ë »Õ»É ¿ 
áõñ³ËáõÃÛ³Ý, ³é³ïáõÃÛ³Ý ïáÝ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Üáñ î³ñÇÝ 
¹³ñÓ»É ¿ ³Ýó³Í ï³ñí³ Ï³ï³ñí³ÍÇ, Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÇ áõ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý ûñ:  
Üáñ î³ñÇÝ ¹ÇÙ³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÇ ù³ÝÇ ûñ ³é³ç Ñ³Û 
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ ëÏëíáõÙ »Ý ³Ù³ÝûñÛ³ 
å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Ù»Ý³Ï³ñ»õáñÁ Ñ³ó ÃË»Éáõ ·áñÍÝ ¿, 
áñÁ Ï³ï³ñáõÙ »Ý ÁÝï³ÝÇùÇ ï³ñ»ó Ï³Ý³Ûù: Üñ³Ýù Ù»Í 
ï³ßï³ÏÇ Ù»ç ËÙáñ »Ý ÑáõÝóáõÙ` Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËÝÏ³μáõÛñ 
É³í³ß ÃË»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ ï³Ý »ñÇï³ë³ñ¹ ³ÕçÇÏÝ»ñÝ áõ 
Ñ³ñë»ñÁ û·ÝáõÙ »Ý Ýñ³Ýó: ÊÙáñÁ ß³ï å³ñ½ ¿, ë³Ï³ÛÝ 
³ßË³ï³ï³ñ ¿, å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ÑÙïáõÃÛáõÝ »õ áõÅ: ²ÝÑñ³Å»ßï 
¿ É³í ÑáõÝó»É, å³Ñå³Ý»É Ñ³ëáõÝáõÃÛ³Ý ×Çßï Å³Ù³Ý³ÏÝ áõ 
×³ñï³ñ Ó»éù»ñáí ·ñïÝ³Ï»É:  
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Մեր նախորդ զրոյցում, կատարւած բնիկ Սալմաստեցի 
Պրն. Սարգիս Սայեադեանի հետ, նշել էինք թէ նա 
անդրադար֊ձել էր Խոյի կոտորածին ¥1918թ.¤, որի 
հետեւանքով բազմաթիւ այրիներ, որբեւայ֊րիներ ու 
որբեր իսլամացւել էին, տղամարդկանց կոտորումից 
յետոյ: Այնտեղ նաեւ նշել էր շուրջ 100ամեայ մեր 
զրու֊ցակիցը, թէ Ատրպատականի Հայոց Թեմի այդ օ֊րերի 
Առաջնորդ՝ հոգելոյս Տ. Ներսէս Արք. Մելիք-Թանգեանը 
իր հանգամանքը պար֊տադ֊րելով տեղական 
իշխանութիւննե֊րին, իր ժողովրդի կորած այդ 
բեկորնե֊րին ազա֊տագրել էր եւ վերադարձրել իրենց 
ազգային ու կրօնական արմատներին: 
Վերոյիշեալ զրոյցում նաեւ յիշւել էր, թէ՝ Մելիք-Թանգեան 
Սրբազանը եկեղե֊ցու խորանից կոչ էր արել ժողովրդի 
ամուրիներին, Խոյից վերապրած այրի֊ների հետ 
ամուսնանալ ու հայկական նոր օջախներ կազմել: Պրն. 
Սայեադեանը յիշել էր նաեւ, թէ Սառնացի Արշակը, 
Սրբազանի կոչին անսացող անձերից էր, որ Խոյեցի այրի 
տիկ. Նուբարի հետ էր ամուսնացել եւ երեք մանչ զաւակ 
նրանից էր ու֊նեցել: 
 
Երեքշաբթի 19 Նոյեմբեր 2013-ին, մենք հանդիպեցինք 
Տիկ. Նուբարի հար֊սի՝ Տիկ. Յասմիկ Ստեփանեանի եւ 
թոռան՝ Տիկ. Արմինէ Նազարեանի հետ, որոնք ապրում 
են Թաւրիզում: Զրոյցի մասնաւոր սոյն առիթը 
ստեղծեցինք, նախ իբրեւ շարունակութիւնը մեր նախորդ 
զրոյցի, եւ երկրորդ՝ որ֊պէսզի մեր ժո֊ղովրդի կրած 
տառապանքների ազդեցու֊թիւնների վերլուծումը 
կա֊տարողներին ներկայացնենք ջարդից ու կոտորածից 
վերապրածների հոգեբա֊նական դրու֊թ֊իւ֊նը, որը 
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անպայ֊ման արտայայտութիւն գտած պէտք էր լինէր 
նրանց հետագայ կեանքում: 
 
Երկրորդ ամուսնութիւնը 
Ինչպէս պատմում են իր հարսն ու թոռը, Տիկ. Նուբարը 
Խոյի կոտորածից յետոյ, որի ընթացքում կորցրել էր իր 
ամուսնուն, երկրորդ ամուսնութիւն է կնքում Արշակ 
Ստեփանեանի հետ,  որը Մելիք-Թանգեան Սրբազանի 
յորդորը լսելով, հենց Խոյում գտնում է Նուբարին ու 
այնտեղ էլ պսակւում նրա հետ: Արշակը իր առաջին 
ամուսնութիւնից ունեցել է երկու զաւակներ՝ Յակոբ եւ 
Լիզա, որոնք բնականաբար կազմւած նոր ընտանիքի 
հարազատ անդամներ են դառնում, ու հետագա֊յում 
եր֊բեք խորթութեան զգացում չի՛ եղել երեխաների մէջ: 
Իսկ Տիկ. Նուբարը առաջին ամուսնութիւնից զաւակ չի՛ 
ունեցել: 
Խոյում թէ՛ Արշակը եւ թէ՛ Նուբարը վերամուսնա֊նալուց 
յետոյ ունենում են իրենց առաջին զաւակին՝ Բագ֊րատին: 
Ապա ծնւում է Սմբատը, որը կարմրուկ հի֊ւանդութիւնից 
բռնւելով մահա֊նում է շատ վաղ հասա֊կում: Այդ վախը 
միշտ էլ մնա֊ցել է Նուբարի հոգում, եւ յաճախ զգուշացրել 
է իր հարսերին ու բոլոր ծանօթ մայ֊րերին, որ երեխէքը 
կար֊մրուկ չբռնեն ու չհիւանդա֊նան: 
Տիկ. Նուբարը նաեւ ինքնուս ակնաբոյժ է եղել: Նրա 
յաճախորդները իրեն կոչել են «Հաքիմ»: Իսկ այդ 
յաճախորդների թւում են եղել հայ եւ օտար, ու 
մա֊նաւանդ քուրդ հիւանդներ, որոնց բոլորին էլ բուժել է 
բուսական դեղերով: 
Ինչպէս պատմում է իր հարսը՝ Յասմիկ, նա յատկապէս 
բուժել է կախ կո֊պերի հիւանդութիւնից տառապողներին, 
փայտեայ յատուկ ցպիկներով վեր բարձ֊րացնե֊լով 
կոպերը, ու աւելորդ մաշկը չորացնելով: Նաեւ կոպերի 
ներսում յայտ֊նւող փշտիկ֊ներ ոչնչացրել է յատուկ 
շաքարեղէն նիւթեր օգտագործելով ու բուսա֊կան այլ 
դեղեր սարքելով: Ինչպէս յիշում է հարսը, մինչեւ իր 
յառաջացած տարիքը, Տիկ. Նուբար ունէր մասնաւոր մի 
տուփ, որի մէջ շարում էր իր պատ֊րաստած 
ակնաբուժական դեղերը: 
 
Փախուստ դէպի Հայաստան 
Վախենալով հալածանքից, Արշակը վերցնե֊լով իր 
ընտանիքին ժամանակա֊ւորապէս փախնում է 
Հայաստան եւ հաստատւում Ար֊տաշատ գիւղում: 
Տեղացի հարեւանների ու ծանօթների 
խորհրդատւութեամբ, հազիւ երկու տարեկան 
Բագ֊րատին յանձնում են պարսիկ հարեւանին, իմացած 
լինելով որ ճանապարհին փոքր երեխէքին թալանում են, 
իսկ ծնողներին՝ դրանց պատճառով սպանում: Շատ 
սիրուն փոքրիկ լինելով Բագրատը, ծնողները աւելի են 
մտահոգւում եւ մի քանի ամսւայ համար յանձնում 
հարեւանին: 
Դէպի Հայաստան Ժամանակաւոր այս փախուստից 
տարիներ են անցնում: Այն֊տեղ, ինչպէս յաճախ է յիշել 
Տիկ. Նուբարը, Արտաշատի պարիսպի տակ ծնւում է 
իրենց Սուրիկ որդին, որը հետագայում ամուսնանալու 

էր մեր զրուցակցին՝ Տիկ. Յասմիկի հետ: Հայաստան 
մեկնումից տարիներ անց, եւ Սուրիկի ծնւելուց 40 օրեր 
յետոյ, Արշակը որոշում է վերադառնալ Պարսկաստան, 
ու հաստատւում է հայա֊շատ Սալմաստի Սառնա 
գիւղում: 
 
Բագրատի ոդիսականը 
Հայաստանից վերադարձին, զուր են անցում Արշակի ու 
Նուբարի ջանքերը, Խոյում գտնելու իրենց զաւակին՝ 
Բագրատին, որովհետեւ այդ իսլամ հարեւաննե֊րը 
տեղափոխւել էին, ու ո՛չ ոք չէր իմանում նրանց որտեղ 
գնացած լինելը: Փաս֊տօրէն արդէն տարիներ էին անցել, 
եւ Բագրատը, որ մեծացած պէտք էր լինէր, նաեւ 
իսլա֊մական կրօնի հետեւորդ դարձած պիտի լինէր…: 
Տիկ. Նուբարը միշտ յիշել է, եւ այնքան ցանկութիւն է 
յայտնել անպայ֊ման գտնել նրան, որ Արշակի որդին՝ 
Յակոբ, մասնաւոր փնտռտուք է կատարել: Շա՜տ 
տարիներ անց, իմանալով որ Բագրատը խնամելու 
պարտականութիւնը ստանձ֊նած ընտանիքը Ահւազ է 
փո֊խադրւել, Բագրատի մանկու֊թեան մէկ լուսանկարը 
դրել են Ահւազ քաղաքի թէյատներից մէկում: Եւ մի օր 
Բագրատը յայտնւում է այն֊տեղ…: Բեռնատարի վարորդ 
դարձած Բագրատը իմանալով թէ հարազատներ 
փնտռում են իրեն, չի՛ ցանկանում հանդի֊պել նրանց հետ, 
եւ թէյատան տիրոջ մօտ թողելով իր մէկ լուսանկարը, 
յայտնում է, թէ այնպէս ինչպէս մինչեւ հիմա կորած կամ 
մեռած են կարծել իրեն, այդպէս էլ թող շարունա֊կեն 
մտածել…: 
  
Բագրատի այս կեցւածքի մասին Ստեփանեան 
ընտանիքը շատ է մտածել հետագայում, եւ յանգել այն 
եզրակացութեան, թէ՝ նա իր կրօնական նոր 
պատկա֊նելիութիւնը նկատի ունենալով զգուշացել է այդ 
հանդիպումից, մանաւանդ որ նա արդէն ըն֊տանիք էր 
կազմել, ու զաւակների տէր էր դարձել: Եւ Բագրատը 
այդպէս էլ կորչում է պատմութեան մառախուղում, իր 
հետքը անյայտացնելով…: 
 
«Հայերդ կեղտոտ էք» 
Խոյում մնացած այրիներից բոլորն էլ չկարողացան 
հաստատւել Թաւրիզ կամ ընդհանրապէս դուրս գալ 
Խոյից, մանաւանդ նրանք՝ ովքեր արդէն ամուսնա֊ցել էին 
իսլամների հետ ու զաւակներ ունեցել: Այդ այրիներից էր 
Մարիամը, Տիկ. Նուբարի ընկերուհիներից, որը մինչեւ 
15 տարի առաջ ողջ էր ու յաճախ գալիս էր Թաւրիզ, 
այցելելու իր ընկերուհի Տիկ. Նուբարի հարազատներին: 
Ինչպէս պատմում է տիկ. Յասմիկը, որը ներկայ է եղել 
սոյն այցելութիւննե֊րին, Մարիամը յաճախ յիշել է որ 
ընտանեկան պարագաները այնպէս էլ երբեք «չեն 
ընդունել», քրիստոնէութիւնից դարձած իսլամ 
համարելով իրեն: Մարիամը ո՛չ միայն զաւակներ 
ունեցել էր, այլ իր տղաներին էլ ամուսնացրել ու 
թոռների տէր դարձել: Սակայն իր հարսներն անգամ 
միշտ ստորադասել են իրեն, իբրեւ յետոյ իսլամացած 
անձի: Տիկ. Յասմիկը վկայում է, թէ Մարիամը միշտ 
դժգոհում էր իր իսլամ հարսներից, որոնք ամէն առիթով 
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յանդիմանում ու պախարակում էին իրեն, երբ հաց 
թխելու կամ կերակուր սարքելու համար ձեռք էր 
մեկնում նրանց, ասելով. 
 
_ Ձեռք մի՛ տուր, դուք հայերդ կեղտոտ էք: 
Դժբախտացած Մարիամը 15 տարի է որ արդէն չի՛ գալիս 
Թաւրիզ, նրանից լուր չկայ, հաւանաբար մահացել է, եւ 
իր հետ նաեւ փակւել իր կեանքի դժբախտ 
պատ֊մութիւնը…: 
 
Տիկ. Նուբարի երկրորդ կեանքը 
Կոտորածից ու ջարդից վերապրած Տիկ. Նուբարը 
բնութեամբ քաջ կին է եղել: Նա յաղթահարել է 
զգացական բոլոր դժւարութիւնները եւ նոր օջախ կազ֊մել 
մեծ խանդավառութեամբ: Այնպէս ինչպէս վկայում է իր 
հարսը՝ Յասմիկ, ո՛չ մի ժամանակ տնում չեն զգացել նրա 
տառապանքը: Ընդհակառակը, շէնշող ու աշ֊խոյժ 
բնաւորութիւնը շատ է տպաւորել նրանց: Արդէն ի՛նք 
զաւակների ու թոռ֊ների տէր, Յասմիկը այսօրւան նման 
յիշում է իր հարսանիքի առիթով սկեսրոջ խան֊դավառ 
պարը ու ստեղծած ոգեւորութիւնը: Նա շատ էր սիրում 
լաւ հագնւել ու յարդարւել, ճակատին ոսկեայ 
զարդակապ գցել, հայկական տարազների բնորոշ 
ձեռագործ բանւածքով գլխածածկոյթ օգտագործել ու 
միշտ ուրախ տրամադրու֊թեամբ լինել:  
 
Կեանքի վախճանն ու յիշատակը 
Մինչեւ իր կեանքի վախճանը, Նուբարը ապրել է 
Սառնայում: Նրանց տունը շատ մօտիկ է եղել Սբ. 
Աստւածածին եկեղեցուն: 1968 թւին նա կնքել է իր 
մահ֊կանացուն եւ յաւիտենական հանգիստը գտել 
Հաֆթւանի հանգստա֊րանում, իր երկրորդ ամուսնու՝ 
Արշակի շիրիմի կողքին: 
 
Շատ բարի յիշում են Տիկ. Նուբարին, իր հարսն ու 
թոռնուհին՝ Յասմիկը եւ Ար֊մինէն, որը հազիւ 10 
տարեկան աղջնակ էր, մեծ մօր մահւան ժամանակ: 
«Միշտ իր գրպաններում ընկոյզ ու չամիչ պահում էր, ու 
մեզ տեսնելիս դրանցով ուրա֊խաց֊նում», յիշում է 
Արմինէն: «Եղբայրս ամէն Նոր Տարուն Սալմաստից 
Թաւրիզ էր բե֊րում նրան, որպէսզի իբրեւ գերդաստանի 
մեծը, ամանորի մեր սեղանը գլխա֊ւորի», աւե֊լաց֊֊րեց նա: 
Ջարդի սարսափը ապրած, մահէն կեանքի եկած, 
կրօնական ու ազ֊գային իր ինքնութիւնը վերագտած Տիկ. 
Նուբարը, Հայոց Պատմութեան մէկ դժբախտ էջի 
երջանիկ վերապրողն է, բախտաւորւած իրեն սիրող նոր 
ամուսինով, զաւակներով ու թոռներով: Վստահաբար 
հանգի՜ստ ու անարատ խղճով էլ նա հեռացել է այս 
աշխարհից, մի նոր կեանքի էջ էլ յաւիտենութեան մէջ 
բացելով: 

 
ԳՐԻԳՈՐ Ծ. ՎՐԴ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ 

 
Առաջնորդ Ատրպատականի Հայոց Թեմի 

Իրանահայեր կայք 

 

Ð³Û³ëï³Ý 
Վախճանվել է Սերժ Սարգսյանի 

հայրը 
 
 

 
16 Դեկտեմբերի 2013 - 11:24 

  
Հայաստանի նախագահի աշխատակազմը խոր ցավով 
տեղեկացնում է, որ դեկտեմբերի 16-ին, 84 տարեկան 
հասակում Ստեփանակերտում վախճանվել է ՀՀ նախագահ 
Սերժ Սարգսյանի հայրը՝ Ազատ Ավետիսի Սարգսյանը: 
 

 
Հակառակորդի կրակոցից հայ 

զինծառայող է զոհվել 
 

 
 
16 Դեկտեմբերի 2013  

  
Դեկտեմբերի 15-ին` ժամը 17.00-ի սահմանում, Բերդի 
տարածաշրջանի Մովսեսի պաշտպանական դիրքերում 
հակառակորդի կրակոցից զոհվել է Բերդի բնակիչ, 
պայմանագրային զինծառայող Հրանտ Պողոսյանը: 
Այս մասին HayNews.am-ի հետ զրույցում հայտնեց ՀՀ ՊՆ 
մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովհաննիսյանը: 

 
HayNews.am 
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Արագած Ախոյան. Ժամանակը 
անցել է, որ թակենք սրա-նրա 
դուռը, այլ կոնկրետ պետք է 
գնանք կանգնենք մեր 

պատմական հայրենիքի գլխին 
 

 
Դեկտեմբեր 14, 2013   
 
Մաքսային միության անդամները լայն 
հնարավորություններ ունեն արդյունաբերության եւ 
տնտեսության զարգացման համար, որը կնպաստի երկրի 
զարգացմանը: Այս մասին այսօր ` դեկտեմբերի  14-ին 
հրավիրված ասուլիսին ասաց ԱԺ ՀՀԿ-ական 
պատգամավոր Մկրտիչ Մինասյանը:  
Նա նաեւ նշեց, որ Մաքսային միությանն 
անդամակցությունը նոր ճանապարհներ կգտնի հայ –
թուրքական հարաբերությունների կարգավորման 
ուղղությամբ: Նրա խոսքով, մեր դիվանագետները, 
ունենալով ավելի մեծ պետությունների աջակցությունը, 
կարող են ավելի մեջ չափով մեր երկրի խնդիրները 
ներկայացնել եւ պահանջատեր դառնալ: 
Ասուլիսին հրավիրված ԱԺ ԲՀԿ-ական Արագած Ախոյանն 
էլ ավելացրեց, որ մեր պետությունը առանց նախապայմանի 
սահմանի բացման խնդիր է դրել: «Այսօր չճանաչողական 
լուրջ խնդիր ունենք նաեւ: Սահմանների փակ լինելը նաեւ չի 
բխում մեր շահերից, որովհետեւ չենք կարողանում ազատ 
տեղաշարժվել մեր պատմական հայրենիքում: Երկուսից 
չորս միլիոն ծպտյալ մուսուլմանցած հայություն ունենք, 
ովքեր  մեր գանձն են, ովքեր տարիներ շարունակ 
հայացքները հառած սպասել են մեզ: Ես ցանկանում եմ, որ 
Թուրքիան իսկապես դառնա դեմոկրատ երկիր: Բայց այսօր 
մենք շատ պասիվ ենք, իսկ ինչ արվում է, ընդամենը կոչվում 
է ժողովրդական դիվանագիտություն»,- նշեց ԱԺ 
պատգամավորը: 
Արագած Ախոյանը նաեւ  շնորհակալություն հայտնեց այն 
մարդկանցից, համասփյուռ հայությանը, որ 
ցեղասպանության խնդիրը ճանաչելի դարձրեցին ամբողջ 
աշխարհում Այսօր մարտահրավերների փոփոխություն 
պետք է լիներ: Այսինքն շեշտը, ոչ թե դնեինք ճանաչման վրա, 
այլ սլաքը ուղղեինք պատմական հայրենիքին: Ժամանակը 
անցել է, որ թակենք սրա-նրա դուռը, այլ կոնկրետ գնանք 
կանգնենք մեր պատմական հայրենիքի գլխին: Ինչը կարող 
էինք հասնել դատական գործընթացքով»,- ընդգծեց 
Արագած Ախոյանը եւ ավելացրեց, որ 2014-ն էլ կանցնի,  
2016թ-ն էլ, Ցեղասպանության  100,  110-ամյակն էլ, եթե 
ձեռքներս ծալած նստենք, ոչ մի արդյունքի էլ չենք հասնի: 

 NEWS.am 

Թուրքիա մեկնող 
հայաստանցիների թիվը 

հոկտեմբերին շեշտակի աճել է 
 

 
Նոյեմբեր 29, 2013 | 00:04  
 
Թուրքիա մեկնած Հայաստանի քաղաքացիների թիվը 2013 
թվականի հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին կազմել է 61 985 
մարդ։ 
Ինչպես NEWS.am-ը տեղեկանում է Թուրքիայի մշակույթի 
եւ տուրիզմի նախարարությունից, 2013 թվականի հունվար-
հոկտեմբերամիսների ընթացքում Թուրքիա մեկնած 
հայաստանցիների թիվը նախորդ տարվա նույն 
ժամանակահատվածի համեմատ ավելացել է 4,4 տոկոսով 
կամ 2613-ով։ 
Միայն 2013-ի հոկտեմբերին Թուրքիա է այցելել 5808 
հայաստանցի, ինչը նախորդ տարվա նույն 
ժամանակահատվածի համեմատ ավել է 8,8 տոկոսով։   
Նշենք, որ  2012-ի ընթացքում Թուրքիա այցելած 
հայաստանցիների թիվը կազմել է 70 956։ 

