
 
  لويسلويس

LLOOUUYYSS  
AArrmmeenniiaann  MMoonntthhllyy  

ÈÈààôôÚÚêê 
Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³Ùë³·Çñ

 ISSN 1682-5446 

 

Հայ Մարտիկ Հերոսներ 
Նվիրվում է  Արմեն  Հովհաննիսյանի 

հիշատակին 

# 183, Հունվար  2014 Ã. No 183, January 2014 1392 شماره  183  دي ماه   

Լույս են տեսել 
Էդիկ Բաղդասարյանի 

ԻՐԱՆԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ը 10 ՀԱՏՈՐՈՎ 
ՀԱՅ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ը 

7 հատորով 
Հայ-պարսիկ դարավոր բարեկամությունը (պարսկերեն) 

 دوستي ديرينه ايرانيان و ارمنيان
ԻՐԱՆԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ը՝ 

(պարսկերեն) 2 ՀԱՏՈՐՈՎ 
جلد اول و دوم - رانیا انیارمن خیتار  

Աղվանք,  Ադրբեջան, Ոճրագործություն եւ  Ծավալապաշտություն 
(Պարսկերեն) ان، آذربايجانجنايت و توسعه طلبي،  ار  

 
Պատվիրելու համար դիմել edbagh@yahoo.com  

1-647-204-2414 
1-818-627-8643 



 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  

  

ÈàôÚê 

Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³Ùë³·Çñ 

²ñïáÝ³ï»ñ »õ ·ÉË³íáñ ËÙμ³·Çñª 

¾¹.  ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý 

öáëï³ñÏÕ  15875-9488  Â»Ññ³Ý - Æñ³Ý 

¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëïª  louys_monthly@yahoo.com  
ÆÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ñ³ëó»Ýª    www.louysonline.com 

LOUYS 
Armenian Cultural and  Social  Monthly 

 

License-holder and Editor-in-Chief   
Ed. Baghdasarian 

www.Edic-Baghdasarian.com 
 

POBox 15875-9488  Tehran – Iran 
E-mail : louys_monthly@yahoo.com 
Internet  :   www.louysonline.com 

Â»ñÃÇ ¶ÇÝÁª Ð³ï³í³×³é -  5000 éÇ³É 
´³Å³Ýáñ¹³·ñáõÃÛáõÝª 

Æñ³Ýª  Ù»Ï ï³ñÇª   60,000 éÇ³É 
²ñï³ë³ÑÙ³Ýª   Ù»Ï ï³ñÇª  50 ²ØÜ ¹áÉ³ñ 

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

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

å³ñï³¹Çñ  ¿: 

Մարտակերտի 
 9 հերոսները 

 
 

2014-ի հունվարի 19-ին Մարտակերտից ոչ հեռու՝ 

Ջրաբերդի հենակետերի վրա ադրբեջանցի թուրքերի 

դիվերսիոն խմբի հարձակման և ջախջախման 

պատմությունը: 

Հիշեցնենք, որ 2014 թվականի հունվարի 19-ի լույս 

20-ի գիշերը՝ ժամը 23։50-ից մինչև 00։15-ի 

սահմաններում, արցախա-ադրբեջանական հակամարտ 

զորքերի շփման գծի հյուսիսարևելյան (Ջրաբերդ) և 

հարավարևելյան (Կորգան) ուղղություններում 

արձանագրվել են հակառակորդի դիվերսիոն խմբերի 

ներթափանցման միաժամանակյա փորձեր։ 

Ադրբեջանցիները գիշերը հարձակվել են մեծ 

խմբով, սակայն Արմենը նկատել է դիվերսանտներին, 

զգուշացրել զինակիցներին և սկսել դիմադրությունը։ 

Նույնիսկ ծանր վիրավոր վիճակում նա չի ընկրկել և 

շարունակել է դիմադրությունը։ Դա հայկական ուժերին 

հնարավորություն է տվել արագ կազմակերպվել և դեն 

շպրտել թշնամուն, պատճառելով մեծ քանակի 

կորուստներ։ 

Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի 

առաջապահ ստորաբաժանումները, հավա-ստանշելով 

ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերի 

գործողությունները, երկու ուղղություններում էլ անցել 

են կազմակերպված պաշտպանության և 

հակառակորդին պատճառելով զգալի մարդկային և 

նյութական կորուստ՝ հետ շպրտել իր ելման դիրքերը։ 

Բռնկված փոխհրաձգության արդյունքում 

հակառակորդի կողմից ստացած հրազենային 

վիրավորումից հյուսիսարևելյան ուղղությամբ 

տեղակայված մարտական դիրքում իր առջև դրված 

խնդիրը արիաբար կատարելու ժամանակ զոհվել է 

կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովհաննիսյանը։

Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո 

Սահակյանի հրամանով Արմեն Հովհաննիսյանը 

հետմահու պարգևատրվել է «Արիության համար» 

մեդալով։ Այդ պարգևի ամենաերիտասարդ 

մեդալակիրն է։ 
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از  اتورير... تركان جوان آبرو و حيثيت خود را در انظار مردم امپ
اده اند. حكومت آنان صرفاً بر پايه اعمال خشونت آميز زور  قرار دست د

علي  وآنان ومت كدارد. اقشار تهيدست تركيه و اقوام و مليت هاي تحت ح
شار قرار دارند و چون گذشته نابود مي فتحت  » پارلمان«وجود  رقم

 . شوند

 
م جديد رشوه دهي و رشوه خواري رژيوحشيگري هاي ددمنشانه ، 

    ندارد.» سلطان خونخوار« فرقي با روزهاي حكومت  هيچگويي 
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 دالر  50خارج   تومان  6000ايران يك سال    .تومان 500تكشماره :اشتراك مجله
  ه راه ارامنهبانك تجارت شعبه مجيديه س   140686492شماره حساب  

 
  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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واكنش باكو به تالش ايالت كاليفرنياي آمريكا براي تصويب 
  باغ قره قانوني در رابطه با

وزارت امور خارجه جمهوري آذربايجان در رابطه با قطعنامه پيشنهادي  - ايرنا - باكو 
ايالت كاليفرنياي آمريكا به ارگانهاي قانونگذاري اين كشور در راستاي 

 .به عنوان يك كشور مستقل واكنش نشان داد باغ قره شناسايي
 با مصاحبه در چهارشنبه روز آذربايجان خارجه وزارت سخنگوي ˈالمان عبداهللا افˈ
 سوي از بلكه ايالتها سوي از نه آمريكا خارجه سياستˈ: گفت ˈآپاˈرگزاري آذري خب

 و اصول ، بشر حقوق از دفاع قانونگذاران وظيفه و شود مي تعيين فدرال دولت
  .ˈاست المللي بين حقوق موازين

 اين كننده ارايه ˈگاتو مايكˈسخنگوي وزارت خارجه آذربايجان با اشاره به اينكه 
همكاري خود با البي ارمني را كتمان نمي كند و در سايت رسمي خود نيز به  پيشنهاد

 اولويت در بايد بشر حقوق و انساني ارزشهاي ˈاين مساله اشاره كرده است، افزود: 
   .ˈنشود شخصي سياسي مطامع فداي و بگيرد قرار

يكي وي تاكيد كرد: آمريكا از تماميت ارضي جمهوري آذربايجان حمايت مي كند و 
از كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل است كه اشغال اراضي آذربايجان را 

   .ˈمحكوم كرده است
به گفته عبداهللا اف،ناديده گرفته شدن همه اين مسايل از سوي مايك گاتو نشان دهنده 

  .تبعيت وي از البي ارمني و اولويت دادن به منافع شخصي از طرف وي است
 



 

 

ÈàôÚê # 183  Հունվար  2014 Ã.  ¿ç 1

ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ
  

Æñ³Ý³Ñ³Û Ð³Ù³ÛÝù 
 

Ատրպատականի հայոց թեմի 
զաւակներից՝ Վաստակաշատ Յակոբ 

Միքայէլեանը պարգեւատրւեց 
շարժապատկերի ասպարէզում 

 

 
Երկուշաբթի 13 Յունւար 2014-ի երե֊կոյեան, Թաւրիզի 
«Արւեստի եւ Մշակոյթի Դահլիճ»ում տեղի ունեցաւ 
պարգե֊ւատրման յատուկ հանդիսու֊թիւն, կազմակերպութեամբ 
Թաւրիզի Քաղաքապետա֊րանի մշակութային բաժանմունքի, 
գնահատելու համար անցած 30 տասնամ֊եակների ընթացքում, 
շարժապատկերի բնագաւառից ներս իր ներդրումը ունեցած 
արւեստագէտ Պրն. Յակոբ ¥Սօսիկ¤ Միքայէլեանին: 
Վաստակաշատ Թաւրիզեցին իր նւիրեալ ծառայութեամբ եւ 
արւեստի բնագաւառում ձեռք բերած յաջողութիւն֊ներով 
տարիների ընթացքում վայելել է պետական շրջանակների 
յարգանքն ու վստահութիւնը: 
Սոյն հանդիսութեան ներկայ էին Ատրպատականի Հայոց Թեմի 
Առաջնորդ՝ Գերպ. Տ. Գրիգոր Ծ. Վրդ. Չիֆթճեանը, 
ընկերակցութեամբ Թեմական Խորհրդի ան֊դամներ՝ Տոքթ. 
Աշոտ Խզրիեանի, Պրն. Վարդան Աբրահամեանի եւ Պրն. 
Գագիկ Ջորջեանի:  Հանդիսութեանը ներկայ էին նաեւ՝ 
Թաւրիզի քաղաքապետական խոր֊հրդի մշակութային 
բաժանմունքի պատասխանատու՝ Ալեւի, կցորդ՝ Տաւուդ 
Յու֊շենք, Փոքրամասնութիւնների Բաժանմունքի 
պատասխանատու՝ Հիւսէյն Մու֊սաւի, ֆիլմարւեստի եւ 
շարժանկարի բնագաւառում գործող անձնաւորութիւններ, 
յա֊տուկ հրաւիրեալներ եւ մշակութա֊սէր մեծ բազմութիւն: 
Բացման խօսքով Տաւուդ Յուշենք ներկայացրեց առիթը, ինչպէս 
նաեւ ներկայ պատւոյ հիւրերին, շեշտելով հայ համայնքի 
դարաւոր ներդրումը երկրի բարգաւաճման գրեթէ բոլոր 
ոլորտներում: Ապա, Մշակութային Բաժանմունքի 
պա֊տասխանատու Ալեւի ներկայացրեց օրւայ մեծարեալին, 
անդրադառնալով նրա կենսագրական գծերին ու անցած երեք 
տասնամեակների ընթացքում նրա ծառա֊յութեան 
շարժապատկերի մշակութային ասպարէզում: Ապա, 
գնահատանքի հան֊դիսաւոր պահին բեմ հրաւիրւեց 
Ատրպատականի Հայոց Թեմի Առաջնորդը, յանձնելու համար 
գնահատագրերն ու յուշամետալները: Ներկայ օտար մեծ 
բազ֊մութեան ծափողջոյնների գնահատալից արտայայտութեան 
ներքոյ, Թեմակալ Ա֊ռաջնորդը հայազգի Պրն. Յ. Միքայէլեանին 
յանձնեց թէ՛ պետութեան գնահատագ֊րե֊րը, թէ՛ 
Առաջնորդական Օրհնութեան Գիրը, եւ թէ՛ պետական 
յուշամետալը: Յայտ֊նենք, թէ Թեմական Խորհուրդը եւս, առ ի 
գնահատանք Պրն. Միքայէլեանի վաս֊տակին, արծաթեայ 
խորհրդանշական նւէր յանձնեց նրան: 

Նշենք, թէ Պրն. Յ. Միքայէլեանը անցած 30 եւ աւելի տարիների 
ընթացքում, Թաւրիզ քաղաքում շարժապատկերի 
բնագաւառում իր ունեցած ներդրմանը հա֊մար արժանացել է 
մշակութային տարբեր հիմնարկութիւնների մի շարք 
գնահա֊տանքների: Իսկ սոյն հանդիսութեամբ, Թաւրիզի 
Քաղաքապետարանի Մշակու֊թային Բաժան֊մունքի 
գնահատանքին արժանացաւ, իր ծննդավայր քաղաքի, ու 
Ատրպատականի Հայոց Թեմի ա֊նունն ու պա֊տիւը բարձր 
պահելով: 

