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Քանի դեռ Թուրքիան չի ապաշխարել եւ 
չի քավել իր մեղքը, պատմության այդ էջը 

չի կարող փակվել 
 

 
 
Քանի դեռ Թուրքիան չի ապաշխարել եւ չի քավել իր 
մեղքը, պատմության այդ էջը չի կարող փակվել: Այս 
մասին հայտարարություն է տարածել ՀՀ 
պաշտպանության նախարարին առընթեր 
հասարակական խորհուրդը: 
Հայտարարությունում նաեւ ասվում է. 
«Հայոց ցեղասպանությունը պատմության մեջ տեղի 
ունեցած ամենազարհուրելի ոճրագործություններից է, 
որն  աղետալի հետեւանքներ ունեցավ հայ ժողովրդի 
համար: Զանգվածային կոտորածներին զոհ գնացին 
1,5 միլիոն հայ,  հարյուր հազարավոր հայեր դարձան 
գաղթական, հայ ժողովուրդը հայրենազրկվեց: 
Օսմանյան Թուրքիան կազմակերպեց եւ իրականացրեց 
այդ ոճրագործությունը` նպատակ ունենալով բնաջնջել 
հայությանը: 
Կատարվածը ոչ միայն հայության, այլեւ մարդկության 
դեմ գործած հանցագործություն է: Այն վաղեմության 
ժամկետ չունի, երբեւէ պետք է դատապարտվի, եւ հայ 
ժողովուրդն արդար հատուցում ստանա: 
Հայոց ցեղասպանությունն անհերքելի պատմական 
իրողություն է, որը ճանաչել եւ դատապարտել են 
աշխարհի ավելի քան քսան պետություն եւ 
միջազգային կազմակերպություն: Մինչդեռ Թուրքիան 
չի ցանկանում ընդունել ճշմարտությունը: 
Շարունակելով ժխտողական քաղաքականությունը` 
նա դառնում է անցյալի ոճրագործության մեղսակիցը: 
Մենք զորակցում ենք հայոց ցեղասպանության 
ճանաչման գործընթացն առաջ տանելուն 
նպատակաուղղված բոլոր քայլերին, քանզի դրանք 
ծառայում են պատմական արդարության 
վերականգնմանը եւ նոր ոճրագործությունների 
կանխմանը: 
Մենք մերժում ենք այդ հարցում դրսեւորվող 
շահախնդիր մոտեցումներն ու խուսանավումները եւ 
կոչ ենք անում աշխարհի առաջատար 
պետություններին ջանքեր գործադրել հայ ժողովրդի 
արդար իրավունքներն ու օրինական շահերը 
պաշտպանելու համար: 
Հայ ժողովուրդն իր լինելիությամբ հաղթել է 
ցեղասպանության դաժան արհավիրքին: Սակայն, 
քանի դեռ Թուրքիան չի ապաշխարել եւ չի քավել իր 
մեղքը, պատմության այդ էջը չի կարող փակվել: 
Պահանջում ենք ճանաչում եւ հատուցում»: 

صفحه سياهي از تاريخ ارمنستان كه به دست - 1915
 ترك ها نوشته شد

  
بي ترديد مي توان گفت كه در كشورهاي مختلف دنيا هيچ كودك ارمني پيدا نخواهد شد كه
درمورد نسل كشي ارامنه به دست ترك هاي جوان اطالعي در دست نداشته باشد. در تاريخ
بيست و چهارم آوريل همه ساله جوامع ارمني مقيم كشورهاي مختلف دنيا به ياد شهداي نسل

ن و مراسم هاي ديني بر پا مي كنند. هر سال ده ها هزار نفر و حتيكشي ارامنه شمع روش
ارامنه مقيم نقاط مختلف دنيا از محل يادبود شهداي نسل كشي ارامنه واقع در ايروان بازديد و
تاج گل نثار مي كنند. سال به سال تعداد كشورهايي كه نسل كشي ارامنه را برسميت مي

كشي ارامنه كه گاهي با حكوم مي كنند، افزايش مي يابد. نسلشناسند و اين جنايت خونين را م
شود، به نابودي عمدي و از عناوين ديگري چونهولوكاست ارامنه،[ كشتار ارامنه شناخته مي

هاي تحت كنترل امپراتوري عثماني در ريزي شده جمعيت ارمني ساكن سرزمين پيش برنامه
ميالدي) توسط دولتمردان عثماني و 1917 تا 1915خالل و درست پس از جنگ جهاني اول (

جمعي و نيز شود. عمليات در قالب كشتارهاي دسته رهبران قيام تركان جوان اطالق مي
پذيرفت. تبعيدهاي اجباري در شرايطي كه موجبات مرگ تبعيدشدگان را فراهم آورد، انجام مي

تا يك و نيم ميليون نفر برآوردكشي ارامنه به طور عام بين يك  امروزه تعداد كل قربانيان نسل
هاي قومي منطقه، از جمله آشوريان و يونانيان، نيز به است. در طي اين دوران ديگر گروه شده

اين محققان از برخي كه اي گونه به گرفتند قرار عثماني تركان ◌ٔ طريقي مشابه مورد حمله
اند. امروزه ن ترك دانستهمردا دولت قومي نابودسازي سياست همان از بخشي نيز را رويدادها

شود. هاي قرن بيستم شناخته مي كشي اين رويداد به طور گسترده به عنوان يكي از اولين نسل
عالوه بر دستگيري و اعدام ارامنه، جمعيت بسيار زيادي از مردان، زنان و كودكان ارمني از

وادار به راهپيمايي خانه و كاشانه خود تبعيد، بدون هيچ دسترسي به آب و غذا به قصد مرگ
در مسيرهاي طوالني و بياباني شدند. تجاوز و آزار و اذيت جنسي قربانيان توسظ نيروهاي

كشي هاي بسيار زيادي درباره نسل است. پژوهش متخاصم در طول تبعيد به دفعات گزارش شده
عي وشود. كه قريب به اكثريت آنها وقوع چنين نسل كشي را واق ارامنه انجام شده و مي

دانند. امروزه كشور ارمنستان خواهان به رسميت شناختن اين نسل كشي است انكارناپذير مي
نسل«اي از پذيرفتن اين واقعه با عنوان  رغم عدم انكار وقوع چنين واقعه اما دولت تركيه علي

خود داري كرده و وجود سياست سيستماتيك براي نابودي ارامنه را قبول ندارد. تركيه» كشي
اند. ها شده ها تركهاي بي دفاع نيز قرباني آشفتگي معتقد است كه در آن سالها عالوه بر ارمني

اخراج ارامنه اغلب اوقات با غارت، تجاوز و كشتار همراه بود. خيلي از اخراج شدگان كشته
نزديكي در شهري–هاي نزديك ديرالزور  شدند، يا از گرسنگي و بي سرپناهي در راه ارودگاه

از نفر هزار چندين. دادند دست از را جانشان –خانه فرات در كشور سوريه امروزي رود
از را جانشان -بود شده ساخته آنجا در كه– جنگي اسراي هاي ارودگاه در بيماري و گرسنگي

روي اول جهاني جنگ آغاز با ارمنيان تاريخ در بار مصيبت رويداد ترين بزرگ. دادند دست
نفري1‘750‘000 ارمني جمعيت ◌ٔ تصميم گرفت همه» تركان جوان« م دولت1915 در. داد

النهرين انتقال دهد. آنان ارمنيان عثماني را به رغم تعهد بسياري از كشور را به سوريه و بين
تزاري گراي مسيحي دشمن آنان به وفاداري ـ عناصر خطرناك خارجي و شريك در توطئه

»كشي نخستين نسل«دانستند. در آنچه بعدها  ق ميشر در عثماني فعاليتهاي زدن برهم براي
عام هاي خود رانده شده بودند، يا قتل م خوانده شد، صدها هزار ارمني كه از خانه20 ◌ٔ سده

شدگان جايي قومي، آن قدر پياده راه پيمودند تا جان باختند. شمار كشته شدند، يا در خالل جابه
تن برآورد شده است. عالوه بر اين، 1‘500‘000م 1923تا  1915ارمني در تركيه طي سالهاي

طي اين مدت دهها هزار تن از آنان به روسيه، لبنان، سوريه، فرانسه و اياالت متحده مهاجرت
مداران نفر از متفكران، نويسندگان، رهبران، و سياست 300، حدود 1915آوريل  24كردند. در 

ن سواك در استانبول دستگير و پس از انتقال بهارمني از جمله دانيل واروژان، سيامانتو، و روب
نفر از ارامنه بي 5000ها بطرز فجيعي بقتل رسيدند. همچنين در همان روز حدود  كشتارگاه

عام دسته جمعي مردم بي دفاع دفاع را در استانبول به كشتارگاه فرستادند كه اين سرآغاز قتل
ر پشت جبهه به بيگاري كشيده شدهعنوان سرباز د ارمني بود به ويژه مرداني كه به

شرق ◌ٔ عام و اخراج ارمنيان از سرزمين آبا و اجدادي خود در منطقه بودند.همزمان با قتل
◌ٔ م، نه تنها اموال قربانيان به تاراج رفت، بلكه كليه 1916و 1915هاي سال در فعلي ◌ٔ تركيه

آمدند ارمنيان به شمار مي فرهنگي و علمي مراكز مذهبي، بناهاي از غير كه ديرها، و كليساها
و در آنها آثار فرهنگي ارزشمندي وجود داشت، غارت شدند و بيش از بيست هزار نسخه

نويس كه قدمتي چندين صدساله و گاهي بيش از هزار سال داشتند نيز از ميان هاي دست كتاب
يان براي يافتنارمن هاي متروكه ها بناهاي تاريخي، همچون خانه رفتند. بعد از وقايع آن سال

هاي پنهان كندوكاو شدند، زيرا روستاييان ترك و كرد منطقه اين باور را داشتند كه گنج
   .اندهايشان پنهان كردهخانهدرراقيمتياموالكليهخودارمنيان با هدف بازگشت به خانه
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آرشيو ملي ارمنستان آماده صدمين سالگرد نسل كشي
  مي شود يانمنار

 

  

هزار سند موجود 12در حال حاضردر آرشيو ملي ارمنستان درمورد نسل كشي ارامنه 
به خبرنگاران گفته است كه در ماه "آماتوني ويرابيان"است. با بيان اين مطلب آقاي

ميالدي اين اسناد به نمايش گذاشته خواهند شد. شايان ذكر است 2015آوريل سال
آماتوني"اينترنت نيز مشاهده كرد. آقايكه اين نمايشگاه مي توان از طريق

همچنين تاكيد داسته است كه انتشار اسنادي درمورد نسل كشي ارامنه به "ويرابيان
زبان هاي خارجي ادامه دارد. يكي از اهداف فعاليت هاي آرشيو ملي ارمنستان نشان

آثاردادن اين واقعيت تاريخي مي باشد كه ترك ها نه فقط ارامنه را كشته، بلكه 
افزوده "ويرابيان"فرهنگي و تاريخي آنان را نيز ويران و تخريب كرده اند. آقاي 

ميليارد 2ميالدي ميزان خسارات وارد شده به ارامنه بيشتر از  1919است كه در سال
 .فرانك فرانسوي بوده است
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Մենք Քեզ հետ ենք Քեսաբ 
 
By Arax news 08/04/2014  

 
Թեհրանահայ համահավաք՝ ի զորակցություն 
քեսաբահայության 
Սույն թվի ապրիլի 6-ին, Թեհրանի հայաշատ Սասուն 
(Նարմաք) քաղաքամասի հայկական կառույցների՝ Սբ. 
Թարգմանչաց եկեղեցու խորհրդի, ՀՄՄ «Րաֆֆի» 
համալիրի, Աշխարհատեսների հայկական կենտրոնի, 
ՀՄՄ «Սիփան», Կանանց եկեղեցասեր, «Արմենուհի» եւ 
Փերիո Կրթասիրաց միությունների համատեղ 
նախաձեռնությամբ, Սբ. Թարգմանչաց եկեղեցու 
շրջափակում, տեղի ունեցաւ Քեսաբահայության 
զորակցելու համահավաք, որն սկսվեց Տերունական 
աղոթքով: 
Բացման խոսքով հանդես եկավ Արփի 
Ալահվերդյանը: Այնուհետ 
Տ. Կոմիտաս քհն.Ղարախանյանն ընթերցեց Թեհրանի 
հայոց 
թեմի առաջնորդ Տ. Սեպուհ արք.Սարգսյանի ուղերձը, 
ապա իր խոսքն ասաց Իրանի իսլ. խորհրդարանում 
Թեհրանի եւ հյուսիսային 
իրանահայության պատգամավոր դոկտ. Կարեն Խանլարյ
անը: 
Օրվա առիթով խոսեց նաեւ թեհրանաբնակ 
քեսաբցի բանաստեղծ ՄարտոՍնապյանը: Իսկ Կրթական 
խորհրդի 
նախագահ Նորայր Մեհրաբյանը,պարսկերենով, ընթերցե
ց Իրանի ու միջազգային ատյաններին ուղղված կոչը: 
Նախաձեռնող կառույցների միասնական խոսքը ուղղված 
քեսաբահայության ընթերցեց Արթին Բաղումյանն, ուր ի 
մասնավորի ասվում էր. 
«Մենք կոչ ենք անում ուպահանջում միջազգային ատյան
ներից և հանրությունից` գիտակցելովհակասիրիական ա
հաբեկչության բնույթը, իրենց ձայնը բարձրացնել Թուրքի
այիանմարդկային գործողությունների դեմ ու նեցուկ լինե
լ քեսաբահայությանը»: 
Վերջում փակման խոսքով կրկին հանդես եկավ Արփի 
Ալահվերդյանը: 

Համահավաքի ընթացքում ցուացդրվեցին 
շարժանկարներ եւ սալիկներ ու սփռվեցին երգեր: 
Ձեռնարկին իրենց ներկայությունն էին բերել համայնքի 
հոգեւոր դասը, Իրանում Հայաստանի Հանրապետության 
լիազոր եւ արտակարգ դեսպան պրն. Գրիգոր 
Առաքելյանն ու դեսպանատան աշխատակազմը, 
Թեհրանի հայոց թեմի Թեմական խորհրդի եւ 
Պատգամավորական ժողովի անդամներ, միությունների 
եւ մամուլի ներկայացուցիչներ ու հոծ թվով 
թեհրանահայեր: 
 

Հայոց ցեղասպանության 99-րդ 
տարելիցի հանձնախմբի նիստը 

Ատրպատականի Ազգ. 
Առաջնորդարանում 

19/04/2014  

 
Չորեքշաբթի 16 Ապրիլի 2014-ի երե֊կոյան ժամը 7-ին, 
Ազգային Իշխանության կողմից կյանքի կոչված հատուկ 
հանձնախումբը, բաղկացած Թեմի կյանքում գործող բոլոր 
Միություններից, Կազմակերպություն֊ներից եւ կրթական 
ու մշակութային կառույցներից, միասնական 
ծրագրավորումով կազմեց ձեռնարկների հայտագիրը, 
արժանավորապես նշելու համար Հայոց 
Ցե֊ղաս֊պանության 99-րդ տարելիցը Թեմում: 
Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերպ. Տ.Գրիգոր Ծ. Վրդ. Չիֆթճյանի եւ 
Թեմական Խոր֊հրդի հովանավորությունը վայելող սույն 
հանձնախմբի հանդիպմանը ներկա գտնվե֊ցին Թեմական 
Խորհրդի ներկայացուցիչներ, ներքին՝ ազգային, թե 
արտաքին՝ հա֊րաբերական բոլոր աշխա֊տանքների 
համադրումը կատարելու համար: 
Նշենք, թե այս տարի եւս, նման նախորդ տարիների, 
Ատրպատականի Հայոց Թեմը հավատարմությամբ 
կատարելու է Հայոց Ցեղասպանության նշումը, Ս. 
Պա֊տարագով եւ ազգային համաժողովրդական ծրագրով: 
Հայտնենք, թե Ուրմիո շրջանում եւս Ապրիլյան 
ձեռնարկները համադրվում են Գործակալական Խորհրդի 
աշխատանքով, ներառելով գաղութում գործող բոլոր 
Միություններին ու կազմակերպություններին, 
արժանավորապես հարգելու համար մեր նահատակների 
հիշատակը: 
Ատրպատականի հայոց թեմը հյուրընկալում է Գերմանացի 
ակադեմականների 
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Ատրպատականի հայոց թեմը 
հյուրընկալում է Գերմանացի 