 
Հայաստանը ռուսական զենք 

կգնի ներռուսաստանյան գներով 
 

 
03 Դեկտեմբերի 2013 - 11:12 

  
Լինելով ՀԱՊԿ անդամ` Հայաստանը ռուսական զենք 
կգնի ներռուսաստանյան գներով: 
Այս մասին երեկ ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ 
համատեղ ասուլիսում հայտարարել է ՌԴ նախագահ 
Վլադիմիր Պուտինը: 
Պուտինն ասել է. «Զենքի գինը ոչ միայն անվտանգության 
հարց է, այլեւ՝ տնտեսական, քանի որ կապված է 
պետական բյուջեի ծախսերի հետ: Գտնվելով 
Գյումրիում` մենք նաեւ հանդիպեցինք ռուսական 102-րդ 
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ռազմակայանի զինծառայողների հետ: Մենք ելնում ենք 
նրանից, որ հայկական հողում ռուսական ռազմակայանի 
առկայությունը նպաստում է Անդրկովկասում 
կայունության եւ անվտանգության ամրապնդմանը, 
բարձրացնում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ 
պրակտիկ փոխգործակցության մակարդակը, որպես 
ՀԱՊԿ անդամներ»։  
HayNews.am 
 
Հայ-իրանական քաղաքական 

խորհրդակցություններ 
Թեհրանում 

 
16 Դեկտեմբերի 2013  
 

Դեկտեմբերի 15-ին Օվկիանիայի և ԱՊՀ հարցերով ԻԻՀ ԱԳ 
նախարարի տեղակալ Էբրահիմ Ռահիմփուրի հրավերով 
Թեհրան այցելեց ՀՀ ԱԳ նախարարի տեղակալ Շավարշ 

Քոչարյանի գլխավորած պատվիրակությունը քաղաքական 
խորհրդակցություններ անցկացնելու նպատակով: 

 
Այցի շրջանակներում նախարարի տեղակալ Շավարշ 
Քոչարյանը հանդիպեց ԻԻՀ ԱԳ նախարար Մոհամմադ 
Ջավադ Զարիֆի հետ: Հանդիպման ընթացքում ԻԻՀ ԱԳ 
նախարար Զարիֆը նշեց, որ Իրանի և Հայաստանի միջև 
առկա են բարիդրացիական հարաբերություններ և 
փոխշահավետ համագործակցություն, և գոյություն չունի 
որևէ սահմանափակում տարբեր բնագավառներում այն 
առավել ընդլայնելու համար: 
Խոսելով միջազգային հարթակներում երկկողմ 
համագործակցությունից` նախարար Զարիֆը բարձր 
գնահատեց Հայաստանի կառուցողական դերն այդ 
ոլորտում: 
Տարածաշրջանային, մասնավորապես` Ղարաբաղյան 
հակամարտության կարգավորման կապակցությամբ, 
ԻԻՀ ԱԳ նախարարը ընդգծեց հիմնախնդրի խաղաղ և 
միջազգային իրավունքի նորմերի շրջանակներում 
կարգավորման անհրաժեշտությունը: 
Շավարշ Քոչարյանը փոխանցեց նախարար Զարիֆին 
ուղղված ՀՀ ԱԳ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի 
ողջույնները: 
Նախարարի տեղակալ Ռահիմփուրի հետ հանդիպման 
ընթացքում քննարկվեցին քաղաքական, տնտեսական և 
այլ ոլորտներին առնչվող երկկողմ համագործակցության 
շուրջ մի շարք հարցեր:  

HayNews.am 
 

Հայաստանի և Իրանի 
վիճակագրական մարմինների 

միջև ստորագրվել է 
փոխըմբռնման հուշագիր 

06/12/2013 Oratert News Portal 

 
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ընդունել է Իրանի 

վիճակագրական կենտրոնի տնօրեն Ադել Ազարի գլխավորած 
պատվիրակությանը: 

 
«Ուրախ ենք, որ մեր բարեկամ Իրանի հետ 
համագործակցություն ենք սկսում նաև վիճակագրության 
բնագավառում: Համոզված ենք, որ այդ 
համագործակցությունը բխում է մեր երկու 
պետությունների շահերից»,- ասել է Տիգրան 
Սարգսյանը: Վարչապետի խոսքով՝ այս բնագավառում 
կապերի սերտացումն, ընդհանուր առմամբ, կնպաստի 
նաև երկու երկրների միջև հարաբերությունների 
ամրապնդմանն ու խորացմանը:  
Իր հերթին, Ադել Ազարը նշել է, որ Հայաստանի և Իրանի 
միջև տնտեսական և հումանիտար ոլորտներում 
հարաբերությունները գտնվում են բարձր մակարդակի 
վրա և իրենց նպատակն է այդ փոխգործակցությունը 
ամրապնդել նաև վիճակագրության բնագավառում:  
Այդ համատեքստում, զրուցակիցները քննարկել են 
առաջիկայում նախատեսվող ծրագրերն ու նախագծերը:  
Այնուհետև ՀՀ վարչապետի ներկայությամբ Հայաստանի 
ազգային վիճակագրական ծառայության և Իրանի 
վիճակագրական կենտրոնի միջև ստորագրվել է 
փոխըմբռնման հուշագիր, որը կնպաստի երկու 
պետությունների վիճակագրական մարմինների միջև 
համագործակցության զարգացմանը: 
Հայկական կողմից հուշագիրը ստորագրել է ՀՀ ազգային 
վիճակագրական ծառայության նախագահ Ստեփան 
Մնացականյանը, իրանական կոմից՝ Իրանի 
վիճակագրական կենտրոնի տնօրեն Ադել Ազարը:  
Հուշագրի ստորագրումը հնարավորություն կընձեռի 
համագործակցել վիճակագրության տարբեր 
ուղղություններով: Մասնավորապես, նախատեսվում է 
իրականացնել վիճակագրական տեղեկատվության և 
հրապարակումների փոխանակում և տարածում, 
փոխադարձ օժանդակության ցուցաբերում 
մեթոդաբանության ու հեռահաղորդակցման 
ուղղություններով:  
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Հայտնաբերվել է  
Գեւորգ Չաուշի  

կնոջ միակ բացառիկ լուսանկարը 
 

Դեկտեմբեր 15, 2013  
Ներկայում Թուրքիայում գտնվող Այնթափի նահանգի 
տներից մեկում հայտնաբերվել է հայդուկապետ Գեւորգ 
Չաուշի այրու՝ Հեղինեի (Եղսո) բնօրինակ լուսանկարը: 
Ինչպես հայտնում է horizonweekly.ca կայքը, Գեւորգ Չաուշի 
այրու լուսանկարը հայտնաբերվել է 2005 թվականին, 
Այնթափում տների վերանորոգմամբ զբաղվող վարպետի 
կողմից:   
Իրենից բացիկ ներկայացնող լուսանկարի վրայի հայերեն 
գրածը չեն հասկացել, եւ երբ Այնթափ են ժամանել հայ 
ուխտավորներ, ովքեր թարգմանել են բացիկի վրայի 
գրությունը, որտեղ նշվել է, որ այն հանգուցյալ հերոս Գեւորգ 
Չաուշի տիկին այրի Հեղինեն է: Նշված է եղել նաեւ «տիար 
Հովհաննես եւ տիկին Փիրանեան, 21 հուլիս, 1910 ՀՅԴ, 
Այնթապ» գրությունը: Գրության մի մասն անընթեռնելի է 
եղել: 
Նշվում է, որ գտնված բացիկը շարժել է Մուրադի 
հետաքրքրությունը եւ նա որոշել է ուսումնասիրել Այնթափի 
պատմությունը եւ հայերեն է սովորել: Այժմ նա աշխատում է 
1945-ին, Բոսթոնի «Հայրենիք» տպարանի կողմից տպագրած 
«Այնթապի գոյամարտը» գրքի թուրքերեն թարգմանության 
վրա:   
  

 
 

Նարեկ Գալստյանը` ՍԴՀԿ նոր 
ատենապետ 

 
28 Նոյեմբերի 2013 - 18:55 

  
HayNews.am-ի տեղեկություններով ՍԴՀԿ ատենապետ է 
ընտրվել ՀՀ վարչապետի օգնական Նարեկ Գալստյանը: 
Նույն տեղեկության համաձայն` Նարեկ Գալստյանն 
այսօր ազատվել է ՀՀ վարչապետի օգնականի 
լիազորություններից: Մեզ չհաջողվեց 
տեղեկատվությունը ճշտելու համար կապ հաստատել 
վերջինիս հետ, սակայն վաղը ժամը 12-ին HayNews 
մամուլի ակումբում սպասվում է ՍԴՀԿ վարչության 
նորընտիր ատենապետի ասուլիսը: 

 
HayNews.am 

 
Պարույր Հայրիկյանը մասո՞ն 

 

 
  
«Միացյալ երիտասարդական լիգայի» անդամ Սևակ 
Հովհաննիսյանն այսօր Ազատության հրապարակում 
Մաքսային միությանը միանալու ՀՀ որոշման դեմ իր 
հերթական ակցիան անցկացնող ԱԻՄ նախագահ 
Պարույր Հայրիկյանից փորձում էր ճշտել, թե արդյոք 
վերջինս մասո՞ն է, թե ոչ: 
Պարույր Հայրիկյանի հարցին ի պատասխան` ասաց. 
«Աշխարհում այնքան բամբասանքներ ու 
հիմարություններ կան, որ դրանց անդրադառնալն 
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անգամ ծիծաղելի է: Դուք գիտե՞ք որևէ մեկին, ով իր 
կյանքի հիմնական մասը տվել է Հայաստանի 
անկախության գաղափարին: Եթե գիտեք այդպիսի 
մասոնի, ապա կարող էք այդպիսի հարց տալ»:  
Նշենք, որ Սևակ Հովհաննիսյանը հավաստիացնում էր, 
որ 32 աստիճանի մասոն Հայկ Հակոբյանը, ով փորձել է 
իրեն կաշառք առաջարկել, պնդել է, որ Պարույր 
Հայրիկյանը ևս մասոն է:  
Նա նաև նշեց, որ իրենց կազմակերպությունը պայքարում 
է կրոնական կազմակերպություններում տիրող 
անօրինությունների դեմ.« Այդ կազմակերպությունները 
մարդկանց խաբեությամբ թալանում են կամ հոգեկան 
խանգարումների են հասցնում, մենք փորձելու ենք այդ 
ամենը բացահայտել և օրենքի ուժով պատժել: Հունվարից 
կստեղծենք կենտրոն, որտեղ կլինեն մասնագետներ 
սկսած հոգեբաններից մինչև իրավաբաններ, ովքեր 
օրենքի սահմաններում ամեն ինչ կանեն»: 
Սևակ Հովհաննիսյանի խոսքով` «Միացյալ 
երիտասարդական լիգան» ֆինանսավորվելու է 
բարերարների կողմից: 
HayNews.am 
 

Huffington Post-ը Վարդավառը 
ներառել է աշխարհի ջրային 
տոների լավագույն 8-յակում 

 

 
27 Նոյեմբերի 2013   
 
Ամերիկյան Huffington Post-ը ներկայացրել է աշխարհի 
ջրային տոների լավագույն 8-յակը, որում ընդգրկվել է 
նաև Վարդավառը: 
Կայքը հայկական տոնի մասին գրում է. «Վարդավառը 
նշվում է Հայաստանում և ունի քրիստոնեական և 
հեթանոսական արմատներ: Ավանդույթի համաձայն, 
հեթանոսական Աստղիկ աստվածուհին տարածել է սեր և 
վարդաջուր, իսկ Վահագնը պաշտպանել է մարդկանց: 
Վարդավառի ժամանակ հայերը դուրս են գալիս 
փողոցներ և ջուր լցնում միմյանց վրա: Տոնի մեջ է մտնում 
նաև աղավնի բաց թողնելը»: 

 
HayNews.am 
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Ռուս քաղաքագետ.  
Ղարաբաղյան խնդիրը կարող էր 
լուծվել ապագա Եվրասիական 
միության շրջանակներում 

 

 
Դեկտեմբեր 06, 2013  
 
Եթե Ադրբեջանն անդամակցի Մաքսային միությանը, դա 
կնշանակի, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջեւ բոլո 
խոչընդոտները պեք է վերանան: Այդ մասին NEWS.am-ի 
թղթակցի հետ զրույցում հայտարարել է ռուս 
քաղաքագետ Միխայիլ Ալեքսանդրովը՝ անդրադառնալով 
ՌԴ Պետդումայի՝ ԱՊՀ, եվրասիական ինտեգրացման ու 
հայրենակիցների հետ կապի հարցերով կոմիտեի 
նախագահ Լեոնիդ Սլուցկու հայտարարությանն այն 
մասին, որ Ռուսաստանը հույս ունի՝ Ադրբեջանը 
կանդամակցի Մաքսային միությանը: 
«Բավակայն հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե ինչպես է 
Ադրբեջանը, որը Հայաստանի նկատմամբ շրջափակում է 
իրականացնում, վերացնում Հայաստանի հետ մաքսային 
խոչընդոտները: Եթե Ադրբեջանը նույնիսկ 
տեսականորեն մտադիր է անդամակցել ՄՄ-ին, ապա 
ինչպես է պատրաստվում լուծել այդ հարցը»»,- նշել է 
Ալեքսանդրովը՝ կարծիք հայտնելով, որ Ադրբեջանը 
հիմար քաղաքականություն է վարում. ինքն է իրեն 
սահմանազատել Հայաստանից, Լեռնային Ղարաբաղից. 
փոխարենը վերջ տա բախմանը, շրջափակմանը ու սկսի 
Ղարաբաղի հետ հումանիտար հարաբերություններ 
զարգացնել, լավ պայմաններ ստեղծել Ղարաբաղ 
վերադարձող փախստականների գոնե մի մասին համար, 
Ադրբջանը պաշտպանում է հակամարտության գիծի, 
ինչի հետեւանքով խնդիրը չի լուծվում: Այս պահին, նրա 
համոզմամբ, զուտ փիլիսոփայական է, բայց  եթե 
դիտարկենք գործնական տեսանկյունից, պարզ չէ, թե 
ինչպես կարող է Ադրբեջանը անդամակցել Մաքսային 
միությանը , եթե հաջորդ տարի գարնանն արդեն ՄՄ 
անդամ կլինի Հայաստանը: «Իսկ քանի որ ՄՄ 
անդամությունը հարցերը լուծվում են կոնսենսուսի 
պայմաններում, Հայաստանը բնականաբար չի աջակցի 
նման առաջարկն այնքան ժամանակ, քանի դեռ 
Ադրբեջանը չի դադարեցնի թշնամական 
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գործողություններն իր դեմ: Կարծում եմ, որ Ադրբեջանը, 
հասկանալով իրավիճակը, չի ձգտում անդամակցել ՄՄ-
ին, , քանի դեռ չեն հասել ղարաբաղյան 
հակամարտության որեւէ լուծման», - նշել է Միխայիլ 
Ալեքսանդրովը: 
Քաղաքագետ նաեւկարծիք է հայտնել, որ եթե ստեղծվի 
Եվրասիական միություն, սկզբունքորեն ղարաբաղյան 
հակամարտությունը կարող էր լուծվել այդ կառույցի 
շրջանակներում: « Այն ժամանակ եւ Լեռնային 
Ղարաբաղը, եւ Ադրբեջանը, եւ Հայաստանը կարող էին 
 դառնալ այդ միության անդամ, եւ բոլոր խոչընդոտները 
կվերանային: Միակ բանը, որ Ադրբեջանը չէր ունենա, դա 
հնարավորությունն էր վերահսկել իշխանությունը 
Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, այդպես՝ 
ապրանքների, անձանց , ծառայությունների եւ 
կապիտալի շարժը տեղի կունենար, եւ, ի վերջո է, ոչ մի 
խոչընդոտ չէր լինի եչ ադրբեջանցիների եւ ոչ էլ հայերի 
համար», - հայտարարել է Միխայիլ Ալեքսանդրովը՝ 
բացատրելով, որ հայերը կարող էին այդ դեպքում 
վերադառնալ Ադրբեջանի տարածք, որտեղից նրանց 
վտարել էին, իսկ ադրբեջանցիները կարող էինն 
վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղի տարածք: «Ըս 
էության արցախցիներն իրենց երկրում իրենք 
կկառավարեին, նրանք Խորհրդային միությունում էլ էին 
իրենք կառավարում, իհարկե, Ադրբեջանն այն ժամանակ 
վերահսկում էր, իսկ այժմ չի վերահսկի: Սակայն սա 
թվում է իդեալական ու ֆանտաստիկ տարբերակ, որը 
մոտ ժամանակներում չի իրականացվի»,- եզրափակել է 
քաղաքագետը: 
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Թուրքիայում գանձ գտնելու 
համար եկեղեցու հիմքերը 

քանդողը սրտի կաթված է ստացել 
 

 
Նոյեմբեր 23, 2013   
Թուրքիայի Տրապիզոն նահանգի Չամոբա գյուղում 
գտնվող պատմական եկեղեցում ոսկի գտնելու հույսով 2 
արկածախնդիր եղբայրներ հսկայական թունել են փորել, 

սակայն եկեղեցու ներս մտնելու պահին հանդիպել են 
իրենց սպասող ժանդարմերիային։ 
Թուրքական Milliyet-ի փոխանցմամբ՝ Ալի եւ Մեհմեդ 
եղբայրները Տրապիզոնի Չամոբա գյուղի պատմական 
եկեղեցում ոսկի գտնելու հույսով մոտ 50 մետր թունել են 
փորել, որի հողը հեռացնելու համար նույնիսի երկաթգիծ 
են ամրացրել եւ լույս քաշել։ 
Նրանց ծրագրերի մասին տեղեկացել է շրջանի 
ժանդարմերիան եւ եղբայրներին սպասել եկեղեցու 
ներսում։ Այն պահին, երբ եղբայրները արդեն թունելից 
դուրս են եկել եկեղեցու ներսի տարածք՝ իրենց դիմաց 
տեսել են ժանդարմերիայի ծառայողներին եւ շոկի մեջ 
ընկել։ Եղբայրներից մեկը տեղում սրտի կաթված է 
ստացել եւ արագ տեղափոխվել հիվանդանոց։ 
Մյուս եղբորը ձերբակալել են եւ տեղափոխել դատարան, 
որտեղից նա ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։ Մինչ 
դատարանի որոշումը եղբայրներին արդեն տուգանել են 
անօրինական հոսանք («լեւի լույս»-խմբ) օգտագործելու 
համար 6000 լիրայով։ 
 

Թուրքիայում հայկական 
դպրոցները պահանջում են 

ավարտական քննությունները 
դարձնել հայերեն 

 

 
Նոյեմբեր 25, 2013  
 
Թուրքիայում հայկական եւ հունական դպրոցների 
ղեկավարները դիմել են Թուրքիայի ազգային կրթության 
նախարարություն՝ պահանջելով դպրոցական ավարտական 
քննությունները դարձնել մայրենիով։ 
Թուրքական Milliyet-ի փոխանցմամբ՝ Թուրքիայի 
հայկական եւ հունական դպրոցների ղեկավարները 
պահանջել են 6 առարկայից հանձնվող ընդհանուր 
քննությունները իրենց շրջանավարտների համար դարձնել 
մայրենիով։ Այդ քննությունները հանձնում են, երբ 
տեղափոխվում են այլ ուսումնական հաստատություններ։ 
Թուրքիայի ազգային կրթության նախարարությունից 
տեղեկացրել են, որ նախարարը եթե դրական պատասխան 
տա, այդ ամենը կկիրառվի հաջորդ տարվանից։ 
Ստամբուլի ազգային փոքրամասնությունների 22 
դպրոցներում սովորում են մոտ 3 հազար հայ եւ 350 հույն 
երեխաներ։ 
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Հայաստանից բռնազավթած աղի 
հանքերը թուրքերը օգտագործելու 
են բժշկական տուրիզմի համար 

 

 
Դեկտեմբեր 13, 2013  
 
Ներկայում Թուրքիայի տարածքում գտնվող պատմական 
հայկական Կողբի աղի հանքերը թուրքերը ցանկանում են 
օգտագործել շրջանում բժշկական տուրիզմը զարգացնելու 
համար։ 
Թուրքական Bursadabugun կայքի փոխանցմամբ՝ Իգդիրի 
մշակույթի եւ տուրիզմի վարչության պետ Օսման 
Էնգինդենիզը հայտարարել է, թե Իգդիրից 40 կմ 
հեռավորության վրա գտնվող Թուզլուջայի (Կողբ-խմբ) 840 
մլն տոննա աղի պաշար ունեցող հանքերը նախատեսում են 
օգտագործել նաեւ շրջանում բժշկական տուրիզմը 
զարգացնելու համար։  
Նա նշել է, թե հայ-թուրքական սահմանին գտնվող աղի 
հանքը 400 տարի կբավարարի Թուրքիայի ներքին 
պահանջը, սակայն իրենք ցանկանում են նաեւ, որ այն 
օգտագործվի նաեւ բժշկական տուրիզմը զարգացնելու 
նպատակով։ «Աղի հանքի քարանձավների օդը շատ 
օգտակար է մի շարք հիվանդությունների բուժման համար։ 
Բուժման համար ժամանող զբոսաշրջիկներին 
կծանոթացնենք շրջանի հետ»,-ասել է Օսման Էնգինդենիզը։ 
Նշենք, որ Կողբի աղի հանքերը մինչեւ 1920 թվականը 
պատկանել են Հայաստանին, սակայն 1921 թվականի 
տխրահռչակ Կարսի պայմանագրով դրանք բռնակցվել են 
Թուրքիային։  
 

Ցեղասպանությունը ճանաչող թուրք 
պատգամավորը Ստամբուլի քաղաքապետի 

թեկնածու է առաջադրվել 

 
Դեկտեմբեր 04, 2013  
Թուրքիայում նոր կազմավորված Ժողովուրդների 
դեմոկրատակ կուսակցության փոխնախագահ Էրթուղրուլ 
Քյուրքչուն հայտարարել է, թե Ստամբուլի քաղաքապետի 
իրենց թեկնածուն Սըրրը Սուրեյա Օնդերն է։ 

Թուրքական Milliyet-ի փոխանցմամբ՝ Ժողովուրդների 
դեմոկրատակ կուսակցության գլխավոր գրասենյակում 2014 
թվականի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
ընտրությունների հետ կապված տեղեկություններ 
հաղորդող կուսակցության փոխնախագահ Էրթուղրուլ 
Քյուրքչուն հայտարարել է, թե իրենց եւ իհարկե ժողովրդի 
թեկնածուն է Սըրրը Սուրեյա Օնդերը։ Նա նշել է, թե 
Թուրքիայի բոլոր քաղաքներում աշխատելու են 
թեկնածուներ առաջադրել եւ պայքարի մեջ մտնել 2014-ի 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
ընտրություններում։ 
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։ 
Հիշեցնենք, որ Սըրրը Սուրեյա Օնդերը 2012-ի ապրիլի 24-ին, 
Թուրքիայի խորհրդարանում հայտարարել է, թե 1915-ին 
հայերի մեծ կոտորած է տեղի ունեցել, որը աշխարհի բոլոր 
լեզուներով էլ ցեղասպանություն է կոչվում։ 
 