Ատրպատականի առաջնորդը 
հանդիսապետեց քրիստոսի ծննդեան 

տօնի Ս. Պատարագին՝ Ռահւա գիւղում 
 

 
Ուրբաթ 10 Դեկտեմբեր 2014-ի առա֊ւօտուն, Ռահւայում Ս. 
Ծննդեան տօնի առիթով Ս. եւ Անմահ պատարագ մատուց֊ւեց 
եւ Ջրօրհնէք կատարւեց, ներկայութեամբ գիւղի հաւատացեալ 
ժողովրդին: 
Եկեղեցական արարողութեան հանդիսապետեց, Ջրօրհնէքը 
կատարեց եւ իր պատգամը փոխանցեց Ատրպատականի Հայոց 
Թեմի Առաջնորդ՝ Գերպ. Տ. Գրիգոր Ծ. Վրդ. Չիֆթճեանը: Ս. 
Պատարագը մատուցեց Ուրմիոյ ծխատէր՝ Արժ. Տ. Ներսէս Քհնյ. 
Պասիլեանը, իսկ սրբազան երգեցողութիւնը կատարեց Ուրմիոյ 
«Նարեկա֊ցի» երգչախումբը, ղեկավարութեամբ Տիկ. Աննիկ 
Իւսէֆեան-Սարհադեանի: 
Թեմակալ Առաջնորդը իր պատգամը փոխանցելով, Ս. 
Ծննդեան մեծ խոր֊հուրդը բացատրեց պարզագոյն բառերով, 
իբրեւ Լոյսին յայտնութիւնը եւ մարդկու֊թեան յաւիտենապէս 
խաւար կեանքին լուսաւորումը՝ երկնային անիմանալի լոյ֊սի 
ներկայութեամբ. «Լոյսը Բեթղեհէմի պարզունակ մսուրին մէջ 
հանգչեցաւ, եւ խա֊ւար  աշխարհը  ու  մարդկութեան  սիրտը 
խորհրդանշող մութ գոմը լուսաւորւեցաւաստւածային լոյսով: 
Երկրի վրայ խաղաղութիւն եւ մարդոց միջեւ հաշտութիւն 
աւետեցին հրեշտակները: Այս երկու երեւոյթները ներկայում 
բացակայում են մեր կեանքից: Ինչքա՜ն աղօթելու ենք Աստծուն, 
որ իր երկնային խաղաղութիւնը պար֊գեւի այսօր աշխարհի եւ 
հաշտութիւն գոյացնի մարդկանց միջեւ, փարատելու համար 
տգիտութեան խաւարը, ինչպէս շարականագիրն է ասում, եւ 
տառապանքը մեր կեանքից: Որովհետեւ միշտ տգիտութիւնն է 
առաջին պատճառը, որ դժւարու֊թիւն յարուցելու առիթ է 
տալիս: Տգէտը ըմբոստանում է, տգէտը կռիւ է ման գալիս, 
տգէտը արգելքներ փնտռում է բարի աշխատանքը կասեցնելու 
համար: Այդ տգի֊տութեան ճար դարձաւ Փրկիչը, իր սուրբ 
ծննդեամբ այս աւետիսը տալով աշխար֊հի բոլոր խուլ 
ականջներին…»: Իր պատգամի ընթաց֊քում, Առաջնորդը 
կա֊րե֊ւորութեամբ ընդգծեց Ռահւայի Ս. Աստւածածին 
պատմա֊կան եկեղեցու վերա֊նորոգութեան աշխատանքնե֊րը 
ամբողջացնելու կարեւորութիւնը, պետական հնա֊պահպան 
մար֊մինների ու մեր ժողովրդի օժանդակութեամբ, որպէսզի 
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կարելի լինի շուտով կատարել նաեւ սոյն եկեղեցու 
վերաօծումը:Քրիստոսի Ս. Մկրտութիւնից՝ Խաչահանգիստից 
անմիջապէս առաջ, Հոգա֊բարձութեան անունից պրն. Սամւէլ 
Բադալեանը յայտարարեց, թէ այս տարւայ Խաչքաւորի 
պատիւը ընծայւած է պրն. Նորիկ Մնացականեանի, որի երկրից 
բա֊ցակայելու պատ֊ճառով փոխանորդաբար խաչքաւոր է 
լինելու պրն. Վիգէն Մկրտ֊չեանը: Խաչքաւոր կանգնեցին նաեւ 
պրն. Իւնան Ադամեանը եւ պրն. Պետրոս Աղազարեանը: 
Խաչա֊հանգիստը կատարւեց նախագահութեամբ Թեմակալ 
Առաջ֊նորդի, եւ ապա բոլոր ներկաները Խաչքաւորների ձեռքից 
համբուրեցին միւռո֊նաբոյր խաչերը: 
Յայտնենք, թէ մէկ տարուց ի վեր հնադարեան եկեղեցին 
վերանորոգումի մէջ լինելով, Ս. Պատարագը մատուցւեց կողքի 
ասորական եկեղե֊ցում: Իր այցի ա֊ռիթով, Թեմակալ 
Առաջնորդը Հայոց եկեղեցու վերանորոգութեան 
աշխատանքնե֊րի մասին տեղեկութիւններ ստացաւ 
Վերանորոգութեան յանձնախմբի անդամնե֊րից, 
գլխաւորութեամբ պատգամաւորական ժողովի անդամ եւ 
եկեղեցու նո֊րոգ֊ման ճարտարապետ՝ պրն. Կարէն Մկրտչեանի, 
որը մասնագիտական վերանորոգ֊ման մասին 
բացատրութիւններ տւեց եկեղեցու ներսում: 
Ս. Պատարագից յետոյ, եկեղեցու սրահում սիրոյ սեղան տրւեց 
Ռահւայի հոգաբարձութեան եւ խնամակալ մարմնի 
հիւրընկալութեամբ: Հոգաբարձութեան անունից պրն. Սամւէլ 
Բադալեանը բարի գալուստ մաղթեց ու նշեց այն կարիքները 
որոնք ունի հոգաբարձութիւնը, եկեղեցու նորոգութիւնը 
աւարտելու համար: Թե֊մա֊կալ Առաջնոր֊դը այս առթիւ եւս իր 
գնահատանքը ուղղեց հոգաբարձութեան, Կանանց Միութեան, 
եկեղեցու վերաշինութեան յանձնախմբի անդամներին, 
երգչա֊խմբին ու բոլոր ներկաներին: Տեղի ունեցան սրտաբուխ 
նւիրատւութիւններ որոնք բոլորն էլ հա֊ւաքւեցին եկեղեցու 
վերանորոգութեան յատուկ գանձանակի մէջ: Տօ֊նական 
խանդավառ մթնոլորտը իրենց երգերով ճոխացրին պրն. 
Հայկազ Խոշ֊բախդեանը եւ տիկ. Աննիկ Իւսէֆեանը: 
 

Հայ ժամանակակից գրողների 
բանաստեղծությունները թարգմանվել 

են պարսկերեն 
 

 
«Հայ ժամանակակից գրողներիբանաստեղծությունները 
թարգմանվել ենպարսկերեն»,-
այդ մասին հաղորդում էիրանական «ԻՍՆԱ» լրատվակա
նգործակալությունը: 
Տեղեկատվության մեջ նշվում է, որ իրանահայբանաստեղ
ծ Խաչիկ Խաչերի ջանքերով հայերեն,անգլերեն և ֆրանսե
րեն լեզուներովստեղծագործող շուրջ 55 հայ ժամանակա
կիցգրողների բանաստեղծությունները թարգմանվել  են  
պարսկերեն: 
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Ադրբեջանցիները գիշերը 
հարձակվել են մեծ խմբով, սակայն 

Արմենը նկատել է 
դիվերսանտներին. մանրամասներ 

հայ զինվորի սխրանքից 
 

 
Հունվար 20, 2014  
 
Որոշ մանրամասներ են հայտնի դարձել հունվարի 19-ի 
լույս 20-ի գիշերը ղարաբաղա-ադրբեջանական 
սահմանին հակառակորդի դիվերսիոն խմբերի 
հարձակման ժամանակ փոխհրաձգության հետեւանքով 
զոհված, 1994թ. ծնված կրտսեր սերժանտ Արմեն 
Հովհաննիսյանի սխրանքի վերաբերյալ: 
Ադրբեջանցիները գիշերը հարձակվել են մեծ խմբով, 
սակայն Արմենը նկատել է դիվերսանտներին, զգուշացրել 
մեր զինվորներին եւ սկսել դիմադրությունը: Նույնիսկ 
ծանր վիրավոր վիճակում նա ցած չի ընկրկել եւ 
շարունակել է դիմադրությունը: Դա հայկական ուժերին 
հնարավորություն է տվել արագ կազմակերպվել եւ հետ 
շպրտել թշնամուն, պատճառելով մեծ քանակի 
կորուստներ: 
 
Ավելի վաղ NEWS.am-ը հայտնել էր, որ հունվարի 19-ի 
լույս 20-ի գիշերը, ժամը 23:50-ից մինչեւ 00:15-ի 
սահմաններում, ղարաբաղա-ադրբեջանական զորքերի 
շփման գծի հյուսիսարեւելյան (Ջրաբերդ) եւ 
հարավարեւելյան (Կորգան) ուղղություններում՝ 
արձանագրվել են ադրբեջանական կողմի դիվերսիոն 
խմբերի ներթափանցման միաժամանակյա փորձեր. 
մարտական դիրքում իր առջեւ դրված մարտական 
խնդիրը կատարելու ժամանակ զոհվել էր կրտսեր 
սերժանտ Արմեն Լեւոնի Հովհաննիսյանը: 
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«Նախագահը ևս կազդուրվելու 
իրավունք ունի. խնդիրը՝ հարցի ճիշտ 
մատուցումն է». Սուրեն Սուրենյանց 

25 Հունվարի 2014  

 
Քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցն իր ֆեյսբուքյան էջում 
գրել է. 
 
«Սերժ Սարգսյանի՝ Հարավային Կորեայում ցողունային 
բջիջների պատվաստում անցնելու պատմությունը 
հայտնվեց տեսակետների բախման կիզակետում։ 
Իշխանությունը նեղվում է, որ կորեական ԶԼՄ–ներն այս 
տեղեկատվությունը տարածել են, ընդդիմախոսները 
հարցը շահարկում են։ 
Ես այն կարծիքին եմ, որ բոլոր քաղաքացիներն, այդ 
թվում՝ նախագահը, կազդուրվելու իրավունք ունի. 
խնդիրը՝ հարցի ճիշտ մատուցումն է։ 
 
Նախագահը բոլոր քաղաքացիներից տարարբերվում է 
նրանով, որ նրա գործունեությունը, առողջությունը 
հետաքրքրում են բոլորին, ըստ այդմ՝ հասարակությունը 
հավաստի տեղեկատվություն ստանալու իրավունք ունի։ 
Այս պատմության մեջ՝ երկու խնդիր կա։ 
Առաջինն այն է, թե արդյո՞ք նախագահի կանխարգելիչ 
բուժսպասարկումը տեղի է ունեցել հարկատուների 
հաշվին։ Պաշտոնապես հայտարարվեց՝ ոչ։ 
 
Մյուս խնդիրն այն է, որ պաշտոնապես սկզբում հերքվում 
էր բուժսպասարկման լուրը ու հաստատվեց միայն այն 
բանից հետո, երբ էլեկտրոնային ԶԼՄ–ներում 
համապատասխան արտահոսք եղավ։ 
 
Պաշտոնական ինֆորմացիոն քաղաքականության այս 
«հիվանդությունն» է, որ շահարկումների տեղիք է տալիս։ 
Տարբեր երկրների ղեկավարներ դիմում են բժիշկների 
օգնությանն ու հասարակությունը պատշաճ 
տեղեկացվում է այդ մասին։ Այտեղ ողբերգություն չկա։ 
Մեր պաշտոնական ինֆորմացիա ստեղծողները 
նույնպես պետք է սովորեն թափանցիկ աշխատել։ 
Ինչևէ, կարևորն այն է, որ կորեական կուրսը նպաստի 
մեր նախագահի գործունակության բարձրացմանը։ 
Դրանից կշահենք բոլորս»։ 
 
HayNews.am 

Արկադի Ղուկասյանը չի ցանկանում 
խոսել Սերժ Սարգսյանի հետ Կորեա 

այցելության եւ բուժման կուրս 
անցնելու մասին. NEWS.am 

26 Հունվարի 2014  
 

 
 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին 
նախագահ Արկադի Ղուկասյանը չի ցանկանում խոսել 
Կորեայում Սերժ Սարգսյանի հետ բուժման կուսր 
անցնելու մասին, գրում էNEWS.am-ը: 
 
NEWS.am-ի թղթակցի հետ զրույցում Արկադի 
Ղուկասյանն ասել է, որ լավ է, լավ է հանգստացել, 
սակայն չցանկացավ մանրամասնել, թե ինքը ինչ 
բուժման կուրս է անցել Կորեայում, ինչքան է արժեցել 
այն: Նա տեղեկացրել է, որ վաղը մեկնում է եւ ի վիճակի 
չէ խոսել: «Ես հեռախոսով որեւէ հարցի չեմ 
պատասխանում, եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, գրավոր 
ներկայացրեք, ցտեսություն»,- ասել է ԼՂՀ նախկին 
նախագահը: 
 
Ավելի վաղ NEWS.am-ը հայտնել էր, որ ՀՀ նախագահ 
Սերժ Սարգսյանը հունվարի 9-17-ին այցելել է կորեական 
հիվանդանոց, որտեղ երիտասարդացման բուժման կուրս 
է անցել: 
 
Ինչպես հաղորդում է english.chosun.com-ը, հիվանդանոց 
այցելությունների ընթացքում Սերժ Սարգսյանին 
ուղեկցել է ԼՂՀ նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանն 
ու ռուսաստանցի հայ գործարար Արա Աբրահամյանը: 
Պատվիրակության ներկայացուցիչները մեկ շաբաթ 
շարունակ ամեն օր այցելել են հիվանդանոց եւ բուժման 
կուրս անցել, այդ թվում ցողունային բջիջների, ծերացման 
դեմ, մերսումների եւ քաշի վերահսկման:  
 
Հիվանդանոցի անձնակազմի խոսքով՝ Սարգսյանին 
ուղեկցել է ազգային անվտանգության ծառայությունը: 
Խումբը բուժման համար վճարել է 200 մլն կորեական վոն 
(մոտ 186 հազար դոլար): 
 
HayNews.am 
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Երկրորդ նախագահը մոռանում է, որ 
օլիգարխիկ համակարգն իր օրոք 

ձևավորվեց 
13 Հունվարի 2014 թ. 