ակադեմականների 
19/04/2014 

 
 
16 գերմանացի ակադեմականներ Երեքշաբթի 15 Ապրիլի 
2014-ին ժամանեցին Թավրիզ, որպես հյուրերը 
Ատրպատա֊կա֊նի Հայոց Թե֊մի: Տարբեր 
մասնագիտություններում հմտացած ակադեմական֊ները, 
որոնք մեծ մասամբ դասախոսում են Համբուրգի 
համալսարանում, Թավրիզ ժամանեցին հրա֊վերով 
Ատրպատականի Հայոց Թեմի Առաջնորդ՝ Գերպ. Տ. Գրիգոր 
Ծ. Վրդ. Չիֆթճյանի: Դասախոսական խմբի 
ղեկավարությունը ստանձնել էր Համ֊բուրգի 
համա֊լսա֊րանի դասախոս՝ Իշխան Չիֆթճյանը, որ նաեւ 
թարգմանի դեր էր կատարում: 
Սույն այցի գլխավոր նպատակն է ծանոթանալ 
Ատրպատականի պատմական Թեմին ու նրա եկեղեցական 
ու ազգային ժառանգությանը, դարավոր վանքերին ու 
հայկական կոթողներին, եւ հատկապես գերմանական 
ակադեմիայի շրջանակում ծանոթացնել հայկական 
կենդանի այն գաղութը, որը դարեր շարունակ ապրում է 
Ատրպատականի տարածաշրջանում: 
Երեքշաբթի կեսօրին, Ազգային Առաջնորդարանի «Էմիլ 
Հակոբյան» Դահլի֊ճում Թեմակալ Առաջնորդը 
պաշտոնապես ընդունեց հյուրերին: Հանդիպումը 
դա֊սախոսական ծրագրի վերածվեց, երբ իրեն ուղղված 
հարցերին պատասխանելու ընթացքում, Թեմակալ 
Առաջնորդը համապարփակ ծանոթություն տվեց դարավոր 
Թեմի վարչական կառույցի, ժողովական աշխատանքների, 
եկեղեցական կյանքի ու հասարակական ծառայության, 
կրթական համակարգի եւ մարդասիրական 
աշ֊խատանքների, Միութենական գործունեության ու 
կազմակերպությունների կատա֊րած նվիրյալ ծառայության 
մասին: 
Հանդիպման ներկա գտնվեց նաեւ Թեմական Խորհրդի 
ատենապետ՝ Պրն. Ռուբիկ Ջանանյանը, ողջունելով 
պաշտոնական հյուրերի ներկայությունը Թեմում: Սույն 
պաշտոնական հանդիպման մասնակցեց նաեւ Թավրիզի 
համալսարանի երկ֊րաչափական ամբիոնի վարիչ՝ Դոկտ. 
Բաղայի Մեհր, որ դարձյալ ողջույնի խոսքով հանդես եկավ: 
Ատրպատականի Հայոց Թեմի եկեղեցիների ու վանքերի 
այցելություն, ուսումնասիրություն, պատմության անցքերի 
գիտական ներկայացում եւ որոշ դրվագների 
վիպականացում մաս է կազմում խմբի աշխատանքային 
այցին։ 

Հայկական ձեռարվեստի 
ցուցահանդես Թավրիզում 

 
19/04/2014 20:20:00 

 
 
Երկուշաբթի 14 Ապրիլ 2014-ին, երե-կոյան ժամը 7-ին, 
Ազգային Առաջնորդարանի «Հ. Ոսկանյան» սրահում տեղի 
ու-նեցավ պաշտոնական բացումը «Հայկական 
Ձեռարվեստի Ցուցահանդես»ին, հո-վանավորությամբ 
Ատրպատականի Հայոց Թեմի Առաջնորդ՝ Գերպ. Տ. Գրիգոր 
Ծ. Վրդ. Չիֆթճյանի եւ Թեմական Խորհրդի: 
 
Ցուցահանեսը կազմակերպվել էր Հ.Օ.Միության Թավրիզի 
Մասնաճյուղի վարչության կողմից, որին մասնակցում էին 
տարբեր միություններ եւ անհատներ, իրենց կիրառական 
արվեստի գործերը ներկայացնելով: Ասեղնագործության, 
գորգագործության, հյուսվածեղենի, ուլունագործության եւ 
այլ կիրառական արվես֊տի նմույշների կողքին կային նաեւ 
նկարչական արվեստի գործեր թե՛ պաստառների վրա, թե՛ 
ջրաներկային եւ թե՛ կտավի վրա իրագործված 
տեսականիներով: Ցուցադրված էին հարսանեկան 
զգեստներ, սեղանի սփռոցներ, անկողինի ծածկոցներ ,
նրբահյուս մետաքսաթել ուսնոցներ, տոնական 
հարդարանքներ, ուլունքներով կերտված վզնոցներ ու 
թեւնոցներ, տարազահանդեսի համար հատկապես 
պատ֊րաստված զգեստներու մայր օրինակներ իսկական 
զարդանախշերով, ինչպես նա֊եւ այլ իրեղեններ, բոլորն էլ 
նրբակերտ աշխատանքով հագեցված: 
 
Մշակութասեր ներկաներ ցուցադրված հին թե նոր 
նմույշները դիտեցին, որոն֊ցից ոմանք ավելի քան 100 
տարվա հնություն ունեին: Իսկ ամբողջությամբ նոր 
աշ֊խատանքներ, հատկապես հախճապակիի վրա 
գծագրված օրինակները նաեւ վա֊ճառքի են դրվել, որոնց 
հասույթը տրամադրվելու է Հ.Օ.Միության մարդասիրական 
աշխատանքներին: 
 
Հ.Օ.Միության վարչության ուղղած իր խոսքի մեջ, Թեմակալ 
Առաջնորդը բարձրորեն գնահատեց մշակութային նման 
ծրագրեր կազմակերպելու նախաձեռ֊նությունը, որոնց 
միջոցով ազգային ստեղծագործ ոգին պահպանվում է ու 
աճում նոր սերնդի մոտ: Նշենք, թե պարմանուհիներ եւս 
իրենց ձեռային աշխատանքների նմույշներից զետեղել էին, 
թարմացնելով հինեն եկող ավանդության ուղին։  
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Էդվարդ Նալբանդյանը նամակ է հղել 
Բան Կի-Մունին. թեման Քեսաբի 

դեպքերն են 
 

Ապրիլ 02, 2014 | 18:36  
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 

մարտի 28-ին Սիրիայի հյուսիս-արեւմուտքում 
իրավիճակի սրման վերաբերյալ նամակ է հղել ՄԱԿ-ի 
գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին, որտեղ, 
մասնավորապես, ասված է. 
 
«Հայաստանն իր խորը մտահոգությունն է հայտնում 
վերջին շրջանում Սիրիայի հյուսիս-արեւմուտքում՝ 
առավելապես հայերով բնակեցված հինավուրց Քեսաբ 
քաղաքում եւ շրջակա 12 գյուղերում իրավիճակի սրման 
կապակցությամբ:  Հասանելի բոլոր վկայությունները եւ 
Քեսաբի աշխարհագրական դիրքը թույլ են տալիս 
եզրակացնել, որ վերջին հարձակումները, առանց 
որեւիցե կասկածի, իրականացվել են Թուրքիայի 
տարածքից սահմանը հատած, ալ-Քաիդայի հետ 
կապված ահաբեկչական խմբերի կողմից: Բռնի 
գործողությունները, որոնք մեծ մասամբ ուղղված էին 
քաղաքացիական բնակչության դեմ, հանգեցրել են տեղի 
բնակչության տեղահանմանը: Ծայրահեղական խմբերը 
պղծել են Քեսաբի հայկական եկեղեցիները, զգալի վնաս 
են հասցրել բնակիչների ունեցվածքին՝ արձանագրելով 
մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումների  
գորշ տեսարան: Միայն մի քանի տարեց մարդիկ են 
մնացել քաղաքում, ովքեր ի վիճակի չեն եղել հեռանալ: 
Այս սոսկալի հարձակումները մեծապես վտանգում են 
ՄԱԿ-ի ԱԽ կողմից միաձայն ընդունված 2139 եւ 2118 
բանաձեւերի իրականացումը, որոնք ուղղված են 
ճանապարհ հարթելու սիրիական ճգնաժամի լուծման 
համար: 

Հայաստանը բազմաթիվ առիթներով բարձրացրել է 
Սիրիայում զինված հակամարտության պայմաններում 
էթնիկ եւ կրոնական փոքրամասնությունների, այդ թվում 
հայերի, պաշտպանության անհապաղ 
անհրաժեշտության մասին, ովքեր հայտնվել են 
ծայրահեղ խոցելի իրավիճակում եւ դարձել են 
առաջնային թիրախներ: Քանի որ հումանիտար 
ճգնաժամը շարունակվում է, շատ կարեւոր է անհապաղ 
պահանջել թուրքական իշխանություններից 
ձեռնարկելու հրատապ քայլեր՝ ծայրահեղական խմբերի 
կողմից իր տարածքի հետագա օգտագործումը կանխելու 
համար: 
Քաղաքացիական բնակչության դեմ ուժի կիրառումը, 
անկախ նրանց էթնիկ կամ կրոնական 
պատկանելությունից, պետք է միանշանակորեն 
դատապարտվի: Միջազգային հանրությունը պետք է 
վճռական ջանքեր գործադրի տեղահանված մարդկանց՝ 
ներառյալ հայերի, ապահովությունը եւ 
անվտանգությունը երաշխավորելու համար, պայմաններ 
ստեղծելու իրենց բնակության վայրերը նրանց շտապ, 
անվտանգ եւ արժանապատիվ վերադարձի համար եւ 
ապահովելու անհրաժեշտ մարդասիրական օգնություն՝ 
իրենց հրատապ կարիքները հոգալու համար»: 
 

Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը 
հրաժարականի դիմում է ներկայացրել 

 

 
 
Ապրիլ 03, 2014  
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը 
հրաժարականի դիմումէ  ներկայացրել: Այդ մասին 
այսօր՝ ապրիլի 3-ին կայացած ՀՀԿ Գործադիր մարմնի 
նիստից հետո լրագրողներին հայտնել է ՀՀԿ մամուլի 
քարտուղար, ԱԺ փոխնախագահ Էդուարդ 
Շարմազանովը: 
Վերջինիս խոսքով, վարչապետը դիմումը ներկայացրել 
էր դեռ մեկ ամիս առաջ, սակայն հաշվի առնելով 
Մաքսային միության հետ կապված եւ այլ հարցեր, 
նախագահ Սերժ Սարգսյանը խնդրել էր մեկ ամիս 
սպասել: 
Էդուարդ Շարմազանովի խոսքով, վարչապետի դիմումը 
բավարարվել է: 



 

 

ÈàôÚê # 186  Ապրիլ  2014 Ã.  ¿ç 4

ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ
  

 
 

 
Հովիկ Աբրահամյանը՝ ՀՀ 13-րդ 

վարչապետ 
13 Ապրիլի 2014 - 15:37 
 Հայաստանի Հանրապետության 13-րդ վարչապետը 
Հովիկ Աբրահամյանն է: Այս մասին այսօր կայացած ՀՀԿ 
ԳՄ, այնուհետև խորհրդի նիստից հետո լրագրողների 
հետ հանդիպմանն ասաց ԱԺ փոխնախագահ, ՀՀԿ 
մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը: 
«Կուսակցության նախագահը գործադիր մարմնի 
անդամներին ներկայացրեց վարչապետի թեկնածուին: 
Գործադիր մարմինը հավանության արժանացրեց, իսկ 

այնուհետև խորհրդի նիստում քննարկեցինք և միաձայն 
ընդունվեց գործադիր մարմնի հավանությունը:  
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկով՝ Հայաստանի 
Հանրապետական կուսակցության կողմից Հայաստանի 
Հանրապետության վարչապետ է առաջադրվում 
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության 
նախագահի տեղակալ Հովիկ Աբրահամյանը»,-
հայտարարեց Շարմազանովը: 
Հիշեցնենք, որ ապրիլի 3-ին հրաժարական էր տվել ՀՀ 
վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը: Ըստ 
Սահմանադրության՝ 10-օրյա ժամկետում պետք է 
հայտարարվի նոր վարչապետի անունը, իսկ 
վերջնաժամկետը այսօր էր՝ ապրիլի 13-ին: 
Հովիկ Արգամի Աբրահամյանը ծնվել է 1958թ. հունվարի 
24-ին, Արարատի մարզի Մխչյան գյուղում: 
Ավարտել է Երեւանի ժողովրդական տնտեսության 
ինստիտուտը: 
Ծառայել է խորհրդային բանակում: 
1990-1991թթ. Բուրաստանի կոնյակի գործարանի բաժնի 
պետ: 
1991-1995թթ. Արտաշատի գինու-կոնյակի գործարանի 
տնօրեն: 
1995-1999թթ. ՀՀ Ազգային ժողովի առաջին գումարման 
պատգամավոր: 
1995-1996թթ. Արտաշատի քաղխորհրդի գործկոմի 
նախագահ: 
1996-1998թթ. Արտաշատի քաղաքապետ: 
1998-2000թթ. ՀՀ Արարատի մարզի մարզպետ: 
2000-2001թթ. ՀՀ տարածքային կառավարման եւ 
քաղաքաշինության գործունեությունը համակարգող 
նախարար: 
2001-2002թթ. ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարար: 

2002-2005թթ. ՀՀ տարածքային կառավարման եւ 
ենթակառուցվածքների գործունեությունը համակարգող 
նախարար: 
2005-2007թթ. ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարար` համակարգող նախարարի 
գործառույթներով: 
2007-2008թթ. ՀՀ փոխվարչապետ, ՀՀ տարածքային 
կառավարման նախարար: 
2008թ. ապրիլի 21-ին նշանակվել է ՀՀ նախագահի 
աշխատակազմի ղեկավար: 
2008թ. օգոստոսի 24-ին ընտրվել է ՀՀ չորրորդ 
գումարման Ազգային ժողովի պատգամավոր: 
2008թ. սեպտեմբերի 5-ին ՀՀ նախագահի հրամանագրով 
ազատվել է ՀՀ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի 
պաշտոնից: 
2008թ. սեպտեմբերի 29-ին ընտրվել է ՀՀ չորրորդ 
գումարման Ազգային ժողովի նախագահ: 
2011թ. նոյեմբերի 21-ին` հրաժարականի իր դիմումի 
համաձայն, Ազգային ժողովի նախագահի 
լիազորությունները դադարել են: 
2012թ. մայիսի 6-ին Ազգային ժողովի պատգամավոր է 
ընտրվել համամասնական ընտրակարգով Հայաստանի 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱԺԱՐԱԿԱՆՆ 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

Ղեկավարվելով Հայաuտանի Հանրապետության 
Uահմանադրության 55-րդ հոդվածի 4-րդ կետով և 
հիմք ընդունելով Հայաuտանի Հանրապետության 
վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ներկայացրած 
հրաժարականը` որոշում եմ. 
1. Ընդունել Հայաuտանի Հանրապետության 
կառավարության հրաժարականը: 
2. Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 
անդամներին` շարունակել պարտականությունների 
կատարումը մինչև նոր կառավարության 
կազմավորումը: 
3. Uույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում 
uտորագրման պահից: 
2014-04-03 
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Հանրապետական կուսակցությունից: 
2012թ. մայիսի 31-ին ընտրվել է ՀՀ հինգերորդ 
գումարման Ազգային ժողովի նախագահ: 
2005 թվականից ՀՀ Ազգային անվտանգության խորհրդի 
անդամ է: 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 
համալսարանի խորհրդի նախագահն է, նույն բուհի 
պատվավոր դոկտոր: Երեւանի պետական 
համալսարանի խորհրդի անդամ է: 
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության 
փոխնախագահն է, գործադիր մարմնի եւ խորհրդի 
անդամ: 
ՀՀ նախագահի 2012թ. դեկտեմբերի 28-ի հրամանագրով 
պարգեւատրվել է «Հայրենիքին մատուցած 
ծառայությունների համար» 1-ին աստիճանի մեդալով: 
Պարգեւատրվել է «Անանիա Շիրակացի» մեդալով, ՀՀ 
վարչապետի հուշամեդալով, «Մարշալ Բաղրամյան» 
մեդալով, «Ֆրիտյոֆ Նանսեն» ոսկյա հուշամեդալով, 
Հունաստանի խորհրդարանի ոսկե մեդալով, 
Թատերարվեստին մատուցած անգնահատելի 
ծառայությունների եւ Թատրոնի միջազգային օրվա 
առթիվ` Թատերական գործիչների միության Ոսկե 
մեդալով, Արցախի Հանրապետությանը մատուցած 
ծառայությունների համար` «Մեսրոպ Մաշտոց» 
շքանշանով, միջխորհրդարանական 
համագործակցության ամրապնդման գործում կարեւոր 
ներդրում ունենալու համար` ԱՊՀ ՄԽՎ ոսկե մեդալով, 
«Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի ԱԴԾ 
սահմանապահ վարչություն» հուշանշանով: 
Ամուսնացած է, ունի երեք զավակ եւ յոթ թոռնիկ: 
HayNews.am 
 