ØÇç³½·³ÛÇÝ 
 

«Նրանք չունեն ոչ մի սրբություն և 
մարդկայնություն» բացառիկ 

հարցազրույց Սիրիայի հայկական 
ինքնապաշտպանական ջոկատի 

զինվորի հետ 
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Media Group Fedayi - MGFedayi.info-ն ներկայացնում է 
բացառիկ հարցազրույց Սիրիայի հայկական 
ինքնապաշտպանական ջոկատի զինվորի հետ: 
Անվտանգության նկատառումով փոխված են զինվորի 
անուն, ազգանունը: 
 
– Պատմեք հակիրճ Ձեր մասին, Ձեր արմատների մասին:  
 
– Ես ծնվել ու մեծացել եմ Դամասկոսում, հաճախել եմ 
Սուրբ Սարգիս եղեկեցուն կից հայկական դպրոցը: Իմ 
նախնիները Կիլիկիայից են, տեղափոխվել են Սիրիա, երբ 
1920թ. Ֆրանսիան հանձնեց Կիլիկիան թուրքերին: Իմ մեծ 
պապը /պապիկիս հայրը/ և իր եղբայրները նահանջել են, 
պայքարելով, սակայն եղբայրներից մեկը զոհվել է: 
Արդյունքում բնակություն են հաստատել Դամասկոսում: 
Մենք հիշում ենք ամեն ինչ, Կիլիկիան մեր սրտերում է 
այնպես, ինչպես և հիշողությունը մեր նախնիների մասին: 
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– Ինչպիսի՞ն է իրավիճակը Սիրիայում և մասնավորապես 
հայ համայնքինը: 
. – Պատերազմի առաջին իսկ օրերից դրությունը մնում է 
լարված, ռազմական գործողությունները ընթանում են 
տարբեր ուղղություններով: Սակայն կարևոր է, որ բանակը 
ճնշում է ահաբեկիչներին, որոնք մեկ-մեկ անցնում են 
հակահարձակման, բայց հիմնականում խուսափում են 
անմիջական բախումներից, դիմում են ահաբեկչության և 
խաղաղ բնակիչներին վախեցնելուն: Նրանք կազմակերպում 
են պայթուններ, քաղաքի տարբեր հատվածների 
գնդակոծումներ, առևանգումներ, սակայն Սիրիայի 
քաղաքացիները հավատքով են լցված հանդեպ իրենց 
բանակը, որը ամեն օր քայլեր է կատարում դեպի 
հաղթանակը: 
Հայկական համայնքը, ինչպես և Սիրիայի բոլոր 
քաղաքացիները առաքինությամբ են կրում 
պատերազմական շրջանի բոլոր դժվարությունները Աստծո 
և խաղաղ երկնքի հավատքով: 
Հայ ժողովուրդը վերապրել է շատ արհավիրքներ, կվերապրի 
և սա: 
- Ե՞րբ եք անդամակցել հայկական աշխարհազորի շարքերը:  
– Ռազմական գործողությունների ամենասկզբից մեր թաղի 
հայերը, ես և ընկերներս կազմավորեցինք 
ինքնապաշտպանական ջոկատ, որը ապահովում էր մեր 
թաղամասի պաշտպանությունը: Հայկական 
ինքնապաշտպանական ջոկատները գործում են 
հիմնականում հայերի ապրելավայրերում, ապահովելով 
խաղաղ բնակիչների պաշտպանությունը անկախ ազգային 
հավատքի պատկանելիությունից: Մեր ջոկատների 
մարտիկներից շատերը ընդունվել են կառավարական 
զորքերի շարքերը: 
 
– Մարտական հերթապահությունների ժամանակ 
ընդհատվե՞լ եք այսպես կոչված <<ընդիմության>> հետ: 
Ովքեր են այդ մարդիկ և ինչպիսի՞ ուժեր են սատարում 
դրանց:  
 
– Դրանց շարքերում կան մոլորյալներ, որոնց ստիպել են 
զենք վերցնել և գնալ եղբայրապահ պատերազմի, սակայն 
դրանց մեծամասնությունը վարձկաններ են, կողոպտիչներ և 
ահաբեկիչներ: Նրանք չունեն ոչ մի սրբություն և 
մարդկայնություն, նրանք ավերում են քրիստոնեական և 
մահմեդական սրբավայրերը, սպանում են երեխաներին և 
կանանց: Մենք բոլոր ջանքերը պետք է դնենք, որպեսզի 
մաքրենք Սիրիան այդ աղտից: 
Մենք տիրապետում ենք ստույգ տվյալներով, որ տարբեր 
խմբավորումները, մասնավորապես ծայրահող իսլամական 
/վահաբիտներ/ հսկվում և ղեկավարվում են թուրքական 
ծառայությունների, Սաուդյան Արավիայի 
հետախուզության, ՆԱՏՕ-ի զինվորական մասնագետների 
/Աֆրիկա, Անգլիա և այլ/ կողմից: Այդ խմբավորումների 
ֆինանսավորումը իրականացվում է վերը նշված 
ուղղություններից: 
Ցանկանում ենք սևեռել Ձեր ուշադրությունը այն 
հանգամանքի վրա, որ թուրքական ծառայությունները 
հատուկ ծրագրեր ունեն ընդդեմ Սիրիայի հայերի: 
Մասնավորապես իրենք մեծ գումարներ են վճարում հայ 
խաղաղ բնակիչների սպանության համար, հայկական 
թաղամասերի գնդակոծման, ահաբեկչության համար, 
հայկական եկեղեցիների ավերման համար: Թուրքիան 
մշտական ձգտել է թուլացնել, ցրել Մերձակա Արևելքի 
հայկական համայնքները: Սակայն, կարող ենք վստահորեն 
ասել, որ դա իրենց երբեք չի հաջողվի: 

1915-ի տեղահանությունն 
անմարդկային էր և սխալ. 

Դավութօղլու 
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Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը Սևծովյան 
տնտեսական համագործակցության (ՍԾՏՀ) անդամ 
երկրների արտգործնախարարների խորհրդին մասնակցելու 
համար Երևան այցելելուց հետո ուշագրավ 
հայտարարություններ է արել թուրք լրագրողների հետ 
զրույցում՝ Հայոց ցեղասպանությունը որակելով որպես 
«անմարդկային տեղահանություն»։ 
Թուրքական հեղինակավոր «Հյուրիյեթ» պարբերականի 
թղթակիցը, ով ներկա է եղել Դավութօղլուի զրույցին, 
փոխանցել է նրա արտահայտած մտքերը։ 
Անդրադառնալով Հայոց ցեղասպանության հարցին՝ 
Դավութօղլուն այն կոչել է «1915 թվականի դեպքեր» և 
դրանք «սխալ ու անմարդկային» որակել։ 
«Ասում ենք «արդար հիշողություն», որը նշանակում է, որ 
մենք պետք է տիրապետենք փաստերին։ Այդ պահին էլ 
կտեսնենք, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները, 
ասենք, նման չեն գերմանացիների և հերաների 
հարաբերություններին։ Ամեն փողոցում մենք մի ընդհանուր 
հետք ունենք։ Տեղահանության ժամանակ կատարվածը 
ամբողջովին սխալ մի քայլ եմ համարում։ «Իթթիհաթ վե 
Թերաքի» կուսակցության կատարածը ես սխալ ու 
անմարդկային եմ համարում»,-նշել է Դավութօղլուն։ 
Թուրքիայի արտգործնախարարն անդրադարձել է նաև հայ-
թուրքական հարաբերություններին` նշելով, թե իրենց 
հիմնական նպատակը լոկ սահմանը բացելը չէ, այլ 
Կովկասում խաղաղության ու կայության հաստատման 
համար պայմանների ստեղծումը։ Նա հավելել է ,թե այս 
ամենի համար երեք «ոտք» է պահանջվում։ 
Առաջին «ոտքը» Հայաստանի և Թուրքիայի միջև 
հարաբերություններն են։ «Մենք Բաշար Ասադի հետ 
բարեկամ էինք, սակայն այժմ չեմ կարող Դամասկոս այցելել, 
ինչպես այցելեցի Երևան։ Այսօր նույնիսկ բարևելն է բարդ»,-
նման օրինակ է բերել Դավութօղլուն։ 
Երկրորդ «ոտքը» Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև 
հարաբերություններն են, որը, ըստ թուրք նախարարի, 
կարելի է անգամ «տարածաշրջանում էթնիկ խաղաղության 
հաստատում կոչել»։ «Անգամ Վրաստանի ու Աբխազիայի 
հարաբերություններն այստեղ կապ ունեն»,-շեշտել է թուրք 
նախարար Դավութօղլուն։ 
Եվ երրորդ «ոտքը», ըստ Դավութօղլուի, անմիջապես հայ և 
թուրք ժողովուրդների միջև հարաբերություններն են, 
այսինքն՝ Լոս Անջելեսում, Փարիզում, Մոսկվայում, որտեղ էլ 
որ լինի հայերի ու թուրքերի միջև առկա խնդիրների 
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լուծումը։ 
 
«Երեք ոտքերից մեկը եթե վնասվի, խնդիրներ կառաջանան։ 
Օրինակ, եթե սահմանը բացեցինք, վաղը եթե Ադրբեջանի և 
Հայաստանի միջև պատերազմ սկսվի, ստիպված ենք լինելու 
կրկին փակել այն»,-հավելել է Դավութօղլուն։ 
Հավելենք, որ 2015 թվականին ընդառաջ, երբ լրանալու է 
Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը, Թուրքիան 
ակտիվացրել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների 
կարգավորման թեման։ Այս կերպ Անկարան փորձելու է 
ցույց տալ միջազգային հանրությանը, թե քայլեր է 
ձեռնարկում հայերի հետ հարաբերությունները բարելավելու 
ուղղությամբ, իսկ Ցեղասպանության ճանաչումը կարող է 
միայն այդ գործընթացին խանգարել։ Այսպիսով, 
թուրքական կողմը փորձելու է մեղմել 2015 թվականի 
ազդեցությունը Հայոց ցեղասպանության միջազգային 
ճանաչման ակտիվացման վրա։ 

 
HayNews.am 

 
Թուրքիան ականազերծելու է 
Հայաստանի հետ սահմանը 

 

 
Նոյեմբեր 29, 2013  
 
Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Մուամեր 
Գյուլերը հայտարարել է, թե առաջիկայում 
Եվրամիության հհետ համաձայնեցված մի ծրագրի 
ֆինանսավորմամբ ականազերծվելու են Հայաստանի եւ 
իրանի հետ սահմանները։ 
Թուրքական Anadolu գործակալության փոխանցմամբ՝ 
Թուրքիայի ՆԳ նախարար Մուամեր Գյուլերը նշել է, թե 
սահմանների անվանգության ապահովման հարցում նոր 
տեխնոլոգիաներ են կիրառելու՝ շեշտելով, թե 
Հայաստանի եւ Իրանի հետ սահմանամերձ 15 մլն 975 
հազար քմ տարածքում ականազերծման աշխատանքներ 
են իրականացվելու։ 
Թուրք նախարարը հայտնել է, թե այդ սահմանների 
հսկողության վերազինման եւ ականազերծման 
աշխատանքների ընդհանուր բյուջեն կազմում է 105 մլն 
950 հազար ԱՄՆ դոլար։ 
Անդրադառնալով սահմանների հսկողության համար նոր 
տեխնոլոգիաներին, Մուամեր Գյուլերը հիշատակել է 
ջերմային  ու ինֆրակարմիր տեսախցիկները։  

Իրաքյան 
հեռուստաընկերությունը 
Թուրքիայի արեւելքը որպես 
Քուրդիստան է ներկայացնում 

 

 
Դեկտեմբեր 14, 2013   
 
Հյուսիսային Իրաքի Քուրդիստանի ինքնավար 
հատվածից եթեր հեռարձակվող Rudaw TV-ն եղանակի 
տեսության մեջ օգտագործում է այնպիսի քարտեզ, որում 
Թուրքիայի արեւելյան նահանգները որպես Քուրդիստան 
են ներկայացվում։ 
Թուրքական Milliyet-ի փոխանցմամբ՝ Հյուսիսային 
Իրաքի Քուրդիստանի առաջնորդ Մեսութ Բարզանիի 
իշխանությունների ազդեցության տակ գտնվող Rudaw 
TV-ի հեռարձակվող եղանակի տեսություններում 
ներկայացվող քարտեզում Թուրքիայի Էրզրում, Սիվաս, 
Աղրը, Վան, Մալաթիա, Հաթայ, Մերսին նահանգները 
ներառված են Քուրդիստանի սահմանների մեջ։ 
Նշվում նաեւ, որ Հյուսիսային Իրաքի «Քուրդիստանի 
ժողովրդավարական» (KDP) կուսակցության ֆեյսբուքյան 
էջում Բարզանիի Թուրքիա կատարած այցի ժամանակ 
տեսագրություն էր տեղադրվել, որի մեջ Թուրքիայի 
գրեթե ամբողջ արեւելքը ներկայացվել էր որպես 
Քուրդիստան։  
 

Հրապարակվել է թուրքական 
բանակի անձնակազմի թիվը 

03 Դեկտեմբերի 2013  

 Թուրքական բանակի թվաքականն աճ է գրանցել, ինչը 
կապված է զորակոչի և զորացրման ժամկետների հետ, 
փոխանցում են թուրքական լրատվամիջոցները։ 
Դեկտեմբերի սկզբի դրությամբ Թուրքիայի զինված 
ուժերի անձնակազմը 708.054 մարդ է։ Այս ցուցանիշը 
նախորդ ամսվա համեմատ աճել է շուրջ 60 հազարով։ 
Նոյեմբերի դրությամբ Թուրքիայի բանակը կազմված էր 
647.969 հոգուց։ 
Հիմնական աճը գրանցվել է շարքային կազմում, ինչն էլ 
կապված զորակոչի և զորացրման ժամկետների հետ։ 
Նշենք նաև, որ 708.054 անձնակազմից զինծառայողները 
655.952-ն են, իսկ քաղաքացիական անձինք` 52.102-ը: 
HayNews.am 
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1917-ին ինչ են խոսել Աթաթուրքը 
եւ Ստրասբուրգի նահանգապետը 

ցեղասպանության մասին 
 

 
Դեկտեմբեր 17, 2013  
 
Թուրքիայում կան թեմաներ, որոնց մասին 
չբարձրաձայնելու մասին չգրված օրենքներ կան։ Այդ 
արգելված թեմաներից է Հայոց ցեղասպանության մասին 
իրողությունները։ 
Արգելված թեմաների շարքից այս անգամ NEWS.am-ը 
ներկայացնում է Հայոց ցեղասպանությունը 
ուսումնասիրող  թուրք պատմաբան Սեիթ Չեթինօղլուի 
«Մուսթաֆա Քեմալին եւ Հայկական հարցին ուղղված 
համեստ լրացում»  հրապարակումը քրդական Gelawej 
կայքում։ 
Չեթինօղլուն իր հրապարակման սկզբում նշում է, որ 
Մուսաթաֆա Քեմալը իթթիհադական (երիտթուրքական-
խմբ) ավանդույթներով զինված քաղաքական գործիչ էր։ 
Չեթինօղլուն Քեմալի կերպարի ուսումասիրման համար 
մեջբերում է Կլաուս Կրեյսերի «Աթաթուրքի 
կենսագրությունը» գրքում ներկայացված փաստեր։ 
«1917-ին Մուսթաֆա Քեմալը սուլթան Վահդեթթինի հետ 
օտարերկրյա գործուղումներին մեկնում էր որպես 
հատուկ սուրհանդակ։ Այստեղ ներկայացնեմ Կրեյսերի 
հիշատակումը, որտեղ Աթաթուրքի խոսքերը բավական 
պարզ են։ Վահդեթթինի հետ գործուղման մեկնած 
Մուսթաֆա Քեմալը գերմանացի նահանգապետի հետ 
ճաշի ժամանակ կրկինեց Իթթիհադ վե Թերրաքիի՝  
(Երիտթուրքերի կուսակցությունը-խմբ) հայերի 
վերաբերյալ խոսքերը։ Խոսակցությունը շարունակեց 
Ստրասբուրգի այն ժամանակվա նահանգապետ 
Նիկոլաուս վոն Դալվիցը։ 
Մուսթաֆա Քեմալը արդեն 1926-ին այդ խոսակցությունը 
հետեւյալ կերպ է պատմում. «Գերմանացի 
նահանգապետը համարձակվեց ինձ ասել, որ հայերը լավ 
մարդիկ են, իսկ թուրքերը նրանց դեմ հարձակումներ են 
գործել եւ վատ վերաբերվել։ Ես շատ զարմացա, քանի որ 
նա հզոր նահանգապետ էր, ես հյուր էի եւ ի վերջո, մենք 
դաշնակիցներ էինք։ 
Ես նրան հարցրեցի, թե նա ինչո՞ւ է հայերի օգտին նման 
բան ասում, երբ հայերին որպես ազգ ներկայացնել 

փորձող եւ նրանց գոյությունը ապացուցել 
ցանկացողները դրանով աշխարհին խաբում են ու 
Թուրքիային վնաս հասցնում։ 
Ես ինձ չկարողացա զսպել եւ շարունակեցի՝ ասելով, թե 
շատ տարօրինակ է, որ մենք այդքան զոհեր ենք տվել, իսս 
նա մտածում է, թե Թուրքիայի հողերում հայ ազգ կարող է 
լինել։ Այդ ժամանակ Դալվիցը պնդեց, թե նա այդ ամենը 
լսել է եւ իր սեփական կարծիքը չէ։ Ես նրան ասացի, որ 
եկել եմ իմանամ գերմանական բանակի վիճակի մասին, 
ոչ թե հայկական հարցը քննարկեմ»,-ասել է Մուսթաֆա 
Քեմալը։ 
Մուսթաֆա Քեմալը արդեն 1926-ին, երբ սրա մասին 
հայտարարեց, կարող էր մի քանի բան չբարձրաձայնել, 
 սակայն նա չարեց։ 
Մուսթաֆա Քեմալի տեսակետը շատ սարսափելի է։ 
Այսինքն, հայերը երկար տարիներ ոչինչ չանելով՝ 
կորցրել են ազգ կոչվելու իրավունքը»,-գրել է Սեիթ 
Չեթինօղլուն։  
 

Նելսոն Մանդելան երկրային 
կյանքին հրաժեշտ տվեց 

 
06/12/2013 Oratert News Portal 
 

Տ 
Երկարատեւ ծանր հիվանդությունից հետո երեկ ուշ 
երեկոյան 94 տարեկան հասակում կյանքից հեռացել է 
Նելսոն Մանդելան  Հարավ Աֆրիկյան Հանրապետության 
առաջին սևամորթ նախագահը, մարդու իրավունքների 
ամենահայտնի ակտիվիստներից մեկը։ 
 

Պետությունը Դինքի սպանության 
կազմակերպիչներին 

աշխատավարձ է տալիս. Էրհան 
Թունջել 

Դեկտեմբեր 03, 2013  
 
Թուրքիայում վճռաբեկի կողմից  Հրանտ Դինքի սպանության 
գործով վճռի բեկանումից հետո հերթական 
դատավարության ժամանակ նախկին դատավարության 
ժամանակ որպես սպանության ուղղորդող անցնող Էրհան 
Թունջելը սկանդալային հայտարարություն է արել։ 
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Թուրքական Radikal-ի փոխանցմամբ՝ դատարանում Էրհան 
Թունջելն իր պաշտպանական ճառում հայտարարել է, թե 
ինքը ոչ թե կասկածյալ է, այլ վկա՝ պնդելով, թե ինքը 
սպանության կազմակերպման մասին լուրը հայտնել է, 
սակայն միջոցներ չեն ձեռնարկվել այն կանխելու համար։ 
Թունջելը պնդել է, թե ինքն սպանության հետ կապ չունի, 
իրեն որպես փոխարինող են օգտագործել։ «Հրանտ Դինքի 
սպանության հետ պետությունը կամ Գյուլենի կրոնական 
համայնքը կապ չունեն։ Սպանությունն իրականացվել է 
«Էրգենեկոնից» ավելի բարձր կազմակերպության կողմից։ 
Պետությունն այդ կազմակերպության անդամներին 
աշխատավարձ է տալիս։ 
 

 
Վճռաբեկի որոշումը, թե կա «հանցավոր 
կազմակերպություն» ճիշտ է, սակայն կիսատ։ Քանի որ այդ 
կազմակերպությունը միայն Օգյուն Սամասթից եւ Յասին 
Հայալից կազմված չէ»,-ասել է Էրհան Թունջելը։ 
Նշենք, որ Թուրքիայում վճռաբեկի կողմից  Հրանտ Դինքի 
սպանության գործով վճռի բեկանումից հետո սեպտեմբերի 
17-ին  Ստամբուլի ծանր հանցագործությունների գործերով 
14-րդ դատարանում վերսկսված դատավարության 
ժամանակ որոշում է կայացվել  ձերբակալել սպանության 
ուղղորդողներից Էրհան Թունջելին, ով ազատ էր արձակվել 
Դինքի գործով վճռի հրապարակումից հետո։ 
Այս տարվա մայիսին Հրանտ Դինքի սպանության գործով 
դատավճիռը վճռաբեկ 9-րդ դատարանում բեկանվելուց հետո 
ուղարկվել է Ստամբուլի ծանր հանցագործությունների 
գործերով 14-րդ դատարան: 
 
Անկարան դժգոհ է ղարաբաղյան 

հարցի շուրջ ԵԱՀԿ ՄԽ-ի 
գործունեությունից 

 

 
 
Դեկտեմբեր 05, 2013  
Թուրքիան ողջունում է վերջերս Վիեննայում Հայաստանի ու 
Ադրբեջանների նախագահների միջեւ կայացած 
հանդիպումը: Այդ մասին ԵԱՀԿ արտգործնախարարների 
խորհրդի նիստի ժամանակ հայտարարել է 

կազմակերպությունում Թուրքիայի մշտական 
ներկայացուցիչ Թաջան Իլդեմը: 
Իր խոսքում Թուրքիայի ներկայացուցիչը նշել է, որ 
սառեցված կոնֆլիկտների կարգավորումը պետք է 
առաջնահերթ լինի: Նրա խոսքով՝ Հարավային Կովկասում 
առկա կոնֆլիկտները թույլ չեն տալիս լիարժեք օգտվել 
համագործակցության ներուժից, ազդում են տարածաշրջանի 
բարեկեցության վրա: 
Թաջան Իլդեմն ընդգծել է, որ Թուրքիան աջակցում է ԵԱՀԿ 
Մինսկի խմբի ջանքերի ղարաբաղյան հարցի կարգավորման 
շուրջ՝ հավելելով, որ «ցավոք, ջանքերը նկատելի արդյունքի 
չեն հանգեցրել»: 
Նա նաեւ նշել է, որ Անկարան Ղարաբաղում ստատուս քվոյի 
պահպանումն անընդունելի է համարում: 
 