 
 
«Այդ դիտարկումները ես արել էի շատ ավելի վաղ, հիմա 
նա էլ իրենն է ներկայացրել»,-HayNews.am-ի հետ 
զրույցում շեշտեց Հայաստանի դեմոկրատական 
կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը` 
անդրադառնալով ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ 
Քոչարյանի վերջին հարցազրույցում գազային 
համաձայնագրի հետ կապված դիտարկումներին: 
Արամ Սարգսյանը հիշեցրեց` ՄՄ-ին Հայաստանի 
անդամակցմանը կողմ լինելով անգամ, չի կարող դեմ 
չլինել այս պայմանագրին. «Ես հատնել եմ մեր 
կուսակցության տեսակետն այս հարցի հետ կապված: 
Այն է` նման համաձայնագիր կնքելը նվաստացուցիչ է 
հայկական կողմի համար: Այդ լեզուն, որով գրված էր 
պայմանագիրը մերը չէ, այն գրել են ռուսները, իսկ 
մերոնք անգամ մեկ ստորակետ չեն ավելացրել: Հանցանք 
է նաև գազի գնի հետ կապված փոփոխությունները 
ժողովրդից գաղտնի պահելը և 300 մլն.-ի պարտք 
կուտակելը»:  
Դիտարկմանը` Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին շրջանի 
հարցազրուցային ակտիվությունը վերադարձի 
նախապատրաստական կամ ստուգողական 
աշխատա՞նք է և որքանո՞վ է այն իրատեսական, ՀԴԿ 
առաջնորդը մեջբերեց երկրորդ նախագահի միտքը, թե 
իրեն մտահոգում է երկրի վիճակը. «Ինքը նշել է 
հարցազրույցում, որ քննադատությունները կապված չեն 
այս խնդրի հետ, այլ ինքը պարտավոր է ներկայացնել իր 
դիրքորոշումները վերջին զարգացումների հետ կապված: 
Նա նախկին նախագահ է և չեմ կարծում, թե անտարբեր 
պետք է մնար: Այլ հարց է, որ առկա իրավիճակի հետ 
կապված ինքն էլ իր մեղքի բաժինն ունի: Ինքը Տիգրան 
Սարգսյանի հետ աշխատել է բավականին երկար 
ժամանակ: Ավելին` այդ տարիներին սկանդալային մի 
գործարք եղավ. երկրի պահուստից 14 տոննա ոսկի 
վաճառվեց, սրա պատասխանատուն 2-ն են` և Ռոբերտ 
Քոչարյանը, և Տիգրան Սարգսյանը: Թե ինչ եղավ այդ 
գումարը, ինչպես է, որ ոսկին թղթով փոխարինվեց, 
այդպես էլ չպարզաբանվեց: Այնպես որ իմ դիտարկմամբ` 
երկու կողմն էլ իրեն քննադատաբար պետք է մոտենա: 

Ինչքան էլ ասենք տնտեսական աճ և այլն, բայց 
սոցիալական բևեռեցման հիմքը դրվեց Քոչարյանի 
ժամանակ, հիմա պարզապես այն գնալով սրվում է: 
Երկրորդ նախագահը մոռանում է, որ օլիգարխիկ 
համակարգն իր օրոք ձևավորվեց, ուստի վերադառնա, թե 
չվերադառնա….պետք է նախ հաշվետու լինի, սա 
վերաբերվում է նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանին` արդյոք 
իրավունք ունե՞ն վերադառնալու հայտ ներկայացնելու»: 
Այս համատեքստում անդրադառնալով այն 
տեսակետներին, թե Ռոբերտ Քոչարյանն ավելի շատ 
տնտեսական գործիչ է, քան քաղաքական, Արամ 
Սարգսյանը շեշտեց` Քոչարյանը ոչ միայն տնտեսագետի, 
այլև դիվանագետի հատկություններ ունի և, որ սրանում 
համոզվել է նրա հետ աշխատելու ժամանակ: Այլ հարց է, 
որքանով են այդ կարողություններն ի շահ երկրի 
օգտագործվել։  
«Ցավոք, այդ իր կարողությունները ծուռ հունով գնացին. 
ինքը, երբ դարձավ վարչապետ կարճ ժամանակում, 
իսկապես, լուրջ քայլեր արեց, բայց երբ դարձավ 
նախագահ արդեն լրիվ ուրիշ ճանապարհ բռնեց: Նա 
տնտեսական գործընթացներում մեծ նշանակություն էր 
տալիս փողին, ճիշտ է առանց դրա չի լինում 
տնտեսություն, բայց նախագահին հարիր չի ամեն գնով 
փող վաստակելը: Սա հաշվի առնելով միանշանակ չես 
կարող ասել, որ եթե նա տնտեսական կարողություներ 
ունի, ուրեմն…այստեղ շատ կարևոր է, թե ինչպես են այդ 
կարողություներն օգտագործվում»,- ամփոփեց 
Սարգսյանը: 
HayNews.am 
 

ՀՀ երեք նախագահներին էլ 
քաղաքական արենայից պետք է 
հեռացնել. երկրում ստեղծված 

իրավիճակի համար պատասխանատու 
են երեքն էլ 

18 Դեկտեմբերի 2013 թ. 

 
ՀՀ երեք նախագահները պետք է դուրս մղվեն 
քաղաքական արենայից, որովհետև երկրում ստեղծված 
իրավիճակի համար պատասխանատու են երեքն էլ՝ մեկը 
մի քիչ շատ, մյուսը՝ ավելի քիչ: 
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման կարծիք 
հայտնեց «Ժողովրդավարական հայրենիք» 
կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակեյանը:  
 
Ըստ նրա` առաջինը նախագահը 2008-ին 
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հնարավորություն ուներ իշխանության գալու և շտկելու 
անցյալի սխալները, բայց չստացվեց: Ի՞նչ պատճառով` 
չցանկացավ, թե չկարողացավ, չի կարող ասել: 
Փոխարենը հստակ է` երկրորդ և երրորդ նախագահները, 
բացի ասպարեզը լքելուց, պետք է նաև 
պատասխանատվության ենթարկվեն իրենց արածների 
համար, հատկապես՝ Ռոբերտ Քոչարյանը: 
Իսկ ո՞վ կամ ո՞ր ուժը կարող է հեռացնել քաղաքական 
արենայից Հայաստանի երեք նախագահներին, արդյո՞ք 
Նիկոլ Փաշինյանի հիմնած «Քաղաքացիական 
պայմանագիր» միավորումը, Պետրոս Մակեյանը 
նկատեց. «Ոչ այս միավորումը, ոչ էլ անգամ ընդդիմադիր 
բոլոր ուժերը միասին չեն կարող պարտադրել նրանց, 
եթե չկարողանան համախմբել հասարակությանը: Այսօր 
կա ակտիվ զանգված, կան մարդիկ, որոնք ուզում են 
արտագաղթել, բայց դեռ երկրում են, նրանց հետ պետք է 
ճիշտ աշխատանք տարվի: Իսկ սա նշանակում է` 
հրաժարվել պայքարից, ժողովրդին փողոց դուրս բերելու 
հին ձևերից»:  
Հարցին` «Ժողովրդավարական հայրենիք»-ը 
կհամագործակցի՞ «Քաղաքացիական պայմանագիր» 
միավորման հետ, Պետրոս Մակեյանը հիշելով Նիկոլ 
Փաշինյանի և Սասուն Միքայելյանի հետ անցած 
դժվարին ճանապարհը, շեշտեց, որ այսուհետ 
յուրաքանչյուր շարժման միանալու են 
նախապայմաններով. «Մենք միշտ եղել ենք շարժումների 
առաջին շարքերում` առանց նախապայմանների և 
անկախ նրանից, թե ով է առաջնորդը: Այսուհետև առանց 
նախապայմանների մեր կուսակցությունը չի 
համագործակցելու»: 
Այս համատեքստում Մակեյանը նշեց, որ չի մասնակցել 
ՀԱԿ կուսակցության նախաձեռնած երթին, որովհետև 
այլևս այդ միավորմանը չի աջակցում, այնտեղ իր համար 
անընդունելի մարդիկ կան, որոնք իշխանական շատ 
անհատներից չեն տարբերվում: 
HayNews.am 

 «Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների համար գազի գինը 156-ի 

փոխարեն կկազմի 100 դրամ». 
վարչապետ 

23 Հունվարի 2014 թ. 

 
Հայաստանի կառավարությունը կշարունակի 
փոխհատուցել սոցիալապես անապահով ընտանիքների 
սպառած գազի գնի մի մասը: 
Այսպես` մեկ խորանարդ մետր գազի համար 156 դրամի 
փոխարեն անապահով ընտանիքները կվճարեն 100 
դրամ: Այդ մասին ՀՀ կառավարության նիստում 

հայտարարեց ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը:  
 
Վարչապետը ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների և 
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարներին 
հանձնարարեց պատրաստել համապատասխան որոշում 
և ներկայացնել այն կառավարությանը, որպեսզի 
շարունակեն սոցիալապես խոցելի խավերին օժանդակել 
և նրանց համար գազի գնի բարձրացում տեղի չունենա: 
Որոշումը կառավարություն կներկայացվի մեկ շաբաթվա 
ընթացքում: 

 
ՀՀ Նախագահին իր հավատարմագրերն 
է հանձնել ՀՀ-ում Կանադայի դեսպանը 

25/01/2014  
 

 
Նախագահ Սերժ Սարգսյանին այսօր իր հավատարմագրերն է 
հանձնել Հայաստանի Հանրապետությունում Կանադայի 
արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոն Քյորը: 
Նախագահը շնորհավորել է դեսպանին նշանակման 
կապակցությամբ և հաջողություններ մաղթել մեր երկրում 
դիվանագիտական առաքելությունն իրականացնելու գործում: 
Հանդիպմանը երկուստեք գոհունակությամբ է ընդգծվել, որ 
հայ-կանադական հարաբերություններն ինչպես երկկողմ, 
այնպես էլ բազմակողմ ձևաչափերում դինամիկ զարգանում են: 
Նախագահը նշել է, որ որոշակի աշխուժություն կա նաև 
առևտրատնտեսական հարաբերություններում: Սերժ 
Սարգսյանը և դեսպան Քյորը համակարծիք են եղել, որ 
հիմնական հարցերի շուրջ երկու երկրները էական 
տարաձայնություններ չունեն և արդյունավետ փոխգործակցում 
են միջազգային կառույցներում: Այդ ամենը, նրանց 
համոզմամբ, նաև բարեկամ հայ և կանադացի ժողովուրդների 
միջև գոյություն ունեցող փոխադարձ համակրանքի, Կանադայի 
հասարակական-քաղաքական կյանքում իր որոշակի 
ներդրումն ունեցող կանադահայ համայնքի շնորհիվ է: 
Զրուցակիցները քննարկել են փոխադարձ հետաքրքրություն 
ներկայացնող բոլոր ոլորտներում համագործակցությունը 
զարգացնելու, առկա ներուժը լիարժեքորեն օգտագործելու և 
հայ-կանադական հարաբերություններն առավել ամրապնդելու 
հնարավորությունները: Այդ գործում Նախագահը մեծապես 
կարևորել է նորանշանակ դեսպան Ջոն Քյորի դերը և 
հաջողություններ մաղթել նրան իր պատասխանատու 
աշխատանքում:  
HayNews.am 
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ԼՂՀ նախագահի մամուլի քարտուղար. 
Ադրբեջանի դրոշը կարող է հայտնվել 

Լեռնային Ղարաբաղում՝ միայն 
դեսպանատան տանիքին 

 

 
 
Հունվարի 21, 2014 թ.  
Ադրբեջանի դրոշն իսկապես կարող է, եւ նույնիսկ պետք 
է հայտնվի Լեռնային Ղարաբաղում: Սակայն միայն այդ 
երկրի դեսպանատան տանիքին: Այդ մասին 
հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ 
Բաբայանը՝ NEWS.am-ի թղթակցի խնդրանքով 
մեկնաբանելով «Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական 
համայնք» հասարակական միավորման նախագահ 
Բայրամ  Սաֆարովի հերթական հայտարարությունն այն 
մասին, որ «Ադրբեջանի եռագույն դրոշը ծածանվելու է 
Լեռնային Ղարաբաղում»: 
«Ադրբեջանի դրոշը պետք է ծածանվի Լեռնային 
Ղարաբաղում իր դեսպանատան տանիքից: Մենք 
բազմիցս են խոսել այդ մասին, եւ ադրբեջանա-
ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման 
ամենակարճ եղանակն ենք համարում: Մեր հերթին մենք 
պատրաստ ենք տեղ հատկացնել դեսպանությանը 
Շուշիում, Ստեփանակերտում կամ մեկ այլ վայրում, 
որտեղ որ նպատակահարմար կգտնենք»,- նշել է Դավիթ 
Բաբայանը: 
Սակայն, հավելել է նա, եթե Բայրամ Սաֆարովը 
համարում է, որ Ադրբեջանի դրոշը կարող է հայտնվել 
ԼՂՀ-ում պատերազմի հետեւանքով, նա չարաչար 
սխալվում է: «Պատերազմի դեպքում ղարաբաղյան 
եռագույնը կհայտնվի Բաքվում՝ նախագահի նստավայրի 
վերեւում եւ բոլոր կարեւոր հաստատությունների 
գլխավերեւում: Իսկ անձամբ Բայրամին, եթե պատերազմ 
սկսելու հույս ունի, խորհուրդ եմ տալիս սկսել հայերեն 
սովորել: Հակառակ դեպքում այդ գործիչը պարզապես 
առանց աշխատանքի կմնա»,- եզրափակել է մամուլի 
քարտուղարը: 
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Բոլորս Հրանտ ենք, բոլորս հայ ենք. 
Ստամբուլում հազարավորները հարգել 

են Դինքի հիշատակը 
 
Հունվարի 20, 2014 թ. 
 
Թուրքիայի տարբեր քաղաքներում Հրանտ Դինքի 
սպանության 7-րդ տարելիցին տեղի են ունեցել սգո եւ 
բողոքի միջոցառումներ, որոնցից գլխավորը տեղի է 
ունեցել Ստամբուլում: 
Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակում, հունվարի 19-ին, 
13:30-ին, հավաքվել են հազարավոր քաղաքացիներ, 
Հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ, 
արվեստագետներ եւ քաղաքական գործիչներ: Կարճ 
ելույթներից հետո հավաքվածները երթով շարժվել են 
դեպի «Ակոս» պարբերականի խմբագրություն, որի դիմաց 
7 տարի առաջ սպանվեց Հրանտ Դինքը: 
Սգո միջոցառման երթի մասնակիցների ձեռքներին եղել է 
պաստառներ. «Բոլորս Հրանտ ենք, բոլորս հայ ենք», 
«Հրանտի համար, արդարության համար», «Այստեղ ենք, 
ախպարիկ» եւ այլն: 
Նշենք, որ 2007 թվականի հունվարի 19-ին, ժամը 15:05-ին 
Հրանտ Դինքը սպանվել է Ակոսի խմբագրության դիմաց: 
Տեղի ունեցող շոու դատավարությունները դեռեւս չեն 
բացահայտել սպանության կազմակերպիչներին: 
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CNN-ը պատմել է Աղթամար կղզու 
հայկական Սուրբ Խաչ եկեղեցու մասին. 