Բողոքի ակցիա ՀՀ-ում ԱՄՆ 
դեսպանատան առջեւ՝ Քեսաբի 

դեպքերի հետ կապված Թուրքիային 
դատապարտելու պահանջով  

 
Ապրիլ 02, 2014   
Մոտ մեկ տասնյակ քաղաքացիներ այսօր՝ ապրիլի 2-ին, 
բողոքի ակցիա անցկացրին ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատան 
մոտ՝ պահանջելով, որպեսզի ԱՄՆ-ն դատապարտի 
Թուրքիայի, որպես ՆԱՏՕ-ի անդամի գործողությունները 
սիրիական Քեսաբում։ 
«Մենք այստեղ ենք, որպեսզի մեր մտահոգությունը 
հասցնենք Քեսաբում հայ բնակչության 
տեղահանությունների հետ կապված, որոնց մասնակցել 
են թուրքական ռազմական ուժեր»,- լրագրողներին ասաց 
նախաձեռնության անդամ Լեւոն Հովհաննիսյանը։ 
Նրա խոսքով՝ ԱՄՆ-ը հայտարարել է, որ մտահոգված է 
կատարվածով, բայց Թուրքիային դատապարտող որեւէ 
հայտարարություն չի արել։ Ակցիային մասնակցում էին 
նաեւ քեսաբահայեր, որոնց խոսքով՝ ամեն ինչ, որ 
կատարվել է Քեսաբում, արվել է թուրքերի օգնությամբ։  

«Թալանել են քեսաբահայերի տները, բայց ոչ թե 
սիրիացիներն են թալանել, այլ վարձկան տեռորիստները։ 
Պահանջում ենք, որ ԱՄՆ-ը լուռ չմնա»,- հայտարարեց 
ակցիայի քեսաբահայ մասնակիցը՝ նշելով, որ իրենք դեռ 
հույս ունեն վերադառնալ իրենց ծննդավայր։ 
Ի դեպ, դեսպանատան առջեւ էին նաեւ «Ռոսիա» եւ 
«Միր» հեռուստաընկերությունների լրագրողները։ 
Քիչ անց ակցիայի մասնակիցներին մոտեցավ ԱՄՆ 
փոխդեսպան Կլարկ Պրայսը, որը լսեց նրանց պահանջը, 
ապա Քեսաբում կատարվածի մասին լսեց քեսաբահայից 
եւ վստահեցրեց, որ իր լսած ու տեսած ամեն ինչի մասին 
կտեղեկացնի դեսպանին։ 
Հիշեցնենք, որ մարտի 21-ի վաղ առավոտյան 
ահաբեկչական Ալ-Նուսա խմբավորման ջոկատները 4 
կողմերից լայնածավալ հարձակման են անցել Սիրիայի 
հյուսիսում հայերով եւ ալեւիներով բնակեցված 
Լաթաքիայի շրջան։ Թուրքիայի Հաթայ նահանգին 
սահմանակից Սիրիայի հայաբնակ Քեսաբի շրջանում 
ապրող 600 հայ ընտանիք տեղափոխվել են Լաթաքիա։ 
NEWS.am 
 

Տիգրան Սարգսյանը կանցնի 
դիվանագիտական աշխատանքի 

 
13 Ապրիլի 2014 
 Հայաստանի Հանրապետության արդեն նախկին 
վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը դիվանագիտական 
աշխատանքի կանցնի, այս մասին այսօր կայացած ՀՀԿ 
ԳՄ, այնուհետև խորհրդի նիստից հետո լրագրողների 
հետ հանդիպմանն ասաց ԱԺ փոխնախագահ, ՀՀԿ 
մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը: 
«Նիստում Հանրապետական կուսակցությունը 
շնորհակալություն հայտնեց Տիգրան Սարգսյանին: Նա 
կշարունակի իր աշխատանքը դիվանագիտական 
ծառայության մեջ: Նա անցնելու է դիվանագիտական 
աշխատանքի»,- նշեց Շարմազանովը՝ չհայտնելով, թե 
կոնկրետ ինչ պաշտոն է ստանալու նախկին 
վարչապետը: 
Հիշեցնենք, որ ապրիլի 3-ին ՀՀ վարչապետ Տիգրան 
Սարգսյանը հրաժարական էր տվել: 
HayNews.am 
 

Սփյուռքի նախարարությունում 
քննարկվել է Քեսաբի վիճակը 

 
Ապրիլ 01, 2014   
Հայաստանի սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի 
ղեկավարությամբ ապրիլի 1-ին տեղի ունեցավ 
Սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող 
միջգերատեսչական հանձնաժողովի հերթական նիստը, 
որին հանձնաժողովի անդամներից բացի մասնակցում 
էին նաեւ Քեսաբի իրադարձություններն 
ուսումնասիրելու նպատակով Սիրիա մեկնած ԱԺ 
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պատգամավորներ Սամվել Ֆարմանյանը, Թեւան 
Պողոսյանը, Արման Սահակյանը եւ Էդմոն Մարուքյանը: 
Օրակարգում որպես հրատապ խնդիր առաջինը 
քննարկվեց Քեսաբում վերջին օրերին տիրող 
իրավիճակին վերաբերող հարցը: 

 

 
 

ԱԺ պատգամավորներ Սամվել Ֆարմանյանը եւ Թեւան 
Պողոսյանը նիստի մասնակիցներին ներկայացրին 
Սիրիայում իրենց կատարած փաստահավաք 
գործունեության մանրամասները, Քեսաբում ստեղծված 
իրավիճակը եւ դրա հնարավոր զարգացումները: Նշվեց, 
որ  ՀՀ ԱԳՆ եւ դիվանագիտական կառույցների կողմից 
այս ուղղությամբ պատշաճ աշխատանքներ են տարվում: 
Կարեւորվեց խնդրի առնչությամբ հայկական 
տեղեկատվական դաշտում օբյեկտիվ տեղեկության 
տարածումը եւ հակամարտության կողմերի կողմնակալ 
դիրքորոշումները ներկայացնելուց խուսափելը: Քեսաբն 
ունի բնակչության մոնոէթնիկ կազմ եւ հիմնականում 
բնակեցված է հայերով: Այս պարագայում Քեսաբում 
տեղի ունեցող իրադարձությունները մարդու 
իրավունքների զանգվածային խախտման վառ օրինակ են 
եւ ՄԱԿ-ի հումանիտար ծրագրերը եւս պետք է 
աջակցություն ցուցաբերեն: 
 
Հրանուշ Հակոբյանը նշեց, որ ամենօրյա 
հեռախոսակապի մեջ է Քեսաբի քաղաքապետ Վազգեն 
Չափարյանի հետ հավաստի տեղեկություններ ձեռք 
բերելու եւ առկա խնդիրներին լուծում տալու 
նպատակով: Պետք է առավելագույնս հաշվի առնել 
սիրիահայերի ցանկությունները: Քեսաբահայերի՝ 
Հայաստան վերադառնալու պարագայում ՀՀ 
իշխանությունների կողմից կձեռնարկվեն միջոցներ 
նրանց օգնելու նպատակով: 
 
Ի գիտություն նշվեց, որ Հայաստան համահայկական 
հիմնադրամը հատուկ կոչով է հանդես եկել եւ 
քեսաբահայերի օգնության նպատակով դրամահավաք է 
սկսել: 
 

Այո՛, գրեթե 100 տարի է, ինչ ողջ 
միջազգային հանրությունը սպասում է, 

որ Թուրքիան ճանաչի Հայոց 
ցեղասպանությունը.  

Նալբանդյանի ելույթը Բրյուսելում 
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Այո՛, գրեթե 100 տարի է, ինչ ողջ միջազգային 
հանրությունը սպասում է, որ Թուրքիան ճանաչի Հայոց 
ցեղասպանությունը: Այս մասին, այսօր՝ ապրիլի 1-ին, 
Բրյուսելում Ցեղասպանությունների կանխարգելման 
միջազգային գիտաժողովի եզրափակիչ նիստում ունեցած 
իր ելույթում նշել է Հայաստանի ԱԳ նախարար Էդվարդ 
Նալբանդյանը: 
Ստորեւ ներկայացնում ենք նրա ելույթը. 
Ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել 
փոխվարչապետ պարոն Դիդյե Ռեյնդերսին` 
կազմակերպելու համար այս կարևոր համաժողովը` 
նվիրված ցեղասպանությունների կանխարգելմանը, 
Ռուանդայում ցեղասպանության քսանամյա տարելիցի 
կապակցությամբ: Ես նաև կցանկանայի 
շնորհակալություն հայտնել Գլխավոր քարտուղար Բան 
Կի Մունին և ԵԽ գլխավոր քարտուղար Թյորբյորն 
Յագլանդին՝ այս միջոցառմանն իրենց անձնական 
աջակցության համար: 
Ինչպես նշեց Ռուանդայի ցեղասպանությունը վերապրած 
Էսթեր Մուժավայոն՝ չորս շաբաթ առաջ Ժնևում տեղի 
ունեցած ցեղասպանությունների կանխարգելմանը 
նվիրված ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների խորհրդի 
բարձրաստիճան քննարկման ժամանակ` «Այսօր արդեն 
հայերի չորրորդ սերունդն է, որ դեռևս սպասում է»: Այո՛, 
գրեթե 100 տարի է, ինչ ոչ միայն հայերը, այլ ողջ 
միջազգային հանրությունը սպասում է, որ Թուրքիան 
ճանաչի Հայոց ցեղասպանությունը: Հաջորդ տարի 
կլրանա այս ողբերգության 100-րդ տարելիցը: Որպես մի 
ժողովուրդ, որը վերապրել է 20-րդ դարի առաջին 
ցեղասպանությունը` մենք մեծ բարոյական 
պատասխանատվություն ենք զգում  մեր ներդրումը 
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բերելու միջազգային հանրության ջանքերին՝ կանխելու 
մարդկության դեմ հանցագործությունները: 
1948թ. Ցեղասպանության կանխարգելման կոնվենցիայի 
ընդունումից հետո անցած  60 տարիներին Կամբոջայի, 
Ռուանդայի, Դարֆուրի և այլ ողբերգությունները ցույց 
տվեցին, որ բարի կամքը բավարար չէ մարդկության դեմ 
հանցագործությունների նոր դեպքերը բացառելու 
համար: 
 
Երբ մենք խոսում ենք անպատժելիության և 
դատապարտման բացակայության մասին՝ որպես 
ցեղասպանությունների կրկնության կարևոր պատճառ, 
շատերը մեջ են բերում 1939թ. ասված Հիտլերի խոսքը. 
«Ո՞վ է, ի վերջո, այսօր խոսում հայերի բնաջնջման 
մասին»: Բայց նույնիսկ իշխանության գալուց առաջ` 
1931թ., գերմանական թերթերին տրված իր 
հարցազրույցներից մեկում Հիտլերը մատնանշում է 
հայերի կոտորածը` որպես հնարավոր տարբերակ այլ 
ազգերի հանդեպ կրկնելու համար: Հասկանալի է, որ 
ցեղասպանությունների կրկնության կամ մարդկության 
դեմ հանցագործությունների նոր փորձերի առանցքային 
պատճառներից մեկը միահամուռ և համարժեք 
միջազգային արձագանքի բացակայությունն է: 
Ցեղասպանությունների կանխարգելումը 
պատասխանատվություն է, որը պետք է կիսվի 
միջազգային հանրության կողմից: Սա պահանջում է 
պետությունների կողմից քաղաքական 
հանձնառություններ՝ թույլ չտալու 
ցեղասպանությունների իրականացումը աշխարհի 
ցանկացած մասում` առանց ստորադասելու այս 
համամարդկային խնդիրը որևիցե 
աշխարհաքաղաքական հաշվարկների: 
 
Հասունացող ցեղասպան մթնոլորտի կանխումը 
ցեղասպանության կանխարգելման կարևոր հարթություն 
է: Անհրաժեշտ է չանտեսել և արմատախիլ անել այնպիսի 
ցեղասպան դրսևորումները, ինչպիսիք են ազգային, 
էթնիկ, ռասայական, կրոնական հողի վրա քարոզվող 
ատելությունը և թշնամանքը: Իհարկե, լիակատար 
կանխատեսումը ոչ միշտ է հնարավոր թվում, բայց 
հնարավոր է բացահայտել ցեղասպանության 
դրսևորումներին տանող վտանգավոր իրավիճակները և 
գոտիները: Միջազգային հանրությունը պետք է 
գնահատի ցեղասպան մթնոլորտի արմատները և 
պատճառները, որոնք հանգեցնում են այս սարսափելի 
հանցագործությանը և կանխի դրանք, քանի դեռ ուշ չէ: 
Ցեղասպանությունն աներևակայելի հանցագործություն է 
այն հասարակության համար, որը հիմնված է 
հանդուրժողականության և մարդու հիմնարար 
իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության 
վրա: 
 
Ժողովրդի հիշողության իրավունքը, իրավունքը 
իմանալու անցյալի ողբերգությունների պատմությունը՝ 
կրթության և հիշատակի միջոցով, առանցքային դեր 

ունեն ցեղասպանության կանխարգելման և 
դատապարտման ճանապարհին: 
Դա շատ կարևոր է, քանզի դառը փորձը ցույց է տալիս, որ 
ցեղասպանություն իրականացնողները տարբեր 
աշխարհագրական շրջաններում և տարբեր պատմական 
ժամանակահատվածներում արագորեն ըմբռնել և 
փոխառել են իրենց նախորդած ոճրագործների 
մարտավարությունը: Երիտթուրքերի Միության և 
առաջադիմության կոմիտեն Թուրքիայում, Նացիոնալ-
սոցիալիստական գերմանական աշխատավորական 
կուսակցությունը Գերմանիայում, Հուտուների հանուն 
ժողովրդավարության ազգային հեղափոխական 
շարժումը Ռուանդայում, նրանք բոլորն օգտագործել են 
հատուկ ռազմականացված խմբավորումները՝ որպես 
զանգվածային սպանությունների հիմնական 
իրականացնողներ: Դրանք էին Թեշքիլյաթ Մահսուսան, 
Շուցշտաֆֆելը, Ինտերահամվեն: Ակնհայտ են մի շարք  
նմանություններ ցեղասպան գործընթացներում, 
վերոհիշյալ և մարդկության դեմ իրականացված այլ 
հանցագործություններում, ինչպիսիք են զոհերի դեմ 
գործողությունները, նրանց ունեցվածքի բռնագրավումը, 
կոտորածների իրականացման ձևերը: 
 
Ցեղասպանությունների` Մեծ Եղեռնի, Շոահի, 
Կամբոջայի, Ռուանդայի, Դարֆուրի և այլ 
ցեղասպանությունների զոհերի հիշատակի  օրերին 
պետք է մոտենալ ճանաչման և հաշտեցման ուղղությամբ 
առաջ շարժվելու պատրաստակամությամբ: Իհարկե, 
իրական հաշտեցումը չի նշանակում անցյալի մոռացում 
կամ երիտասարդ սերունդներին ժխտողականության 
հեքիաթներով սնուցում: 
Քաղաքակիրթ աշխարհը վճռականորեն մերժում է 
ատելության, ռասիզմի հրահրումը, 
անհանդուրժողականության տարածումը, 
ցեղասպանության, մարդկության դեմ գործած 
հանցագործությունների ժխտումը՝ ազատ 
արտահայտվելու իրավունքի պատրվակով: Միջազգային 
ցեղասպանագետների կարծիքն այն է, որ ժխտումը 
ցեղասպանության շարունակությունն է: 
Տիկնայք և պարոնայք, 
 