 NEWS.am 
 

Թուրք կոչվող ցեղ չկա, այն 
սինթեզ է. Էրդողանի կուսակից 

 

 
Դեկտեմբեր 04, 2013   
 
Թուրքիայի իշխող «Արդարություն եւ զարգացում» (AKP) 
կուսակցության ղեկավար խորհրդի անդամ, պրոֆ. Յասին 
Աքթայը հայտարարել է, թե թուրք կոչվող ցեղ չկա, այն 
սինթեզ է։ 
 
Թուրքական Bugun պարբերականի փոխանցմամբ՝ 
Բայբուրթի համալսարանում կազմակերպված գիտական 
կոնֆերանսի ժամանակ Արդարություն եւ զարգացում» (AKP) 
կուսակցության ղեկավար խորհրդի անդամ, պրոֆ. Յասին 
Աքթայը, մի ուսանողի՝ «սոցիալական պետություն լինելու 
համար երկրում մեծամասնություն կազմող ազգի 
ազգայնականությունը ոտքերի տակ առնելը ձեր կարծիքով 
ճի՞շտ է» հարցին ի պատասխան, ասել է. «Եթե այս երկրում 
միայն թոււրքերի հետեւից գնաս, դրա արժեքը շատ բարձր 
կլինի։ Թուրքիան կհանգեցնի պառակտման։ 
 
Քեզ ասել են, որ դու թուրք ես։ Իսկ ի՞նչ է նշանակում 
թյուրքականություն։ Միջին Ասայից եք եկել։ Նայիր, մեր 
քանիսի՞ պապն է Միջին Ասիայից եկել։ Հարցրու խնդրում 
եմ։ Ի՞նչ է թուրքը։  Քո ասած թուրքը սինթեզ է։ Թուրք 
անունով ցեղ չկա»,-ասել է Յասին Աքթայը։ 
 
Էրդողանի կուսակցի այս խոսքերը Թուրքիայում մեծ 
արձագանք են գտել։  
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Թուրք կուսակցապետը 
Էրդողանին հիշեցրել է  

Լեւոն Տեր-Պետրոսյանի հետ 
իրենց հանդիպման մասին 

 
Նոյեմբեր 28, 2013 

Թուրքական «Ազգայնական շարժում» կուսակցության 
(MHP) փոխնախագահ, Անկարայից ընտրված 
պատգամավոր Թուղրուլ Թյուրքեշը պատասխանել է 
վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի՝ իրենց 
կուսակցության լեգենդար առաջնորդ Ալփարսլան 
Թյուրքեշի եւ Հայաստանի առաջին նախագահ Լեւոն Տեր-
Պետրոսյանի միջեւ տարիներ առաջ տեղի ունեցած 
հանդիպման հետ կապված հայտարարությանը։ 
Թուրքական EtikHaber կայքի փոխանցմամբ՝ Թուղրուլ 
Թյուրքեշը, պատասխանելով իշխող կուսակցության 
կողմից իրենց հանգուցյալ առաջնորդի եւ Հայաստանի 
առաջին նախագահ Լեւոն Տեր-Պետրոսյանի միջեւ 
հանդիպումների թեմային, ասել է, թե ժամանակին իրենք 
հանդիպել են Հայաստանի նախագահի հետ հանուն 
իրենց ազգակիցների շահերի։ 
«Հանգուցյալ Թյուրքեշը պարոն Տեր-Պետրոսյանի հետ 
հանդիպում էր որպես թուրքական աշխարհի առաջնորդ, 
եւ աշխատում էր վերջ դնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի 
միջեւ թշնամությունը։ 
Մենք այն ժամանակ Հայաստանի նախագահի հետ 
հանդիպեցինք 3-րդ երկրում՝ Ֆրանսիայում, իսկ 
Էրդողանը Բարզանիին Դիարբեքիրում դիմավորեց 
ինչպես պետության ղեկավարի, հաշվի չառնելով, որ 
Բարզանին աչք ունի մեր այդ հողի վրա։ Եթե մենք պարոն 
Լեւոն Տեր-Պետրոսյանին դիմավորեինք Արարատ լեռան 
մոտ, այդ դեպքում մենք առիթ չէին ունենա այսօրվա 
իշխանություններին քննադատելու։ 
Մենք պարոն Տեր-Պետրոսյանի հետ հանդիպմանը չենք 
հրավիրել համերգ տալու թուրքերի թշնամի Շառլ 
Ազնավուրին, իսկ Էրդողանը դա Շիվան Փերվերի 
(Թուրքիան համարում է ահաբեկիչ երկիր-խմբ) միջոցով 
արեց։ 
Մենք դեռ 1993-ին Հայաստանի նախագահի հետ 
հանդիպմանը աշխատում էինք 2015-ի դեմ միջոցներ 
ձեռնարկել, իսկ Էրդողանը Բարզանիի հետ 
հանդիպմանը 2014-ի տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների ընտրությունների համար իր 
կուսակցության համար ներդրում արեց։  Ես խորհուրդ եմ 

տալիս իշխող կուսակցության անդամներին, որ 
Թյուրքեշի անունը տալուց, 20,. Եթե պետք է 100 անգամ 
մտածել»,-ասել է Թուղրուլ Թյուրքեշը։ 
Նշենք, որ Էրդողանը մշտապես իր դեմ 
ազգայնականների մեղադրանքներին ի պատասխան 
հիշեցնում է, թե ժամանակին նրանց առաջնորդ 
Ալփարսլան Թյուրքեշը հանդիպումներ է ունեցել 
Հայաստանի այն ժամանակվա նախագահ Լեւոն Տեր-
Պետրոսյանի հետ։ 

Օջալանի հրահանգով 
դադարեցվել է Թուրքիայից PKK-ի 

զինյալների դուրս բերումը. 
Milliyet 

 
Դեկտեմբեր 16, 2013  
 
Թուրքիայի Իմրալը կղզու բանտում ցմահ 
բանտարկության ենթարկված PKK-ի առաջնորդ 
Աբդուլլահ Օջալանի հրահանգով է դադարեցվել քուրդ 
զինյալների դուրս բերումը Թուրքիայի սահմաններից։ 
Ինչպես գրել է թուրքական Milliyet-ը, 2013-ի մայիսից 
սկսված քուրդ զինյալների դուրս բերումը Թուրքիայի 
սահմաններից դադարեցվել էր շատ կարճ ժամանակ 
անց, եւ թուրքական անվտանգության ուժերի 
պատասխանատուները երկար ժամանակ չէին 
հասկանում թե ում հրահանգով է այն դադարեցվել։ 
Նշվում է, որ թեեւ Թուրքիայի ներքակաղաքական 
կյանքում մի շարք այլ իրադարձություններ տեղի 
ունեցան, ավտանգության ուժերի ներկայացուցիչները 
ուշադիր հետեւել են քրդական հարցի հետ կապված 
զարգացումներին եւ եկել եզրակացության, որ քուրդ 
զինյալների դուրսբերումը դադարեցնելու հրահանգտ 
տվել է հենց Աբդուլլահ Օջալանը։  Այս փաստը 
բացատրվում է թուրքական իշխանությունների կողմից 
քրդական հարցի կարգավորման ուղղությամբ կոնկրետ 
քայլերից հրաժարվելու հետեւանքով։ 
Նշենք, որ  2013-ի մարտի 21-ին, Դիարբեքիրում Նովրուզի 
տոնակատարության ժամանակ կարդացվել էր Իմրալը 
կղզու բանտում ցմահ ազատազրկման դատապարտված 
PKK-ի առաջնորդ Աբդուլլահ Օջալանի ուղերձը։ 
Օջալանի ուղերձում PKK-ին կոչ էր արվել վայր դնել 
զենքերը, քանի որ եկել է խաղաղության 
ժամանակաշրջանը։ 
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Արաք (5) 

 
Պետրոսեան Վահէ,  Աշխարահրչակ 
Աստղագետ դոքտ. Ծնւել է   1938  Թւի, 
Սեպտ-13-ին Արաք քաղաքում: 
Նախնական ուսումը նաև միջնակարգ 
բնագիտական ճիւղում   աւարտել է իր 
ծննդավայրում, ապա երկրորդ անգամ 

Միջնակարգ Դպրոցի թւաբանական  ճիւղը Թեհրանում: 
Այնուհետ ընդունւելով «Թեհրան» համալսարանը 
Ճարտարագիտութեան ճիւղում և վեց ամիս սովորելուց 
յետոյ յառաջադէմ աշակերտի հանգամանքով մեկնել է 
Ամերիկա որտեղ լրացրել է Քորնէլ համալսարանի 
ճարտարագիտութեան ճիւղը: 
Իր գիտական հետաքրքրութիւնները ձևաորւում է 
աստրօ-Ֆիզիքայի մէջ և աշխատելով 
աստղագիտութեաներիտասարդ տարիքից: 
Աշխատակցել է Ալիք օրաթերթին Հայրենիք, Նաւասարդ, 
Լոյս, Արմենուհի, Լուսաբեր և Բագին ամսագրերին: Գրել 
է բանաստեղծութիւներ,Պօէմներ, Քառեակներ և 
քերթւածներ: Իր Հարսի Կոնդ պօէման արժանացել է 
Գևորգ Մելիտինեցի գրական մրցանակին, որը 
համահայկական առժէք է ներկայեացնում: 
ճարտարագիտական ինստիտուտի կողմից հրաւիրւել է  
կատարելու տիեզերական  հետազօտութիւններ, 
աստղերի, ծիրկաթինների,Գլակտիկաների,գազային 
միգամասծութիւնների և այլ երևոյթների վերաբերեալ:  
Տարիներ է ինչ Ստանֆորդ համալսարանում վարում է 
աստղագիտութեան Պրոֆեսորի պաշտօն, միաժամանակ 
հետազօտութիւներ է կատարում  նոր ծանօթութիւնների  
հորիզոն բացելու գիտական աշխարհի մէջ:  
Աստղագիտութեան մասին ունի արժէքաւոր 
աշխատութիւններ: մինչ այժմ յատուկ հրաւէրով 
մասնակցել է տասնեակ համաշխհային 
Աստղագիտական համագումարների Եւրոպայում, 
Ամերիկայում, Ռուսաստանում և Հայաստանում:  
3000 Աստղագետներից կազմւած 17-րդ համագումարում, 
որը տեղի է ունեցել Մոնրէալում,  մասնակցող հայերից 

մէկը  հանդիսացել է  Վահէն : (տես Ալիք թիւ 197-1979 թիւ 
Սեպ. 17): 
Կազմել է «աստղագիտութեան դասաւանդման արդի 
մեթոդներ գիրքը», որպէսզի  ուսանողների համար 
մատչելի լինի գիտական մարզի դասերը:  
Աշխարահրչակ Վիքտոր համբարձումեանի հրաւերով 
այցելել է Հայաստանի «Բիւրեկանի»  Աստղադիտարան 
որը աշխարհի երրորդ աստղադիտարանն է համաէւում 
աշխարհում: 
Հարազատ մօտիկութիւն է ունեցել Վիքտոր 
Համբարձումեանի և միւս հայ աստղագետների Էդւարդ 
Խաչիկեանի, Հրանդ Թովմասեանի և ուրիշների հետ  
որոնք պատիւ են բերում հայ ազգին: 
Նա մի հայրենասէր անձնաւորութիւն է , 
աստղագիտութեան ճամբի վրայ իրեն համարելով հայ 
ազգի մի զինւոր հայ դատի ճանապարհին: 
   Փոխադրած Խորդադ -Թիր օրացոյց Թիւ 1979 Թեհրան: 
 

 
Յովասափեան Անդրանիկ Պրոֆ Դոք,- 
1936-2010. Ծնւել է Արաք քաղաքում: 
Նախական և միջնակարգ  կրթութիւնը 
ստացել է իր ծննդավայրում: Աւարտել 
է Շիրազի համասարանի բժշկութեան  
Ֆակուլտէտը: Աշխատանքի է անցել  
Շիրազի  Նմազի հիւանդանոցում: 

Անցել է Փէնսոլւանիա անցկացնելու իր փորձառութեան 
շրջանը: 1968 թւականին վերադարձել է Իրան 
դասաւանդելով նոյն համալսարանում, որտեղ ուսանել է 
որպէս Անաստոլեգիայի դասախօս: 1974 թւականին 
փոխադրւել է Շիքագօ աշխատելով  տարբեր 
հիվանդանոցներում: 
Դքտ. Յովասափեանը ստեղծել է վիրաբուժութեան 
ընթացքում հիւանդի շնչառութիւնը ապահովելու  համար 
սարքաւորումների մի մասը: Նրա շնորհիւ անեստիզեաի 
մէջ գտնւող հիւանդների շնչափողում խողովակի 
տեղադրումը դարձել է օգտագործելի, երբ սովորական 
միջոցներ կիրառելի չէր լինում: Նրա շնորհիվ 
առողջապահական  ծառայութիւնները  բարելավել է 
միլիոնաւոր մարդկանց համար: 
Շիքագօի  համալսարանի դասախօս, անեստեզիոլիգ 
«բիհուշիի մասնագետ» իրանահայ Դքտ. Անդրանիկ 
Յովասափեանը մահացել է կաթւածի հետևանքով 
Հիլսինգիում անաստեզիոլգների համաժողովին 
մասնակցելիս: 
 

Յովասափեան Շաւարշ 
Ծնւել է 1938 թւականին 
Արաք քաղաքում. Տարական 
և միջնակարգ ուսումը 
ստացել է ծննդավայրում: 

Զինւորութեան 
ծառայութիւնից յետոյ 1960-
63 դասաւանդել նէ 
Թեհրանի Նայիրի և 
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Թունեան դպրոցներում , ապա մեկնել Գերմանիա: 
Աւարտելով Գերմանիաի Եուհաննէս-Գութենբէրգ 
համալսարանի ատամնաբուժական Ֆաքուլտէտը 
ստանալով դոքտորա տիտղոս:  
1974 թ. Ամուսնանում է որ. Մարիաննէ Թուլնի հետ 
բախտաւորւելով երկու զաւակներով: 
Մայնց քաղաքում հիմնադրելով Հայ ուսանողական 
միութիւն ղեկավարելով Մեծ Եղեռնի 50 ամեա  
յիշատակին նւիրւած յուշատօնին:  
Հիմնադիր և անդամ է Ֆրանկֆորդ քաղաքի 
Հ.Հ.Մշակուշային միութեան:Մասնակցելով Գ.Հայոց 
Կենդ.Խորհուրդի վարչութեան անդամ ապա 1999  -ից  
ընտրւելով նոյն կազմակերպութեան նախագահ: 
1989 թւականից որպէս Գ.Հ.Բժիշկների միութեան 
անդամ մարդասիրական օգնութիւն նաև բժշկական 
պիտոյքների հայթայթում  Հայաստանին և Արցախին: 
Անդամ է Գերման-Հայաստան հմնադրամի  նաև 
ՀՕՄ-Գերմանեոյ հիմնադրամի:  
2003 թ Ամենայն Հայոց Տ.Տ.Գարեգին 2-կոնդակով 
Պարգևատրէել է Սև Ներսէս Շնորհալի շքանշանով: 
Նաև 2006.Թ Հայաստանի ազդային գրատարանի 
կողմից արժանացել  գնահատական Յակոբ 
Մեղապատի մեդալով:  
 

 Յովասափեան Աբրահամ Ծնւել 
է1921 թւականին Արաքի Բորվարի 
գաւառ Խորզէնդ գիւղում: 
Նախնական ուսումը ստանում է իր 
գիւղի դպրոցում, ապա 
շարունակում Արաքի հայոց 
դպրոցում, իսկ միջնակարգ ուսումը 
Համադանի Միսիոնաների 
դպրոցում: 
Պաշտոնավարել է Արաքի հայոց 

դպրոցում որտեղ ընտրւում է հայ մշակութային 
միւթեան նախագահ: պաշտօնավարել է նոյնպէս 
Տերանի Մեսրոբեան Գոհար դպրոցում: 
Ընտանիքով տեղափոխւելով Թեհրան:  
Ապրահամը  լինելով դաւանանքով աւետարանական, 
սակայն նա միշտ եղել է մեր ազգային դրւացքին 
առաջնորդաին հաւատարիմ: 
Ունի բազմաթիւ պատմաբանասիրական և կրօնական 
ուսումնասիրութիւներ : 
 

Յովսէփեան Հայկը  1909-1981- Ծնւել է 
իրանի Բորվարի գաւառի Սանգսֆիդ 
գիւղում: Նախնական կրթութիւնը 
ստանում է իր ծննդավայրում ապա 
Արաք քաղաքում: Տարականը 
աւարտելով արձանագրւում է 
Ջուղայի քանանեան  միջնական 
դպրոց: 

Նա զբաղւել է նաև ուսչութեամբ որպէս հայոց լեզւի 
գրականագետ դասատու, դասաւանդելով Թեհրանի 
ազգային դպրոցում: 

Գրել սկսել է շատ  երիտասարդ տարիքից:  
 

 Յովսէփեան Էդիկ 1928-2011.- Ծնւել է 
Արաք քաղաքում: Նախնական 
կրթութիւնը ստացել է Արաքի հայոց 
ազգային դպրոցում: Փոքր տարիքից 
նա  ընտրէլ է ջութակը, որպէս իր 
նախասիրած երաժիստական գործիք, 
պատանի տարիքից արդէն նւագել է 
սիմֆոնիք  նւագախմբերի մէջ: 19 

տարեկանից  արդէն նա բազմաթիւ երգչախմբեր է 
ղեկաւարել, պարսկաստանի տարբեր բնագաւառներում, 
արժանանալով Հայ և թէ պասիկ բարձրաստիճան 
անձնւորութիւների կողմից: Նւագել է պետ Սամֆոնիք 
երգչախմբի, ռադիօ  օպէրաբալէթի  և պետական 
նւագախմբի առաջին վիոլոնը: 
1980 թւականին ընտանեոք հաստատւում են Տրնտօ, 
Քանադա: Հաստատւելուն պէս անմիջապէս գործի է 
անցնում իր շուրջ հաւաքելով երիտասարդ կարող երգիչ 
երկչուհիներին կազմելով ներկաեանալիք մի երգչ 
բնագաւառում ստանալով Դոքտորայի  տիտղոս: 
Քալիֆորնիա  
Անւանի Իրանահայ երաժիշտութեան ուսուցիչ Էդիկ 
Յովսէփեանը եղել է Գողթան երգչախմբի հիմնադիր 
ղեկաւար և միւթենական մշակութային գործիչ: 
 

 
 Տէր. Պետրոսեան Յովհաննէս 1912-
2007. Ծնւել է Արաքի Բուրւարի 
գաւառի  Սանգսֆիդ գիւղում, հինգ 
Տարեկան է լինում որ 
տեղափոխւում են նոյն գաւառի 
Նասրաբադ  նորակերտ գիւղը: 
Նախնական կրթութիւնը ստացել է 
իր քահանայ հօր շնչի տակ, ապա 
ընդունւում է Արաքի հայոց ազգային 

դպրոցը: Նախնականը աւարտելով երկու տարի յաճախել 
է Սամսամի պետական միջնակարգ   դպրոցը: 
Սկսեալ 1935 թվականին 42 տարի ուսուցիչ, շրջանային 
տեսուչ և ներքին տեսչի պաշտօներով վարել է Քամարա, 
Բուրվարի գավառների ապա Թեհրանի  «Աբովեան», 
«Նայիրի», «Սահակեան), և «Արաքս»  դպրոցներում : 
Նա իր բոլորանւէր մասնակցութիւնն է բերել նաև գաւառի 
նաև թեհրանահայ համայնքի ազգային. Հասարակական 
զանազան աշխատանքներին :-1938 թւականից իր 
մասնակցութիւն է բերել Արաքի շրջանի հայաբնակ 
գաւառների դպրոցական ցանց ծաւալելու նպատակով 
կեանքի կոչւած Սուլթանաբադի ուսումնասիրաց 
միւթեան, և այս առիթով շրջելով  Բուրւարի գաւառի 22 
հայաբնակ գիւղեր  կազմելոլվ ժամանակացոյց 
միաժամանակ հաւաքելով և գրի առնելով գաւառի 
ժողովրդական երգերն ու կենցաղի սովորութիւնները: 
Դպրոցական աշխատանքներին զուկնթացք 
աշխատակցել է Ալիք օրաթերթին նաև «Քուլիս», 
«Սփիւռք», պարբերականերին: 
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Եղել է Ալիք օրաթերթի 50- ամեակի կազմակերպիչ 
յանձնախմբի անդամ,և կազմել է Իրանահայ կրթական 
կեանքի անդրադարձը «Ալիք»-ի էջերում  խորագրով 
տեղագրութիւն, որը տպագրւել է Ալիքի 50 ամեակի 
առթիւ լոյս տեսած գրքում: 
Մի քանի շրջան անդամակցել է Թեհրանի հայոց թեմի 
Դատակամ Խորհրդի և Ս. Սարգիս եկեղեցու խորհրդին: 
 Մասնակցել է «Տարերք քերականութեան» գրքուկի 
կազմելու աշխատանքին, անդամակցել է Թեհրանի հայոց 
Թեմի նաև Ս. Սարգիս եկեղեցու դատական խորհուրդի 
անդամ: 1999 թւականին հիմնադրում է առաջին 
գունավւոր պատկերազարդ Կանթեղ Օրացոյց, ապա 
հանձնելով Ալիք օրաթերթի ապահով ձեռքերի :   
Կազմել է Պասկերէնից Հայերէն բառարան շուրջ 60000 
բառ պարունակութեամբ: 
 

 
Վրէժ Տէր Պետրոսեանը 
ծնւել է Իրան Արաք  
քաղաքի բուրւարի շրջանի 
Նասրաբադ գիւղում: 
Նախնական կրթութիւնը 
մինչ 10-րդ դասարանը 
ուսանել է  Արաք քաղաքի  
հայոց ազգային Շարաֆ 
դպրոցում, ապա 
միջնակարգը Թեհրանի 
Դանէշ-Սրահը –
Մողադէմաթի, որպէս 

մարզական ուսուցիչ: 
Շուրջ 30 տարի դասաւանդել է որպէս ուսուցիչ  
վերակացու Սահակեան, Ռոստոմ, Գուլբէնգեան, 
Արարատ ազգային դպրոցներում  և Անիսթիդեու 
Մարիամ դպրոցում: Ապա մասնակցելով իրանի 
խմբապետական դասընթացքներին, սկաուտական 
նախագահ Դքտր. Բընաի-ից առժանալով գեր 
խմբապետ, նաև գերազանց գնահատանքների 
բարձրագոյն շքանշան: 
 