Վանա լիճը հայկական 
թագավորության մեջ էր մտնում 

 

 
Հունվարի 17, 2014 թ. 
Ամերիկյան CNN հեռուստաալիքը իր կայքում Թուրքիայի 
վեց քիչ հայտնի տեսարժան վայրերի մասին 
ռեպորտաժում պատմել է նաեւ Վանա լճի Աղթամար 
կղզում հայկական Սուրբ Խաչ եկեղեցու մասին: «Շատ 
այցելուներ Թուրքիայում հաճախ տեսնում են 
Միջերկրական ծովափնյա գեղեցիկ, մարդաշատ վայրերը 
կամ Ստամբուլի մեծ մզկիթներն ու պալատները: Սակայն 
երկիրը մեծ է, կան շատ այլ տեսարժան վայրեր»,- նշում 
են ռեպորտաժի հեղինակները: 

 
Ինչ վերաբերում է Վանա լճին, ապա ռեպորտաժում 
նշվում է, որ լիճն ունի մինչեւ 400 մետր խորություն եւ 
մոտ 120 կմ երկարություն, կարող է համարվել ներքին 
ծով: «Այն չունի ելք դեպի ծով, սակայն ջրերը հարուստ են  
հանքային աղերով, որոնք ջրին կաթնային կապույտ գույն 
են հաղորդում: Ավելի քան 1000 տարի առաջ լիճը 
Հայկական թագավորության մաս էր կազմում: Հին 
հայկական Սուրբ Խաչ եկեղեցին Աղթամար կղզում լճի 
ափից գտնվում է 3 կմ հեռավորության վրա, զարդարված 
է հիանալի որմնանկարներով ու քանդակներով, որոնք 
վերջին ժամանակներում վերականգնվել են»,- պատմել է 
CNN-ը: 
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Դերսիմում հայկական ավերված 
եկեղեցում հարգել են Հրանտ Դինքի 

հիշատակը 
 

 
Հունվար 20, 2014  
Թուրքիայի Թունջելի (Դերսիմ) նահանգի Հոզաթի շրջանի 
Էրգենի գյուղում գտնվող հայական ավերված Սուրբ 
Հարություն եկեղեցում հավաքվածները հարգել են 
Հրանտ Դինքի սպանության 7-րդ տարելիցը։ 
Ստամբուլի հայկական «Ակոս»-ի փոխանցմամբ՝  Հոզաթի 
քաղաքապետը, քրդական «Խաղաղություն եւ 
ժողովրդավարություն» կուսակցության անդամներ եւ 
տեղի բնակիչներ հունվարի 19-ին հավաքվել են Էրգեն 
գյուղի հայկական ավերված Սուրբ Հարություն եկեղեցում 
եւ սգո միջոցառում իրականացրել Հրանտ Դինքի 
հիշատակին։ 
Մասնակիցները Դինքի նկարի առաջ մոմ են վառել, որից 
հետո մասակիցներից մեկը հանդես է եկել 
հայտարարությամբ եւ պահել՝ «Հրանտի համար, 
արդարության համար» գրությունը։ 
 

Դիարբեքիրի Սուրբ Կիրակոս 
եկեղեցում հայերը նշել են Սուրբ 

Ծնունդը 
 
Հունվարի 08, 2014 թ.  
Թուրքիայի հարավ-արեւելյան Դիարբեքիր 
(Տիգրանակերտ) քաղաքի հայկական Սուրբ Կիրակոս 
եկեղեցում նշել են Սուրբ Ծնունդը։ 
Թուրքական Demokrathaber կայքի փոխանցմամբ՝  
Դիարբեքիրի հայկական Սուրբ Կիրակոս եկեղեցում 
Սուրբ Ծնունդի պատարագին մասնակցել են ԱՄՆ-ից 
Դիարբեքիր տեղափոխված հայտնի հայ երաժիշտ 
Երվանդ Բոսթանջըն, Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու խորհրդի 
քարտուղար Գաֆուր Թուրքայը, տուրիզմի 
խորհրդատուներ, հայ լրագրող Ավետիս եւ այլ 
մասնակիցներ։ 
Նշենք, որ 1400 աղոթատեղի ունեցող Դիարբեքիրի Սուրբ 
Կիրակոս եկեղեցին կառուցվել է 1376 թվականին,  
Հանչեփեք թաղամասում, որը տեղի մահմեդականները 
անվանել են «գյավուրների թաղամաս» քանի որ մեծ թվով 
քրիստոնյաներ են ապրել մինչեւ Հայոց 
ցեղասպանությունը: 

Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին 1980-ից թողնվել է բախտի 
քմահաճույքին։ Այնուհետ, Ստամբուլում ապրող 
դիարբեքիրցի հայերը ստեղծել են «Սուրբ Կիրակոս 
հիմնադրամ»՝ վերանորոգելու եկեղեցին։ 2,5 մլն դոլար 
արժողությամբ վերանորոգման ծախսերի 70 տոկոսը իր 
վրա է վերցրել հայկական հիմնադրամը, իսկ 30-ը՝ 
Դիարբեքիրի քաղաքապետարանը։ 
 

Դիարբեքիրի Սուրբ Կիրակոս 
եկեղեցում հարգել են Հրանտ Դինքի 

հիշատակը 
 

 
Հունվարի 20, 2014թ. 
 
Թուրքիայի հարավ-արեւելքում գտնվող Դիարբեքիր 
քաղաքի հայկական Սուրբ Կիրակոս եկեղեցում 
հունվարի 19-ին հարգել են Հրանտ Դինքի հիշատակը։ 
Թուրքական Ozelhaberler կայքի փոխանցմամբ՝ 
Դիարբեքիրի Սուրբ Կիրակոս եկեղեցում Հրանտ Դինքի 
սպանության 7-րդ տարելիցի կապակցությամբ 
հիշատակի միջոցառում է տեղի ունեցել։ Միջոցառման 
մասնակիցներից հայտնի հայ երաժիշտ Երվանդ 
Բոսթանջըն  նշել է, թե շատ է ցավում, որ իրենք 
հայկական եկեղեցում հավաքվել են ցավալի առիթով։ 
Հանդիպմանը մասնակցել է նաեւ դիարբեքիրցի հայ գրող 
Մկրտիչ Մարկոսյանը։ 
 

Թուրք կուսակցապետը հայերի հետ 
մասնակցել է Սուրբ Ծնունդի 
պատարագին եւ հայերենով 

շնորհավորել 
 
Հունվարի 08, 2014թ. 
 Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր «Ժողովրդա-
հանրապետական» (CHP) կուսակցության 
փոխնախագահ Էրդողան Թոփրաքը հունվարի 6-ին, 
Ստամբուլի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցում 
մասնակցել է Սուրբ Ծնունդի պատարագին։ 
Թուրքական Demokrathaber կայքի փոխանցմամբ՝ 
«Ժողովրդա-հանրապետական» կուսակցության 
փոխնախագահ Էրդողան Թոփրաքն այցելել է 



 

 

ÈàôÚê # 183  Հունվար  2014 Ã.  ¿ç 9

ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ
  

Ստամբուլի հայկական Սուրբ Մարիամ Աստվածածին 
եկեղեցի, հայերենով շնորհավորել ներկաներին՝ ասելով. 
 

 
 

«շնորհավոր Սուրբ Զատիկ»։  Այնուհետ Էրդողան 
Թոփրաքը մասնակցել է Պոլսո հայոց պատրիարքական 
փոխանորդ, արք. Արամ Աթեշյանի գլխավորությամբ 
իրականացվող պատարագին։ 
Ստամբուլի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցում 
անցկացված պատարագին մասնակցել է նաեւ 
Թուրքիայի հրեաների հոգեւոր առաջնորդ Իսհակ 
Հալեւան։ 

Թուրքիայում շարունակում են 
կարեւորել հայերենի ուսուցումը 

 

 
 
Հունվարի 25, 2014թ. 
Թուրքական պատմագիտական ընկերության նախագահ 
Մեթին Հուլագուն հայտարարել է, թե Թուրքիայում 
հայերենի ուսուցումը կարեւում են ոչ միայն 2015-ից 
առաջ այլ նաեւ դրանից հետո եւս։ 
 
Թուրքական Anadolu գործակալության հետ զրույցում 
Թուրքական պատմագիտական ընկերության նախագահ 
Մեթին Հուլագուն  նշել է, թե Թուրքիայի ուսանողները եւ 
գիտական աշխատանք գրողները շարունակում են 
հետաքրքրվել հայերենով։ Հուլագուն նշել է, թե իրենք 
հայերենի ուսուցումը սկսել են ոչ միայն մոտեցող 
Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ։ «Մենք 

հայերենի ուսուսումը կարեորում ենք ոչ միայն 2015-ի 
համար, այլ նաեւ երկարաժամկետ նախագծերում»,-ասել 
է Մեթին Հուլագուն։ 
Նշենք, որ 2012 թվականին հայ եւ թուրք լրագրողների 
հետ հանդիպման ժամանակ Մեթին Հուլագուն տհաճ 
իրավիճակում էր հայտնվել՝ Հայոց ցեղասպանությունը 
ժխտող ծիծաղելի առարկությունների պատճառով։ 
Նույնիսկ հանդիպմանը ներկա թուրք լրագրողները 
ծիծաղել էին Հուլագուի ասածների վրա։ 
 
Թուրք կուսակցապետը Դինքի անունով 

փողոց վերանվանելու առաջարկ է 
ներկայացրել խորհրդարան 

 

 
Հունվարի 20, 2014թ.  
 
Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր «Ժողովրդա-
հանրապետական» (CHP) կուսակցության 
փոխնախագահ Սեզգին Թանրըքուլուն երկրի 
խորհրդարանին առաջարկ է ներկայացրել, որով 
պահանջվում է Շիշլիի շրջանում գտնվող փողոցներից 
մեկը վերանվանել է Հրանտ Դինքի անունով։ 
Թուրքական Vatan պարբերականի փոխանցմամբ՝ CHP-ի 
փոխնախագահ Սեզգին Թանրըքուլուն Շիշլիի շրջանի 
սահմաններում գտնվող փողոցներից մեկը Հրանտ Դինքի 
անունով կոչելու համար գրավոր առաջարկը 
ներկայացրել է խորհրդարանի նախագահությանը։ 
 
Առաջարկի մեջ պահանջվում է փոփոխություններ 
կատարել Ստամբուլի քաղաքապետարանի մասին 
օրենքում, որի արդյունքում հնարավոր կլինի Շիշլիի 
փողոցներից մեկը վերանվանել Դինքի անունով։ 
 
Նշենք, որ CHP-ն նախկինում եւս նման առաջարկներ 
արել էր, սակայն իշխող «Արդարություն եւ զարգացում» 
կուսակցության անդամների կողմից այն մերժվել էր։ 
Հիշեցնենք, որ ամեն տարի Դինքի սպանության 
տարելիցին սգո միջոցառման մասնակիցները հանում են 
«Էրգենեկոն» պողոտայի ցուցանակը եւ ամրացնում 
«Հրանտ Դինքի» պողոտա ցուցանակը։ 
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Թուրքագետ. Թուրքիան պետք է 
նախապատրաստվի Հայոց 

ցեղասպանության 100-ամյա 
տարելիցին 

 

 
Հունվարի 17, 2014թ. 
Օսմանյան կայսրությունում Հայոց ցեղասպանության 
100-ամյա տարելիցի նախօրեին Թուրքիայի քայլերը 
բնական են: Այս մասին հունվարի 17-ի մամուլի 
ասուլիսում հայտարարել է թուրքագետ Մուշեղ 
Խուդավերդյանը: 
Նա նշել է, որ անկախ երկրի ներքին իրավիճակից, 
Թուրքիան պետք է նախապատրաստվի Հայոց 
ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին: Ըստ նրա՝ 100-
ամյա տարելիցի նախօրեին նորից կբարձրանա հայոց 
ցեղասպանության ճանաչման հարցը, եւ շատ երկրներ 
կփորձեն այդ հարցն օգտագործել Թուրքիայի դեմ: 
«Ցավոք, շատ երկրներ Ցեղասպանության ճանաչման  
հարցը բարձրացնում են ոչ այնքան համամարդկային 
արժեքներից ելնելով, որքան իրենց շահերի համար՝ 
Թուրքիային ճնշելու նպատակով», - հավելել է 
թուրքագետը: 
 
Թուրքագետ. Հայոց ցեղասպանության 

ճանաչման դեպքում ԱՄՆ-ն մի օր էլ 
հաղթաթուղթ չի ունենա՝ Թուրքիայի 

վրա ճնշում գործադրելու 
 
Հունվարի 20, 2014թ. 
Հայ թուրքագետ Արտակ Շաքարյանը չի կարծում, որ 
ԱՄՆ-ն կճանաչի Հայոց ցեղասպանությունը, որպեսզի 
պատժի Թուրքիային: Այս մասին նա հայտարարել է 
այսօր կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ: 
Ըստ նրա՝ Թուրքիայում լրատվամիջոցների 
ներկայացուցիչների ձերբակալություններն ու 
ճնշումները, սկանդալները՝ կապված կոռուպցիայի հետ, 
վատ են ընկալվում ԱՄՆ-ում, քանի որ ԱՄՆ-ում տիրող 
կարծիքն այն մասին, որ Թուրքիան ժողովրդավարական 
մոդել է աշխարհի մյուս մահմեդական երկրների համար, 
փաստացի տապալվել են: 
 

 
Թուրքագետը վստահ է, որ եթե ԱՄՆ-ն մի օր ճանաչի 
Հայոց ցեղասպանությունը, ապա դա լրացուցիչ 
հաղթաթուղթ չի լինի՝ Թուրքիայի վրա ճնշում 
գործադրելու: 
 

Թուրքիայում հայը վերադարձել է 
հայրական տուն եւ սկսել ձիթապտղի 

յուղի օճառի արտադրություն 
 

 
Դեկտեմբերի 20, 2013թ. 
Թուրքիայի արեւելքում PKK-ի եւ թուրք 
զինվորականների միջեւ բախումների հետեւանքով 
հեռացած հայազգի Զեքերիա Սաբունջուն վերադարձել է 
հայրենի Դերիկ գյուղ եւ սկսել իր պապերի գործը։ 
Թուրքական MgdTV կայքի փոխանցմամբ՝  Թուրքիայի 
հարավ-արեւելյան Մարդին նահանգի Դերիկ գյուղից 23 
տարի առաջ հեռացած Զեքերիա Սաբունջուն 
վերադարձել է հայրական տուն, վերանորոգել այն եւ 
սկսել պապերի տնկած ձիթենիներից հավաքել 
պտուղները եւ քամված յուղով օճառներ պատրաստել։ 
Զեքերիան իր խոսքում նշել է, թե 1990-ականներին 
շրջանում տեղի ունեցող բռնությունների հետեւանքով 
հայ ընտանիքները հեռացել են եվրոպական երկրներ 
կամ Ստամբուլ։ «Ես կարոտել էի իմ հայրենքիը, իմ 
տունը, դրա համար էլ Դերիկ եկա։ Ինչպես հասկանում եք 
իմ ազգանունից, իմ հայրն էլ, պապն էլ զբաղվել են 
օճառագործությամբ։ Իմ տան մի մասը դարձրել եմ 
արտադրամաս եւ սկսել եմ իմ պապերի գործն անել»,-
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նշել է Զեքերիան՝ ասելով, որ եթե գործերը լավ ընթանան, 
մի մեծ արտադրամաս է կառուցելու։  
 

Լեհ քաղաքագետ. Հայոց 
ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը 

Թուրքիայում նախընտրական 
քարոզարշավի օրակարգային հարց 

կդառնա 
 

 
Հունվարի 06, 2014թ. 
 