Եզրափակելով ես կցանկանայի հիշատակել Հայաստանի 
կողմից նախաձեռնած և անցյալ տարի Մարդու 
իրավունքների խորհրդում կոնսենսուսով ընդունված 
Ցեղասպանության կանխարգելման վերաբերյալ 
բանաձևը, որի նպատակը միջազգային հանրության 
միասնական ջանքերով ապագայում 
ցեղասպանությունների կրկնության կանխարգելումն է: 
Այս բանաձևում սահմանված առանցքային մեխանիզմը 
վաղ կանխարգելման միջազգային կարողությունների 
հետագա զարգացումն է: Քաջալերող է, որ մարդու 
իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող 
մասնագիտացած միջազգային կառույցները իրենց 
առաջնային խնդիրն են դարձրել վաղաժամ զգուշացումը 
և ցեղասպանության կանխարգելումը»: 
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ՌԴ ԶՈՒ պատվիրակությունը 
ցեղասպանության զոհերի 

հուշարձանային համալիր է այցելել 
Ապրիլ 10, 2014   
Ռուսաստանի զինված ուժերի օդա-տիեզերական 
պաշտպանության զորքերի պատվիրակությունը 
Ծիծեռնակաբերդ` Հայոց ցեղասպանության զոհերի 
հուշարձանային համալիր է այցելել: Այս 
մասին NEWS.am-ի թղթակցի հետ զրույցում հայտնել է 
Հայոց ցեղասպանություն թանգարան-ինստիտուտի 
տնօրեն Հայկ Դեմոյանը: 
Նրա խոսքերով, պատվիրակությունը գլխավորել են օդա-
տիեզերական պաշտպանության զորքերի 
հրամանատարի առաջին տեղակալի շտաբի պետ 
գեներալ-լեյտենանտ Պավել Կուրաչենկոն, ԱՊՀ 
պաշտպանության նախարարների խորհրդի քարտուղար 
Ալեքսանդր Սինայսկին եւ ՀԱՊԿ միացյալ շտաբի պետ 
գեներալ-լեյտենանտ Ալեքսանդր Ստուդենիկինը: 
Գեներալ-լեյտենանտ Պավել Կուրաչենկոն ծաղկեպսակ է 
դրել հուշարձանին: Պատվիրակության անդամները եւս 
ծաղիկներ են դրել «Անմար կրակին» եւ մեկ րոպե 
լռությամբ հարգել անցած դարի առաջին 
ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակը: 
 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը 
ողջունում է ԱՄՆ Սենատի 

հանձնաժողովի ընդունած բանաձեւը 
 

 
 

Ապրիլ 12, 2014   
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը ողջունում է ԱՄՆ 
Սենատի արտաքին հարաբերությունների 
հանձնաժողովի կողմից Հայոց Ցեղասպանությունը 
ճանաչող թիվ 410 բանաձեւի ընդունման փաստը: 
Մայր Աթոռի տեղեկատվական համակարգից հայտնում 
են, որ այս խնդրին անդրադարձ է կատարվել այսօր՝ 
ապրիլի 12-ին, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի 
Միջեկեղեցական խորհրդի հերթական նիստում: 
«Միջեկեղեցական խորհուրդը նամակ է ուղղել ԱՄՆ 
Սենատի արտաքին հարաբերությունների 

հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսին` 
հանուն Հայ Եկեղեցու եւ Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի գնահատանք փոխանցելով նրան եւ 
հանձնաժողովի անդամներին: 
Նամակում մասնավորապես կարեւորվում է Հայոց 
Եղեռնի 100-ամյա տարելիցի սեմին Հայոց 
Ցեղասպանության ճանաչմանն ուղղված նման 
բանաձեւի որդեգրումը եւ ընդգծվում, որ այն խթան կլինի 
աշխարհում խաղաղության հաստատման, մարդկության 
դեմ գործված ոճրագործությունների կանխարգելման եւ 
դատապարտման  գործում»,-ասված է տարածված 
հաղորդագրության մեջ: 
 

Փորձագետ. Հայոց ցեղասպանության 
հարցը ԱՄՆ-ի համար քաղաքական 

առեւտրի առարկա է 
 

 
 

Ապրիլ 17, 2014  
Հայոց ցեղասպանության հարցը ԱՄՆ-ի համար 
քաղաքական առեւտրի առարկա է: Այս մասին, այսօր՝ 
ապրիլի 17-ին, մամուլի ասուլիսի ժամանակ 
հայտարարել է ԵՊՀ արեւելագիտության ֆակուլտետի 
փոխդեկան, թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը՝ 
մեկնաբանելով ԱՄՆ Սենատի արտաքին 
հարաբերությունների հանձնաժողովում Հայոց 
ցեղասպանության վերաբերյալ ընդունված բանաձեւին: 
Նրա խոսքով՝ նման քայլով պաշտոնական Վաշինգթոնը, 
մի կողմից ճնշում է գործադրում Թուրքիայի վրա, մյուս 
կողմից փորձում է սիրաշահել Հայաստանին՝ 
Ռուսաստանի եռւ Արեւմուտքի էլիտաների աճող 
հակադրության ֆոնին: 
Բացի այդ, Սպիտակ տունը հաշվի է առնում հայկական 
գործոնը առաջիկա ընտրությունների համատեքստում: 
«Ակնհայտ է, որ մենք գործ ունենք սառը քաղաքական 
հաշվարկի հետ, եւ ԱՄՆ-ի կողմից ձեռնարկվող քայլերը 
հայամետ ուղղվածություն չունեն»,-ընդգծել է 
թուրքագետը՝ հավելելով, որ թուրք-ամերիկյան 
հարաբերություններն իրենց արմատներով գնում են 
մինչեւ 1950-ական թվականները եւ հիմնված են 
փոխադարձ շահերի վրա: «Այսպիսով, քիչ հավանական 
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է, որ բարոյականության հարցը, այսինքն 
ցեղասպանության հարցը, կարող է գերակայել երկու 
գործընկերների քաղաքական շահին»,-ամփոփել է 
Մելքոնյանը: 
Հիշեցնենք, որ ԱՄՆ Սենատի արտաքին 
հարաբերությունների հանձնաժողովը ապրիլի 10-ին 
Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձեւ է 
ընդունել: 
 

Հայտնի է դարձել 2014-ի սկզբին 
Թուրքիա այցելած հայաստանցիների 

թիվը 
 

 
 

Ապրիլ 17, 2014  
Թուրքիա մեկնած հայաստանցիների թիվը 2014-ի 
հունվար-փետրվար ամիսներին կազմել է 6 435 հոգի։ 
Ինչպես NEWS.am-ը տեղեկանում է Թուրքիայի 
մշակույթի եւ տուրիզմի նախարարությունից, 2014-ի 
հունվարին Թուրքիա է այցելել 2 691 հայաստանցի, իսկ 
փետրվարին՝ 3 744։  
Նախորդ տարի հունվարին Թուրքիա էր այցելել 2600, 
փետրվարին՝ 4010 հայաստանցի։ 
Նշենք, որ 2013-ին Թուրքիա էր այցելել 73 հազար 365 
հայաստանցի, իսկ 2012-ին՝ 70 հազար 956: 
NEWS.am 

 

 
Ռուսաստանի ամենահարուստ 200 

գործարաներից 7-ն ազգությամբ հայ են 
17 Ապրիլի 2014   
Forbes-ը հրապարակել է Ռուսաստանի 200 
ամենահարուստ գործարարների ցուցակը: 
Այն գլխավորում է Металлоинвести-ի, Mail.ru Group-ի, 
Мегафони-ի, Евросеть-ի, DST Global-ի 60-ամյա ղեկավար 
Ալիշեր Ուսմանովը, ում կարողությունը գնահատվել է 

18.6 մլրդ դոլար: Նախորդ տարվա համեմատ այն 
ավելացել է 1 միլիարդով։ Forbes-ի ցուցակում ընդգրկված 
է 7 հայ գործարար։ Նրանց թվում առաջինը Магнит-ի 
համասեփականատեր, 46-ամյա Սերգեյ Գալիցկինն է`13-
րդ հորիզոնական, 10.3 մլրդ դոլար կարողություն։ 
Ташир-ի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը 26-րդ 
հորիզոնականում է` 4.3 մլրդ դոլար։Росгосстрах-ի 
գործադիր տնօրեն և РГС Банк-ի համասեփականատեր 
Դանիլ Խաչատուրովը 40-րդ հորիզոնականում է` 2.6 մլրդ 
դոլար։Ресо гарантия ապահովագրական ընկերությունը 
ներկայացնող Նիկոլայ Սարկիսովը 98-րդ 
հորիզոնականում են` 1.1 մլրդ դոլար:99-րդ տեղում 
գտնվում է նրա եղբայրը՝ Սերգեյ Սարկիսովը` 1.1 մլրդ 
դոլար։ Գործարար Ռուբեն Վարդանյանը 124-րդ 
հորիզոնականում է` 0.85 մլրդ դոլար։ 
Ալբերտ Ավդոլյանը գտնվում է 133-րդ հորիզոնականում՝ 
0.75 մլրդ։                                                         HayNews.am 
 

²ñó³Ë 
 

Թուրքական կայքը Արցախը որպես 
անկախ հանրապետություն է 

ներկայացնում 
 

  
Ապրիլ 11, 2014   
Ցուցահանդեսների կազմակերպմամբ եւ տուրիզմով 
զբաղվող թուրքական Fuarsepeti կայքում Արցախը 
ներկայացված է որպես անկախ պետություն, առանձին 
դրոշով եւ դրամական միավորով։ 
Կայքի «Երկրներ» բաժնում առանձին ներկայացված 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերաբերյալ 
նշված է, որ լեզուն հայերենն է, բնակչությունը՝ 138 
հազար, տարածքը՝ 4,400 քմ եւ դրամական միավորը՝ 
հայկական դրամ։ 
Արցախի նկարագրության մեջ նշվում է, որ Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետությունը անվանում են նաեւ 
Արցախի Հանրապետություն, որն իրավական առումով 
«պատկանում է» Ադրբեջանին, սակայն փաստացի 
անկախ պետություն է։ 
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Եվրախորհրդարանի նախագահ. ԵՄ-ն 
ֆինանսավորում է ղարաբաղյան 
հակամարտության խաղաղ 
կարգավորման ծրագիրը 

 

 
Ապրիլ 22, 2014 | 12:42  
ԵԽԽՎ հունվարյան նստաշրջանի ընթացքում ԵԽԽՎ 
հայկական պատվիրակության անդամ Նաիրա 
Զոհրաբյանը հարց էր ուղղել Եվրոպական  
խորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցին՝ 
Եվրոպական խորհրդարանի կողմից 2011 թվականի 
ապրիլի 7-ին ընդունված բանաձեւի կապակցությամբ,  
ուր նշված էր,  որ ԵՄ կառույցները պետք է չճանաչված 
պետություններում վստահություն ներշնչող ծրագրեր 
իրականացնեն եւ երկխոսություն ծավալեն 
քաղաքացիական հասարակության հետ։ Հայ 
պատգամավորը փորձել էր ճշտել,  թե ինչո՞ւ մինչ օրս 
որեւէ նման ծրագիր չի իրականացվում Լեռնային 
Ղարաբաղի հանրապետությունում եւ ինչո՞ւ ԵՄ 
ինստիտուտները չեն կատարում իրենց իսկ 
խորհրդարանի կողմից ընդունված բանաձեւը։ 
Ի պատասխան հայ պատգամավորի բանավոր հարցի,  
նախօրեին Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ 
Մարտին Շուլցը գրավոր նամակ է ուղարկել հայ 
պատգամավորին: Նամակում, մանսավորապես, ասվում 
է. 
«Հարգելի Նաիրա Զոհրաբյան, 
Շնորհակալություն եմ հայտնում Ձեր կողմից փետրվարի 4-
ին ուղարկված նամակի  համար, որտեղ,  հղում անելով 
եվրոպական խորհրդարանի կողմից ընդունված բանաձեւին, 
ասվում էր, որ ԵՄ-ն պետք  չճանաչված պետություններում 
ներգրավվի եւ զարգացնի այնպիսի ծրագրեր,  որոնք  
կնպաստեն վստահության եւ երկխոսության 
ամրապնդմանը չճանաչված պետություններում 
հասարակությունների միջեւ։ Դուք հատուկ ընդգծել էիք 
Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, որին  ես խոստացա 
պատասխանել գրավոր: 
07.04.2011-ի  ընդունված՝ Եվրոպական հարեւանության  
քաղաքականության վերանայման վերաբերյալ բանաձեւի 
շրջանակներում  ես կցանկանայի ընդգծել, որ այս հարցը 
բազմիցս քննարկվել  է անցյալում եւ մի շարք բանաձեւեր են 
ընդունվել: Այսպիսով, Եվրոպական խորհրդարանի համար 

ԵՄ-ի հիմնական նպատակն է խթանել վստահության 
ամրապնդմանը եւ քաղաքացիական հասարակության 
ներգրավվածությանը ոչ միայն  առաջնորդների, այլեւ 
քաղաքացիական կազմակերպությունների միջեւ: 
Լիագումարը, այսպիսով, կոչ  է անում Եվրոպական 
հանձնաժողովին աջակցել քաղաքացիական 
հասարակությանն ուղղված  ծրագրերին,  որոնք միտված են 
խթանելու հաշտությանը եւ տեղական բնակչության միջեւ 
շփումներին: 
Ավելին, 2012 թ-ին ընդունած 2 օրենքներում, որոնք 
վերաբերում  էին Լեռնային Ղարաբաղին,  Եվրոպական 
խորհրդարանը պահանջում է, որ Եվրոպական 
հանձնաժողովը եւ ԱԳԵԾ-ն  (Արտաքին գործերի 
եվրոպական ծառայություն)  աջակցեն  վստահության 
ամրապնդման միջոցառումներին, որոնք կտարածեն 
երկկողմանի խաղաղության, հաշտության, վստահության 
գաղափարներ: Բացի այդ, ԵՄ-ի ֆինանսավորած ծրագրերը 
նպատակ ունեն խթանելու փոխզիջմանը եւ խաղաղ 
կարգավորմանը: 
Ես ուրախ եմ մատնանշելու, որ այս խոսքերը գործ են 
դարձել: ԵՄ-ն այժմ ֆինանսավորում է «Եվրոպական 
համագործակցություն հանուն Լեռնային Ղարաբաղի 
հակամարտության խաղաղ կարգավորման» ծրագիրը: 
Այս բացառիկ նախաձեռնությունը նպատակ ունի դրական 
ազդեցություն ունենալ  հակամարտության կարգավորման  
գործընթացի վրա՝ իրականացնելով բազմազան ծրագրեր 
տեղական  գործընկերների հետ՝ խթանելու 
տարածաշրջանում տեւական խաղաղությանը: 
«Եվրոպական համագործակցություն հանուն Լեռնային 
Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման»  
ծրագիրը  համակարգում է այն գործողությունները, որոնք 
իրականացվում են տարածաշրջանում  5 հիմնական 
եվրոպական կազմակերպությունների կողմից՝ 
համագործակցելով տեղական գործընկերների հետ: 
Տեղական ՀԿ-ները, ինչպես նաեւ անհատները, որոնց 
հուզում է  Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, 
կարող են  մասնակցություն ունենալ: 
Իրապես, ԵՄ պատվիրակությունը Երեւանում 15.11.2013 թ-
ին ծրագրային առաջարկներ է ներկայացրել ԵՄ 
տարածաշրջանային դրամաշնորհների նախաձեռնության 
սխեմայի երկրորդ փուլում իրականացնելու համար: 
Առաջին փուլում, ըստ տեղեկատվության, բազմաթիվ 
սեմինարներ են կազմակերպվել, որոնք համախմբել են  
երիտասարդներին, կանանց, տեղահանվածներին, 
քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստներին, 
քաղաքական գործիչներին, լրագրողներին՝ խթանելու 
վստահության ամրապնդմանը: 
Ուստի, ես հույս ունեմ, որ քաղաքական խթան տալով նման 
նախաձեռնություններին, որոնց մենք լիովին հավատարիմ 
ենք  մնում,  Եվրոպական խորհրդարանը ամրապնդել է 
Եվրոպական միության միջնորդական կարողությունները՝ 
ուղղված հակամարտության կարգավարմանը, քանի որ 
մենք զգում ենք, որ դրանք անհրաժեշտ են երկխոսության 
արդյունավետության համար, ինչը  թույլ կտա վերանայել 
անցյալի իրադարձությունների պատկերացումները, 
հաղթահարելու ատելությունն ու վախը՝ 
մաքսիմալիստական դիրքորոշումների շուրջ 
փոխզիջումների գնալու համար»,- նշել է Շուլցը: 
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Հայկական արմատներով թուրք 
լրագրող. Ապրիլի 23-ից Ստամբուլի 
Թաքսիմ հրապարակում Հայոց 
ցեղասպանության հետ կապված 