Վրէժը 7 հոգու հետ  միասին մասնակցել է Իրանի 
առաջին Սկ.Խմբապետական դասընթացքներին, 
նշանակւելով  Արամ Աբովեան դպրոցում որպէս 
Սկաուտական Վարիչ:  
Վրէժը նաև մասնակցելով Իրանի Սկ. խմբապետների 
գիտելիքների քննութիւներին, Արարատ, 
Գուլբէնգեան, Ռոստոմ Ալիշան և միւս դպրոցների  
մէջ հանդիսանալով Առաջին:  Նաև «Խմբապետների 
դասարան» արժանանալով Սկաուտական WOOD 
BADGE շքանշան: 
Նա նոյնպէս արժանացել է 2,3,4 փայտէ նշանների 
որը համաշխարային  սկաուտական գիտելիքների 
ամեաբաձր սկաուտական գնահատական նշան է : 
Նա Մեսրոբ Մաշտոց   Մատենադարանին է նւիրել 
«Մաշտոց» հին ձեռագիր գիրքը  նաև  6 եկեղեցական 
տպագիր շարականեր և եկեղացական աղօթագրեր, 

նաև պարսակահայ աշուղների «դաֆթառ» 
գրւածքները: 
 

     

  

 
 

Ջոն Թերման համշ.կազմակերպ.  Նախագահը 
գնահատելիս:  

  Ս Արևշատեան Մատե. Տնօրէն Նվիրում Ս.Մեսրոբի 
շքանշան:  Թանգարանի տնօրէն: 

Գալեա Առոստոմյան  Ազատամարտ. 
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 Տարական և միջնակարգ ուսումը 
ստացել է տեղի պետական 
դպրոցում: Լինելով Արաքի 

պատենա-երտասարդական 
միութեան գործոն անդամ, 
մասնակցել է թէ միութեան և թէ 
դպրոցի թատերական, գրական ու 

գեղարւեստական 
աշխատանքներին նաև եղել է 
Արաքի երկչախմբի անդամ: 
Փոխադրւելով Թեհրան երկար 

տարիներ մասնակցել է «Կոմիտաս»երգչախմբին, 
ղեկաւորութեամբ Պրն Համբարձում Գրիգորեանի:  
Թեհրանում երեք տարի պաշտոնավարել է «Շահազիզ» և 
«Նայիրի» դպրոցներում:  
Ստացել է հաշւիչ մեքենաների ծրագրաւորման 
մասնագիտութիւն որ և նոյն հաստատութեան մէջ 
ծրագրաւորել  ու դասաւանդել:    
Երկու տարի սովորել է Թեհրանի» ազատ համալսարանի 
նկարչութեան ճիէղում: 
Մասնակցել է ազգային դպրոցների հոգաբարձական և 
ծնողական խոհուրդների աշխատանքներին: Եղել է Հայ 
Կին միութեան նախագահուհի: 
Աշխատել է մանկապատենական «Լուսաբեր » ամսագրին 
և «Ալիք» օրաթերթին: 
Ունի անտիպ բանաստեղծութիւների  գրքոյկ: 
 

Վարդանի Էդվարդ ԴԷքտ. Ծնւել է 1928 թւականին Արաք 
Քաղաքում: Բժշկութեան 
մասնագիտութիւն նաև 
Վիրահատութեան դոքտորայի 
մասնագիտութիւնը ստացել է 
Թեհրանի Դանէշգահ Փէզէշկից 
ապա Գերվիրահատութեան 

մասնագիտութիւնը 
մարսողական համակարքի 
վերաբերեալ Փարիսի 
բժշկական համալսարանից: 

Դքտ. Էդվարդ Վարդանին իր սեփական 
աշխատանքներին զուգընթաց որպէս վիրահատութեան 
մասնագետ դասաւանդում է Թեհրանի բժշկական 
գիտութիւների ֆաքուլտետում: Նա ունի նաև բժշկական 
տարբեր հոդւածների հրատարակութիւներ :   
 

 Քարիմ մասիհի Վարուժ 
Շնւել է 1952 Թւականին Արաք 
քաղաքում: Իր  միջնակարգ 
ուսումը աւարտելով անցնում 
է գերմանիա բժշկութիւն 
սովորելու նպատակով. 
սակայն Մունիխի հայկական 
ակումբում հանդիպելով մի 
հայ սինէմա թադրոնի  
ռէժիսորի փոխւում է իր 

կեանքի ուղին: Վերադառնալով Թեհրան հանդիպում 

է յայտնի ֆիլմարւէստի ռէժիսոր Բահրամ Բէյզաի 
հետ և առժամանակ  ախշխատելով նրա հետ 
արձանագրւում է դրամատիկ գեղարւէստի 
համալսարան:  
Կիսատ  թողնելով համալսարանը աշխատում է կարճ 
«Ֆախթէ»  Վայրի Աղավնի ֆիլմը Ապա «Սքանդար» 
ֆիլմը: Քանի անգամներ անյաջող  փորձեր 
կատարելով   
Վերջապէս յաջողում է առաջին կինօթատրոնի 
Վերջին Վարագոյր «Փարդէ Ախար» ֆիլմը 
պատրաստել: Այս ֆիլմը գերազանց յաջողութեամբ 
շահում է ինը յաղթանակ Սիմորղ Բոլուրին յայտնի 
մրցանակը: Բայց ցաւոք սրտի յետոյ մինչ օրս չի 
յաջողել նա նորից որևէ ֆիլմ պատրաստել: նրա 
գործնական աշխատանքը սինէմայի բնագաւառում 
սկսւել է հանրահայտ Բահրամ Բէյզաի 
աջակցութեամբ: 
 
Վերոյիß»³É գրւացքի նիւթերը օգտւել եմ Արմենակ  
Պետրոսեանի Յուշեր գրքից, Աբրահամ 
Յովասափեանի «Արմենակ Մաքսապետեան » գրքից , 
մասամբ Ալիք օրաթերթերից և նաև Նայիրի Ա և Բ 
տարեգրքերից  և Իմ անձնական յուշերից: 

         
Միհրդատ Մարտիրոսեան 

                                                           Þ³ñ.  5  և Վ ե ր ջ   

ÊáÑ»ñ 
 

Ø»ñ ²Ýó³Í Ö³Ù÷³Ý 
 

Â. Ô³ñ³Ë³ÝÛ³Ý êÇñ³ÏóÇ 
 

ՄÇÝã»í 1968 թ վ ա կ ա ն ը , Ս ի ր ա ք  ·ÛáõÕÁ ¹³ï³ñÏí»ó 
Ñ³Û»ñÇó »õ Çñ»Ýó ï»ÕÁ Éóւ »óÇÝ å³ñëÇÏ ÑáÕ³·áñÍ 
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ...     
ÏÇë³Ïïáõñ “pick-up” Ù»ù»Ý³ í³ñÓ»óÇ Ñ»Í³ÝÇíë ¹Ý»Éáí 
Ù»ù»Ý³յÇ ·ÉáõËÁ »õ մեծ պապ- մամիս հետ ×³Ùμ³ ÁÝÏ³Ýù 
¹»åÇ ÇÙ Í³é³ÛáւÃÛ³Ý í³Ûñ ²ÕμáõÉ³Õ գյուղ:  ²Ýó³Ýù 
·ÛáõÕ»ñÇó մտանք Հաջիաբադ քալանթար Մինաս 
Մինասյանի տան բակը, քալանթար Մինասը այդ երկու օրը 
մրսել էր եւ խոսք տվեց “հալս լավնա մե ջուռ գուքամ”: Բարի 
առողջություն ցանկացանք եւ մեկնեցինք դեպի Մամուքա, 
այնտեղից í»ñóñÇÝù ø³É³ÝÃ³ñ ØÏñïáõÙ Ø³ÝëáõñÛ³ÝÇÝ »ւ 
մի երկու Å³Ù ³Ýó ³ñ¹եÝ ²ÕμáõÉ³Õ ¿ÇÝù: ØÇÝã»õ μ³óÙ³Ý 
ûñÁ ¹åñáóÇ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ Ñ³Ý·Çëï ï»Õ ¿ÇÝù 
å³ïñ³ëï»É, áñ Ùï³Ýù Ñ³Ý·ëïí»óÇÝù:  ԴåñáóÇ μ³óÙ³Ý 
ûñվ³ Ñ³Ù³ñ ¿É ·ÛáõÕ³å»ïÁ ÙÇ ûñí³ Ñ³Ù³ñ ë»ÝÛ³Ï 
å³ïñ³ëï»ó ï»Õ³ßáñ»ñÁ ÷áË³¹ñ»Éáõ »õ Ñ³Ý·ëï³Ý³Éáõ 
Ñ³ïÏ³åեë Ù»Í Ù³Ùë åÇïÇ Ï³Ý³Ýó Ñ»ï ÙÝ³ñ ÙÇÝã»í 
μ³óáõÙÇ ·Ý³óáÕÝ»ñÁ ·Ý³ÛÇÝ:  ²ÕμáõÉ³Õ ·ÛáõÕÇ å³ñëÇÏ 
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ քանի ûñ Ñ³ñ·³Ýù áõ å³ïÇí Ù³ïáõó»óÇÝ 
Ù»Í å³å ու Ù³ÙÇë »í ØÏñïáõÙ ù»éáõÝ (ԵÕÇë³μ»Ã Ù»Í 
Ù³Ùë Ù³Ùáõù³ ¿ñ ÍÝí»É »õ Çñ ³ëáõÃÛ³Ùμ Ùûñաքրոջ թոռներ 
եին ØÏñïáõÙ ù»éու հետ):  
 
Դպրոցի բ³óÙ³Ý ûñÁ Ñ³ë³í:  
ÐáÕáï áõ ÷áßáï ¹åñáóÇ ×³Ý³å³ñÑÇ »ñÏáõ ÏáÕÙÁ ßÇï³Ï 
áõ Ï³Ý·áõÝ ³Û¹ ï³ñí³ ·³ñÝ³Ý ³ÙëÇÝ ïÝÏ³Í 
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ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ
  

÷áùñ³Ñ³ë³Ï Ï³Ý³ã áõ ¹»ÕÇÝ ï»ñ»íÝ»ñáí ծառներ էին եւ 
ÃíáõÙ ¿ñ ×³Ý³å³ñÑÇ »ñÏáõ ÏáÕÙÇÝ Ï³Ý·Ý³Í ½ÇÝíáñ 
å³Ñ³ÏÝ»ñ ¿ÇÝ, ×³Ý³å³ñÑÇ »ñÏáõ ÏáÕùÇÝ Ýáñ çáõñ ïí³Í՝ 
³éí³ÏÝ»ñÇó Ã³ñÙ³óÝáõÙ ¿ÇÝ ×Ý³å³ñÑÇ ãáñ áõ ÷áßáï 
ßáõÝãÁ:   
Ö³Ý³å³ñÑÇ ëÏ½μáõÙ, »ñÏáõ ÏáÕÙ փայտե ëÛáõÝ»ñ ¹Ý»Éáí 
Ï³Ù³ñ Ï³å»óÇÝù, ¹ñոß³ÏÝ»ñáí »í ·áõÛÝ½·áõÛÝ ßոր»ñÇ 
ÏïáñÝ»ñáí ½³ñ¹³ñ»óÇÝù, ·ÛáõÕÇ ïÕ³Ù³ñ¹Çù Éóí»óÇÝ 
Ï³Ù³ñÇ ßáõñç, ³é³çÇ շ³ñùáõÙ ·ÛáõÕÇ ³É»íáñÝ»ñÇ »í 
Ù³Ùáõé³Ý ·ÛáõÕÇó »Ï³Í é³½ÙÁÝÏ»ñս ²ÉÇ Æñ³Ý÷áõéÇ Ñ»ï 
¹Çñù μéÝ»óÇÝù.  Նաեւ ն³Ëոñոù Ññ³í»ñùë ëï³ó³Í Ý»ñÏ³ 
¿ÇÝ ¹åñáóÇ Ï³éáõÛóáÕ »ñÏáõ í³ñå»ïÝ»ñÝ »õ 
ù³É³ÝÃ³ñÝ»ñ` Â³Ãեíáë Ù»Í å³åë, ØÏñïáõÙ ù»éÇÝ, 
Ø³Ùáõé³ÝÇ ·ÛáõÕ³å»ï »õ Ù»ñ ·ÛáõÕ³å»ïÇÝ ËÝ¹ñ»óÇ 
Ï³Ý·Ý»É Ñ»Ýó ¹åñáóÇ »ñÏ³Ã»³ ¹é³Ý ³éç»վ, »õ Ù»Í Ù³Ùë 
²ÕμáõÉ³Õ ·ÛáõÕÇ ·ÛáõÕ³å»ïÇ ÏÝáç Ñ»ï Ñ»éíáõÙ ·ÛáõÕÇ 
Õ³ÉÇ Ñ»ï»õÇ ÏïáõñÝ»ñÁ Ï³Ý·Ý»óÇÝ ¹Çï»Éáõ áñ ïÇÏնայք 
միայն Ñ»éվÇó ï»ëÝ»Ý ÇÝã ¿ Ï³ï³ñíáõÙ: 
ê³½³Ý¹³ñ áõ ¹ÑûÉãáõÝ Ï³ñÏ³¹ñ»óÇ ëå³ë»Ý ÙÇÝã»õ Çñ»Ýó 
Ýß³Ý ³Ý»Ù: ²ñ¹եÝ Ï»ëûñí³ Ùոï ¿ñ áñ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý 
çÇ÷»ñáí Ñ³ñ·³ÝùÇ Ýß³Ýáí ÉáõÛë»ñÁ í³é³Í պաշտոնեա 
հյուրերը Ñ³Ý¹³ñï Ùոï»ó³Ý »õ  Ï³Ý·Ý»óÇÝ ùÇã Ñ»éáõ 
Ï³å³Í Ï³Ù³ñÇ ³é³ç »õ Çç»óÇÝ ù³ÛÉ»լով ¹եåի 
¹ñáß³ÏÝ»ñÁ áñï»Õ »ë ¿É áÕçáõÛÝÇë ·ñõ³ÍùÁ Ó³Ë Ó»éùáõÙ 
½ÇÝվáñ³Ï³Ý μ³ñ»í»Éáí ³ç ç»éùë μ³ñÓñ³óÝ»Éáí ù³ÝÇ 
ù³ÛÉ ³é³ç ³Ýó³ »õ Ó³Ë Ó»éùáõÙ μéÝ³Í ÇÙ áÕçáõÛÝÇë 
·ñվ³ÍùÁ Ï³ñ¹³óÇ, ëÏë»Éáí Ù»ÍÝ Ã³·³íáñÇ ³ÝáõÝիó. 
ëåÇï³Ï Ñ»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý Ï»ï»ñÁ Ï³ñ¹³Éáí í»ñçáõÙ 
μ³ñÓñ³Ó³ÛÝ μÕ³í»óÇ “³åñ³Í Ï»Ý³ Ù»ÍÝ Â³·³íáñÁ »õ 
Çñ Ñ³Ûñ»Ý³ëեñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ áñ ä³ñëÏ³ëï³Ýի  
ÅáÕáíñ¹ÇÝ Ñ³ëóÝ»Éáõ ¿ μ³ñÓñ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý 
¹³ñå³ëÝ»ñի առջեվ”…³Ûëï»Õ Ù¿ç μ»ñում արեցի 
Â³·³íáñÇ ×³é»ñÇó Ù¿ÏáõÙ ÙÇ ÷áùñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý, áñÝ 
³ëáõÙ ¿. §²Û¹ ÇÝã å³ñÍ³Ýù ÏÉÇÝÇ áñ »ë ·ÉËÇë 
Â³·³íáñ³Ï³Ý Â³· ¹Ý»Ù »ñμ ÇÙ ÅáÕáíáõñ¹Á »õ »ñÏÇñÁ 
¹»é ãù³íáñ ¿ áõ ïÏ³ñ… ºñμ êåÇï³Ï Ñ»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý 
Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³ó³í, ÑáÕ³·áñÍÇ íÇ×³ÏÁ 
μ³ñ»É³í»ó »õ »ñÏÇñ Ñ³Ûñ»ÝÇÝ áïùÇ Ï³Ý·Ý»ó »í 
μ³ñ·³í³×»ó, ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Â³·³íáñ³Ï³Ý Â³· ¹Ý»Éáõ 
Ù³ëÇÝ ÏÙï³Í»Ù…¦ »õ ß³ñáõÝ³Ï»óÇ… ³ë»Éáí` áñ Ñ»Ýó ³Ûë 
Ýáñ³Ï³éáõÛó ¹åñáóը áñ Ï³éáõóí»É ¿ ³ÕÛáõëÇó, »ñÏ³Ã»³ 
¹éÝ»ñáí »õ óÇÙ»ÝÃ»³ Ñ³ï³Ïáí áõ Éáõë³íáñ 
¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáí »õ áñը ÏñÃáõÙ áõ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÙ ¿ ³Ûë 
Ù³ï³Õ ë»ñÝ¹ÇÝ, Ñ»Ýó ³ñ¹ÛáõÝùÝ ¿ Ù»ñ Ù»Í Â³·³íáñÇ 
Ñ³Ûñ»Ý³ëեñ é³½Ù³íáñáõÃÛ³Ý:  àÕçáõÛÝÇë ËոëùÁ 
í»ñç³óñÇ, Ó»éùë ó³Í³óñÇ »õ Ñáõé³ ·áé³óÇ. ÇÝÓ 
Ñ»ï»õ»Éáí ·ÛáõÕÇ Ôáé³Ý Ï³ñ¹³óáÕÁ ëáõñμ Ôàè²²Ü 
·ÇñùÁ å³Ñ»Éáí ¹ñáß³ÏÇ Ï³Ù³ñÝ»ñÇ ·ÉËÇÝ û¹Ç Ùեç 
åïï³óÝáõÙ ¿ñ »í ûñÑÝáõÙ Ôáñ³Ý ëáõñμ ·ñùáí…  Éëí»óÇÝ 
ÑÛáõñ»ñÇ Í³÷»ñÁ, Ýß³Ý ³ñ»óÇ ½áõéÝ³Û ¹ÑոÉÇÝ, ë³½Á ëÏë»ó 
áõñ³ËáõÃÛ³Ý »õ Ññ×í³ÝùÇ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, ù³ÛÉ»óÇ ¹եåի 
å³ßïոÝÛ³ÝÝ»ñ ³Ù»ÝÇ Ó»éù»ñÁ ë»ÕÙ»Éáí, ÝÙ³Ý³å¿ë ÇÙ 
½ÇÝ³ÏÇó ½ÇÝÍ³é³ÛáÕ Ø³Ùáõé³Ý ·ÛáõÕÇó ինձ հետեվեց… 
»í μոÉáñë ½áõéÝ³ÛÇ ù³ÛÉ»ñ·áí Ùոï»ó³Ýù Ï³Ý³ã ·áõÛÝի  
ÉեÝÃեñáí  Ï³Ù³ñÝ»ñի áñï»Õ ÙÇ ³ß³Ï»ñï բ³óáõÙÇ 
ÙÏñ³ïÁ ¹ñ³Í åáïÝáóÇ íñ³ ëå³ëáõÙ ¿ñ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ 
àõëÙ³Ý ¼ոñùÇ ÎñÃ³Ï³Ý ïÝօñեÝÇÝ É»ÝÃÁ կïñ»Éáõ »ւ »ñμ 
É»ÝÃÁ Ïïñí»ó Í³÷»ñÇ Ó³ÛÝÁ ß³ñáõÝ³Ïõ»ó »õ  Ýáñ³Ï³éáõÛó 
¹åñáóÇ É³ÛÝ ×³Ý³å³ñÑáí Ùոï»ó³Ýù ¹åñáóÇ ÙáõïùÇÝ, 
¼ÇÝíáñ³Ï³Ý çÇ÷»ñÁ Ñ³ñ·³ÝùÇ Ýß³Ýáí ÝáñեÝ í³é»óÇÝ 
ÉáõÛë»ñÁ  »õ ¹³÷ áõ ½áõéÝ³Ý Ù»Õ»¹ÇÝ ÷áË»óին ÷ã»Éáվ 
å³ñ³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ï:     
  

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

 

فارسي-زبانزدهاي ارمني  

تاليف  تامار پانوسيان    
 
106- Գլուխը սաղ լինի, գլխարկ շատ կը ճարվի: 

 سر كه باشد كاله بسيار است.

 
107- Էծը իրա ոտից կախ կտան, ոչխարը իրա: 

 هر بزي را بپاي خود مي آويزند.

 
108- Որ գեղն էրթաս, էն տեղի գդակը դիր: 

 خواهي نشوي رسوا      همرنگ جماعت شو
 
109- Խոսքը մեկ, աստված մեկ: 

 حرف مرد يكي است.

 
110- Մեկը հազարի անունն է կոտրել: 

 يك بز گَر گله را گرگين كند.
  

 

 



 

 

 1رويه-نامه لويسماه

  1392ماه  ذرآ 182ه شمار

 اتحاديه اروپا يكي از مهم ترين همكاران ارمنستان
 

  وپا يكي از مهم ترين همكاران ارمنستان مي باشد.اتحاديه ار 
رييس كميته دايمي مجلس ملي  "آرتاك زاكاريان"با بيان اين مطلب آقاي 

ارمنستان در امور روابط خارجي طي نشست روساي كميته هاي روابط خارجي 
رپارلمان هاي ملي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تاكيد داشته است كه انجام 

منيه هاي حقوق بشر و گسترش ارزش هاي دموكراتيك در اصالحات در ز
ارمنستان محور اصلي همكاري هاي ارمنستان و اتحاديه اروپا مي باشند. ارمنستان 
درصدد رشد و توسعه روابط و همكاري هاي خود با اتحاديه اروپا مي باشد. دولت 

ش، تقويت ارمنستان اطالحات بسيار مهمي را براي اولويت قانون، مديريت ثمربخ
  حقوق بشر و گسترش ارزش هاي دموكراتيك كرده است.