Թուրքիան Ադրբեջանի գերին է, ուստի Հայաստանի հետ 
հարաբերությունների հաստատումը եւ ցյուրիխյան 
արձանագրությունների իրականացումը քիչ 
հավանական են: Այդ մասին NEWS.am-ի թղթակցի հետ 
զրույցում հայտարարել է Աշխարհաքաղաքական 
վերլուծության եվրոպական կենտրոնի գլխավոր տնօրեն, 
քաղաքական գիտությունների թեկնածու Մատեուշ 
Պիսկորսկին: 
«Կարծում եմ, 2014 թ.-ին Թուրքիայի արտաքին 
քաղաքականության մեջ որակական փոփոխություններ 
պետք չէ ակնկալել: Թուրքիայի ԱԳ նախարար Ահմեդ 
Դավութօղլուի դեկտեմբերյան այցը, ամենայն 
հավանականությամբ, խորհրդանշական բնույթ էր կրում. 
Անկարան մտադիր էր ցույց տալ իր 
պատրաստականությունը երկխոսության, քանի որ այդ 
էր պահանջում ամերիկյան դաշնակիցը», - ընդգծել է լեհ 
քաղաքագետը: Նրա խոսքով՝ հաշվի առնելով 
թուրքական ընտրարշավների օրացույցը՝ 2014թ.-ի 
նախագահական ընտրությունները եւ 2015թ.-ի 
խորհրդարանական ընտրությունները, Երեւանի հետ 
հարաբերությունների ջերմացմանն ուղղված որեւէ 
իրական քայլ պետք չէ ակնկալել: «Սա վերաբերում է 
նաեւ 1915 թ. Հայոց ցեղասպանության ճանաչման 
խնդրին: Ամենայն հավանականությամբ, այդ հացը 
կդառնա նախընտրական քարոզարշավի օրակարգային 
հարց», - եզրափակել է  Մատեուշ Պիսկորսկին: 
Հիշեցնենք, որ հայ-թուրքական արձանագրությունների 
վավերացման գործընթացը սառեցվել է Թուրքիայի առաջ 
քաշած նախապայմանների  պատճառով՝ կապված 
նախկինում ձեռք բերված համաձայնություններում 
ղարաբաղյան հարցի առիթով խախտումների հետ: 

Հրանտ Դինքին նվիրված ֆորումին 11 
կետանոց պահանջ է ընդունվել 

 

 
Հունվարի 20, 2014թ. 
«Հրանտ Դինքի սպանության 2015-ի հեռանկարին» 
ոգեկոչման ֆորումի ժամանակ 15 կետանոց պահանջ է 
ընդունվել: Այս  NEWS.am-ին հայտնեցին  
«Արեւմտահայոց Ազգային» համագումարից: 
Պահանջը ներկայացնում ենք ըստ կետերի. 
1. Ճանաչում, ներողություն եւ հատուցում 
2. Վերջ տալ պատմության ժխտման գործողություններին 
3. Անձանագիր եւ քաղաքացիություն 
4. Վերադարձ եւ վերաբնակեցում 
5. Հասանելի դարձնել ծխական արխիվները եւ վերջ տալ 
գործող սահմանափակումներին 
6. Հասանելի դարձնել Օսմանյան արխիվները, ներառյալ 
զինված ուժերի արխիվները 
7. Լքյալ գույքի արձանագրությունների բացահայտում 
8. Քաղաքական եւ առեւտրային հաստատությունների 
տրամադրությանը հանձնված գույքեր 
9. Դեռեւս պետության տրամադրության հանձնված 
գույքեր 
10. Բացահայտել առեւանգված կանանց եւ որբերին 
11. Հավաքական պատասխանատվություն: 
Ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ 2014թ-ի հունվարի 19-
ին սպանված Հրանտ Դինքի սպանության յոթերորդ 
տարելիցին ընդառաջ, հունվարի 18-ին, «Անկարայի մտքի 
ազատություն» կենտրոնը եւ «Արեւմտահայոց Ազգային 
համագումարը» ոգեշնչման ֆորում են կազմակերպելու: 
Այս  NEWS.am-ին հայտնել էին  «Արեւմտահայոց 
Ազգային» համագումարից»: 
Նրանց փոխանցմամբ՝ իրենք այդկերպ հարգանքի տուրք 
են մատուցելու Դինքի հիշատակին եւ եւս մեկ անգամ 
լուսարձակի տակ բերելու նրա կյանքն ու 
գործունեությունը: «Հանրաճանաչ մտավորականներ եւ 
Մարդու իրավունքների ոլորտում գործիչներ մտքեր 
կփոխանակեն Հրանտ Դինքի սպանության 
դատավարության ընթացքի եւ Թուրքիայի 
ժողովրդավարացման գործընթացների վերաբերյալ: 
Նրանք համատեղ կխորհեն են նաեւ Հայոց 
ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ եւ դրան 
առնչվող պատմական, իրավական եւ բարոյական 
խնդիրների լուծման հեռանկարների մասին»,- ասված էր 
հայտարարության մեջ: 
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Հրապարակվել է Ստամբուլի հայկական 
էլիտայի մասին գրքի թուրքական 

թարգմանությունը 
 

 
Հունվարի 18, 2014թ. 
 
Ստամբուլի «Արաս» հրատարակչությունը հրատարակել 
է Հակոբ Բարսումյանի «Ստամբուլի ամիրաների խավը» 
գիրքը: Այս մասին գրում է «The Armenian Weekly»-ն: 
Իրավապաշտպան Այշե Գյունայսուն, ով եւս 
պրոֆեսիոնալ թարգմանիչ է, հավատարմագրել է գիրքը 
եւ հրապարակում պատրաստել: 
Գիրքը հրատարակել է Հայաստանի ամերիկյան 
համալսարանը 2007-ին: Դա Հակոբ Բարսումյանի 
դոկտորական թեզն է, որը նա պաշտպանել է 1980 
թվականին՝ Կոլումբիայի համալսարանում: 
Գիրքը պատմում է ազդեցիկ էլիտայի մասին՝ 
ներկայացնելով նրա վերելքը, գերիշխանությունն ու 
անկումը: Հետազոտության մեջ քննարկվում է գոնետիկ 
կապն այդ էլիտար ընտանիքների միջեւ, ինչպես նաեւ 
նրանց խաղացած դերը իշխանության հետ 
հարաբերություններում: 
 

Ստամբուլում քանդել են 
Ցեղասպանությունից փրկված հայ 
ընտանիքի տունը եւ նրանց թողել 

փողոցում 
 
Հունվարի 12, 2014թ. 
Ստամբուլի Օրթաքյոյ թաղամասում բնակվող 
Համբարձում եւ Ժանետ ամուսիններին պատկանող 
տունը քաղաքապետարանի աշխատակիցները քանդել 
են՝ առանց ընտանիքին նոր տնով կամ գումարով 
ապահովելու երաշխիքներ տալու։ 
Թուրքական Taraf-ի փոխանցմամբ՝ 1915-ին 
Ցեղասպանությունից փրկվելով Համբարձում Սոլարբաշի 
հայրը՝ Հովհաննես Սոլարբաշը Յոզգաթից տեղափոխվել 
էր Ստամբուլ եւ գնել Օրթաքյոյ թաղամասի Դերեբոյու 
պողոտայի վրա գտնվող մի տուն։ Ընտանիքը տարիներ ի 
վեր վճարել է տան հետ կապված բոլոր կոմունալ եւ 
հարակից վճարները, սակայն Ստամբուլի 

քաղաքապետարանը որոշում է կայացրել քանդել հայ 
ընտանիքին եւ եւս 4 ընտանիքի պատկանող տները՝ 
տեղում այլ շինություն կառուցելու համար։ Զավեշտալին 
այն է եղել, որ հայ ընտանիքին առաջարկել են 74 հազար 
լիրա վճարել եւ տեղափոխվել Քաղըթհանե թաղամասում 
կառուցված բնակարաններից մեկը։ 
 

 
 
Համբարձում Սոլարբաշը փորձել է ճար գտնել եւ խոսել է 
իրենց տան տեղում շենք կառուցող ընկերության 
տնօրենի հետ, որի ժամանակ  որոշվել է մյուս 
հարեւանների հետ էլ քննարկել իրավիճակը եւ հասնել 
համաձայնության, սակայն քաղաքապետարանի 
աշխատակիցները այդ ամենը հաշվի չեն առել։  
Քաղաքապետարանի աշխատակիցները մտել են հայ 
ընտանիքի տուն, իրերը դուրս հանել եւ առանց բառ 
լսելու՝ քանդել տունը։ 
Փողոցում հայտնված հայ ընտանիքի հայր Համբարձումը 
նշել է, թե իրենք դեմ չեն, որ այդտեղ շենք կառուցվի, 
սակայն իրենց ուզածն է, որ այդ շենքում իրենց 
բնակարան հատկացնի։ 
 

Վանի Բերկրիի ջրվեժը սառել է 
 

 
Հունվարի 23, 2014թ. 
Թուրքիայի արեւելքում եւս աննախադեպ ցրտերի 
հետեւանքով Բերկրիի ջրվեժը եւս սառցակալել է։ 
Տարվա տաք եղանակներին զբոսաշրջիկներին ձգող 
Բերկրիի ջրվեժը յուրահատուկ գեղեցկություն է 
ներկայացնում նաեւ ձմռանը՝ սառած վիճակում։ 
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Մոտ 15 մետր բարձրությունից գահավիժող ջրի շիթերի 
մի մասը ցառցակալել են՝ ստեղծելով գեղեցիկ սպիտակ 
տեսարան։ 
Նշենք, որ Բերկրիի ջրվեժը (ներկայումս անվանվում է 
Մուրադիյե) գտնվում է Բերկրի գետի վրա, որն իր հերթին 
սկիզբ է առնում  Թոնդրակ լեռից, հոսում 
Վասպուրականի լեռներին զուգահեռ, անցնելով 65 կմ 
տարածություն եւ թափվում Վանա լիճը։ Բերկրիի ջրվեժը 
գտնվում է Վան քաղաքից 90 կմ հեռավորության վրա։ 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Ցեղասպանության մասին պատմում են 

Անկարայի հայերը. նոր գիրք 
Թուրքիայում 

 

 
Հունվարի 19, 2014թ. 
 
Թուրքիայում բանավոր պատմության նախագծի 
շրջանակներում լույս է տեսել Ցեղասպանության 
ժամանակ Անկարայի հայերի հետ տեղի ունեցած 
դեպքերի մասին պատմող գիրք։ 
Թուրքական T24.com կայքի փոխանցմամբ՝ «Լռության 
ձայնը» խորագրի 3-րդ գիրքը կոչվում է «Խոսում են 
Անկարայի հայերը», որում Անկարայի 10 հայ 
ներկայացրել իրենց պատմությունները 1915 թվականի 
հետ կապված։ 
«Լռության ձայնը» նախագիծը սկսվել է 2011 թվականին՝ 
«Խոսում են Դիարբեքիրի հայերը» գրքի 
հրատարակումով։ «Խոսում են Դիարբեքիրի հայերը» 
գիրքը կազմված է եղել 2 հատորից։ 
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ØÇç³½·³ÛÇÝ 
 

ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների 
հարցերով խորհուրդն ընդունել է 

ցեղասպանությունների 
կանխարգելման մասին Երեւանի 

նախաձեռնած բանաձեւը 
 

 
Հունվարի 22, 2014 թ. 
 
Մարտի 22-ին Ժնեւում ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների 
խորհրդի 22-րդ նստաշրջանում կոնսենսուսով ընդունվել 
է Հայաստանի նախաձեռնությամբ առաջադրված 
ցեղասպանության կանխարգելման վերաբերյալ 
բանաձեւը: Այս մասին նշված է Հայաստանի ԱԳՆ 2013 
թվականի հաշվետվության մեջ: 
Հաշվետվությունում նաեւ ասվում է, որ ԱԳՆ եւ ՀՀ 
դիվանագիտական ներկայացուցչությունների կողմից 
շարունակվել են աշխատանքներ իրականացվել՝ ի 
կատարումն Ցեղասպանության 100-ամյակի 
միջոցառումների կազմակերպման պետական 
հանձնաժողովի ստեղծման մասին ՀՀ նախագահի 
հրամանագրի: 
ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ակտիվ 
աջակցությամբ Հայոց Ցեղասպանության 98-րդ տարելիցի 
կապակցությամբ բազմաթիվ երկրներում անցկացվել են 
ոգեկոչման եւ հիշատակի հարյուրավոր միջոցառումներ, 
կազմակերպվել են կոնֆերանսներ եւ ցուցահանդեսներ: 
 

Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու 
վրացական հատվածի 31 տոկոսը 

կառուցված է 
Հունվարի 10, 2014թ. 
Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունում Բաքու-
Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու կառուցման 
աշխատանքներին նվիրված հանդիպում է կայացել, 
հայտնում են նշված նախարարությունից: 
Վրաստանի փոխվարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլիի 
գլխավորած հանդիպման ընթացքում քննարկվել են 
2013թ. երկաթգծի շինարարության հաշվետվությունը, 
ինչպես նաեւ ընթացիկ տարում անցկացվելիք 
միջոցառումները: 
 

 
 

Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղային նախագիծը 
նախատեսում է Վրաստանում 153 կմ-անոց Մարաբդա-
Կարցախի հատվածի վերակառուցում եւ Ախալքալաքից 
մինչեւ Թուրքիայի սահման 27 կմ-անոց երկաթգծի 
կառուցում: 
Այս պահի դրությամբ վրացական հատվածի 31 տոկոսը 
կառուցված է: 
Նախարարությունից հայտնել են, որ մոտ ապագայում 
նախատեսված է վրաց-ադրբեջանական Բաքու-Թբիլիսի-
Կարս երկաթուղային նախագծի համակարգող խորհրդի 
երկկողմ հերթական հանդիպումը, որի ընթացքում 
կքննարկվեն ֆինանսական եւ տեխնիկական հարցեր, 
հայտնում է «Գռուզիա Online»-ը: 
 

Օջալանը ողջունել է Հրանտ Դինքի 
պայքարը եւ խոստացել նրա մահվան 

տարելիցին ուղերձով հանդես գալ 
 

 
Հունվարի 13, 2014թ. 
 