ցույցեր են սկսվել 
 

 
 
Ապրիլ 23, 2014 
2005-ի ապրիլից թուրքական հասարակության մեջ շատ 
բան փոխվեց. Հայոց ցեղասպանության մասին 
գիտաժողով անցկացվեց, թուրքերը սկսեցին խոսել  
Ցեղասպանության մասին, ապրիլի 23-ին 
«Իրադրությունը Թուրքիայում եւ Հայաստանում 99 տարի 
անց» թեմայով քննարկմանը հայտարարել է հայկական 
արմատներով թուրք լրագրող, թուրքական «IMC»  
հեռուստաալիքի լրատվական ծրագրերի ղեկավար Արիս 
Նալչինը: 
 
Ըստ նրա՝ 2007թ., երբ սպանվեց «Ակօս» թերթի գլխավոր 
խմբագիր Հրանտ Դինքը, թուրքական 
մտավորականության որոշ ներկայացուցիչներ բողոքի 
ձայն բարձրաաացրեցին:  «Ապրիլի 24-ին Հայոց 
ցեղասպանության հարցով հավաքներ եղան, դա մեծ  
քայլ էր», -  Նալչինը: Նա ընդգծել է, որ բողոքող թուրք 
հասարակության շարքերում հիմնականում կարելի է 
տեսնել նոր եւ կրթված սերնդին: 
Ապրիլի 23-ից, այսինքն՝ այսօրվանից, հայտնել է Արիս 
Նալչինը, Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակում սկսվել են 
Հայոց ցեղասպանության հետ կապված ցույցերը,  իսկ 
ապրիլի 24-ին հավաքներ տեղի կունենան Թուրքիայի 
համալսարաններում:  Ըստ նրա՝ Դիարբեքիրում, 
Այնթափում, Անթալիայում հավաքներ կլինեն, իսկ 
Վանում ցույց է տեղի ունենալու: «Սակայն, չնայած դրան, 
Թուրքիայի կառավարության ժխտողական դիրքորոշումը 
չի փոխվել», - նշել է նա: 
NEWS.am 

Թուրքագետ. Հայոց ցեղասպանության 
միջազգային ճանաչման հարցը պետք է 
տեղափոխել իրավական դաշտ 
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Հայոց ցեղասպանությունը ժամկետային 
սահմանափակում չունեցող հանցագործություն է: Այս 
մասին, այսօր՝ ապրիլի 23-ին, «Իրավիճակը Թուրքիայում 
եւ Հայաստանում 99 տարի անց» թեմայով քննարկման 
ժամանակ հայտարարել է թուրքագետ Ռուբեն 
Մելքոնյանը: 
Նրա խոսքով՝ վերջին տարիներին հայ հասարակությունը 
ականատես է դարձել Թուրքիայում ընթացող նոր 
գործընթացների՝ կապված Հայոց ցեղասպանության 
փաստի հետ: Թուրքագետը նշել է, որ հայ 
հասարակության համար վերջին 10 տարիների 
ընթացքում նորություն էր Թուրքիայում Հայոց 
ցեղասպանության թեմայի քննարկումն ու 
ակտիվացումը, ինչպես նաեւ մի քանի իբր հայամետ 
նախաձեռնությունների իրականացումը, որի հետեւում, 
իրականում, այլ նպատակներ են թաքնված: 
Անդրադառնալով Հայոց ցեղասպանության 100-րդ 
տարելիցի նախաշեմին միջոցառումների 
նախապատրաստությանը, Մելքոնյանը նշել է, որ 
ավանդական միջոցառումներ կլինեն, կոնֆերանսներ, 
հրապարակումներ. «Բայց, առաջին հերթին, կարեւոր է, 
որ մենք Հայոց ցեղասպանության հարցը տեղափոխենք 
իրավական հարթություն: Երկրորդ, որ 100-րդ տարելիցի 
նախաշեմին կարողանանք ամփոփել մեր կրած 
նյութական եւ հոգեւոր կորուստները»,-ասել է նա: 
 

Թուրք կուսակցապետը Թուրքիային կոչ 
է արել առերեսվել Ցեղասպանության 

հետ 
Ապրիլ 23, 2014 | 12:46  
Թուրքիայի քրդական «Խաղաղություն եւ 
ժողովրդավարություն» (BDP) կուսակցության նախագահ 
Սելլահաթին Դեմիրթաշը հայտարարել է, թե ապրիլի 24-
ը առիթ է, որ Թուրքիայում առարեսվեն տեղի ունեցած 
բոլոր ողբերգությունների հետ։ 
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Ինչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական «Ակոս»-
ը, «Խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն» 
կուսակցության առաջնորդ Սելլահաթին Դեմիրթաշը 
նշել է, որ 1915-ի ապրիլի 24-ին Ստամբուլում 246 հայ 
մտավորականների աքսորով սկսվել էերիտթուրքերի 
կողմից հայերին ցեղասպանության ենթարկելու 
ընդարձակ նախաձեռնությունը։ 

 

 
«Ոչ թուրք եւ ոչ մուսուլման հանդիսացող բոլոր էթնիկ 
խմբերին այս հողերից մաքրելու ծրագիր է իրականացվել, 
իսկ հայերի նկատմամբ թշնամական վերաբերմունքը դեռ 
շարունակվում է։  Այս հողերում, որտեղ աշխատում ենք 
եղբայրություն կառուցել, ականատես ենք լինում, թե 
ինչպես են ստիպում «հայ» բառը որպես հայհոյանք 
ընդունել։ 
Թուրքիան պետք է առերեսվի պատմության հետ։ Ապրիլի 
24-ը առիթ է, որ Թուրքիայում առերեսվեն բոլոր 
ողբերգությունների հետ»,-ասել է քուրդ առաջնորդը՝ 
շեշտելով, որ կիսում է հայերի ցավը։ 
NEWS.am 

Վանի Աղթամարում 100 տարի անց 
հայերը նշել են Սուրբ Զատիկը  

 

 
Ապրիլ 23, 2014  
Վանի Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ եկեղեցում 100 տարի 
անց մի խումբ հայեր նշել են Սուրբ 
Զատիկը։ (ֆոտոռեպորտաժ) 
Ինչպես տեղեկացնում է NEWS.am-ի թղթակիցը Վանից, 
ապրիլի 20-ին,  «Նարեկավանք տուր» ընկերության 

կողմից կազմակերպված ուխտագնացության 
ընթացքում Հայաստանից ժամանած մի խումբ 
ուխտավորներ Վանա լճի Աղթամար կղզում այցելել են 
Սուրբ Խաչ եկեղեցի, միասին աղոթել, մոմ եւ խունկ 
վառել։ 
Ավելի ուշ, հայ ուխտավորները կղզում զատկի սեղանի 
շուրջ կրկին աղոթել են եւ «հավկիթ  խաղացել»։ 
Աղթամար կղզին իր հերթին աչքի է ընկել յուրահատուկ 
գեղեցկությամբ, որն արտահայտվել է կղզու հայտնի 
ծառատեսակ հանդիսացող ծաղկած նշենիներով։ 
 

Ամերիկացի փորձագետ. Թուրքիայի 
կողմից բռնագրավված Արեւմտյան 
Հայաստանի հայ բնակչությունը 
մշակությանի վերակենդանացման 

կարիք ունի 

 
Ապրիլ 22, 2014  
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման 
գործում հարկավոր է ԱՄՆ-ի առաջնորդությունը, ընդ 
որում այնպես, ինչպես որ մյուս հարցերում: Այդ 
մասին NEWS.am-ի հետ զրույցում հայտարարել է 
 Բրաունովյան համալսարանում (Փրովիդենս, Ռոդ-
Այլենդ, ԱՄՆ) գիտությունների թեկնածու Ադամ Սաքսը՝ 
հավելելով, որ այս հարցում անհրաժեշտ է նաեւ ԵՄ ու 
«Մեծ ութնյակի» ընդհանուր դիրքորոշումը:Ադամ Սաքսի 
խոսքով՝ հայ-թուրքական արձանագրությունները 
աշխարհառազմավարական իրականության ու 
պայմանների միջազգային հարց են: 
«Սակայն հայ-թուրքական հարաբերությունների 
հիմնական խնդիրը միջազգային իրավունքի եւ 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության 
չափանիշների համապատասխանությունն է այն 
փաստին, որ Արեւմտյան Հայաստանի հայ 
ժառանգությունը, որն ասյ պահին բռնագրավված է 
Թուրքիայի կողմից, մշակութային վերակենդանացման 
կարիք ունի: Ինչպես հայտնի է, եկեղեցիները 1 տոկոսը, 
որը մինչեւ հիմա դեռ դրա տարածքում, շատ վատ 
վիճակում են եւ ոչ մի կերպ պաշտպանված չեն»,- նշել է 
նա ու հավելել, որ գլխավոր առաջնահերթությունը հարցը 
դիվանագիտական բանակցությունների առարկա 
դարձնելն է: 
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«Անհրաժեշտ է համախմբել ողջ աշխարհի 
ժողովուրդներին. սա հարցի լուծման միակ ուղին է, իսկ 
Ֆրանսիայի օրինակն արդեն ցույց է տվել, որ Թուրքիայի 
սպառնալիքների ռազմավարությունը վստահության 
արժանի չէ եւ տեղ չունի միջազգային 
դիվանագիտությունում»,- ընդգծել է Ադամ Սաքսը: 
 

Դիարբեքիրի «Սուրբ Կիրակոս» 
եկեղեցում հայերը նշել են Զատիկը 

 

 
Ապրիլ 21, 2014 | 14:27  
Թուրքիայի հարավ –արեւմուտքի Դիարբեքիր քաղաքի 
հայկական «Սուրբ Կիրակոս» եկեղեցում նշել են 
Զատիկը: Հարյուրավոր հավատացյալներ ներկա են 
գտնվել Զատկի պատարագին, հայտնում է «Armenian 
Weekly»-ն: 
Ներկաների թվում էր նաեւ Դիարբեքիրի 
քաղաքապետարանի նորանշանակ ղեկավարներից 
Ֆիրաթ Անլին, ինչպես նաեւ նախկին քաղաքապետ Սուր 
Աբդուլա Դեմիրբաշը: 
 

 
Զատիկի պատարագից հետո եկեղեցում հայ աղջկա 
մկրտության արարողություն է տեղի ունեցել: Աղջկա 
ծնողները Սասունից են, այժմ ապրում են Ստամբուլում, 
սակայն անպայման ցանկացել էին մկրտել նրան «Սուրբ 
Կիրակոս» եկեղեցում: 

Եկեղեցում նույնպես ցուցահանդես էր բացվել` «Հայ 
ընտանիքի կորսված պատմության ապացույցներ` 
Դիլդիլյան եղբայրների օբյեկտիվով (1872-1923)» 
խորագրով: 

 
Նշենք, որ 1400 հավատացյալների համար նախատեսված 
Դիարբեքիրի «Սուրբ Կիրակոս» եկեղեցին կառուցվել է 
1376թ.` Անչեփեք թաղամասում, որը տեղի 
մահմեդականներն անվանում են «գյավուրների 
թաղամաս», քանի որ այստեղ մինչեւ Հայոց 
ցեղասպանությունը բազմաթիվ քրիստոնյաներ են 
ապրել:  «Սուրբ Կիրակոս» եկեղեցին 1980 թ.-ից 
ճակատագրի քմահաճույքին էր մատնվել: Սակայն 
Ստամբուլում բնակվող  Դիարբեքիրի հայերը եկեղեցու 
վերանորոգման համար ստեղծել էին  «Սուրբ Կիրակոս» 
հիմնադրամը: Ծախսերի 70% -ն իր վրա է վերցրել 
հիմնադրամը, իսկ 30% -ը` Դիարբեքիրի 
քաղաքապետարանը: 
 

Թուրքիայում քվեաթերթիկի վրա 
հայերենով հարց. Ո՞ւր են այս երկրի 
պատմական կուսակցությունները 

 
 

Ապրիլ 02, 2014 | 16:09  
Թուրքիայում մարտի 30-ի ՏԻՄ ընտրությունների հետ 
կապված ստամբուլահայ Մելիսան ֆեյսբուքյան էջում 
տեղադրել է քվեաթերթի լուսանկար, որում հայերենով 
ուշագրավ հարցադրում է արված։ 
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Լուսանկարում երեւում է սեղանի վրա դրված 
քվեաթերթիկ, որի վրա հայերենով գրված է. «ՀՅԴ-ՍԴՀԿ-
ՌԱԿ. ուր են այս երկրի պատմական 
կուսակցությունները»։ 
Մելիսան լուսանկարի տակ թողել է հետեւյալ 
մեկնաբանությունը. «Թուրքիայի քվեարկությունից»։ 
 

Թուրքական ամոթ. Հայ թեկնածուի 
անունը չի եղել քվեաթերթիկի վրա 

 

 
Ապրիլ 02, 2014 | 12:47  
Թուրքիայում մարտի 30-ի ՏԻՄ ընտրություններում 
խայտառակ միջադեպն է հայտնի դարձել։ Թաղապետի 
թեկնածու առաջադրված հայազգի Ժակլին Քուրթի 
անունը բացակայել է քվեաթերթիկների վրա։ 
Թուրքական Vatan պարբերականի փոխանցմամբ՝ 
Ստամբուլի Ֆաթիհի շրջանի Ջերրահփաշայ 
թաղամասում թաղապետի թեկնածու առաջադրված 
Ժակլին Քուրթի անունը բացակայել է Դավութփաշա 
լիցեյում տեղակայված ընտրական տեղամասում 
քվեարկության ներկայացված քվեաթերթիկների վրա։ 
Այդ տեղամասում ընտրողները հետաքրքվել են, թե ինչու 
չկա Ժակլին Քուրթի անունները եւ ստացել պատասխան, 
թե նման թեկնածու չկա։ 
Ժակլին Քուրթը հայտնել է, թե հիշյալ տեղամասի 
պատասխանատուների նկատմամբ հայց է 
ներկայացնելու։ 
 

Պոլսո հայոց պատրիարքարանը 
քեսաբահայերին օգնելու կոչ է արել 

Ապրիլ 09, 2014   
Ստամբուլում Հայոց պատրիարքարանը Քեսաբի 
դեպքերի հետ կապված հայտարարություն է տարածել՝ 
կոչ անելով ստամբուլահայերին աջակցություն 
ցուցաբերել տեղահանված քեսաբահայերին։ 
Պոլսո հայոց պատրիարքարանի հայտարարության մեջ 
նշվել է, թե հայ ժողովրդի համար պարտականություն է 
օժանդակել եղբայրներին՝ հատկապես Սուրբ Զատկի 
տաղավարի պատրաստության շրջանում։ 
«Պատրիարքական Աթոռի հոգեւորականների դասը 
քեսաբահայերին օգնելու արշավը բացել է՝ հատկացնելով 
5 հազար լիրա օժանդակություն։ Թող Տերն օրհնի 
նվիրատուներին եւ բարեգործներին եւ հեռու պահի ամեն 
փորձությունից եւ աղետից»,-նշվել է պատրիարքարանի 
հայտարարության մեջ։ 