  
  افتتاح بناي يادبود نسل كشي ارمنيان در كانادا

 03/11/2013 آراكس نيوز

0 
 

 مقامات ٬"كبك" ايالت در واقع "الوال"در مراسم افتتاح اين بنا در مركز شهر
 محكوم را تركيه كنوني دولت سوي از مذكور كشي نسل انكار سياست كانادايي

 .اند كرده

 شار كتابي با موضوع اشتراكات اساطيري ايراني و ارمنيانت

(ترزيان) با عنوان  "ماريا آيوازيان"كتابي تازه با گردآوري، ترجمه و تدوين   
آنوشيك "و با همكاري  "ها در منابع اساطيري ايراني و ارمني اشتراكات و باور"

هزار تومان از  10نسخه و قيمت  500صفحه، شمارگان 282در  "ملكي بخشمندي
 پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي منتشر گرديد.سوي 

اي بين باورهاي ايراني و ارمني و  هدف كلي نويسنده، تحليل تطبيقي و مقايسه
هاي طبيعت  يافتن اشتراكات ميان ادبيات اساطيري ايران و ارمنستان است. اسطوره

، روايات ها شناسي، جشن مانند: خورشيد، آب، آتش، زمان، پرستش روح، اسطوره
از جمله محورهاي اصلي   هاي ميان ايران و ارمنستان، اي جنگ تاريخي و اسطوره

  پژوهش است. ويژگي شاخص اثر، تازگي موضوع پژوهش است.
نويسنده كتاب معتقد است سير تكاملي مشابهي در دوكشور ايران و ارمنستان 

دو كشور در هاي  ها و اسطوره وجود دارد. همگوني روايات مربوط به افسانه
بررسي شده است. كتاب  "اشتراكات اساطيري و باورها در منابع ايراني و ارمني"

ها را  هاي باستاني در دو كشور بسياري ازآن ها و جشن ها، اسطوره با برابر كردن نام
داند. در آغاز كتاب جدول حروف الفباي ارمني همراه  از يك ريشه مشترك مي

نيز منتشر شده  "روش پژوهش"ه ارمنستان و ها، نقش با معادل التيني آن
خورد. برخي  چشم مي ها به قلمي از اسطوره است.همچنين در كتاب تصاوير سياه

تاريخ، نام و خاستگاه قوم "، "جغرافياي ارمنستان"هاي كتاب عبارتند از،  بخش
آنيميزم يا پرستش "، "پرستي هاي طبيعت يا طبيعت توتميزم، اسطوره"، "ارمني
ساندارامت دنياي زيرين، دنياي "، "مقدمه اساطير"، "شناسي اسطوره" ،"روح

پيشينيان و پادشاهي كه به صورت "و  "ادبيات"، "ها جشن"، "زيرزميني
، "آل"ها موضوعاتي همچون  نام دارند. در اين بخش "اند اسطوره در آمده

 ،"واهاگن"، "آناهيد"، "آرامازد"هايي چون  و اسطوره "نار"، "شاهاپت"
مورد بررسي قرار  "بارشامين"و  "نانه" ،"تير، تيور"، "آستقيك"، "ميهر"

  گرفته است.
در تهران متولد شده است. ايشان دوره ليسانس  1323در سال  "ماريا آيوازيان"

را در رشته ادبيات فارسي در دانشگاه تهران، دوره فوق ليسانس را در رشته زبان و 
  باستاني) در دانشگاه تهران به پايان برد.ادبيات ارمني (از گروه زبانهاي 

  
 تشكيل دولت انتقالي توسط كردهاي سوريه

 20/11/2013 آراكس نيوز برحسب

 
 

 كردهاي٬تركيه "قاميشلي"در پي مذاكرات صورت گرفته در شهر كردنشين 
 در عمدتا و دهند مي تشكيل را كشور اين جمعيت درصد ده حدود كه سوريه
كه دولت موقت انتقالي  اعالم نموده اند  ٬دارند سكونت سوريه شرقي شمال منطقه

اين امر باعث نگراني تركيه گرديده   ٬تشكيل مي دهند. به نظر كارشناسان
چراكه مي تواند باعث تحريك كردهاي تركيه در راستاي كسب   ٬است

 .گردد خودمختاري

 ديدار نخست وزير جمهوري قره باغ با مقامات آلمان
 20/11/2013 نيوزآراکس 

، مسئول "ماتياس ويلكس"آلمان،  "بيورشتدتر تسايتونگ"به گزارش نشريه  
آراييك "اين كشور در دفتر خود با  "هسن"از منطقه  "برگ اشتراسه"بخش 

، نخست وزير جمهوري آرتساخ (قره باغ) و هيات همراه وي ديدار "هاروتيونيان
و درباره روابط دوجانيه گفتگو كرده است. سفر نخست وزير جمهوري قره باغ 

 .لماني به قره باغ برگزار شده استمسئول آ به آلمان در پاسخ به سفر 
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آيا تركيه رهبري خواهد "روزنامه نگار ترك تبار تركيه: 
را از پيشاني ملت ترك ارمنيان داشت كه ننگ انكار نسل كشي 

 "بردارد؟
 10/12/2013 آراكس نيوز 

تركيه يادآور شده  "راديكال"در مقاله منتشره در نشريه  "اورهان كمال چنگيز"
ميالدي در  1970در سال  نخست وزير وقت آلمان،  ،"ويلي برانت"است كه 

سفر به لهستان در محل بناي يادبود قربانيان جنايات حكومت آلمان در جنگ 
اي احترام كرد. جهاني دوم زانو زد و نسبت به قربانيان جنايات مذكور اد

در ادامه مقاله خود اظهار اميدواري نموده است كه تركيه نيز داراي  "چنگيز"
توسط ارمنيان رهبري خواهد بود كه اقدام مشابهي در قبال قربانيان نسل كشي 

تركيه به عمل آورد. اين روزنامه نگار ترك تبار تركيه همچنين يادآور شده است 
 2009نخست وزير تركيه،در سال   ،"وغانرجب طيب ارد"كه با وجود آنكه 

ميالدي اظهار داشته بود كه اخراج ملل غير ترك ساكن تركيه از اين كشور 
ژادپرستانه بوده است اما پس از آن نيز عمال تغييري در سياست حكومت   اقدامي ن

  تركيه در زمينه انكار نسل كشي ارمنيان ايجاد نشد.
 

ارند به ميهن اجدادي حق د يانمنفعال ترك تبار تركيه: ار
  خود بازگردند

 

 
 

بلژيك برگزار شده است و در آن شماري از  "بروكسل"شهر اين مراسم در 
از تركيه حضور داشته  "به ملي گرايي افراطي و تبعيض نه بگو"اعضاء گروه 

يادآور شده است كه اين   ٬مذكور گروه اعضاء از يكي٬"سور سن لونت"اند. 
گروه يكي از سازمان دهندگان تجمع همه ساله ترك ها و كردهاي تركيه در 

مي باشد. وي افزوده است ارمنيان استانبول در سالروز نسل كشي  "تاكسيم" ميدان
ساكن اراضي بوده اند   ٬اي كه در سراسر جهان پراكنده شده اندارمنيان كه اكثر 

كه هم اكنون تحت تسلط تركيه قرار دارند (اشاره به ارمنستان غربي كه در شرق 
د به ميهن اجدادي خود مذكور حق دارنارمنيان تركيه كنوني قرار دارد) و 

برگشته و از حقوق شهروندي استفاده نمايند و اموال غصب شده شان را پس 
  بگيرند.

 گسترش روابط ايران و ارمنستان
 

 
 

آبان ماه  30وزير نيرو در راس هيئتي روز پنجشنبه  "حميد چيت چيان"مهندس 
وارد جمهوري ارمنستان شد. وي در اين سفر سه روزه با رئيس جمهور، وزير 

ژي و منابع طبيعي و وزير محيط زيست جمهوري ارمنستان ديدار و گفتگو انر

 نمود.
جمهور  رئيس "سرژ سركيسيان"سايت رياست جمهوري ارمنستان اعالم كرد كه 

 ديدار ايران نيروي وزير "چيان چيت حميد"با   (اول آدر)  اين كشور روز گذشته
 وزير به گويي قدمم خير ضمن   مالقات اين در ارمنستان جمهور رئيس. كرد

 يك و اطمينان قابل همسايه يك عنوان به ايران با ما روابط": گفت   كشورمان
 خواستار و دانيم مي ويژه را روابط اين ما است، توسعه حال در خوب دوست

دهنده تمايل  يق اين روابط هستيم. من فكر مي كنم سفر شما به ارمنستان نشان تعم
روابط ايران و "وي خاطرنشان كرد:   ."استمشابه ايران به توسعه روابط 

ارمنستان در سطح بااليي قرار دارد و پتانسيل بسياري براي گسترش بيشتر اين 
  ."روابط وجود دارد

هاي انرژي به عنوان بخشي از  در اين ديدار دو طرف در زمينه اجراي برنامه
  وگو كردند. هاي سودمند دوجانبه گفت همكاري

براز عالقه كشور متبوعش براي تعميق روابط با ارمنستان نيز با ا "چيان چيت"
هاي  توسعه روابط با همسايگان از جمله ارمنستان يكي از اولويت"تصريح كرد: 

روابط ايران و ارمنستان بسيار گرم و "وي افزود:   ."سياست خارجي ايران است
  ."شود خوب است و سال به سال تقويت مي

در "خبري وزارت انرژي ارمنستان، آمده است: همچنين خبري به نقل از سايت 
وزير انرژي ارمنستان  "آرمن موسيسيان"ادامه اين سفر وزير نيروي ايران با 

هيچ مشكل سياسي ميان دو "در اين ديدار گفت:  "موسيسيان" ."ديدار كرد
اقتصادي و   كشور وجود ندارد و تمام تالش ما با هدف توسعه و گسترش همكاري

  ."شود ام ميفرهنگي انج
ما پتانسيل بسياري براي همكاري داريم و بايد منتهاي تالش خود را "وي افزود: 

  ."ها به كار گيريم براي استفاده كامل از اين پتانسيل
 ايران، و ارمنستان دوستانه روابط به توجه با"يز گفت: ن  وزير انرژي كشورمان 

 شد، اشاره كه هايي ظرفيت زا و دهيم توسعه را خود روابط بتوانيم كه اميدوارم
 دو اجرايي فاز به ورود حاضر، حال در": افزود   چيان چيت. "كنيم استفاده
 "مقري" شهر نزديكي قوي فشار خط پردازش پروژه ساخت يعني بزرگ پروژه

  ."و سومين خط ولتاژ باال مهم است
   

طقه در من  هاي مشترك و همكاري در اين ديدار دو وزير همچنين در مورد پروژه
  زمينه برق به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 
  مباني حقوقي بين المللي تعلق ارمنستان غربي 
 ( شرق تركيه كنوني ) به جمهوري ارمنستان

 

 
 

ميالدي شوراي عالي  1920آوريل  26تا  25بعد از جنگ جهاني اول در روزهاي 
 Supreme Council of Allied and Associated( نيروهاي متفق و وابسته

Powers (آمريكا از كه گرفتند تصميم ژاپن و ايتاليا ٬فرانسه ٬شامل بريتانيا 
مرز ميان تركيه و   )arbitral award(  حكميت حكم يقطر از تا بخواهند

به تاييد  1920آوريل  27جمهوري ارمنستان را تعيين نمايد. اين تصميم در 
س كنفرانس ريي و فرانسه خارجه امور وزير   و   وزير نخست ٬"ميلران آلكساندر"

 ")Sevr( سور " قرارداد 89 ماده در تصميم اين ٬ همچنين.  رسيد ٬صلح
 مذكور قرارداد كننده امضاء كشور 20 و تركيه ٬ه شد و به تاييد ارمنستانگنجاند
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  .رسيد
 دفاع و خارجه امور هاي خانه وزارت ٬جمهوري رياست نهاد ٬رييس جمهور

 دقيق هاي بررسي با   ٬"وسترمن" پروفسور رياست به   ٬كاري گروه و آمريكا
 امضاء به 1920 رنوامب 22 در حكم اين و نموده حكميت حكم صدور به اقدام

 سال همان دسامبر 6 در و رسيد ٬آمريكا وقت جمهور رييس ٬"ويلسون وودرو"
  .شد ارائه پاريس در متفق نيروهاي عالي شوراي به رسما

تصميم رييس جمهور اياالت متحده آمريكا درباره مرز "بر مبناي اين حكم كه 
 اي منطقه نمودن نظامي غير و دريا به ارمنستان دسترسي ٬ميان تركيه و ارمنستان 

 جمهوري حاكميت   ٬ گرفت نام "باشد مي ارمنستان مرز مجاور كه تركيه از
 امپراتوري "ترابوزان" و "ارزروم" ٬"بيتليس" ٬"وان" هاي ايالت بر ارمنستان

 به الزم. شد شناخته رسميت به  ٬كيلومتر مربع 103599ساحت م با ٬عثماني سابق
 24 ماده طبق كه است اي منطقه از كوچكتر رابرب دو منطقه اين كه است ذكر
 نيز مسئله اين دليل و بود گرفته تعلق ارمنستان به ٬"مودروس" بس آتش پيمان
  كشي نسل از ناشي عواقب ٬حكميت حكم صدور زمان در كه بود آن

 توسط تركيه عثماني در جريان جنگ جهاني اول و كاهش شديد جمعيت ارمنيان
  آشكار شده بود. در موطن آن هاارمنيان

 ٬است االجرا الزم و نهايي حكميت حكم اين ٬از نظر قوانين حقوق بين المللي
 نمي بين از آن اجراي ضرورت و اعتبار   ٬زمان مرور با   و ندارد زماني محدوديت

 مي مشخص حكميت هاي حكم وضعيت درباره "الهه"نسيون كنوا 81 ماده. رود
 ٬واقع در. نمود ملغي جانبه يك صورت هب توان نمي را احكام اين كه نمايد

 الزم با ٬حكميت حكم صدور با موافقت زمان در ٬المللي بين مناقشه يك طرفين  
 ساير و تركيه ٬ارمنستان ترتيب اين به. نمايند مي موافقت آن بودن االجرا

 ٬استراليا ٬كانادا  ٬كشورهاي درخواست كننده حكم حكميت (از جمله بريتانيا
 ٬ژاپن ٬ايتاليا ٬فرانسه ٬بنگالدش ٬پاكستان ٬هند ٬جنوبي آفريقاي ٬نيوزيلند
 ٬كرواسي ٬صربستان ٬اسلواكي ٬چك ٬روماني ٬پرتغال ٬لهستان ٬يونان ٬بلژيك

) و نيز كشور صادر كننده  نگرو مونته  و مقدونيه ٬هرزگوين و بوسني ٬اسلووني
  .  اند نموده تاييد را مذكور حكميت حكم بودن االجرا الزم   )آمريكا(   اين حكم
 دادگاه طريق از تواند مي ٬متحد ملل سازمان عضو كشور يك عنوان به ٬ارمنستان

 36 ماده از "ب" و "الف" هاي تبصره براساس و ملل سازمان المللي بين
 حق و   برساند تاييد به را "ويلسون"عتبار حكم حكميت ا ٬دادگاه اين اساسنامه

 از بخشي(  حكميت حكم اين در شده ذكر مناطق بر حاكميت درباره خود
  .  نمايد مطالبه را)  كنوني تركيه شرق ٬ غربي ارمنستان

  :كنيد مراجعه زير زبانه چند سايت به   ٬براي مطالعه بيشتر در اين زمينه
  

www.wilsonforarmenia.org  
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وزير امور خارجه عراق به قربانيان نسل كشي ارمنيان اداي 
 احترام نمود

 

 
در محل بناي يادبود قربانيان نسل   ٬ارمنستان به سفر جريان در "هوشيار زباري"

 توسط تركيه حضور يافت و تاج گل نثار كرد.ارمنيان كشي 
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 باز متحد شدند جهانيان منار
 

 
 
به "ن مقيم ارمنستان و سراسر جهان ضمن تله ماراتون ساالنه تحت عنوا ارمنيان 

 22كه در شهر لس آنجلس آمريكا صورت گرفته است بيش از  "سوي آرتساخ
  دالر اعانه جمع كرده اند. 372هزار  661ميليون 

 به ارمنستان كننده وصل جاده احداث امسال پول آوري جمع اين اصلي هدف  
مارتاكرت كه داراي نقش استراتژي، اجتمايي و اقتصادي است، -نيسوارد ارتساخ
د. قبل از برگزاري تله ماراتون شام رسمي برگزار شده و مبالغ جمع آوري مي باش

شده توسط ماراتون تلفني و پستي به توسعه برنامه هاي استان تاووش ارمنستان، 
مارتاكرت و همچنين -احداث مراكز جوامع اي در قره باغ ، جاده واردنيس

  احداث مدارس ارمني در سوريه اختصاص خواهند شد.
 

 تاريخ ما است يانمنتاريخ ار
 

  يانمنانعكاس مطوبعات دانماركي درخصوص موضوع نسل كشي ار 
  

قتل  "بيورنلوندماتياس  "در ماه آوريل سال جاري ميالدي در دانمارك، كتاب 
از اول ارمنيان نسل كشي  "عام شناس و تاريخدان معروف دانماركي تحت عنوان 

انتشار يافت كه حاوي اطالعات بسيار مهمي درمورد اقدامات وحشيانه  "تا آخر
ميالدي مي باشد. به گزارش خبرگزاري  1915- 1923دولت تركيه طي سال هاي 

طبوعات دانماركي بيشتر به موضوع نسل بعد از انتشار اين كتاب، م "آرمن پرس"
توجه مي كند. در تاريخ چهارم ماه نوامبر سال جاري ميالدي روزنامه ارمنيان كشي 

»Kristeligt Dagblad « چند مقاله بسيار جالبي را درمورد نسل كشي 
ترديد سفارت تركيه "مولف مقاله  "بنيامين كراسنيك"چاپ كرده است. ارمنيان

 يعني نسل كشي  "به نمايشگاهي با نام  "ايگزينيدرخصوص نمايشگاه ج
ميالدي بر اساس قرار سفارت تركيه و كتابخانه  2012كه در اواخر سال  "ارمنيان

تاكيد  "بنيامين كراسنيك"پادشاهي دانمارك گشايش يافته، اشاره كرده است. 
مدير كتابخانه با ترك ها مورد  "كولدينگ ارالند"داشته است كه همكاري هاي 

انتقاد شديدي جامعه دانمارك قرار گرفته است طوري كه افتتاح اين نمايشگاه با 
به مدت نامشخصي به تاخير "تركي در زمان دوران عثماني-روابط ارمني "نام

انداخته شده است. هر چند قرار سفارت تركيه با كتابخانه پادشاهي در كار هست، 
اين نمايشگاه ارائه نداده است.  اما تا كنون سفارت تركيه مطالبي براي برگزاري

ميالدي غير ممكن مي باشد چون برنامه هاي  2014برگزاري اين نمايشگاه در سال 

ميالدي پر و كامل شده است.در اين مقاله به  2014كتاب خانه براي سال 
به خاطر همكاري كتاب خانه پادشاهي با  "ماتيا بيورنلوند"انتقادهاي شديد 

ده است. به اعقتاد اين دانشمند، اگر كتابخانه پادشاهي به سفارت تركيه اشاره ش
همكاري سفارت تركيه همكاري و اين نمايشگاه را بر گزار نمايند، براي اعتبار 
اين نهاد مهم دانمارك پيامدهاي ناگواري ايجاد خواهد شد. نبايد فراموش كرد 

نه سياست هاي رد نشاارمنيان كه برگزاري اين نمايشگاه براي بازماندگان نسل كشي 
كننده و تكذيب كننده قتل عام خواهد شد. اين خبرنگار تاكيد داشته است كه از 
نقاط محتلف دنيا براي مدير كتاب خانه پادشاهي نامه هايي صادر شده كه باعث 
ايجاد تغييراتي در نام و عنوان نمايشگاه گرديد. در پايان اين مقاله تاكيد مي شود 

د همان حرف هاي تاريخدانان و متخصصان كشور خود را كه دولت دانمارك باي
تكرار نمايد. اما دولت دانمارك با انجام ندادن اين اقدام به ادامه سياست رد كننده 

به نوبه خود  "آندرس البك مادسن"و تكذيب كننده تركيه كمك مي كند. 
 "و  "خاطرات دختر جوان درمورد نسل كشي ارامنه "مقاله هايي را تحت عنوان 

خاطرات خود  "اكنون درمورد همه چيز مي داني: چه كاري را بايد انجام بدهي؟
در  "بيرتع پدرسن"ارائه داده است. ارمنيان انستيتو نسل كشي -را درمورد موزه

اشار كرده ارمنيان بار ديگر به نسل كشي  "ملت ما استارمنيان تاريخ  "مقاله 
يخ اروپا مي باشد. سياست هاي است. خونريزي هاي تركيه عثماني بخشي از تار

رد كننده و تكذيب كننده دورت تركيه مربوط به موضوع جبران مي باشد. 
 شوراي اروپا بايد از تركيه درخواست بررسي آرشيوها و شناسايي نسل كشي 

   نمايد كه نشاندهنده آزادي هاي بيان و دموكراسي خواهد بود.ارمنيان
 

كيه فقط بعد از خبرنگار ارمني مقيم تر "جوات سينت"
 وارد تركيه خواهد شدارمنيان شناسايي نسل كشي 

 
دا ترك نيستند، ادامه شكنجه هاي افرادي كه در تركيه زندگي مي كنند، اما نژا

ميالدي امروز نيز ادامه  1915سال ارمنيان دارد. بايد تاكيد كرد كه نسل كشي 
سواك  "خبرنگار ارمني تركيه درخصوص كشته شدن  "جوات سينت"دارد. 
سرباز ارمني مقيم تركيه تحقيقاتي را انجام داده و به دليل فعاليت هاي  "بالكچي

ت تركيه قرار گرفته است. اين خبرنگار براي خود تحت شانتاژ و تهديدات دول
با  "جوات سينت"كمك به دولت بلژيك ارائه كرده است. شايان ذكر است كه 

به گفتگو نشسته و سئواالت وي پاسخ داده  "آرمن پرس"خبرنگار خبرگزاري 
  است.
به دليل شانتازها و تهديدات از سوي دولت تركيه شما براي دريافت  -سئوال

ت بلژيك مراجعه كرديد. جالب است بدانيم كه داليل شانتاژها و كمك به دول
  تهديدات دولت تركيه نسبت به شما چيست؟

در حال حاضر من در بلژيك به سر مي برم . تعداد پرونده هاي قضايي من  - پاسخ
بسيار باال است. در تركيه ارمني بودن هم جرم حساب مي شود. دولت و ملت 

   را تهديد مي كنند.ارمنيان ن هاي افراطي همواره تركيه به ويژه بخش مسلما
آزادي هاي بيان در تركيه بسيار محدود است. به نظر شما اين وضعيت  -سئوال 

  چه زماني و چگونه عوض خواهد شد؟
اضر بيش از ح حال در. است نبوده بيان هاي آزادي وقت هيچ تركيه در –پاسخ 

لت تركيه خيلي راحت مردم را نفر خبرنگار در زندان به سر مي برد. دو 67
بازداشت  "هرانت دينك"بازداشت و يا آزاد مي كند. زماني كه قاتلين واقعي 

از بروكسل به ترابيزون منتقل شود، در آن زمان مي  "آرام تيگران "شوند و قبر 
   توان گفت كه در تركيه آزادي هاي بيان وجود دارد.