Թուրքիայի Իմրալը կղզու բանտ այցելած եւ PKK-ի 
առաջնորդ Աբդուլլահ Օջալանի հետ հանդիպած  
քրդական «Խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն» 
(BDP) կուսակցության պատգամավորներ Փերվին 
Բուլդանը, Իդրիս Բալուքեն եւ Ժողովուրդների 
դեմոկրատական կուսակցության (HDP) պատգամավոր 
Սըրրը Սուրեյա Օնդերը հրապարակել են Օջալանի հետ 
անցկացրած հանդիպման մի քանի մանրամասներ։ 
Թուրքական Haberturk-ի փոխանցմամբ՝ BDP-ի եւ HDP-ի 
պատգամավորների հետ հանդիպմանը Աբդուլլահ 
Օջալանը խոսել է նաեւ Ստամբուլի հայկական «Ակոս» 
շաբաթաթերթի նախկին գլխավոր խմբագիր Հրանտ 
Դինքից։ Ըստ պատգամավորների, Օջալանն ասել է. «Հայ 
ժողովրդի արժանավոր զավակ, մեր եղբայր  Հրանտ 
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Դինքի հիշատակը հարգում եմ եւ ողջունում նրա մղած 
պայքարը»։ 
Օջալանի հետ հանդիպած պատգամավորները շեշտել 
են, թե Օջալանը պատրաստվում է Հրանտ Դինքի 
սպանության տարելիցին լայնածավալ ուղերձով հանդես 
գալ։ 

Ֆրանսուա Օլանդը մտադիր է 
հանդիպել Հրանտ Դինքի այրուն 

 

 
Հունվարի 24, 2014թ. 
Թուրքիա կատարած այցելության ընթացքում 
Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը մտադիր է 
հանդիպել «Ակոս» թերթի սպանված խմբագիր Հրանտ 
Դինքի այրուն՝ Ռաքել Դինքին, հաղորդում է «Hurriyet 
Daily News»-ը: 
Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Ֆրանսուա Օլանդը 
Թուրքիա կայցելի հունվարի 27-28-ին: 
Հիշեցնենք, որ Ստամբուլում լույս տեսնող հայկական 
«Ակոս» թերթի գլխավոր խմբագիր Հրանտ Դինքը 
սպանվել է 2007 թվականի հունվարի 19-ին՝ ազգայնական 
Օգյուն Սամասթի կողմից: 2014-ի սկզբին այդ գործով 
դատաքննությունը վերսկսվել է Ստամբուլի 
դատարաններից մեկում: 
 

Հայկական մեդալ ստացած թուրք 
գործիչը Ստամբուլի քաղաքապետ է 

առաջադրվել 
 

Դեկտեմբերի 03, 2013թ. 
 
Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր «Ժողովրդա-
հանրապետական» կուսակցության առաջնորդ Քեմալ 
Քըլըչդարօղլուն ԱՄՆ կատարած այցի ժամանակ 
հայտարարել է, թե Ստամբուլի քաղաքապետի իրենց 
թեկնածուն Մուսթաֆա Սարըգյուլն է։ 
Թուրքական OdaTV կայքի փոխանցմամբ՝ 
հանդիպումների համար ԱՄՆ-ում գտնվող «Ժողովրդա-
հանրապետական» կուսակցության նախագահ Քեմալ 
Քըլըչդարօղլուն Վաշինգտոնում իրականցրել է իր 
գլխավորած կուսակցության ներկայացուցչության 
բացումը, որի ժամանակ հայտարարել է, թե Ստամբուլի 
քաղաքապետի իրենց թեկնածուն հայտնի է՝ տալով 

Շիշլիի ներկայիս քաղաքապետ Մուսթաֆա Սարըգյուլի 
անունը։ 
 

 
 
Նշենք, որ Մուսթաֆա Սարըգյուլը առաջին թուրք 
քաղաքապետն է, ով Ստամբուլի հայկական 
եկեղեցիների, դպրոցների վերանորոգման եւ ազգային 
փոքրամասնությունների միջոցառումներին աջակցելու 
համար Պոլսո հայոց պատրիարքարանի կողմից  
Հովհաննես Կոլոտ պատրիարքի անունով հատուկ մեդալ 
է ստացել։  «Ձեզի շատ գսիրեմ»,-իր շնորհակալական 
խոսքում հայերենով ասել էր Մուսթաֆա Սարըգյուլը: 
 

Øß³ÏáõÛÃ 
 

Սարդարապատի թանգարանը 
կարդիականացվի նոր 

տեխնոլոգիաներով 
25 Հունվարի 2014 - 23:21 

 
Հայոց ազգագրության և ազատագրական պայքարի 
պատմության «Սարդարապատ» ազգային թանգարանի 
առաջնային խնդիրներից է տեղեկատվական նոր 
տեխնոլոգիաների ներդրումը:«Արմենպրես» լրատվական 
գործակալության նախաձեռնությամբ` լրագրողների հետ 
հանդիպմանը թանգարանի տնօրեն Կարեն 
Արիստակեսյանը նշել է, որ հաստատության առաջիկա 
ծրագրերից է նոր ցուցադրության հայեցակարգի 
ստեղծումն ու նոր ցուցադրության փուլային կայացումը: 
«Այս հարցում մեզ կօգնեն նոր տեխնոլոգիաները, որոնք 
շատ կարևոր են թանգարանների հավաքածուները և 
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առարկաները հանրամատչելի դարձնելու առումով»,- 
նշեց Արիստակեսյանը: Սա ենթադրում է նաև 
համապատասխան մասնագետի առկայություն, ով 
կվարի թանգարանային հավաքածուի էլեկտրոնային 
շտեմարանը: 
Տնօրենն այս նորարարությունը կարևոր համարեց 
հատկապես այն առումով, որ այսօր թանգարանի 
պահոցները վերածվել են պահեստների, իսկ 
թանգարանը պահեստավորման խնդիր պիտի չունենա, 
այլ ունենա լավ դասակարգված պահոցներ, լավ 
մշակված հարցարաններ, այդ թվում` էլեկտրոնային, և 
վարի գիտական արդյունավետ ու համակարգված 
գործունեություն: 
Ըստ տնօրենի` թանգարանային առարկաները, 
նմուշները պետք է «կենդանացվեն», ինչը հնարավոր է 
ֆիլմերի, երաժշտության ներմուծման միջոցով: 
Մասնավորապես, ֆինանսական միջոցների 
առկայության պարագայում (10 միլիոն 500 հազար դրամ) 
թանգարանը ծրագրել է նոր ցուցադրություն 
կազմակերպել ազգային նվագարանների հնչեցմամբ, որն 
այցելուներին հնարավորություն կտա ծանոթանալ հայ 
ազգային երաժշտությանը և ավելի կաշխուժացնի 
թանգարանային կյանքը: Հաստատությունում պահվում է 
նվագարանների ամենամեծ հավաքածուն, որ 
ժամանակին բերվել և հավաքվել է այլ թանգարաններից: 
Նախատեսվում է առաջիկա տարիներին թանգարանում 
ունենալ նաև աուդիոգիդերի ծառայություն, ինչպես նաև 
տոմսերի էլեկտրոնային վաճառք: «Կարծում եմ, որ նոր 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասով մենք 
հնարավորություն կունենանք համագործակցել Orange 
Armenia-ի հետ»,- ավելացրեց նա: 
2013 թ-ին թանգարանն ունեցել է 25784 այցելու. 2004 
թվականից ի վեր այցելուների թիվն աճել է երկու անգամ: 
Թանգարանային գործունեությունը գնահատելու համար 
ընդունված է հաշվի առնել երկու ցուցանիշ` այցելուների 
քանակը և թանգարանային հավաքածուների ու 
առարկաների մատչելիությունը հասարակությանը: 
Սարդարապատի թանգարանն արդեն համալրվել է 
Հայաստանում առաջին թանգարանային մոնիտորով, 
որով ցուցադրվում է Հայկական լեռնաշխարհը` 
փոխարինելով Հայակական լեռնաշխարհի մակետին: 
Վերջինը, ըստ Արիստակեսյանի, ժամանակավրեպ և 
գիտական առումով խոցելի էր: Ապագայում նման 
մոնիտոր նախատեսվում է ունենալ թանգարանի մուտքի 
մոտ, որը համակարգչային ցանցի միջոցով կապահովի 
պահոցների ցուցադրումը, և կլինի պահուստային ֆոնդի 
բացօթյա յուրատեսակ ցուցադրություն: 
«Այս ուղղությամբ քայլեր արդեն կատարվել են, սակայն 
չպետք է բավարարվենք ձեռք բերածով, այլ 
առաջնորդվենք թանգարանների միջազգային ու 
առաջավոր փորձով: Այս առումով անելիքները շատ-շատ 
են»,- հավելեց նա: 
Լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար մինչ 
ասուլիսը շրջայց կազմակերպվեց թանգարանի 
ցուցասրահներում և պահուստային ֆոնդերում:  

Թանգարանը, որի ճարտարապետն է Ռաֆայել 
Իսրայելյանը, բացվել է 1978թ.: Այնտեղ ներկայացվում է 
հայ ժողովրդի էթնիկ մշակույթը և մայիսյան 
հերոսամարտերը: 2012թ-ի հունվարի 1-ից Հայոց 
ազգագրության և ազատագրական պայքարի 
պատմության ազգային թանգարանը համարվում է 
Թանգարանների միջազգային խորհրդի (ICOM) 
հիմնական անդամ: Թանգարանում գիտաօժանդակ 
նյութի հետ միասին պահպանվում է շուրջ 73934 
մշակութային արժեք: 6500 քմ ցուցադրական մակերեսի 
վրա ներկայացվում է հայերի նյութական, սոցիալական 
ու հոգևոր մշակույթը` հնագույն ժամանակներից մինչև 
մեր օրերը: Թանգարանում կազմակերպվում են հայոց 
ավանդական և ժամանակակից արվեստին, ինչպես նաև 
այլ ժողովուրդների էթնիկ մշակույթին վերաբերող 
ցուցահանդեսներ: 
HayNews.am 
 
Գերմանիային չէր հուզում Թուրքիայում 

հայերի սպանությունը. Նոր գիրքը 
պատմում է նրա մասնակցության 
մասին Հայոց ցեղասպանությանը 

 

 
 
Հունվարի 12, 2014թ. 
1915թ.-ի դեկտեմբերի 7-ին Կոստանդնուպոլսում 
Գերմանիայի դեսպան կոմս Վոլֆ-Մետերնիխը 
կայսերական կանցլեր Թեոբալդ ֆոն Բեթման-Հոլվեգին 
ուղղված նամակում գրում է. «Հայերի հետապնդման 
շուրջ մեր դժգոհությունը պետք է հստակ արտահայտվի 
տպագիր մամուլում, պետք է վերջ դնել թուրքերի 
հանդեպ մեր սիրահարվածությանը»: Կանցլերը 
պատասխանել է. «Պատերազմի ընթացքում դաշնակցի 
առաջարկովող հրապարակային նկատողությունը 
կդառնա նախադեպը չունեցող գործողություն: Մեր միակ 
նպատակն է Թուրքիային պահել մեր կողքին մինչեւ 
պատերազմի ավարտը՝ անկախ նրանից, հայերը կմեռնեն 
դրա հետեւանքով, թե՝ ոչ»: 
Ինչպես գրում է «Asbarez»-ը, Տորոնտոյում Զորյանի 
ինստիտուտը հայտարարել է «Հայերի 
ցեղասպանությունը. վկայություններ Գերմանիայի 
արտաքին գործերի նախարարության արխիվներից. 
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1915-1916թթ.» գրքի անգլալեզու տարբերակի 
հրատարակության մասին, որը նախկինում կազմել ու 
խմբագրել է Վոլֆգանգ Հուստը: Գրքում առկա են 
հարյուրավոր հեռագրեր, նամակներ ու 
հաշվետվություններ, որոնք գերմանացի պաշտոնյաներն 
Օսմանյան կայսրությունից ուղարկել է Բեռլին, որոնցում 
առկա են ցնցող մանրամասներ Հայոց ցեղասպանության 
իրականացման մասին:  Այդ փաստաթղթերը վկայում են 
երիտթուրքերի միանշանակ ցանկության մասին 
ցեղասպանություն գործել եւ գերմանական 
կառավարության պաշտոնական լուռ համաձայնության 
ու մասնակցության մասին: 
 

Մահացել է դիրիժոր Արամ 
Ղարաբեկյանը 

 

 
Հունվարի 11, 2014թ.  
 