ØÇç³½·³ÛÇÝ 
 
Էրդողանը ապրիլի 24-ից առաջ ուղերձ 

է հղել հայերին 

 
Ապրիլ 23, 2014  
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը առաջին 
անգամ ապրիլի 24-ի հետ կապված հանդես է եկել 
հայտարարությամբ, որը տեղադրվել է վարչապետի 
պաշտոնական կայքում։ 
«Մեր հայ քաղաքացիների եւ ամբողջ աշխարհի հայերի համար 
հատուկ նշանակություն ունեցող ապրիլի 24-ը կարեւոր առիթ է 
ազատորեն կիսել իրենց մտքերը։ Օսմանյան կայսրության 
վերջին տարիները անկախ կրոնից եւ էթնիկ խմբից՝ հայ, թուրք, 
քուրդ, արաբ եւ մյու միլիոնավոր օսմանցի քաղաքացիների 
համար դժվար ժամանակաշրջան լինելն անհերքելի է։ 
Այդ ժամանակաշրջանում ինչպես օսմանյան կայսրության 
ցանկացած քաղաքացու, հայերի վերապրած ցավերը, 
հիշողությունները հասկանալը եւ կիսելը եւս մարդկային 
պարտականություն է։ 
1915-ի իրադարձությունների հետ կապված տարբեր մտքերն ու 
տեսակետները ազատորեն արտահայտելը ժողովրդավարական 
մշակույթի եւ ժամանակի անհրաժեշտությունն է։ Իհարկե, 
Թուրքիայում կգտնեն նաեւ այնպիսիները, ովքեր այդ ազատ 
մթնոլորտը կքննադատեն։ 
Սակայն չի կարող ընդունելի լինել 1915-ի իրադարձությունները 
Թուրքիայի դեմ որպես պատճառ օգտագործելը եւ դարձնել այն 
քաղաքական հակամարտություն։ Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած իրադարձությունները 
բոլորիս համատեղ ցավն է։ Այդ ցավոտ ժամանակաշրջանը 
արդար հիշողության հեռանկարով նայելը մարդկային եւ 
գիտական պատասխանատվություն է։ 
Առաջին համաշխարհայինի ընթացքում, որին զոհ գնացին 
ամեն կրոնից եւ ազգից,  տեղահանության նման ոչ մարդկային 
հետեւանքներ ծնած իրադարձությունները չպետք է արգելք 
հանդիսանան թուրքերի եւ հայերի միջեւ համակրանքի 
ստեղծմանը եւ մարդկային վերաբերմունքին։ 
Այսօր աշխարհում պատմությունից քեն պահել եւ նոր կռիվների 
առիթ տալը անընդունելի է եւ մեր համատեղ ապագայի 
կառուցման տեսանկյունից էլ օգտակար չէ: 
Այս հասկացությամբ, մենք, որպես Թուրքիայի 
հանրապետություն, 1915-ի իրադարձությունների գիտական 
ուսումնասիրման համար պատմաբանների համատեղ 
հանձնաժողով ստեղծելու կոչ արեցինք։ Այդ կոչի 
վավերականությունը պահպանվում է։ Թուրք, հայ եւ 
միջազգային պատմաբանների կատարելիք աշխատանքը 1915-
ի իրադարձությունների լուսաբանմանը եւ պատմության ճիշտ 
ընկալման համար կարեւոր դեր են խաղալու։ 
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Այս համատեքստում մեր արխիվներն օգտագործման համար 
բացել ենք բոլոր ուսումնասիրողների համար։ Այսօր մեր 
արխիվներում գտնվող հարյուրհազարավոր փաստաթղթեր 
բոլոր պատմաբանների առջեւ բաց են։ 
Թուրքիան, ապագային վստահ նայող երկիր, պատմությունը 
ճիշտ հասկանալու համար գիտական եւ ընդարձակ 
աշխատանքները մշտապես աջակցել է։ Ցանկացած էթնիկ խմբի 
եւ կրոնի ներկայացուցիչ հարյուրավոր տարիներ միասին 
ապրած, արվեստից մինչեւ դիվանագիտություն, պետական 
աշխատանքներից մինչեւ առեւտուր ցանկացած ոլորտում 
համատեղ արժեքներ ստեղծած Անատոլիայի ապրողները հիմա 
էլ ունակ են նոր ապագա ստեղծել։ 
Նմանը չունեցող աշխարհագրական տարածքի ժողովուրդները, 
ովքեր ունեն նման ավանդույթներ եւ սովորույթներ, 
20-րդ դարի սկզբին իրավիճակի հետեւանքով կյանքից 
հեռացած հայերին հոգիներին հանգստություն են ենք մաղթում, 
նրանց թոռներին էլ հայտնում մեր ցավակցությունը։ 
Հարգանքով հիշատակում ենք նաեւ միեւնույն 
ժամանակաշրջանում նույն իրավիճակի հետեւանքով 
մահացած էթնիկ եւ կրոնական բոլոր խմբերին պատկանող 
օսմանյան քաղաքացիներին»,-նշվել է Էրդողանի 
հայտարարության մեջ։ 
NEWS.am 

ՀՑԹԻ-ի տնօրեն Հայկ Դեմոյանի 
պատասխանը Էրդողանի 
հայտարարությանը 

24.04.2014  

 
 

Հարգելի վարչապետ, 
 
Ինձ համար զարմանալի է, որ Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի ընթացքում Օսմանյան կայսրության 
կառավարության կողմից հայերի և այլ քրիստոնյաների 
հանդեպ իրականացված ցեղասպանությունից 99 տարի անց 
Թուրքիայի այսօրվա առաջնորդը պարզապես ցավ է հայտնում 
«1915թ. իրադարձությունների համար» ապրիլի 24-ի՝ 
Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի նախօրեին: Պետք է 
խոստովանեմ, որ սա կարևոր քայլ է, բայց, ցավոք, այն ուղղված 
չէ ճշմարտության բացահայտմանը, պատմության հետ 
առերեսմանը, ինչպես նաև Հայաստանի և Թուրքիայի միջև 
համերաշխության հաստատմանը: 
Ցավոք, Ձեր հայտարարությունը պարունակում է Թուրքիայի 
պաշտոնական դիրքորոշումն արտահայտող տարրեր, որն 
իրականության հետ ոչ մի առնչություն չունի: Թույլ տվեք նշել, 
որ այսօր շատ թուրքեր արդեն չեն հավատում Ձեր իսկ նշած 
«1915թ. իրադարձություններին» ինչպես Դուք այն անվանում 
եք: Դատելով թուրք այցելուների՝ Հայոց ցեղասպանության 
թանգարան-ինստիտուտի տպավորությունների մատյանում 
թողած գրառումներից, նրանք բոլորն էլ ցանկանում են իմանալ 
ողջ ճշմարտությունը, որը խեղաթյուրվել և թաքցվել է իրենցից 
Թուրքիայի պատմության ընթացքում: 

Կա մի պարզ և հզոր արտահայտություն՝ «ճշմարտությունն 
ազատություն է տալիս»: Սակայն հանդես գալով նման 
արտահայտությամբ` Դուք փորձում եք ապակողմնորոշել թուրք 
երիտասարդությանը: Թույլ տվեք հիշեցնել Ձեզ, որ Ձեր 
հայտարարությունը հրապարակվեց Թուրքիայում Twitter կայքի 
արգելափակումից մի քանի օր հետո, ինչը ոտնահարում է 
թուրք երիտասարդության խոսքի ազատության հիմնարար 
իրավունքը:  
Ձեր հայտարարության մեջ Դուք օգտագործում եք 
«ժողովրդավարություն», «խաղաղություն», «օրենքի 
գերակայություն», «հանդուրժողականություն» և 
համընդհանուր այլ արժեք ներկայացնող հասկացություններ:  
Թույլ տվեք հարցնել՝ ինչո՞ւ եք օգտագործում այդ բառերը, երբ 
Թուրքիան առ այսօր փակ է պահում Հայաստանի հետ 
սահմանը, երբ Հրանտ Դինքի սպանությունը 
կազմակերպողներն այսօր ոչ միայն չեն պատժվում, այլև 
մեծարվում են Թուրքիայում, երբ հայկական հուշարձանների 
գոյությունը վտանգված է, իսկ ծայրահեղ իսլամիստների 
հարձակումը հայաբնակ Քեսաբի վրա կազմակերպվեց 
Թուրքիայի կողմից: 
Հյուսիսային Կիպրոսը շարունակում է բռնազավթված մնալ 
Թուրքիայի կողմից: Ավելին, ադրբեջանցի սպաները վարժվում 
են տեղի թուրքական ռազմաբազաներում և հմտանում 
«տարբեր գործիքներով մարդ սպանելու մեջ»: Ես մեջբերեցի 
ադրբեջանցի սպա Ռամիլ Սաֆարովի բառերը, ով վարժեցվել և 
կրթություն է ստացել Թուրքիայում և տասը տարի առաջ 
Բուդապեշտում քնած ժամանակ գլխատել է հայ սպային 
(ՆԱՏՕ-ի համագործակցություն հանուն խաղաղության 
ծրագիր):  
Ես լիովին հասկանում եմ՝ ինչ վտանգավոր է պատմության 
վերանայումը այն պարագայում, երբ այն կեղծված և 
խեղաթյուրված է եղել ի սկզբանե: Դա բավական ծանր և 
անգամ վտանգավոր նախաձեռնություն է, քանի որ կարող է 
լրացնել բացերը և վերջ դնել Թուրքիայի պատմության մեջ 
առկա տաբուները: Սակայն ես ուրախ եմ, որ իմ թուրք 
գործընկերներից շատերը համաձայն չեն Ձեր 
«պատմաբանների հանձնաժողով» ստեղծելու թերի և 
հետադիմական գաղափարի հետ, որն առաջարկում եք 
ստեղծել ինչպես պաշտոնական Անկարան է մեկնաբանում, 
«1915 թ. իրադարձությունները» ուսումնասիրելու նպատակով: 
Անդրադառնալով թուրք-հայկական հանձնաժողով ստեղծելու 
անհրաժեշտությանը՝ ևս մեկ անգամ առաջարկում եմ ստեղծել 
հետևյալ հանձնաժողովները. 
 

Ա. Հայ - թուրքական, Թուրք-Եվրամիություն, Թուրք- սիրիական 

հանձնաժողովներ սահմանային խնդիրների համար,  

Բ. Թուրք – կիպրական հանձնաժողով՝ պատերազմական 

թուրքական զինված ուժերի, 1974 թ. Կիպրոսում կատարած 

հանցագործությունների համար,  

Գ. Թուրք – հունական հանձնաժողով՝ Պոլսում 1955 թ. 

թուրքական պետության կողմից կազմակերպված հույների 

ջարդերի և փոխհատուցման հարցով,  

Դ. Թուրքիա – ՆԱՏՕ հանձնաժողով՝ Հյուսիսային Կիպրոսի 

բռնազավթված տարածքում ադրբեջանցի սպաների 

վերապատրաստման հարցով,  

Ե. Թուրք – հրեական հանձնաժողով՝ 1930-ականների սկզբին 

Թրակիայում հրեաների բռնի տեղահանման և իրավունքների 

ոտնահարման հարցով,  

Զ. Թուրք – քրդական հանձնաժողով՝ քուրդ քաղաքացիների 

հարկադիր վերաբնակեցման հետ կապված փոխհատուցման 

հարցերով,  

Է. Հայ – թուրքական հանձնաժողով՝ Հայերի ցեղասպանության 

հետևանքների վերացման հարցով,  
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Արդյոք սրանք բավարա՞ր են մինչեւ Թուրքիայի 
հանրապետության հարյուրամյակը՝ 2023 թ.: 
Իմ պապերը Կարսից են. այն քաղաքը, որ հազար տարի առաջ 
հայկական թագավորության մայրաքաղաքն էր: Ցանկություն 
ունեմ այցելել իմ նախնիների քաղաքը, որտեղից նրանք բռնի 
տեղահանվել են երկու անգամ, 1918 թ. իթթիհադականների, 
իսկ 1920 թ.՝ քեմալականների կողմից: Բայց ես չեմ կարող 
այցելել այդ քաղաքը, երբ 2004 թ., Ձեր կառավարության 
ձևավորումից անմիջապես հետո, տեղի հայկական Առաքելոց 
եկեղեցին վերածվեց մզկիթի: 
Ուզում եմ հավատալ Ձեր մտադրությունների անկեղծությանը 
եւ որպես դրա խորհրդանշական ապացույց, կցանկանայի 
ականատես լինել այդ եկեղեցու վերաօծմանը, որտեղ 
կկարողանամ աղոթել, ինչպես իմ հայրերն էին անում մեկ դար 
առաջ:  
Հարգելի պրն. վարչապետ, 
Այո՛, դուք իրավացի եք, երբ ասում եք, թե «Ապրիլի 24-ը 
յուրահատուկ նշանակություն ունի մեր հայ քաղաքացիների և 
համայն հայության համար»: Բայց պետք է նշել, որ Հայոց 
ցեղասպանությունը ոչ միայն հայերի պատմության ու 
հիշողության մի մասն է, այլ նաև՝ թուրք ժողովրդի: Երբ դուք 
անդրադարձ եք կատարում Հայոց ցեղասպանությանը 
վերաբերող հարցերին, խնդրում եմ Ձեր խոսքերն ու քայլերն 
ուղղեք թուրքերի նոր սերունդներին, ովքեր, համոզված եմ, որ 
չեն ցանկանա ցեղասպանություն իրագործողների ժառանգներ 
կոչվել: Մենք, վերապրողների ժառանգներս, ուզում ենք նրանց 
տեսնել մեր կողքին որպես ազատ մտածելակերպի տեր 
գործընկերներ, ովքեր ձգտում են պարզել իրականությունը, և 
ոչ թե հավատալ դարավոր ստին: Հպարտ կլինեմ այդպիսի 
գործընկերներ ունենալ, ովքեր հասկանում են ճշմարտությունն 
իմանալու կարևորությունը և պատրաստ են առնչվելու դրա 
հետևանքների հետ: 
Մեջբերում ձեր հայտարարությունից. «Թուրքիայում 1915 
թվականի իրադարձությունների հետ կապված տարբեր 
կարծիքների ու մտքերի ազատ արտահայտումը պարտադիր է 
բազմակարծիք տեսանկյունից, ինչպես նաև ժողովրդավար եւ 
արդիական մշակույթի համար»: Իսկապե՛ս հրաշալի 
ձևակերպում: Բայց թույլ տվեք հիշեցնել, որ Թուրքիայի 
քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածը դեռեւս գործում է: 
Ինչպե՞ս կարելի է հասկանալ Ձեր հայտարարությունը, երբ 
ընդամենը մի քանի օր առաջ Ձեր կառավարությունը ստեղծեց 
մի հանձնաժողով Հայոց ցեղասպանության ճշմարտության դեմ 
գործելու նպատակով. ճշմարտություն, որն ընդունվել է 
բազմաթիվ ցեղասպանագետների, այդ թվում՝ նաև իմ թուրք 
գործընկերների կողմից: Թույլ տվեք ենթադրել. կարծում եմ, որ 
թուրքական կառավարությունը ճշմարտությանը հասնելու 
համար տակավին ժամանակի կարիք ունի: Ապագայի հանդեպ 
տածած հույսերով...  
ՀԱՅԿ ԴԵՄՈՅԱՆ 
Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի տնօրեն 

Ռուսաստանի հայերի նամակը 
Պուտինին եւ Բան Կի Մունին՝ կապված 

Քեսաբի դեպքերի հետ 
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Ռուս-հայկական կազմակեպությունների համակարգող 
խորհուրդը դիմել է  Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր 
Պուտինին եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-
Մունին՝ կապված Քեսաբ քաղաքի իրադարձությունների 
հետ: 
NEWS.am-ը ներկայացնում է այդ դիմումի տեքստը. 
 