سرباز  "سواك بالكچن "ميالدي  2011در تاريخ بيست و چهارم سال  -سئوال 
سرباز ترك  "كوانچ آقا اقلي"ارمني مقيم تركيه طي خدمت سربازي خود توسط 

كشته شد. قاتل ترك حتي يك روز هم بازداشت نشد. آيا در تركيه قاتلين و 
  جنايتكاران هميشه به عنوان قهرمان معرفي مي شوند؟

 گيري نتيجه اين به ديگر بار يهترك مقيم ارمني سرباز شدن كشته نتيجه در –پاسخ 
 پس هستي، ترك.دارد ادامه نيز امروز عثماني دولت هاي سياست كه رسيم مي
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 خوشبخت و كني زندگي تركيه در تواني نمي ارمني يك عنوان به. خوشبختي
 در قهرمان عنوان به "لكچبا سواك" و "دينك هرانت" قاتلين امروزه. باشي

 خود كاران جنايت از كه داشت كشوري از توان يم انتظاراتي چه. هستند آزادي
    .كند مي استقبال
 نسل سالگرد صدمين آستانه در تركيه دولت كننده رد هاي سياست آيا–سئوال 
  ؟ شد خواهد عوضارمنيان  كشي
ي جنايت كاراني كه ها نوه از انتظاراتي. شد نخواهد عضو سياست اين –پاسخ 

بي فايده است. تركيه بايد مجبور شود كه  را ترتيب داده اند،ارمنيان نسل كشي 
در سياست هاي خود تغييراتي را انجام دهد، و اگر نه هيچ وقت اين كشور عوض 

    نخواهد شد.
 پذيرفتن جهت تركيه بر فشار تا كند كمك تواند مي تركيه جامعه آيا –سئوال 

  يش يابد؟افزا جنايت اين
 مي برخوردار اي ويژه اهميت از اه ملت اراده كه كرد تاكيد بايد البته –پاسخ 
 نمايندگان تا نمايند تالش بيشتر بايد دانسمندان و خبرنگاران مخصوصا. باشد
    .شود مطلع حوادث اين درمورد جامعه
  چه زماني مي خواهيد به تركيه بر گرديد؟ -سئوال
خواهم گشت، وقتي كه تمامي قاتلين بازداشت شوند و  بر تركيه به زمان –پاسخ 
برسميت شناخته شود. اگر من كشته شود، جنايت كاران تنبيه ارمنيان كشي نسل 

  نخواهند شد. براي چه چيزي بايد به تركيه بر گردم؟
   

 اي ژنو حمايت روسيه و ارمنستان از توافق هسته
  

جمهور روسيه روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در ايروان  رييس والديمر پوتين،  
را گام مفيدي براي همه كشورها دانست و  5+1اي ايران و گروه  توافق هسته

اي ايران استقبال  گفت: مسلم است كه روسيه از توافق در زمينه موضوع هسته
كند. اين توافق عموما بر مبناي پيشنهادات روسيه قرار دارد.به گزارش  مي

  ."قطعا به نفع همگان است"خبرگزاري اينترفكس، پوتين گفت كه اين توافق 
هاي مشترك در زمينه  ه گفت كه اميدوار است همكاريرييس جمهور روسي

اي ايران به زودي ادامه يابد و افزود: شرايط براي آن فراهم شده  موضوع هسته
  است.

ايسنا، به گزارش خبرگزاري آرمن پرس (خبرگزاري ارمنستان) سرژ سركسيان، 
 رييس جمهور ارمنستان نيز در كنفرانس خبري مشترك با پوتين گفت: ايران
كشور مهمي براي ارمنستان است و ارمنستان رويكرد مثبتي نسبت به حل 

  سازي روابط ايران، اروپا و آمريكا دارد. آميز مسائل و عادي صلح
اين خبرگزاري عالوه بر آن گزارش داد كه پوتين در اين كنفرانس خبري گفت: 

المللي حل  اي است كه بايد طبق قوانين بين اي ايران موضوع پيچيده موضوع هسته
خواهيم در ايران تحقق يابد، به ويژه بهبود  شود. ما اهداف مشخصي داريم كه مي

  ها. اينها اهدافي است كه مي تواند به حقيقت تبديل شود. آهن عملكرد راه

 ارمنيان در تركيه كتاب هاي جديد در مورد نسل كشي 
 انتشار يافته اند

 "هرانت دينك  "همسر  "راكل دينك  "تركيه خانم  T24طبق گزارش 
 "چاپ تركيه دو كتاب جديد تحت عنوان  "آگوس  "سردبير مقتول نشريه 

و اطالعيه هاي  "تركيه كه اسالم را پذيرفته اندارمنيان بازماندگان از شمشير ، 
 ست.انتشار يافته اند را تشريح كرده ا "دينك  "كه از سوي بنياد مالي  "ماردين 

 "ماكس سيواسليان  "با اشاره به كتاب اول تاكيد كرده است كه  "راكل  "خانم 
براي ارمنيان سال از نسل كشي  100خبرنگار بعد از  "لورنس ريتر  "عكاس و 

پيدا كردن نوه هاي بازمانده قربانيان نسل كشي در شرق تركيه و اروپا با ده ها 
اطالعات ارمنيان مورد تعداد اين نفر ديدار كرده اند. وي گفته است كه در 

راكل دينگ  "مختلفي ارايه مي شوند ولي تاريخ واقعي آنها مشخص نيست. خانم 
گفته است كه در اين كتاب تاثير  "اطالعيه هاي ماردين  "با اشاره به كتاب  "

بر زندگي فرهنگي ، سبك  1938 - 1838سياست دولتي در ماردين در سال هاي 
    رگيري هاي نژادي و ديني ارايه شده اند.زندگي ، اقتصاد ، د

 
 شوراي شهري هايلند استقالل قره باغ را برسميت شناخت

 

شوراي شهري شهر هايلند واقع در استان كاليفورنياي اياالت متحده آمريكا  
درمورد برقراري همكاري ها ميان شهرهاي هايلند و بردزور ناحيه كاشاتاق قره 
باغ بيانيه اي را تصويب كرده است. بايد تاكيد كرد كه شوراي شهري هايلند 
استقالل جمهوري قره باغ را برسميت شناخته و از كنگره اياالت متحده آمريكا 
درخواست كمك به شركت نماينده قره باغ در امور حل مشكالت منطقه اي 

  كرده است.
 

 آذربايجان تكميل مي شود "فهرست سياه "
 

 
قريبا همه رسانه هاي مفسر معروف آمريكايي در مركز توجه ت "الري كينگ"

خبرگزاري و فروم هاي اينترنتي آذربايجاني قرار گرفته است. مسئله در آن است 
رئيس جمهوري قره باغ قول داده كه از  "باگو ساهاكيان"كه خبرنگار ارمني به 

  قره باغ بازديد خواهد داشت.
 خبرنگار كردن تبرباران ها آذربايجاني از قسمتي آذربايجاني فروم عظيمترين در  

 معلوم هنوز. كنند مي پيشنهاد را وي بريدن سر هم مانده قسمت و آمريكايي
 رسانه اما خير، يا داشت خواهد بازديد باغ قره از آمريكايي خبرنگار آيا كه نيست
ري وزارت امور خارجه آن كشور گي موضع يادآوري با آذربايجاني خبري هاي

غ در فهرست سياه باكو پيدا مي شوند، مبني بر آن كه بازديد كنندگان از قره با
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خبرنگار آمريكايي را ديگر در اين فهرست وارد كرده اند. قابل ذكر است كه 
وزارت امور خارجه آذربايجان اشخاص معروف جهاني زيادي ديگر وارد 

نفر در اين فهرست  335كرده است. طبق بعضي منابع بيش از  "فهرست سياه"
اجازه بازديد ارمنيان دا شده در فهرست سياه دوستان ثبت نام شده اند. اشخاص پي

    از باكو ندارند.
 

 مانور مشترك نظامي ارمنستان و قره باغ و وضعيت منطقه
  

برگزاري مانور مشترك نظامي ارمنستان و قره باغ با حضور رؤساي جمهوري و  
ارمني در تثبيت صلح در منطقه  وزراي دفاع دو كشور نشانه اي از قاطعيت طرف

  مي باشد.
هم ماه نوامبر، بعد از سفر رهبر چهارد و سيزدهم روزهاي طي مانورها اين  

آذربايجان به تركيه و در آستانه مذاكرات مستقيم ميان رهبران ارمنستان و 
آذربايجان برگزار گرديد. مانور نظامي امسال از نظر بعد زماني، وسعت عمليات و 

نظامي منطقه با مانورهاي قبلي فرق داشت. رئيس جمهوري -سياسيوضعيت 
آذربايجان قبل از ديدار مستقيم با رهبر ارمنستان، به تركيه سفر كرد تا با پرونده 
پر در مذاكرات ژنو كه با وساطت گروه مينسك حل بحران قره باغ انجام مي 

ت بار ديگر از گرفت شركت كند. آذربايجان در نظر داشت تا طي اين مذاكرا
حربه شروع مجدد جنگ استفاده كند و ارمنستان و قره باغ نيز با برگزاري مانور 

    نظامي به اين تهديدات پاسخ گفتند.
آمادگي ارمنستان براي عضويت در اتحاديه جديد گمركي كه به ابتكار روسيه 

ره روسيه مستقر در گيومري در با 102انجام مي گيرد و بيانات فرمانده لشگر 
پيمان دفاعي ارمنستان با آن كشور، وضعيت جديدي در منطقه ايجاد كرده و 
تركيه در اين مورد بسيار محتاط عمل مي نمايد. آذربايجان خود هميشه در آستانه 
سفر ميانجيگران به منطقه و يا ديدارهاي بين سران دو كشور به مانورهاي نظامي و 

است كه ارمنستان و قره باغ به چنين نمايش قدرت مي پرداخت و اين اولين بار 
اقدامي متوصل شدند. نمايش نظامي ثابت كرد كه آذربايجان با وجود اختصاص 
بودجه كالن براي خريدهاي جديد تسليحاتي قدرت مقابله با كادرهاي ورزيده و 
تسليحات پيشرفته نيروهاي مسلح ارمنستان و قره باغ را ندارند. ارمنستان عضو 

مشترك گروهي از كشورهاي اتحاد شوروي سابق بوده و با روسيه پيمان دفاعي 
نيز پيمان دفاعي جداگانه دارد. اين پيمان هاي امنيتي و دفاعي طي سفر آتي 

  والديمير پوتين رهبر فدراسيون روسيه به ارمنستان مستحكم تر خواهد گرديد.
راي تيره الزم به يادآوري است كه طبق شواهد موجود، روسيه و تركيه ميلي ب

كردن روابط ميان خود نداشته و گروهي از تحليلگران خارجي بيخود به اميد 
و آذربايجان و امكان درگيري ميان روسيه و ارمنيان شروع مجدد درگيري ميان 

تركيه نشسته اند. قدرت هاي منطقه اي بارها اعالم كرده اند كه خواهان حل 
  مسئله قره باغ از طريق صلح آميز مي باشند.

برگزاري مانور نظامي مشترك ارمنستان و قره باغ در آستانه مذاكرات ژنو امكان 
تبليغات و تهديدات نظامي و ارعاب كشورهاي خارجي از سوي آذربايجان را نيز 

استفاده  "يا صلح يا جنگ"گرفت. آذربايجان اكنون ديگر نمي تواند از حربه 
خود و هم به پيمان هاي دفاعي ـ نيز مي توانند هم به ارتش ارمنيان كند، چرا كه 

سياسي خود اتكا كنند. آذربايجان بدون چراغ سبز تركيه هيچگاه به شروع مجدد 
جنگ متوصل نشده و تركيه نيز بخاطر قره باغ و ادعاهاي سران باكو روابط خود 

با روسيه را به مخاطره نخواهد انداخت. تركيه در آستانه يكصدمين سال وقوع 
در قلمرو آن كشور، مايل به ايجاد مسئله جديدي بنام وارد شدن ارمنيان نژادكشي 

  آشكار به درگيري قره باغ نخواهد شد.
  

  يادي از استپان ماليانس سينمادار ارمني بابل
 

   
ها،  هاي ديني كشور، از جمله ارمني سينماداري يكي از كارهايي بود كه اقليت

اي از كتاب  هويس گزيده 156و  155هاي  اند. در شماره نقش مهمي در آن داشته
منتشر كرديم. اينك نوشته حسين پورحسين را  1389- 1289سينما در مشهد: 
مان رسيده است به قلم دوست و همكارمان داود لطيفي در بابل،  كتابي به دست

درباره سينماداري در مازندران. نويسنده از دوستان استپان ماليانس از سينماداران 
هايي از كتاب  كه چند سال پيش چشم از جهان فرو بست. در زير بخش  بابل بوده

ينماي او (سينما زيبا و بعدها سينما ايران) اختصاص يافته را كه به ماليانس و س
كنيم. گفتني است كه جلد كتاب نيز به تصويري از ازدحام مردم  است، نقل مي

  اختصاص يافته است. 1333جلوي سينما زيبا در سال 
 موقعيت استان، شرق و مركزي شهرهاي ساير به نسبت بابل هاي يكي از ويژگي

 و) ها زرتشتي و ها يهودي و ها ارمني(مذهبي هاي قليتا حضور نيز و تجاري
 مبادالت گسترش در كه بودند ها همان و بود شهر اين در روسيه اتباع همچنين
 هاي عالوه بر فعاليت آنان. داشتند سزايي به نقش بابل در صنعتي و بازرگاني
  .داشتند مؤثري نقش نيز سينما حوزه در اقتصادي

  1سينما اهورامزدا  
از سوي زرتشتيان  1308 سال صامت سينماي نخستين 2گفته صمد صالح طبري به

با نام اهورامزدا و در خيابان مدرس فعلي و در مكان فعلي داروخانه بقراط تأسيس 
  شد.

  سينما حكيمي  
 سينما از تر عريض اي پرده و تر سينماي حكيمي با مساحتي بزرگ 1315سال 

شهريور(ايستگاه سابق) آغاز به 17در ميدان  2 يتعاون ي پايانه محل در اهورامزدا
  كار نمود. در شروع فعاليت، قيمت بليط اين سينما سه ريال بود.

  سينما اوسيك
سينما اوسيك تأسيس شد. اوسيك نام مؤسس آن است و سينما به نام  1317سال 

 حضور از پس و داد مي نمايش را آلماني هاي او بود. اين سينما بيشتر فيلم
 هاي به پخش فيلم) 1320 شهريور از پس( مازندران در روسيه نظامي روهايني

  .پرداخت مي روسي
  سينما زيبا (ايران)

دتي م از پس و خريد را اوسيك سينما. داشت خانه اويانس ماليانس در بابل مهمان
. داد تغيير ايران سينما به را آن نام  3آن را به محمدقلي اهرابي اجاره داد و اهرابي



 

 

 7رويه-نامه لويسماه

  1392ماه  ذرآ 182ه شمار

 مخالفت با اما كند، تبديل خانه مهمان به را سينما داشت عالقه اويانس فرزند تپاناس
پس از در اختيار 4استپان. گرفت اختيار در را سينما باالخره وي. شد مواجه اهرابي

گرفتن سينما نام زيبا را بر آن نهاد و براي رفاه حال تماشاچيان تغييراتي شامل 
  .آورد وجود به آن در …كت وآميزي، تعويض صندلي و نيم- رنگ

 200سينما داراي دو بخش سالن زمستاني و تابستاني بود. سالن زمستاني حدود 
صندلي داشت و به خاطر تعميرات اساسي مشتريان زيادي را به خود جلب 

 عوامل كه اي گونه به انگيخت برمي را سينماداران ساير حسادت امر اين. كرد مي
د. اما همچنان فعاليت سينما كردن مي پاره را زيبا سينما تبليغاتي پوسترهاي ها آن

سينما زيبا تعطيل شد و تجهيزات آن از  1340ادامه داشت. تا اين كه در سال 
جمله آپارات نمايش به يكي از مالكان سينما در بابل به نام معتقدي فروخته شد. 

 گودرزي حبيب استاد توسط و داشتند طول متر سه كدام هر سينما هاي نيمكت
سال هنوز در حياط منزل ماليانس به عنوان  40پس از گذشت  و بودند شده ساخته

  .كنند مي خودنمايي ها ميز گلدان
  استپان ماليانس از زبان خودش  

هجري شمسي در بابل به دنيا آمدم و در سال  1303ميالدي برابر با 1920در سال 
  جهت ادامه تحصيل به سوئيس رفتم. 1944

م در سوئيس تمام شد به بابل برگشتم. سينماي ما در اجاره اهرابي بود. وقتي درس
. كرد نمي تخليه را سينما اهرابي اما. كنم تأسيس خانه من دوست داشتم يك مهمان

 عهده به را سينما مديريت من و كرد تخليه را سينما   اهرابي زياد، تالش با باالخره
سينما زيبا تغيير  به را آن نام من اما ايران، بود گذاشته را سينما نام اهرابي. گرفتم

دادم. براي اين كه تماشاگران در سينما راحت باشند تغييراتي در سينما ايجاد 
  كردم.

سينما داراي دو بخش سالن زمستاني و تابستاني يا روباز بود. سالن زمستاني حدود 
سبت به نفر ظرفيت داشت. هر دو سالن را رنگ آميزي كردم. اين فضا ن 200

 سينماداران از يكي. كردند ساير سينماها خيلي مناسب بود. مردم هم استقبال مي
 كرد تحريك را افرادي كرد، رقابت به شروع دارد، رونق من سينماي ديد وقتي
 سينماها، از يكي كارگر. بشوند تماشاگران مزاحم و كنند شلوغ سينما در كه

اهنش پير گرفتمش، كردم، دنبالش زرو يك. كرد مي پاره را تبليغاتي هاي عكس
پاره شده بود. نوجوان بود، گريه كرد. او را به شهرباني تحويل دادم، دلم 
سوخت. يك پراهن نو خريدم و به او دادم و نصيحت كردم كه اين كارها را 

  نكند.
بود كه ديگر طاقت  1340يا  1339داستان تعطيلي سينما هم مفصل است. سال 

 با و بود نشده دوبله ها كه فيلم اين با كردند؛ ي استقبال مينياوردم. مردم خيل
 ديگر. كردند مي تماشا را ها فيلم و آمدند مي اما شد مي پخش اصلي صداي
 و الت افراد ها آن از برخي كردند، مي تالش خيلي. بود شده سلب ما از آسايش
 مردم مزاحم و نمايند ايجاد درگيري سينما داخل كه كردند مي تحريك را ولگرد
 و سر ديديم مي بخوريم، شام خواستيم ديگر حوصله نداشتيم. مي كه هم ما شوند،

  .صداست
يك شب سالگرد تولد همسرم بود، سينما را تعطيل كردم و به همسرم گفتم اين 
هم هديه سالگرد تولد تو. سينما را براي هميشه تعطيل كردم و آپاراتش را به 

  مرحوم معتقدي فروختم.
اي سه متري بود كه توسط استاد حبيب ه نيمكت صورت به سينما هاي صندلي

سال هنوز به عنوان ميزگلدان استفاده  40گودرزي ساخته شد و پس از گذشت 
  .شود مي

  توضيحات:  
  ـ اثري از اين سينما باقي نمانده است.1
  .ديار سبزه بابل كتاب نويسنده و محقق نگار، ـ متولد بابل، روزنامه2
 و بهشهر شهر، قلي اهرابي متولد تبريز و ساكن بابل بود. وي عالوه بر بابل در شهرهاي قائم ـ محمد3

در آمريكا چشم از  1380 سال اهرابي. داشت خويش مالكيت يا و اجاره در را سينما چند نيز بابلسر
  جهان فرو بست.

ز تحصيل در سوئيس به در بابل به دنيا آمد و پس ا) 1303ميالدي(1920ـ استپان ماليانس ر سال 4
  زادگاهش بازگشت و مدتي مديريت سينما را بر عهده داشت.