Կյանքի 59-րդ տարում մահացել է անվանի հայ դիրիժոր 
Արամ Ղարաբեկյանը: Մշակույթի նախարարությունից 
հայտնեցին, որ Արամ Ղարաբեկյանը հանկարծամահ է 
եղել Միացյալ Նահանգներում: 
Արամ Ղարաբեկյանը ծնվել էր 1955թ. հուլիսի 7-ին, 
Բոստոնում: Սովորել է Բոստոնի «New England» 
կոնսերվատորիայում, որից հետո ուսումը շարունակել է 
Գերմանիայի Մայնց քաղաքում: Դիրիժորական արվեստ 
է սովորել Ֆրանկո Ֆերարայի մոտ: 1979թ. Գերմանիայում 
եղել է հանրահայտ Ս.Չելիբիդակեի աշակերտը: Սովորել 
է նաեւ Ջ.Դրուգմանի եւ Լ.Բերնշտայնի մոտ: Եղել է 
Հայաստանի պետական Կամերային նվագախմբի 
ղեկավարն ու դիրիժորը: 
1983թ. հիմնել է Բոստոնի «Սինֆոնովա» նվագախումբը, 
որը ղեկավարել է մինչ 1991թ.: Աշխատել է Կիեւի ռադիո 
եւ հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ եւ 
միասին թողարկել է «Ռոմեո եւ Ջուլիետ» սկավառակը, 
որից հետո Ուկրաինայի մշակույթի նախարարը 
դիրիժորին նշանակել է իր գլխավոր խորհրդական: 
Ղեկավարել է նաեւ Ուկրաինայի ազգային սիմֆոնիկ 
նվագախումբը ու Օպերայի եւ բալետի թատրոնը: 
Աշխատել է նաեւ Զագրեբի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ` 
որպես հրավիրված դիրիժոր: Հետագայում ղեկավարել է 
մի շարք նվագախմբեր` Հայաստանի եւ Ֆրեզնոյի 

ֆիլհարմոնիկ, Շրեվեպորտի, Հանգչջոուի եւ Զեջիանգի 
սիմֆոնիկ: 
1999թ. ամանորի նախաշեմին 6 տարբեր երկրներից 
կազմված նվագախմբով հանդես է եկել նոր 
հազարամյակին նվիրված համերգային ծրագրով, 
Չինաստանի Հանչժոու քաղաքում, որտեղ ներկայացրել է 
Բեթհովենի 9-րդ սիմֆոնիան: 
1988թ. արժանացել է ամերիկյան կոմպոզիտորների, 
հեղինակների եւ խմբագիրների (ASCAP) մրցանակին, 
1989թ.` Լյուսիեն Վուլսինի մրցանակին: Արժանացել է 
նաեւ Հարվարդի ասոցիացիայի երաժշտական 
մրցանակին, 2007թ.` ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործչի 
կոչմանը: 
 

Մահացել է Լեւոն Խեչոյանը 
08 Հունվարի 2014թ. 

 
Մահացել է արձակագիր, ազատամարտիկ Լեւոն 
Խեչոյանը: 
 
Լույսը ցավակցում է Խեչոյանի ընտանիքի անդամներին, 
հարազատներին, ընկերներին։ 
Նշենք, որ նա ծնվել էր 1955 թվականին` դեկտեմբերի 8-
ին։ 2000 թ. «Սև գիրք, ծանր բզեզ» վեպի համար 
արժանացել է ՀՀ պետական՝ «Ոսկե եղեգն» մրցանակին։ 
Մասնակցել է Արցախյան պատերազմին։ 
 
ÊáÑ»ñ 

 
Ø»ñ ²Ýó³Í Ö³Ù÷³Ý 

 
Â. Ô³ñ³Ë³ÝÛ³Ý êÇñ³ÏóÇ 

 
Øáï»ó³Ýù Ù»Í »ñÏ³ÃÛ³ ¹³ñå³ëÇÝ áñï»Õ ëå³ëáõÙ 

¿ÇÝ ù³É³ÝÃ³ñÝ»ñ` Â³Ã¿íáë Ù»Í å³åë, ØÏñïáõÙ 
Ø³ÝëáõñÛ³ÝÁ, Ø³Ùáõé³ÝÇ ·ÛáõÕ³å»ïÁ, ï»ÕÇë ²ÕμáõÉ³ÕÇ 
·ÛáõÕ³å»ïÁ, Ýáñ ¹åñáóÇ »ñÏáõ ßÇÝ³ñ³ñ í³ñå»ïÝ»ñÁ »õ 
Ù»½³ÝÇó ³é³ç í³½í½áÕ  ·ÛáõÕÇ ëáõñμ ·Çñù Ôàð²Ü 
Ï³ñ¹³óáÕ “Ø³ß³¹Ç ÙÇñ½³ è»½³ ê³ýý³ñÇÝ, áñÁ 
½³ñ¹³ñí³Í Ôàð²ÜÁ Ó»éùÇÝ åÇïÇ ³Ù»Ý Ý»ñë ÙïáÕÇ 
·ÉËÇÝ ûñÑÝ³Ýù Ï³ñ¹³ñ »õ  ã³ñ ÙÇïù áõ ³ãùÁ Ñ»é³óÝ»ñ` 
Çñ ³ëáõÃ»³Ùμ` Ý»ñë ÙïÝáÕÝ»ñÇ ßáõÝãÁ Ñ³É³É³óÝ»ñ:  
¼áõéÝ³ÛÇÝ Ýß³Ý ³ñÇ ¹³¹³ñ»Ý, å³ßïáÝ³Ï³Ý ÑÛáõñ»ñÁ 
Ùáï»ó³Ý ÙáõïùÇÝ… ÙïùÇë Ù¿ç Ùï³ÍáõÙ ¿Ç áñ »ñ³ÝÇ Ã¿ 
Ý³Ëù³Ý Ùûï»Ý³ÉÁ Ù»ñáÝù Çñ»Ýó Ó»íáí ÇÝãå»ë áñ ·Çï»Ý 
μ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ÑÛáõñ»ñÇÝ ÙÇ Ñ³ñ·³ÝùÇ ß³ñÅáõÙ ³Ý»Ý, 
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μ³Ûó áõñ³ËáõÃÛ³Ýë ã³÷ ãÏ³ñ »ñμ ÑÛáõñ»ñÁ ÙáõïùÇÝ 
Ùáï»Ý³ÉÇë, Í»ñ áõ ç³Ñ»É, Çμñ Ñ³ñ·³ÝùÇ Ýß³Ý μáÉáñÝ ¿É 
·ÉË³ñÏÝ»ñÁ í»ñóñÇÝ »í å³Ñ»óÇÝ Çñ»Ýó ¹áßÇÝ áõ »ë ÙÇ ùÇã 
¿É ½·³óí³Í` ³ÝáõÝ»ñááí Í³ÝáÃ³óñÇ… ëÏë»óÇ Â³Ã»õáë 
Ù»Í å³åÇóë.  å³ñëÏ»ñ»Ýáí Ý»ñÏ³Û³óñÇ… §ç»Ý³μ 
Â³Ã³íáõë Ô³ñ³Ë³ÝÛ³Ý, ÷»¹³ñ μá½áñ· ¿ ÙáÑÃ³ñ³Ù ¿ 
ÇÝç³Ý»μ í³ ç³¹ ³Ý¹³ñ ç³¹ ù³É³ÝÃ³ñ Õ³ñÇÛ» êÇñ³ù 
â³ñÙ³Ñ³É – ³ÛëÇÝùÝ. Ù»Í å³åÇë ³ÝáõÝÁ ï³Éáí, 
ë»ñáõÝ¹» ë»ñáõÝ¹ ø³É³ÝÃ³ñ êÇñ³ù ·ÛáõÕÇ ¶ÛáõÕ³å»ï¦… 
»í ½·³óÇ áñ ëÇñïë ·ÉÙ÷³ó »ñμ å³ßïáÝ»³ ÑÛáõñ»ñ»Á 
å³åÇë Ó»éùÁ ë»ÕÙ»ÉÇë ÏñÏÝáõÙ ¿ÇÝ §Ø»Í å³ïÇí áõÝ»Ýù 
ù»½ Ñ³Ý¹Çå»Éáõ áñ ½ÇÝíáñ Ô³ñ³Ë³ÝÛ³ÝÁ ùá ÂáéÝ ¿¦ »í 
Â³Ã»õáë Ù»Í å³åë ÙÇ Ó»éùÁ ¹áßÇÝ ÙÛáõë Ó»éùÁ ·ÉË³ñÏÁ 
Ó»éùÇÝ, Ã³ßÏÇÝ³Ï ãáõÝ»ñ »ñç³ÝÇÏ ³ñóáõÝùÇ Ï³ÃÇÉÝ»ñÁ 
ëñμ»ñ, Çñ ·ÉË³ñÏÇ åáãáí Ù³ùñ»ó ³ãù»ñáõÙ Éóí³Í 
Ñáõ½ÙáõÝùÁ… §ÙáýÃ³Ë³ñ³Ù…-å³ñÍ³Ýù áõÝ»Ù ³Ûë 
Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý¦ ³ë»Éáí ½ëåáõÙ Ñáõ½ÙáõÝùÁ »õ ·ÉË³ñÏÁ ¹áßÇÝ 
·ÉËáí ËáÝ³ñÑíáõÙ…ÝÙ³Ý³å»ë ù³É³ÝÃ³ñ ØÏñïáõÙ 
Ø³ÝëáõñÛ³ÝÇÝ –ØÏñïáõÙ ø»éáõÝ- Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÇë Ý³ ¿É 
Ñáõ½í»ó ³ë»Éáí §å³ñëÏ. Ê¿ÛÉÇ ËáßÑ³É ³Ù, Ñ³ÙãÇ ãÇ½Ç 
Ë»ÛÉÇ í³Ëï Ý³¹Ç¹³Ù - ³Ýã³÷ áõñ³Ë »Ù, ¿ëå»ë μ³Ý 
»ñÏ³ñ Å³Ù³ÝÏ ã¿Ç ï»ë»É¦: ²Ù»ÝùÇÝ Í³ÝûÃ³óÝ»Éáí μáÉáñÝ 
¿É Ñ³ñ·í»óÇÝ, í»ñçÇÝÁ Ïïáõñ ë³ñùáí í³ñå»ïÝ ¿ñ áñ Çñ 
ÂÇßÝÇ½ ·ÛáõÕÇ ³Ïë»ÝÃáí ³ë³ó §Ëáßí³ÕÃáÙ ù» Ç ¹³ëï³Ý 
¿ ¹áõ³½³ ¹ñ³Ëï ÙáÝ ¿ Ù³ßÑáõñ ù»ñ¹, ³ÉÑ³Ù¹áÉÉ³Ñ ù³ñáÙ 
ã³Õ ù»ñ¹  -³ë»ó Ã» μ³Ëï³íáñ »Ù ¿ë Ïïáõñ Í³ÍÏ»Éáõ 
å³ïÙáõÃÛ³Ý μ»ñáõÙáí ×³Ý³ãí»óÇ »í ·áñÍ»ñë ³Ûëï»Õ 
·³Éáõó Ñ»ïá ß³ï ¿ Ñ³çáÕ»É¦… ³Ù»ÝùÁ ·ÉáõËÝ»ñÁ 
μ³ñÓñ³óñÇÝ ¹åñáóÇ Í³ÍÏÁ Ý³Û»Éáí »í ·»Õ»óÇÏ áõ Ù³ùáõñ 
Í³ÍÏÇ ·»ñ³Ý»ñÁ ï»ëÝ»Éáí ÇÙ³óáÕÝ»ñÁ ËÝ¹³óÇÝ 
áñáíÑ»ï»õ ·Çï»ÇÝ ³Û¹ ·»Õ»ó»Ï ·»ñ³ÝÝ»ñÁ ·ÛáõÕÇ áñ 
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جمهور در بازديد از درمانگاه خيريه  دستيار ويژه رييس
 پسندم ارامنه: واژه اقليت را نمي

  آراكس نيوز 

 
 
دي ماه يعني دو روز فرا رسيدن سال نو  8جمهور صبح  دستيار ويژه رييس  

ميالدي در جريان بازديد از درمانگاه خيريه آوديسيان (درمانگاه ارامنه در 
جمهور  نارمك) در جمع مسئوالن و پرسنل اين خيريه، اعالم كرد كه هديه رييس

 ميليارد توماني است.به اين درمانگاه بنا به پيشنهاد وزير بهداشت، كمك يك 
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسين فريدون در 
ابتداي سخنان خود با اشاره به همزماني اين ايام سالروز تولد حضرت مسيح (ع) و 

واژه اقليت را "سال نوي ميالدي و تبريك اين ايام به هموطنان ارمني، گفت: 
است كه براي اين دوستان از واژه ايراني غيرمسلمان پسندم و به نظرم مناسب  نمي

  ."استفاده كنيم
آميز مسلمانان و غيرمسلمانان با  وي در ادامه با اشاره به زندگي مسالمت

آميز مسلمانان و غيرمسلمانان با  زندگي مسالمت"يكديگر در ايران،تصريح كرد: 
ما در آن زندگي  يكديگر در ايران بهترين الگو براي منطقه پرآشوبي است كه

  ."كنيم مي
كه در ايران مسلمانان و غيرمسلمانان با  جمهور با بيان اين دستيار ويژه رييس

كنند، يادآورشد:  هاي مختلف يكديگر برخورد مي احترام، با عقايد و مراسم
دكتر روحاني عنايت خاصي به اين ايامي كه در آن قرار داريم داشتند و "

نيز مشاهده كرديم چند روز قبل به ديدار خانواده شهداي  ها طور كه از رسانه همان
  ."ارامنه رفتند

اين نشان "هاي ارامنه در دفاع مقدس، گفت:  وي با اشاره به فداكاري
ها در كنار هم هستيم و عقايد و  دهد كه ما همه در روزگار سخت و گرفتاري مي

  ."آداب و رسوم مختلف مانع اتحاد ما نيست
در ادامه اين نگاه به پيشنهاد آقاي هاشمي وزير "د: فريدون تاكيد كر

هاي اين درمانگاه داشته باشيم و هديه  بهداشت قرار شد كمكي به حل گرفتاري
جمهور به اين درمانگاه بنا به پيشنهاد وزير بهداشت يك ميليارد تومان  رييس
  ."است

ژيك جمهور، سر به گزارش ايسنا، پس از پايان سخنان دستيار ويژه رييس
هاي ما  آزاريان رييس هيات امناي اين درمانگاه خيريه، گفت: در اين ايام بچه

آورد و ما نيز از هديه  اي مي منتظرند تا ببينند بابا نويل براي آنها چه هديه
  جمهور اطالعي نداشتيم و خيلي براي ما غيرمنتظره بود. رييس

  قدرداني كرد. جمهور به خاطر چنين كمكي تشكر و وي در ادامه از رييس
همچنين در اين مراسم روبرت بيگلريان نماينده ارامنه نيز خطاب به حسين 

جمهور برسانيد و حسن و  سالم ما را به رييس"فريدون و وزير بهداشت، گفت: 
  ."ظن ايشان تشكر و تقدير كنيد

ساختمان كنوني اين خيريه  82بر اساس اين گزارش، گفتني است در سال 
مجوز فعاليت  1383در خيابان سميه بوده به پايان رسيد و در سال كه پيش از اين 

ساله بود كه  24گرفت. اوديسيان بنا به گفته مسئوالن اين خيريه يك دانشجوي 
بر اثر بيماري آپانديس فوت كرد و سپس خانواده وي جهت گراميداشت ياد او 

  اين خيريه را با عنوان وي ايجاد كردند.
درمانگاه اوديسيان عالوه بر حسين فريدون دستيار ويژه در مراسم بازديد از 

جمهور، هاشمي وزير بهداشت، پيوندي رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد  رييس
گري  بهشتي، روبرت بيگلريان نماينده ارامنه و تعدادي از مقامات شوراي خليفه

ارامنه تهران و شمال و ... حضور داشتند و رييس هيات امناي اين خيريه 
  هاي مختلف اين خيريه ارائه كرد. توضيحات الزم را در جريان بازديد از بخش

   
جمهور و وزير  همچنين در جريان اين بازديد با حضور دستيار ويژه رييس

 بهداشت، لوح تقديري به رييس هيات امناي اين خيريه اهدا شد.
 