 
 

«Սիրիայի հյուսիսում տեղի ունեցող 
իրադարձությունները շատ են հիշեցնում հայ ժողովրդի 
պատմության հարյուր տարվա վաղեմության 
ողբերգական էջերը, երբ սուլթանական եւ 
երիտթուրքական իշխանությունները 
 նպատակաուղղված ոչնչացրին Օսմանյան 
կայսրությունում ապրող հայությանն ու ողջ 
քրիստոնեական բնակչությանը: Դա 20-րդ դարի առաջին 
ցեղասպանությունն էր: Այժմ տպավորություն է  
ստեղծվում, որ աշխարհը կրկին բախվում է 
բարբարոսական օսմանյան ժառանգությանը, բայց մի 
փոքր փոփոխված կերպարով, որն իհարկե չի փոխում 
նրա էությունը: 
1915թ.-ին թուրքական իշխանությունները գրավեցին 
սիրիական Քեսաբ քաղաքը եւ տեղահանեցին նրա 
բնակիչներին, որի ժամանակ սպանվեց ավելի քան 5000 
տեղացի հայ: Այդ թիվը կարող է աճել, եթե միջազգային 
հանրությունը շտապ համապարփակ միջոցներ 
չձեռնարկի Սիրիայի քրիստոնյաներին պաշտպանելու 
համար: Ցեղասպանությունը չպետք է կրկնվի 21-րդ 
դարում: 
Աշխարհը ականատես դարձավ սարսափելի 
վայրագությունների Սիրիայի  տարածքում, որի 
ժողովուրդն ու ղեկավարությունը բոլոր կրոնների 
ներկայացուցիչներին, այդ թվում եւ  քրիստոնյաներին 
վերաբերվել եւ վերաբերվում են անփոփոխ 
բարյացակամությամբ: 
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Որպես նոր ցեղասպանության դրդրողներ, ոգեշնչողներ 
ու կատարողներ հանդես են գալիս պաշտոնական 
Թուրքիան, նրա դաշնակիցները եւ ալեւիներին թշնամի 
համարող մի քանի պետություններ: 
Մարտի 21-ին Քեսաբում տեղի ունեցավ նախապես 
պլանավորված   վանդալիզմի ակտ, որը իրականացրին 
«Ալ Կաիդայի» եւ «Ֆրոնտ Ան-Նուսրա» խմբավորման 
ահաբեկիչները, որոնք Անկարայից ամբողջական 
ռազմական եւ նյութատեխնիկական ապահովություն էին 
ստանում: 
Ուշադրության է արժանի այն, որ Թուրքիան փորձել է 
ոչնչացնել հայաբնակ Քեսաբը հենց Հայոց 
ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի նախաշեմին: 
Թուրքական կառավարիչների երազանքն է գրավել 
Սիրիան եւ ոչնչացնել նրա քրիստոնյա բնակչությանը: 
Բավական է վկայակոչել վերջերս հրապարակված 
տեղեկատվության արտահոսքը թուրքական զորքերի 
Սիրիա ներխուժման պլանների մասին: 
Խնդրում ենք Ձեզ դատապարտել Թուրքիայի 
իշխանություններին, ստիպել Անկարային հրաժարվել 
ահաբեկչական կազմակերպությունների եւ 
խմբավորումների հանցավոր աջակցությունից, 
ապահովել խաղաղ բնակչության անվտանգությունը եւ 
անել ամեն ինչ՝ ահաբեկչական հարձակումների զոհերին 
աջակցելու համար»: 
Նամակի պահանջին են միացել ՌԴ-ում գործող շուրջ 
հայկական 15 կազմակերպություններ, որոնց թվում են 
Ռուսաստանի Համշենի սփյուռքը, Ռուասաստանի 
Ջավախքի սփյուռքը, Ռուսաստանում  Երկրապահ 
կամավորների միությունը, Ռուս –հայկական 
ռազմավարական եւ հասարակական 
նախաձեռնությունների կենտրոնը եւ այլն: 

ԱՄՆ-ի Սենատի կոմիտեն ընդունել է 
Հայոց ցեղասպանության մասին 

բանաձեւը 
Ապրիլ 10, 2014 | 22:48  
ԱՄՆ-ի Սենատոմ արտաքին հարաբերությունների 
կոմիտեն ապրիլի 10-ին ընդունել է Հայոց 
ցեղասպանության բանաձեւը, որը կոչ է անում Սենատին 
հարգել հանցագործության հիշատակը: Բանաձեւն 
ընդունվել է 12 «կողմ» ձայներով, 5 սենատոր «դեմ» է 
քվեարկել: 
Բանաձեւը նաեւ կոչ է անում նախագահին ապահովել, 
որպեսզի արտաքին քաղաքականությունն արտացոլի 
փաստականացված իրողությունները անպատիժ 
մնացած ցեղասպանության վերաբերյալ, հաղորդում է 
Ամերիկայի Հայ դատի գրասենյակը: 
«Այսօր տեղի ունեցած քվեարկությունը հաստատում է 
Ամերիկայի հակվածությունը դեպի ճշմարտություն, լուրջ 
հարված է հասցնում ցեղասպանության ժխտման 
թուրքական քաղաքականությանը եւ ազդանշան է 
ուղարկում նախագահ Օբամային, որպեսզի նա վերջ դնի  
իր վարչակազմի մասնակությանը Անկարայի 

հանցագործության կոծկումին»,- հայտարարել է ԱՀԴԳ 
գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը: 
Նա նաեւ շնորհակալություն է հայտնել կոմիտեի 
նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսին նրա աջակցության 
համար, ինչպես նաեւ երախտագիտություն է հայտնել 
սենատորներից յուրաքանչյուրին: 
 

Կոնգրեսականները օրինագիծ են 
ներկայացրել՝ ԱՄՆ իշխանություններից 
պահանջելով զեկուցել Թուրքիայի 
կողմից քրիստոնեական ունեցվածքի 

վերադարձի մասին 
 

 
 

Ապրիլ 02, 2014   
ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի 
օտարերկրյա հարցերով կոմիտեի նախագահ Էդ Ռոյսը ու 
կոմիտեի ավագ դեմոկրատ Էլիոթ Էնգելը ներկայացրել 
են օրինագիծ՝ հավատքի ազատության մասին, որով 
Օբամային վարչակազմից պահանջում են ամենամյա 
զեկույցներ ներկայացնել Թուրքիայում ու օկուպացված 
Կիպրոսում յուրացված քրիստոնեական ունեցվածքի 
վիճակի մասին: Այս մասին NEWS.am-ին հաղորդել են 
ԱՀԱԿ մամուլի ծառայությունում: 
Հայտարարությունում, որը հրապարակվել է №4347 
օրինագծի ընդունումից հետո, Ռոյսը ընդգծել է դրա 
ընդունման անհրաժեշտությունը: «Այդ օրինագիծը 
Թուրքիայի վրա պատասխանատվություն է դնում՝ 
կատարելու իր միջազգային պարտականությունները 
մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, 
ինչպես նաեւ ուշադրություն է դարձնում եկեղեցական 
ունեցվածքը օրինական տերերին վերադարձնելու 
հարցում թուրք պաշտոնյաների տված խոստումները 
չկատարելուն: Տասնամյակներ շարունակ, հատկապես, 
հայկական, սիրիական ու հունական ուղղափառ 
համայնքներին պատկանող ունեցվածքը կամ յուրացվել 
է, կամ ապօրինաբար առգրավվել թուրքական 
իշխանությունների կողմից»,-հայտարարել է 
կոնգրեսականը: 
NEWS.am 
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Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն ՄԱԿ-ի 
Անվտանգության խորհրդին կոչ է անում 

քննարկել Քեսաբի վիճակը 
 
Ապրիլ 01, 2014  
Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն վճռականորեն դատապարտում է 
Սիրիայում ծայրահեղականների գործողությունները եւ 
կոչ անում ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդին քննարկել 
իրավիճակը Քեսաբում: Այդ մասին ասվում է 
Ռուսաստանի ԱԳՆ տեղեկատվության վարչության 
մեկնաբանության մեջ: 
«Արդեն մի քանի օր միջազգային հանրության եւ 
իրավապաշտպան կազմակերպությունների 
ուշադրությունը սեւեռված է Սիրիայի հյուսիս-
արեւմուտքում, Թուրքիայի հետ սահմանին, 
Լաթաքիայից 65 կմ հեռավորության վրա գտնվող Քեսաբ 
քաղաքի իրավիճակի վրա: 
ՄԱԿ ԱԽ-ն պետք է քննարկի իրավիճակը Քեսաբում եւ 
իրադարձությունների սկզբունքային գնահատական 
տա»,- ասվումէ մեկնաբանության մեջ: 
 

ՆԱՏՕ-ն Ադրբեջանին ու Թուրքիային 
ռազմական համաձայնագրի ստորագրմա՞ն է 

դրդում 
Ապրիլ 01, 2014 | 20:41  
Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջեւ ռազմական նոր, 
ծավալուն համաձայնագրի ստորագրում է 
նախապատրաստվում: Թուրքական դիվանագիտական 
աղբյուրներից haqqin.az-ին հայտնի է դարձել, որ նոր 
համաձայնագիրը արտաքին ներխուժման դեպքում  
երկրների հստակ պարտավորություններ կսահմանի: 
Մասնավորապես, եթե Բաքվի եւ Անկարայի միջեւ 
պաշտպանական բնագավառում նախկին 
համաձայնությունները  չէին նախատեսում  ռազմական 
ուղիղ օգնություն, ապա ըստ նոր պայմանավոր-
վածությունների, կողմերը պարտավորվում են հարկ 
եղած դեպքում օգնություն ցուցաբերել միմյանց:  Այս եւ 
մի շարք այլ հարցեր քննարկվելու են Թուրքիայի 
գլխավոր շտաբի պետ Նեջեթ Օզելի եւ Ադրբեջանի 
ղեկավարության միջեւ բանակցությունների ընթացքում: 
Նույն աղբյուրները հայտնել են, որ եթե նախկինում 
ՆԱՏՕ-ն Թուրքիային համոզում էր զերծ մնալ Ադրբեջանի 
հետ նման համաձայնագիր կնքելուց, ապա Ուկրաինայի 
իրադարձություններից հետո Դաշինքն այդ  
պայմանագրի ստորագրման համար կանաչ լույս է 
վառել: 

Ռուսաստանն ԱՄՆ-ին եւ Թուրքիային 
հիշեցրել է Մոնտրեի կոնվենցիայի մասին 

Ապրիլ 03, 2014   
Սեւ ծովում ԱՄՆ-ի ռազմածովային նավերի 
տեղակայման ժամկետները հաճախ գերազանցում են 
միջազգային կոնվենցիայով սահմանված նորմերը, 
հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ 
Լավրովը: 

 
 
 «Կա Մոնտրեի կոնվենցիա, որը արտասահմանյան՝ ոչ 
սեւծովյան երկրների ռազմածովային նավերի 
տեղակայման հստակ պահանջներ է սահմանում՝ 
ինչպես  տոննաժի, այնպես էլ ժամկետային առումով: Եվ 
մենք նկատել ենք, որ ԱՄՆ-ի ռազմածովային նավերը մի 
քանի անգամ  երկարացրել են իրենց տեղակայման 
ժամկետը, ընդ որում՝ երկարացումը ոչ միշտ է  Մոնտրեի 
կոնվենցիայի կանոններով կատարվել: Մենք այդ 
հանգամանքի վրա ենք հրավիրել ինչպես ԱՄՆ-ի, 
այնպես էլ Թուրքիայի ուշադրությունը՝ որպես 
նեղուցների տիրակալ երկիր», - Լավրովի խոսքերն է 
փոխանցում ԻՏԱՌ-ՏԱՍՍ-ը: 
 

 «Քեսաբում հայերի հետ կատարվածը 
ոչ թե Թուրքիայի ձեռքի գործն է, այլ` 

ԱՄՆ-ի» 
12 Ապրիլի 2014 - 14:12 
 Քեսաբ ներխուժած զինյալներն անմիջական 
աջակցություն են ստացել Թուրքիայից և սա հաստատող 
բազմաթիվ փաստեր կան. Ասադին թուլացնելու համար 
պետք էր կարողանալ հարվածներ հասցնել նրա 
թիկունքին` ալավիաբնակ Լաթաքիային, որն առանց 
Քեսաբը վերցնելու անհնարին էր: 
Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը նկատեց 
թուրքագետ Գևորգ Պետրոսյանը: Ինչ վերաբերում է 
տարեց քեսաբահայերին ապաստան տալուն և Վագըֆ 
հայաբնակ գյուղ տեղափոխելու, ապա սա ոչ այլ ինչ է, 
քան քարոզչական հակագրոհ. 
«Թուրքիան ներկայում քարոզչական հակագրոհ է 
նախաձեռնել, որովհետև միջազգային մեծ արշավ է 
սկսվել իր դեմ՝ Քեսաբի դեպքերի հետ կապված: Հենց սա 
է պատճառը, որ քեսաբահայ ծերերի նկատմամբ 
հոգատարություն է ցուցաբերվում: Միաժամանակ, պետք 
է նկատել` նրանք ողջ են, որովհետև դա բխում է 
Թուրքիայի շահերից»,-հավելեց թուրքագետը: 
Հանդիպմանը ներկա նախկին քաղբանտարկյալ, 
հրապարակախոս Սարգիս Հացպանյանը ուշադրություն 
հրավիրեց հետևյալ փաստի վրա` Քեսաբում հայերի հետ 
կատարվածը ոչ թե Թուրքիայի ձեռքի գործն է, այլ ԱՄՆ-
ի։ 
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«Առանց ԱՄՆ-ի իմացության Թուրքիայում մի ծիտ 
անգամ մի ծառից մյուսը չի թռնում: ԱՄՆ-ն երեք 
ռազմաբազա ունի Թուրքիայի տարածքում, որոնք, ընդ 
որում, հայերին և հույներին պատկանող 
հողատարածքների վրա են: Թուրքիան փոքր Ամերիկա է, 
որը ԱՄՆ-ն օգտագործում է ոչնչացնելու Սիրիան. նրանք 
չեն համակերպվում այն փաստի հետ, որ 3 տարվա 
ընթացքում չեն կարողանում անել սիրիական 
պետության հետ այն, ինչ արեցին Եգիպտոսում, 
Թունիսում, Լիբիայում»,-ընդգծեց Հացպանյանը: 
 

Ադամ Շիֆֆի բաց նամակը Թուրքիայի 
ժողովրդին. դուք գիտե՞ք, թե ինչ է 

պատահել հայերի հետ 
 
Ապրիլ 09, 2014  
Ներկայացուցիչների պալատում լսումների ժամանակ 
Ադամ Շիֆֆը Թուրքիայի ժողովրդին ուղղված իր բաց 
նամակն է ընթերցել: Նա ընդգծել է, որ Հայոց 
ցեղասպանության հարցը շատ կարեւոր է թուրք եւ 
ամերիկացի ժողովուրդների համար: «Դուք գիտե՞ք, որ 
ձեր պապերը բազմաթիվ հայ հարեւաններ են ունեցել»,-
բարձրաձայնել է նա: 
Կոնգրեսմենը նաեւ ընդգծել է, որ Թուրքիայի ժողովուրդը 
պետք է հարց տա ինքն իրեն. «Իսկ ի՞նչ է եղել այդ հայերի 
հետ»: 
«Թույլ տվեք կյանքից զրկված 1,5 մլն տղամարդկանց, 
կանանց եւ երեխաների մասին մի քանի դրվագներ 
պատմել ձեզ: Մնացածը ինքներդ պետք է փորձեք 
պարզել: Մյուս տարի այդ ցեղասպանության 100 տարին 
կլրանա: Աշխարհասփյուռ հայերը այդ օրը սգալու են 
իրենց զոհերի համար, խորհելու են իրենց կորուստների 
ահավորության մասին, եւ հարցնելու են` ինչու՞: Խնդրում 
եմ` ներողամտության խոսքեր գտեք նրանց համար»,-
ավարտել է իր խոսքն Ադամ Շիֆֆը: 
HayNews.am 
 
Ուկրաինայի հայերի միությունը Քեսաբում 
տեղի ունեցած իրադարձությունների 
առնչությամբ հորդոր է հղել միջազգային 

հանրությանը 

 
Ապրիլ 04, 2014   
Ուկրաինայի հայերի միությունը հայաբնակ սիրիական 
Քեսաբ քաղաքի վրա հարձակումը դատապարտելու եւ 
խիստ միջոցներ ձեռնարկելու հորդորով դիմել է 
միջազգային հանրությանը։ 