  

 5+1نامه ايران و  متن كامل تفاهم
 

سازي در  رسيدند كه براساس آن غني  بر سندي به توافق 5+1ايران و 
 .ماند يي باقي مي برنامه هسته

 
انگليس،  آمريكا،( 5+1نامه كه به امضاء طرفين رسيده به نقل از گروه  به گزارش ايسنا، در اين تفاهم

كه در مذاكرات جدي و اساسي با  آلمان، فرانسه، روسيه و چين به كمك اتحاديه اروپا) با بيان اين
آزمايي كه مانع دستيابي ايران به يك  ايران با هدف رسيدن به يك راه حل ديپلماتيك و قابل راستي

صراحت گفته است كه  جمهور اوباما با اند، آمده است: رييس شود، شركت داشته يي مي سالح هسته
يي بازدارد به نفع منافع ملي  آميز كه ايران را از رسيدن به بمب هسته دستيابي به يك راه حل صلح

 .آمريكاست
اي از  به مجموعه 5+1امروز ايران و گروه «چه منتشر شده آمده است كه  اين ادعا در متن آن

هاي  كند و آن را از نظر جنبه را متوقف مييي ايران  هاي اوليه رسيدند كه پيشرفت برنامه هسته درك
 .راند كليدي عقب مي

هاي معناداري است كه ايران پس از نزديك به يك دهه در زمينه برنامه  ها اولين محدوديت اين
 «.اش پذيرفته است يي هسته
و  يي ايران است هاي قابل توجه براي برنامه هسته معتقدند: گام شش ماهه اوليه شامل محدوديت 1+5

شده،  سازي ايران، ذخاير اورانيوم غني هاي غني توانايي  هاي ما از جمله در زمينه ترين نگراني به مهم
هاي سانتريفيوژهايش و توانايي ايران براي توليد پلوتونيوم در سطح تسليحاتي با  تعداد و توانايي

به عنوان بخشي از اين گام پردازد. مصالحاتي كه ايران متعهد شده است  استفاده از رآكتور اراك مي
اش را در اختيار ما  يي تر برنامه هسته هاي سرزده اوليه انجام دهد عالوه بر آن شفافيت بيشتر و نظارت

 .دهد قرار مي
مذاكره كنندگان با ايران در متن توافقنامه منتشر شده آورده اند: در گذشته اين نگراني مطرح شده 

اش استفاده خواهد كرد.  يي هسته  يد زمان به منظور پيشبرد برنامهبود كه ايران از مذاكرات براي خر
كند كه ايران نتواند از پوشش مذاكرات  اين اقدامات گام اوليه اگر با يكديگر اتخاذ شود كمك مي

  يك راه حل درازمدت و جامع كه همه  اش در مدتي كه ما درباره يي براي تداوم پيشبرد برنامه هسته
كنيم، استفاده كند. در ازاي آن و به عنوان  كند مذاكره مي المللي را برطرف مي عه بينهاي جام نگراني

هاي محدود، موقتي، هدفمند و قابل بازگشتي را به ايران  لغو تحريم 5+1بخشي از اين گام اوليه، گروه 
ساختار  ها از جمله ها طوري است كه بخش اعظم رژيم تحريم كند. ساختار اين لغو تحريم  ارايه مي
به اعمال شديد اين  5+1ماند. گروه  هاي كليدي نفت، بانكداري و مالي در جاي خود باقي مي تحريم
هاي محدود را لغو خواهيم  ها ادامه خواهد داد. اگر ايران به تعهداتش عمل نكند، ما لغو تحريم تحريم

 .كنيم هاي اضافي به ايران اعمال مي كرد و تحريم
يي ايران را  پارامترهاي كلي يك راه حل جامع كه برنامه هسته  وه بر آن دربارهو ايران عال 5+1گروه 

آميز  آزمايي مبني بر ماهيت منحصرا صلح هاي قابل راستي در درازمدت محدود خواهد كرد، تضمين
كند كه هرگونه  المللي ارايه خواهد كرد و اطمينان حاصل مي يي ايران به جامعه بين هاي هسته فعاليت

وگو  يي بالفاصله تشخيص داده خواهد شد، گفت شي از جانب ايران براي دنبال كردن سالح هستهتال
 .كردند

هاي شوراي امنيت  قطعنامه  ها عالوه بر آن شامل اذعان ايران به اين است كه بايد به همه مجموعه درك
كه توسط آژانس يي ايران  طور مسائل گذشته و حال مربوط به برنامه هسته سازمان ملل و همين

المللي انرژي اتمي مشخص شده است بپردازد. اين شامل حل سواالت مربوط به ابعاد نظامي  بين
 .هاي ايران در پارچين است يي ايران از جمله فعاليت احتمالي در برنامه هسته

رش منع گست  به عنوان بخشي از يك راه حل جامع، ايران عالوه بر آن كامال به وظايفش تحت معاهده
يك راه حل جامع، تا   تي) و وظايفش در قبال آژانس عمل كند. در زمينه پي يي (ان تسليحات هسته

شود. به طور خالصه اين گام اوليه تا  زماني كه همه چيز مورد توافق قرار نگيرد، توافقي حاصل نمي
به  5+1گروه شش ماه اعتبار دارد و يك وضعيت نهايي قابل پذيرش براي آمريكا يا شركاي ما در 

 .آيد حساب نمي
 :5+1بر اساس توافقنامه منتشر شده از سوي 

درصد را متوقف كند و ارتباطات فني الزم براي  5سازي باالتر از  ايران متعهد شده است كه غني
 .درصد را برچيند 5سازي باالي  غني

درصد خود را پيش از به پايان  20ذخاير اورانيوم غني شده تا نزديكي   ايران تعهد كرده است كه همه
سازي بيشتر  درصد تضعيف كند و يا به شكلي تبديل كند كه براي غني 5رسيدن فاز اوليه به زير 

 .مناسب نيست
 .اش را متوقف كند سازي ايران متعهد شده است كه پيشرفت توانايي غني

تقريبا .ها استفاده نكند سازي اورانيوم نصب نكند يا از آن گونه سانتريفيوژ نسل بعدي براي غني چهي
نيمي از سانتريفيوژهاي نصب شده در نطنز و سه چهارم سانتريفيوژهاي نصب شده در فردو را به كار 

انتريفيوژش را به توليد س.سازي اورانيوم استفاده كرد ها براي غني نيندازد؛ طوري كه نتوان از آن
هاي خراب شده الزم است محدود كند؛ طوري كه ايران نتواند از اين  تعدادي كه براي تعويض ماشين

 .آوري سانتريفيوژها استفاده كند شش ماه براي جمع
درصد خود را افزايش ندهد، طوري كه  3/5ايران متعهد شده است كه ذخاير اورانيوم با غناي پايين 

چه در آغاز (اين مدت زماني) داريم بيشتر نشود و هرگونه  ان شش ماه نسبت به آنميزان آن در پاي
 .سازي شده به اكسيد تبديل شود درصدي كه به تازگي غني 3/5ي  اورانيوم غني شده

مسير   هايش در اراك را بيشتر از اين پيش نبرد و پيشرفت در زمينه ايران متعهد شده است كه فعاليت
 .قف كندپلوتونيوم را متو



 

 

 8رويه-نامه لويسماه

  1392ماه  ذرآ 182ه شمار

گذاري نكند و توليد سوخت براي  اندازي و سوخت ايران متعهد شده است كه رآكتور اراك را راه
يك از قطعات  رآكتور اراك را متوقف كند. سوخت رآكتور اراك را بيشتر از اين آزمايش نكند. هيچ

كند. اضافي رآكتور در اراك را نصب نكند. سوخت و آب سنگين را به سايت رآكتور منتقل ن
 .تاسيساتي كه قابليت بازفرآوري داشته باشد، نسازد

 
 .تواند پلوتونيوم را از سوخت مصرف شده جدا كند ايران بدون بازفرآوري نمي

 يي ايران سابقه و نظارت سرزده روي برنامه هسته سازي بي شفاف
 :ايران متعهد شده است كه

ژانس قرار دهد. اين دسترسي روزانه به بازرسان دسترسي روزانه به نطنز و فردو را در اختيار بازرسان آ
هاي امنيتي را بررسي كنند تا از نظارت جامع مطمئن شوند. اين  دهد كه تصاوير دوربين اجازه مي

دهد و زمان تشخيص هرگونه  ها مي سازي را در اين سايت غني  شفافيت بيشتر در زمينه  دسترسي اجازه
 .كند تر مي ت) كوتاهخودداري از پايبندي (نسبت به تعهدا

 .دسترسي به تاسيسات مجموعه سانتريفيوژها را براي آژانس فراهم كند
 .ي سانتريفيوژها را براي آژانس فراهم كند دسترسي به تاسيسات توليد و انبار قطعات گرداننده

 .هاي توليد اورانيوم را براي آژانس فراهم كند دسترسي به معادن و كارخانه
ها پيش خواستار آن بوديم فراهم كند. اين  ت طراحي رآكتور اراك را كه از مدتدسترسي به اطالعا

اين رآكتور كه پيش از اين در دسترس قرار نداشت، ارايه   اقدام، اطالعاتي بسيار مهم را درباره
 .كند مي

 .دسترسي بيشتري به رآكتور اراك را براي بازرسان فراهم كند
المللي انرژي اتمي  پادماني آژانس بين  در پروتكل الحاقي توافقنامه ها و اطالعات كليدي كه برخي داده

 .به آن اشاره شده است، ارايه كند 3/1  و كد اصالح شده
 آزمايي مكانيزم راستي
آزمايي را كه در  هاي راستي شود كه بسياري از اين گام المللي انرژي اتمي خواسته مي از آژانس بين

و  5+1ها در ايران است، انجام دهد. عالوه بر آن گروه  بازرسي  مينهراستاي نقش اين سازمان در ز
ايران نسبت به برقراري يك كميسيون مشترك براي همكاري با آژانس به منظور نظارت بر اجرا و حل 

 .اند مسائلي كه ممكن است پيش آيد متعهد شده
  اي حال و گذشته در زمينهه اين كميسيون مشترك عالوه بر آن با آژانس براي تسهيل رفع نگراني

هاي ايران در پارچين،  يي ايران و فعاليت يي ايران از جمله گام نظامي احتمالي برنامه هسته هسته  برنامه
 .كند كار مي

 ها لغو محدود، موقتي و قابل بازگشت تحريم
ا ارايه هاي محدود، موقتي، هدفمند و قابل بازگشتي ر لغو تحريم 5+1ها، گروه  در ازاي اين گام

هاي نفتي، مالي و بانكداري را  مان از جمله ساختار تحريم هاي كند و در عين حال بخش اعظم تحريم مي
به طور  5+1كنيم. گروه  ها را لغو مي كنيم. اگر ايران به تعهداتش عمل نكند، لغو تحريم حفظ مي

 :مشخص متعهد شده است كه
هاي  توافق عمل كند، تا جايي كه تحت سيستم به مدت شش ماه، اگر ايران به تعهداتش تحت اين

 .يي جديدي را اعمال نكنند هاي هسته پذير باشد تحريم شان امكان سياسي
طال و فلزات گرانبها، بخش خودروسازي ايران و صادرات پتروشمي ايران را   ها در زمينه برخي تحريم

 .را در اختيار ايران قرار دهد ميليارد دالر درآمد 1/5به حالت تعليق درآورد و احتماال حدود 
ها و تعميرات مرتبط با ايمني در داخل ايران را براي برخي خطوط هوايي خاص ايراني  مجوز بازرسي

 .بدهد
اجازه دهد كه خريد نفت ايران در سطح فعلي كه به نحو قابل توجهي كاهش يافته است يعني سطوحي 

 .درصد كمتر از دو سال پيش است باقي بماند 60كه 
كند در  ها اجازه پيدا مي ميليارد دالر از اين فروش 4/2كند،  در مدتي كه ايران به تعهداتش عمل مي

 .اقساط به ايران انتقال يابد
هاي ايراني محدودي  هاي تحصيلي دولتي از صندوق ميليون دالر به صورت كمك 400ازه دهد كه اج

هاي تحصيلي  مستقيما به موسسات آموزشي شناخته شده در كشورهاي ثالث انتقال يابد تا هزينه
 .دانشجويان ايراني تسويه شود

 
 دوستانه تعامالت انسان
آن داده شده است را تسهيل بخشند. تعامالت   كا اجازهدوستانه كه طبق قانون آمري تعامالت انسان

هاي كنگره مستثني قرار داده شده است تا اين كانال، دسترسي به  دوستانه با صراحت از تحريم انسان
دوستانه، تعامالت مربوط به  گونه منبع جديد درآمدي را در اختيار ايران قرار ندهد. تعامالت انسان هيچ

شاورزي، دارو، ابزارآالت پزشكي توسط ايران است؛ ما عالوه بر آن معامالت خريد غذا، كاالهاي ك
بخشيم. ما اين  هاي پزشكي را كه در خارج از كشور به وجود آمده است تسهيل مي مربوط به هزينه
 .رساني به مردم ايران برقرار خواهيم كرد كانال را براي نفع

 ها مدنظر قرار دادن لغو محدود تحريم
هايي است كه ايران  ها بخش كوچكي از هزينه ميليارد دالر حاصل از لغو تحريم 7لي حدود به طور ك

هايي كه در جاي خود باقي خواهد ماند دريافت خواهد كرد.  در مدت زمان اين فاز اوليه تحت تحريم
ها  تحريم  ميليارد دالر است به واسطه 100هاي خارجي ايران كه حدود  دسترسي به بخش اعظم دارايي

 .پذير نيست يا محدود است امكان
 

هاي نفتي به تنهايي در مقايسه  تواند افزايش يابد. تحريم در شش ماه آينده فروش نفت خام ايران نمي
ها به دست  يعني پيش از اجرايي شدن اين تحريم 2011شش ماهه در سال   چه ايران در يك دوره با آن

ميليارد دالر  5شود كه حدود  دالر درآمد توسط ايران ميميليارد  30آورد، باعث از دست رفتن حدود 
اش را خواهد داشت،  ميليارد دالر از درآمدهاي نفتي 4/2دسترسي به   در ماه است. اگرچه ايران اجازه

اش در خارج از  هاي مسدود شده ميليارد دالر از درآمدهايش در طول اين مدت به حساب 15حدود 
هاي مسدود  ر خالصه ما انتظار داريم كه موجودي پول ايران در حسابكشور ريخته خواهد شد. به طو

 .اش در خارج از كشور تحت مفاد اين توافق افزايش يابد، نه كاهش شده
 

اند: در  آورده» شان هاي حفظ فشار اقتصادي به ايران و حفظ ساختار تحريم«با تاكيد بر  5+1گروه 
مان عليه ايران از جمله اتخاذ اقدامات عليه كساني كه سعي  يها طول فاز اوليه، ما به اعمال شديد تحريم

هايي كه روي  ها را دور بزنند ادامه خواهيم داد. تحريم مان اجتناب كنند يا آن هاي كنند از تحريم مي
 .چنان به دولت ايران فشار وارد خواهند آورد گذارند هم فروش نفت خام تاثير مي

مان فروش نفت ايران  المللي ي شده اند: ما در همكاري با شركاي بيندر توافقنامه منتشر شده مدع 1+5
كنوني   به يك ميليون بشكه در روز در مرحله 2012ميليون بشكه در روز در اوايل سال  2/5را از 
ايم. يعني از دست رفتن  ميليون بشكه در روز را از ايران گرفته 1/5ايم و توانايي فروش تقريبا  رسانده

تواند آن را جبران كند. تحت اين گام  كه ايران هرگز نمي 2012ميليارد دالر از اوايل سال  80بيش از 
اوليه، ممنوعيت فروش نفت خام به اتحاديه اروپا در جاي خود باقي خواهد ماند و فروش نفت ايران 

دالر  ميليارد 4شود ايران هر ماه  به حدود يك ميليون بشكه در روز محدود خواهد شد كه موجب مي
 .فروش نفت از دست بدهد  بيشتر را در زمينه

گذرارد كه باعث از دست رفتن  هايي كه روي صادرات كاالهاي نفتي به ايران تاثير مي تحريم
 .شود، در جاي خود باقي خواهد ماند ميلياردها دالر درآمد مي

ها  قرار دهد طبق تحريمميليارد دالر ايران كه در منابع ارزي خارجي اين كشور  100بخش اعظم حدود 
 .چنان خارج از دسترس يا محدود است هم

 :مانند، از جمله هاي ما در جاي خود باقي مي هاي مهم ديگر رژيم تحريم بخش
 بانك ايراني مهم و موسسات مالي ديگر؛ 24ها عليه بانك مركزي ايران و حدود  تحريم
  (CISADA)سازي بهره ن، پاسخگويي و بيهاي جامع ايرا هاي ثانويه، به موجب قانون تحريم تحريم

هايي كه با افراد و موسسات تحريم شده توسط آمريكا تعامل تجاري  و برخي قوانين ديگر، عليه بانك
 .دارند
اي از ديگر خدمات مالي مانند انواع مختلف بيمه را به ايران  ها عليه كساني كه دامنه گسترده تحريم

هاي مربوط به ششصد شخص  شده به سيستم مالي آمريكا همه تحريمكنند؛ و دسترسي محدود  ارائه مي
يي و موشك بالستيك ايران هدف قرار داده شدند، در  و موسسه كه به خاطر حمايت از برنامه هسته

 .جاي خود باقي خواهد ماند
هاي درازمدت و ارائه خدمات فني به بخش انرژي ايران در جاي خود  گذاري ها عليه سرمايه تحريم

 .باقي خواهد ماند
 .ها عليه برنامه نظامي ايران در جاي خود باقي خواهد ماند تحريم
هاي گسترده آمريكا عليه تجارت با ايران در جاي خود باقي خواهد ماند و جلوي دسترسي  تحريم

 .ترين اقتصاد جهان را خواهد گرفت ايران به هرگونه تعاملي با بزرگ
 .ان ملل در جاي خود باقي خواهد ماندهاي شوراي امنيت سازم همه تحريم
كننده ايران در بحران  ثبات هاي هدفمند ما در رابطه با حمايت ايران از تروريسم، نقش بي همه تحريم

 .هاي ديگر در جاي خود باقي خواهد ماند سوريه و سابقه بد حقوق بشرش در ميان نگراني
 

 حل جامع يك راه
 

حل جامع مذاكره خواهد كرد. تا اينجا  اره محتواي يك راهدرب 5+1در فاز اوليه شش ماهه، گروه 
المللي  جامعه بين كند كه به هاي ملموسي را ترسيم مي حل جامع گام خطوط پارامترهاي كلي راه

حل  آميز خواهد بود. در رابطه با اين راه يي ايران منحصرا صلح هاي هسته دهد كه فعاليت اطمينان مي
گيرد، تا زماني كه موافقت در زمينه همه  حل جامع صورت نمي زمينه راه گونه توافقي در جامع: هيچ

حلي كه به ما اطمينان كافي  چيز حاصل شود. در شش ماه آينده ما تشخيص خواهيم داد كه آيا راه
هاي ما را  آميز است وجود دارد يا خير؟ اگر ايران نتواند نگراني يي ايران صلح دهد كه برنامه هسته

 .ها و فشار را افزايش دهيم ايم كه تحريم آماده حل كند، ما
 

اند: بدون  به طور خالصه اين گام اوليه را براي خود پيشرفت بسيار زيادي دانسته و مدعي شده 5+1
تواند  تواند چرخش هزاران سانتريفيوژ ديگر را آغاز كند. مي اي ايران مي اين توافقنامه مرحله

زمان فوران (اشاره به رسيدن ايران به آنچه غرب توانايي  سانتريفيوژهاي نسل جديد را كه مدت
تواند راكتور آب سنگين اراك را  كند، نصب كند. مي تر مي كند) را كوتاه يي مي ساخت سالح هسته

درصدي خود را از آستانه اورانيوم الزم  20تواند ذخاير اورانيوم  اندازي كند. مي گذاري و راه سوخت
تواند  برد. ايران تحت شرايط درك گام اوليه هيچ يك از اين موارد را نميبراي ساخت بمب فراتر ب

 .انجام دهد
 

المللي تضعيف خواهد شد، زيرا ايران  هاي بين اي، ائتالف تحريم عالوه بر آن بدون اين رويكرد مرحله
ود و حل ديپلماتيك جدي ب اين استدالل را براي جهان مطرح خواهد كرد كه درباره رسيدن به يك راه

مان با خود  هاي مان را در زمينه عمل مهم اعمال تحريم توانستيم شركاي ما نبوديم. در آن صورت نمي
رانيم و يك  كنيم و به عقب مي يي ايران را متوقف مي همراه كنيم. ما با اين گام اوليه برنامه هسته
ا حسن نيت براي رسيدن به دهيم؛ به تعهداتش عمل كند و ب گزينه مشخص را در اختيار ايران قرار مي

 .المللي با انزوا و فشار بيشتر واكنش نشان خواهد داد يك توافق نهايي مذاكره كند يا كل جامعه بين
آميز و پايدار را كه مانع دستيابي  حل صلح مذاكره كنندگان با ايران معتقدند: مردم آمريكا يك راه

حل  دهند. اين راه ي را تقويت كند ترجيح مييي شود و رژيم منع اشاعه جهان ايران به سالح هسته
پتانسيل تحقق اين هدف را دارد. آمريكا از طريق ديپلماسي قاطع و اصولي نقش خود را براي تحقق 

 .صلح بيشتر، امنيت و همكاري در ميان كشورها ايفا خواهد كرد
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1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի Սպիտակի 

աղետալի երկրաշարժից 25 տարի է անցել, սակայն 
Հայաստանում դեռ կան երկրաշարժից տուժած 
ընտանիքներ, որոնք շարունակում են ապրել մետաղյա 
ժամանակավոր տնակներում: 

Իսկ որոշ բնակավայրերում, ինչպես Գյումրին, դեռ 
կան երկրաշարժի հետևանքով ավերված շինություններ, 
որոնք դեռևս ապամոնտաժված չեն: 

Հիշեցնենք, որ 1988-ի երկրաշարժն ընդգրկեց 
հանրապետության հյուսիսային և հյուսիսարևելյան 
շրջանները՝ նրա տարածքի մոտ 40%-ը։ Հաշված 
վայրկյանների ընթացքում լրիվ կամ մասնակի 
ավերվեցին Սպիտակ, Լենինական, Կիրովական, 
Ստեփանավան քաղաքները, Սպիտակի, Ախուրյանի, 
Գուգարքի, Արագածի, Կալինինոյի, Ստեփանավանի 
շրջանների հարյուրից ավելի գյուղեր ու բնակավայրեր։ 
Զոհվեց 25 հազարից ավելի մարդ, 500 հազարը մնաց 
անօթևան։ Շարքից դուրս եկավ բնակֆոնդի 17%-ը, շուրջ 
8 մլն քառ. մ բնակելի տարածություն։ Դադարեցին գործել 
170 արդյունաբերական ձեռնարկություններ, շուրջ 1200 
անասնապահական շինություններ ավերվեցին։ 
Հայաստանի տնտեսությանը հասցված վնասը կազմեց 13 
մլրդ ռուբլի։ 

Ի՞նչ է փոխվել ողբերգությունից 25 տարի անց: 
Անօթևան մնացած ընտանիքներից քանի՞սն են 
փոխհատուցում ստացել, քանի՞սը՝ ոչ: 

Գյումրիի ավագանու անդամ, Ժուռնալիստների 
«Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ-ի խորհրդի նախագահ Լևոն 
Բարսեղյանի խոսքերով՝ այսօր Կառավարությունը 4000-
ից ավելի անօթևան ընտանիքներից անօթևան են 
ճանաչում մոտավորապես 1200-ին, մյուսների մասին 
ասում են, թե մենք նրանց առաջ պարտավորություն 
չունենք։ 

 

 
  در گذرگاه تاريخ    
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  گرداوري و ويرايش : پرفسور آكادميسين م.گ. نرسيسيان 

  ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)
  

به چاريكف سفير اين كشور  ارزروم روسيه  در نامه سركنسول
  در استانبول

  

  1911ارس م 11
 

واليت ارزروم تحت فشار سنگين ماليات ها و اجحاف  منيرساكنان ا
 و شقاوت ها رنج مي كشند.

  

 
 

ز ارمنيان اين منطقه تحت ا  موشبر پايه آگاهي هاي دريافتي از 
پرداخت هاي سنگين مجبور شده اند اموال و  براي انجام فشار مالياتي و

و  ريز شدهبهمين علت كاسه صبر آنان ل و به دارايي خود را حراج كنند 
از بي  لهتصميم گرفته اند مذهب خود را تغيير دهندو شايد بدين وسي

 رحمي ها و شقاوت هاي حكومت تركيه رهايي يابند.
 

  
 

در همه روستاهاي موش ميان ارمنيان و نيروهاي ژاندارمري زد و 
  وده است.ارمنيان نب سود هخورد هايي روي داده است كه البته ب

  آ. اشتريتر
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  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  
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توسط جمهوري آذربايجان  يانسالگرد نسل كشي ارمن
 در شهر گنجه

 

 
 

 كشتار  )گنجه( "كيروف آباد" در شهر 1988 دسامبر  نوامبر و  در
 جريان در. داد رخ آذربايجان  جمهوري افراطي عناصر  توسط ارامنه
 و زنان كه كليسايي به  آذربايجان جمهوري افراطي عوامل ، كشتار اين

و نيز دوازده   نمودند حمله ، بودند گرفته  پناه آن در  نيارم كودكان
 فجيعي  طرز به  را شهر اين آسايشگاه  نفر از سالمندان ارمني

قتل عام ارامنه در گنجه بيست و چهار   در. رساندند قتل به و نموده  مثله
 نفر به قتل رسيدند .
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