 شكنجه اسراي ارمني توسط جمهوري آذربايجان
  23/12/2013 آراكس نيوز 

 
 
سرباز ارتش ارمنستان كه به همراه دو سرباز ديگر در سال   ٬"يقيا هونانيان"

 نشريه با گفتگو در٬ميالدي به اسارت جمهوري آذربايجان درآمده بود 2003
توسط   ٬اسارت دوران در كه است كرده اعالم ارمنستان) مردم( "ژوقوورت"

ماموران جمهوري آذربايجان مورد شكنجه قرار مي گرفتند و حكومت باكو آن 
ا مجبور مي كرد كه يا زندگي در جمهوري آذربايجان را بپذيرند و يا به ها ر

 كشوري ثالث (به جز ارمنستان و روسيه) پناهنده شوند
 

كارشناس آذري: چرخش موضع آمريكا به نفع ارمنستان در 
 مساله قره باغ

 
 هاي نوآوري و فنون مركزˈ رييس و سياسي كارشناس ˈاوغلو احمد مبارزˈ
ديپلماتيك آمريكا را  دستگاه رفتارهاي برخي آذربايجان جمهوري در ˈسياسي

نشانگر چرخش ناگهاني و قاطعانه اين كشور به نفع ارمنستان در مناقشه قره باغ 
  دانست.

 يك در آذري كارشناس اين باكو، چاپ ˈاكسپرسˈبه نوشته روزنامه 
 افزايش را ارمنستان از خود حمايت آمريكا كه گفت باكو در مطبوعاتي نشست
  قره باغ در مبارزه با روسيه استفاده كند. مناقشه از دارد قصد و است داده

 در آمريكا سفير ˈهفرن جانˈوي از افزايش فعاليت هاي ديپلماتيك 
 جديد نماينده به آمريكا خارجه امور وزير ˈكري جانˈ هاي توصيه و ارمنستان

 عنوان به صلح مذاكرات روند در نظر تجديد بر مبني مينسك گروه در كشور اين
    بر رويكرد جديد آمريكا در منطقه ياد كرد. دال هايي نمونه
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اين كارشناس با بيان اين كه سياست آمريكا در منطقه، از جمله طوالني 
شدن روند حل و فصل مناقشه قره باغ كوهستاني به ضرر واشنگتن است، افزود: 

 اين سفارت ساختمان امكانات جنوبي، قفقاز منطقه در آمريكا ابزارهاي از يكيˈ
رمنستان است. اين ساختمان يكي از بزرگ ترين سفارت خانه ها در ا در كشور

تفنگدار  400الي 300سراسر جهان است و روسيه مي تواند اين ساختمان را كه 
دريايي آمريكا را در خود جاي داده است، تعطيل كند و بدين ترتيب به منافع 

  ˈآمريكا در قفقاز جنوبي لطمه بزند.
ي، گرايش آمريكا به سمت ارمنستان در روند به عقيده اين كارشناس آذر

حل و فصل مناقشه قره باغ ادامه خواهد يافت و اين موضع حتي به ساير 
كشورهاي منطقه نيز سرايت خواهد كرد. بنابراين تحوالت ياد شده بايد پيامدهاي 

    مهمي براي جمهوري آذربايجان داشته باشد.
 

 
 افزايس گردشگران ارمنستان

 

د ور، انتظار مي "خدمات حمايت از گردشگري " 2014بر اساس برنامه  
  درصد افزايش يابد. 10تعداد گردشگران بازديد كننده از ارمنستان با 

اين برنامه طي نشست ادواري هيئت دولت ارمنستان در تاريخ بيست و ششم 
ل نظر قرار خواهد گرفت. بايد تاكيد كرد اين ماه جاري ميالي مورد بحث و تباد

كه پروژه مطابق با اهداف سياست دولتي مي باشد و در صدد باال بردن سطح 
رقابتي زمينه هاي گردشگري در بازار بين المللي و تمديد دوره گردشگري مي 

  باشد.
 

ارمنستان دعوت به عضويت در منطقه مشترك حمل و نقل 
  پذيرفت هوايي اروپا را

 

ر مورد عضويت به منطقه ارمنستان دعوت اتحاديه اروپا جهت مذاكره د 
مشترك حمل و نقل هوايي اروپا را قبول كرده است. در اين مورد در گزارش 

اجراي خطوط هوايي "منتشره از سوي بنياد رقابت ملي ارمنستان تحت عنوان 
  تاكيد مي شود. "پايدار و رقابتي 

 

در صدد توسعه همكاري هاي خود با  "مايكروسوفت "
 ارمنستان

 

   
منستان در صدد رشد و در ار "مايكروسوفت "نمايندگي كورپوراسيون 

  ميالدي مي باشد. 2014توسعه همكاري هاي خود با ارمنستان در سال 
 " كورپوراسيون دفتر هاي همكاري و روابط آينده سال كه رود مي انتظار  

 با. يابد گسترش و رشد متوسط و كوچك تجارت نمايندگان و "مايكروسوفت
 كه است كرده اعالم مذكور دفتر رييس "بارسقيان گريگور " مطلب اين بيان
ي نيز رشد و تكنولوژ فناوري هاي زمينه در دوجانبه هاي همكاري آينده سال طي

  توسعه خواهد يافت.
  

 مركيباكو نگران عضويت ارمنستان در اتحاديه گ
 

مدير شعبه سياسي و اجتماعي نهاد رياست جمهوري  "علي حسن اف"
آذربايجان اعالم نموده است كه دولت باكو به طور رسمي مخالف عضويت 
ارمنستان در اتحاديه گمركي مي باشد و در اين خصوص ابراز نارضايتي كرده 

  است.
گفته  "ترند"به خبرنگار خبرگزري  "علي حسن اف "با بيان اين مطلب 

است كه دولت باكو نگران اين مي باشد كه بعد از عضويت ارمنستان در اتحاديه 
گمركي ، قره باغ به توسعه همكاري هاي سياسي و اقتصادي خود با ارمنستان 

  ادامه خواهد داد.

انتقاد رييس شوراي ايالت كاليفرنياي آمريكا از رويه 
 ) يه آرتساخ ( قره باغجمهوري آذربايجان عل

  آراکس نيوز 

   

آن دسته از اعضاء شوراي  در پي آنكه جمهوري آذربايجان اعالم كرد كه
اجازه ورود به جمهوري    ايالت مذكور كه به جمهوري قره باغ سفر كرده اند

با انتقاد از  رييس شوراي ايالت كاليفرنيا“جون پرس” .آذربايجان نخواهند يافت 
“ (!) ليست سياه” از باكو خواست نام وي را نيز در  اين اقدام جمهوري آذربايجان

 وع الورود به جمهوري آذربايجان قرار دهد.افراد ممن

 



 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  

  

ÈàôÚê 

Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³Ùë³·Çñ 

²ñïáÝ³ï»ñ »õ ·ÉË³íáñ ËÙμ³·Çñª 

¾¹.  ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý 

öáëï³ñÏÕ  15875-9488  Â»Ññ³Ý - Æñ³Ý 

¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëïª  louys_monthly@yahoo.com  
ÆÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ñ³ëó»Ýª    www.louysonline.com 

LOUYS 
Armenian Cultural and  Social  Monthly 

 

License-holder and Editor-in-Chief   
Ed. Baghdasarian 

www.Edic-Baghdasarian.com 
 

POBox 15875-9488  Tehran – Iran 
E-mail : louys_monthly@yahoo.com 
Internet  :   www.louysonline.com 

Â»ñÃÇ ¶ÇÝÁª Ð³ï³í³×³é -  5000 éÇ³É 
´³Å³Ýáñ¹³·ñáõÃÛáõÝª 

Æñ³Ýª  Ù»Ï ï³ñÇª   60,000 éÇ³É 
²ñï³ë³ÑÙ³Ýª   Ù»Ï ï³ñÇª  50 ²ØÜ ¹áÉ³ñ 

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

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

å³ñï³¹Çñ  ¿: 

Մարտակերտի 
 9 հերոսները 

 
 

2014-ի հունվարի 19-ին Մարտակերտից ոչ հեռու՝ 

Ջրաբերդի հենակետերի վրա ադրբեջանցի թուրքերի 

դիվերսիոն խմբի հարձակման և ջախջախման 

պատմությունը: 

Հիշեցնենք, որ 2014 թվականի հունվարի 19-ի լույս 

20-ի գիշերը՝ ժամը 23։50-ից մինչև 00։15-ի 

սահմաններում, արցախա-ադրբեջանական հակամարտ 

զորքերի շփման գծի հյուսիսարևելյան (Ջրաբերդ) և 

հարավարևելյան (Կորգան) ուղղություններում 

արձանագրվել են հակառակորդի դիվերսիոն խմբերի 

ներթափանցման միաժամանակյա փորձեր։ 

Ադրբեջանցիները գիշերը հարձակվել են մեծ 

խմբով, սակայն Արմենը նկատել է դիվերսանտներին, 

զգուշացրել զինակիցներին և սկսել դիմադրությունը։ 

Նույնիսկ ծանր վիրավոր վիճակում նա չի ընկրկել և 

շարունակել է դիմադրությունը։ Դա հայկական ուժերին 

հնարավորություն է տվել արագ կազմակերպվել և դեն 

շպրտել թշնամուն, պատճառելով մեծ քանակի 

կորուստներ։ 

Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի 

առաջապահ ստորաբաժանումները, հավա-ստանշելով 

ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերի 

գործողությունները, երկու ուղղություններում էլ անցել 

են կազմակերպված պաշտպանության և 

հակառակորդին պատճառելով զգալի մարդկային և 

նյութական կորուստ՝ հետ շպրտել իր ելման դիրքերը։ 

Բռնկված փոխհրաձգության արդյունքում 

հակառակորդի կողմից ստացած հրազենային 

վիրավորումից հյուսիսարևելյան ուղղությամբ 

տեղակայված մարտական դիրքում իր առջև դրված 

խնդիրը արիաբար կատարելու ժամանակ զոհվել է 

կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովհաննիսյանը։

Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո 

Սահակյանի հրամանով Արմեն Հովհաննիսյանը 

հետմահու պարգևատրվել է «Արիության համար» 

մեդալով։ Այդ պարգևի ամենաերիտասարդ 

մեդալակիրն է։ 
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واكنش باكو به تالش ايالت كاليفرنياي آمريكا براي تصويب 
  باغ قره قانوني در رابطه با

وزارت امور خارجه جمهوري آذربايجان در رابطه با قطعنامه پيشنهادي  - ايرنا - باكو 
ايالت كاليفرنياي آمريكا به ارگانهاي قانونگذاري اين كشور در راستاي 

 .به عنوان يك كشور مستقل واكنش نشان داد باغ قره شناسايي
 با مصاحبه در چهارشنبه روز آذربايجان خارجه وزارت سخنگوي ˈالمان عبداهللا افˈ
 سوي از بلكه ايالتها سوي از نه آمريكا خارجه سياستˈ: گفت ˈآپاˈرگزاري آذري خب

 و اصول ، بشر حقوق از دفاع قانونگذاران وظيفه و شود مي تعيين فدرال دولت
  .ˈاست المللي بين حقوق موازين

 اين كننده ارايه ˈگاتو مايكˈسخنگوي وزارت خارجه آذربايجان با اشاره به اينكه 
همكاري خود با البي ارمني را كتمان نمي كند و در سايت رسمي خود نيز به  پيشنهاد

 اولويت در بايد بشر حقوق و انساني ارزشهاي ˈاين مساله اشاره كرده است، افزود: 
   .ˈنشود شخصي سياسي مطامع فداي و بگيرد قرار

يكي وي تاكيد كرد: آمريكا از تماميت ارضي جمهوري آذربايجان حمايت مي كند و 
از كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل است كه اشغال اراضي آذربايجان را 

   .ˈمحكوم كرده است
به گفته عبداهللا اف،ناديده گرفته شدن همه اين مسايل از سوي مايك گاتو نشان دهنده 

  .تبعيت وي از البي ارمني و اولويت دادن به منافع شخصي از طرف وي است
 



 
  لويسلويس

LLOOUUYYSS  
AArrmmeenniiaann  MMoonntthhllyy  

ÈÈààôôÚÚêê 
Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³Ùë³·Çñ

 ISSN 1682-5446 

 

Հայ Մարտիկ Հերոսներ 
Նվիրվում է  Արմեն  Հովհաննիսյանի 

հիշատակին 

# 183, Հունվար  2014 Ã. No 183, January 2014 1392 شماره  183  دي ماه   

Լույս են տեսել 
Էդիկ Բաղդասարյանի 

ԻՐԱՆԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ը 10 ՀԱՏՈՐՈՎ 
ՀԱՅ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ը 

7 հատորով 
Հայ-պարսիկ դարավոր բարեկամությունը (պարսկերեն) 

 دوستي ديرينه ايرانيان و ارمنيان
ԻՐԱՆԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ը՝ 

(պարսկերեն) 2 ՀԱՏՈՐՈՎ 
جلد اول و دوم - رانیا انیارمن خیتار  

Աղվանք,  Ադրբեջան, Ոճրագործություն եւ  Ծավալապաշտություն 
(Պարսկերեն) ان، آذربايجانجنايت و توسعه طلبي،  ار  

 
Պատվիրելու համար դիմել edbagh@yahoo.com  

1-647-204-2414 
1-818-627-8643 


	Louys-183-External-A
	Louys-183-Internal-A
	Printed Version 183 Armenian-color
	Printed version 183 Persian-color 2
	Printed version 183 Persian-color 1
	Louys-183-Internal-P
	Louys-183-External-P