«Բավական ժամանակ է՝ ուշադիր հետեւում ենք 
Սիրիայում ընթացող իրադարձություններին եւ 
մշտական կապի մեջ ենք գտնվում այդ երկրում առկա 
հայկական սփյուռքի հետ՝ հնարավորությունների չափով 
օգնություն տրամադրելու համար»,- AnalitikaUA.net-ին 
հայտնել է Ուկրաինայի հայրերի միության նախագահ 
Վիլեն Շատվորյանը։ 
Վերջինիս գնահատմամբ՝ այսօր միջազգային 
հանրության աչքի առաջ Քեսաբը մեր պատմության 
սարսափելի էջերը կրկին անգամ հիշեցնող 
ողբերգություն է ապրում։ «Մենք չենք կարող հաշտվել 
նմանատիպ ճչացող անարդարության հետ»,-ասել է նա։ 
Հիշեցնենք, որ Ուկրաինայի հայերի միությունը միակ 
համաուկրաինական կազմակերպությունն է, որ 
միավորում է այդ երկրում գործող բոլոր հայկական 
կազմակերպությունները։ 
Բացի այդ, ՈՒՀՄ-ն Ուկրաինայում առաջին 
հասարակական կազմակերպությունն էր, որ ԵՄ-ի 
թափանցիկության ռեեստրի մաս է կազմել, եւ մոտ 
ապագայում էլ կարող է ուկրաինական հասարակական 
կազմակերպություններից առաջինը ՄԱԿ-ի 
տնտեսական եւ սոցիալական խորհրդի խորհրդատու 
անդամի կարգավիճակ ստանալ։ 
 
Գլենդելի քաղաքապետ է դարձել Զարեհ 

Սինանյանը 
 

 
 Ապրիլի 2014  
 ԱՄՆ Կալիֆորնիա նախագահի Գլենդել քաղաքի 
քաղաքապետի պաշտոնում ընտրվել է հայազգի Զարեհ 
Սինանյանը: 
Զարեհ Սինանյանը ծնվել է Երևանում, ԱՄՆ է 
տեղափոխվել պատանի տարիքում: Նա 2013 թվականից 
եղել է Գլենդել քաղաքի խորհրդի անդամ: 
HayNews.am 
 
Ամերիկայի Հայկական Համագումարը զեկույց 

է ներկայացրել ԱՄՆ Կոնգրեսին՝ 
Քեսաբահայերին պաշտպանելու վերաբերյալ 

Ապրիլ 10, 2014   
Ամերիկայի հայկական համագումարը զեկույց է 
ներկայացրել Ներկայացուցիչների պալատի 
հատկացումների ենթահանձնաժողովին՝ պետական 
արտաքին գործառնությունների եւ ԱՄՆ բյուջեի 2015թ. 
առաջարկվող ֆինանսական տարվա հարակից 
ծրագրերի վերաբերյալ: Միեւնույն ժամանակ Կոնգրեսի 
Հայկական հարցերով զբաղվող հանձնախումբը, որը 
ղեկավարում են համանախագահ Ֆրանկ Փալոնե 
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կրտսերը եւ Մայքըլ Գրիմը, նամակ է հղել վերոնշյալ 
ենթահանձնաժողովի նախագահ Քեյ Գրանգերին եւ 
հանձնաժողովի բարձրաստիճան անդամ Նիտա Լովիին` 
կարեւորելով Միացյալ Նահանգների արտաքին 
օգնության առաջնահերթությունները Հայաստանի եւ 
Արցախի համար: 
Համագումարի զեկույցում մասնավորապես ասվում է. 
«Ամերիկայի հայկական համագումարը կոչ է անում 
Ներկայացուցիչների պալատի հատկացումների 
ենթահանձնաժողովին տրամադրել 40 միլիոն ԱՄՆ 
դոլարից ոչ պակաս օգնություն Հայաստանին, ներառյալ 
նվազագույնը 1.7 միլիոն ԱՄՆ դոլար Արտաքին 
ռազմական ֆինանսավորման եւ 600.000 ԱՄՆ դոլար` 
Միջազգային ռազմական կրթության եւ 
վերապատրաստման համար: Ի լրումն, Համագումարը 
պահանջում է նվազագույնը 5 միլիոն ԱՄՆ դոլար 
օգնություն Լեռնային Ղարաբաղի համար, ինչպես նաեւ 
անմիջական միջոցներ տրամադրել Վրաստանի՝ 
մեծամասամբ հայաբնակ Սամցխե-Ջավախք 
տարածաշրջանին եւ ապահովել օգնություն Մերձավոր 
Արեւելքում վտանգի ենթարկված քրիստոնյա ու այլ 
փոքրամասնական համայնքներին` հատկապես հաշվի 
առնելով վերջին զարգացումները Քեսաբում»: 
Կարեւորելով Քեսաբում վերջին օրերի ճգնաժամը` 
Համագումարը, նախագահ Օբամային ուղղված իր 
նամակից եւ Միացյալ Նահանգների 
պետքարտուղարության հետ հանդիպումից հետո, 
զեկույց ներկայացրեց Կոնգրեսին. «Հաշվի առնելով այն 
մտահոգիչ զեկույցները, ըստ որոնց Թուրքիան թույլ էր 
տվել Ալ-Քաիդային հարող ապստամբներին անցնել իր 
սահմանը դեպի Սիրիա, որի հետեւանքով 
գերազանցապես հայաբնակ Քեսաբ քաղաքի բնակիչները 
լքեցին իրենց բնակավայրերը, մենք կոչ ենք անում 
Կոնգրեսին անհապաղ գործողություններ իրականացնել՝ 
պաշտապանելու այնտեղի հայկական համայնքը»: 
Համագումարի զեկույցն անդրադառնում է 9 առանցքային 
ոլորտների, որտեղ Համագումարը կարծում է, որ 
Միացյալ Նահանգների կարող է եւ պետք է կարեւոր դեր 
խաղա` պաշտպանելով տարածաշրջանում 
ամերիկացիների եւ ամերիկահայերի շահերը, 
մասնավորապես. աջակցություն Հայաստանին, 
աջակցություն Լեռնային Ղարաբաղին, աջակցություն 
Վրաստանի Սամցխե-Ջավախք տարածաշրջանին, 
աջակցություն Մերձավոր Արեւելքում վտանգի 
ենթարկված քրիստոնյա փոքրամասնություններին, 
Ազատության ակտի 907-րդ ուղղում, Լեռնային 
Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ բանակցային 
գործընթաց, Միացյալ Նահանգների ռազմական 
օգնություն, էներգետիկ անվտանգություն, եւ Միացյալ 
Նահանգների` Հայոց Ցեղասպանության 
վերահաստատման կարեւորություն: 
«Համագումարը ակնկալում է աշխատել Կոնգրեսի 
անդամների հետ այս հույժ կարեւոր խնդիրների 
վերաբերյալ եւ կրկին կոչ է անում կոնկրետ միջոցներ 
ձեռնարկել պաշտպանելու քեսաբահայերին, եւ 

ընդհանրապես Մերձավոր Արեւելքում վտանգի 
ենթարկված բոլոր փոքրամասնական համայնքներին»,- 
հայտնել է Համագումարի գործադիր տնօրեն Բրայան 
Արդունին: 

Կալիֆորնիայում Հայոց 
ցեղասպանության ուսուցումը 

պարտադիր ծրագրերում ներառելու 
օրինագիծ են ընդունել 

 
13 Ապրիլի 2014  
Ամերիկյան Կալիֆորնիա նահանգի օրենսդիր մարմնի 
կրթական հարցերով հանձնաժողովը միաձայն ընդունել է 
նահանգային ժողովի անդամ Ադրին Նազարյանի կողմից 
առաջադրված Հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող 
թեմաների` 7-12-րդ դասարանների համար նախատեսված 
սոցիալական բնույթի կրթական ծրագրերում ներառման մասին 
օրինագիծը 
 

 
Խոհրդանշական AB 1915 օրինագիծը պահանջում է Հայոց 
ցեղասպանության մասին ուսուցանումն ընդգրկել 
Հասարակագիտություն առարկայի 7-12-րդ դասարանների 
համար նախատեսված ուսումնական ծրագրերում: Օրինագիծը 
նաև Կրթության վաչությանն առաջարկում է 1915 թվականի 
կոտորածների մասին տեղեկատվություն ներառել դպրոցական 
հրատարակություններում և ուսումնական նյութերում: 
HayNews.am 

Վրաստանի խորհրդարանի հայ 
պատգամավորները գրավոր դիմել են 
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին՝ 
կապված Քեսաբի դեպքերի հետ 

Ապրիլ 17, 2014   
Վրաստանի խորհրդարանի հայ պատգամավորները գրավոր 
դիմել են ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին՝ կապված Քեսաբի 
դեպքերի հետ: Այս մասին այսօր՝ ապրիլի 17-ին, մամուլի 
ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի ԱԺ ՀՀԿ 
խմբակցության պատգամավոր, «Վրաստանի հայերի 
միասնություն» հայրենակցական միության ղեկավար Տաճատ 
Վարդապետյանը: 

 
 
Նրա խոսքով՝ ջավախահայերը մշտապես հետեւում են 
Հայաստանում եւ աշխարհում հայերին առնչվող 
գործընթացներին: «Վրաստանի խորհրդարանի 3 հայ 
պատգամավորները՝ Սամվել Պետրոսյանը, Հենզել Մկոյանն ու 
Ռուսլան Պողոսյանը, գրավոր տեսքով դիմում են ներկայացրել 
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-Մունին՝ նպատակ 
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ունենալով համաշխարհային հանրության ուշադրությունը 
սեւեռել Սիրիայի հայաբնակ Քեսաբում Թուրքիայի 
հակահայկական քաղաքականության վրա»,-ասել է 
Վարդապետյանը: 
Հիշեցնենք, որ մարտի 21-ի առավոտյան սիրիական հայաբնակ 
Քեսաբ քաղաքի վրա սիրիական ընդդիմության զինված 
խմբավորումների կողմից հարձակում էր տեղի ունեցել 
Թուրքիայի տարածքից: Քեսաբի բնակչության 
մեծամասնությունը տարհանվել էր Լաթաքիա: 
 

ÊáÑ»ñ 
 

Ø»ñ ²Ýó³Í Ö³Ù÷³Ý 
 

Â. Ô³ñ³Ë³ÝÛ³Ý êÇñ³ÏóÇ 
 
Այդ առիթից օգտվեցի եւ Աղբուլաղ գյուղի երկու 

տաղանդավոր անձերին ներկայացրի   ռադիոկայանին եւ խնդրեցի 
որ եթե հնարավոր  լինի իրենց հրավիրեն  Իսֆահանի ռադիոկայան 
այդ երկուսի տաղանդը ցուցադրելու:  Երկար ժամանակ չանցավ, 
որ ամենայն հաջողությամբ այս երկու անձերը կառավարության 
ծախսով հրավիրվեցին Իսֆահան քաղաք եվ իրենց տաղանդները 
ցույցաբերեցին.  այս ռադիոհաղորդումները ինձ շատ պարզերես 
դարձրեցին շրջակա  գյուղերում  խանութպանների միջոցավ,  
որովետեւ հաղորդումը լսել էին եւ ծանոթ անուններ լսելով լուրը 
տարածել էին իրենց գյուղերը:  

 Ձմեռը հասավ իր դժվարություներով  եւ պիտի մտածեինք 
դպրոցի ջերմացման որեվե վառելանյութի մասին:  Դպրոցը ուներ 
միայն մեկ վառարան մեծ դասարանի մեջ եւ այդ պատճառով փոքր 
դասարաները գոցել էի մինչեւ գարնան գալը:   Սպիտակ նավթը 
միայն ամենաարժան վառելիքն էր վառարանի համար որովհետեվ 
նավթը չափազանց արժան էր. օրինակ ընդհանուր ձմռան 
վառարանի ծախսը այն օրերին եղավ 640 ռիալ, որի ծախսը երեք 
գյուղացիններ վճարեցին:   Իհարկե այս վառարանի ծախսը չէր 
կարելի նման ձեւ շարունակել եւ նորեն ու նորեն հենց նույն երեք 
անձից խնդրեինք իրենց բարեգոռծությունը տարիններ 
շարունակեն…մտածեցի դպրոցի վառելանույթի ծախսը 
կառավաությունից խնդրել: Երկար մտածելուց մի հնարք մտքովս 
անցավ… արդեն ծանոթ էի թագավոր Մոհամեդ Ռեզա Փահլավի 
ազգային ռազմավարական Սպիտակ Հեղափոխության վեց (6) 
կետանոց ծրագրի նպատակներին եւ դրանց կիռարման  
գործելակերպին  եւ նույնիսկ գիտեի որ աշնան սկիզբը 
գյուղատնտեսության նախարարությունը  գյուղերում, ամեն 
աշնան վարկ էր որոշում  ցանկացող գյուղացու հողի մշակման 
կարիքների համաձայն: Օրինակ արտերի պարարտանյութի, վար 
ու ցանքի, ջրի ու անասունների կերի պակասությունները 
արձանագրելու եւ պակասի համաչափ դրամ հատկացնում 
գյուղացուն որը արձանագրվում էր՝  ունենալով գյուղապետի եվ 
մեկ մյուսի վկայությունը, նպատակ ունենալով հողագործի 
աշխատանքը ավելի արդյունավետ դարձնելու, որ մյուս գարնան թե 
գյուղացին իր պարտքը հետ վճարի եւ թե ավելի շատ բերք 
արտադրի:  

Այս իմանալով խնդրանքի նամակ գրեցի մայրաքաղաք 
Թեհրան գյուղատնտեսության նախարա-րության, 
պատճենահանման հարմարություն չունենալով, երկու անգամ 
վերարտագրեցի եւ ուղարկեցի Ուսման Զորքի Չարմահալ Գավառի 
Կենտրոնական կոմիտեին Իսֆահան քաղաքում  եւ վերջին 
պատճենը իմ ղեկավարին, Իսֆահան նահանգում Բորուջեն 
քաղաքում:  Խնդրագիր նամակիս մեջ առաջարկեցի եթե կարելի 
լիներ, միայն հինգ տարով, Աղբուլաղ գյուղին ագրերային վարկերի 
հետ միասին, ներառվեր ձմռան եղանակի դպրոցի ջեռուցման 
բյուդջեն, որ մի չնչին գումար էր կազմում միայն 640 Ռիալ եւ 
ավելացրի որ լավ կլիներ գումարը հանձնվեր պատասխանատու 
գյուղապետին  որ պարտականություն ունենար գյուղի դպրոցի 
ջեռուցմանը… մինչեվ գյուղացինները հինգ տարի անց,  մի նոր ելք 
գտնեին: 

*** 
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فارسي-زبانزدهاي ارمني  

تاليف  تامار پانوسيان    
 

126- Ամեն բարև տվողը բարեկամ չէ։ 
  سالم لر(روستايي) بي طمع نيست.

 
127- Ամառը որ պառկես հովը, ձմեռը կը սատկի 
կովը։ 

 نابرده رنج گنج ميسر نمي شود.

128- Աղքատին ով է տվել արքայություն։ 
 .؟مفتي و صرافي

 
129- Ալյուրը մենք մաղեցինք, պախլավան 
ուրիշներն կերան։ 

 كردن خر و خوردن يابو.كار 

130- Ամեն մարդ կրակն իր ձվածեղի տակն է 
քաշում: 

  هر كس آب به آسياب خودش مي ريزد.

 

 
Ույժ... 
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 وزير ارمنستان استعفا كرد نخست

 

 
  .داد استعفا خود سمت از پنجشنبه روز ارمنستان وزير نخست ˈسركيسيان تيگرانˈ

نستان شده و مورد موافقت نيز ارم جمهوري رييس ˈسركيسيان سرژˈاستعفاي وي تقديم 
  قرار گرفته است.

 استعفاي كه كردند اعالم پارلمان رييس ˈشرمازنوف ادواردˈرسانه هاي ارمنستان به نقل از 
  .است شده ارايه جمهوري حاكم حزب نشست جريان در وزير نخست

فاي روز پس از استع 10به موجب قانون اساسي ارمنستان، نخست وزير جديد بايد در مدت 
روز بعد از معرفي  20دولت معرفي شود. از سوي ديگر اعضاي كابنيه جديد نيز بايد 

  نخست وزير تعيين شوند.
تيگران سركيسيان ارديبهشت ماه سال گذشته ميالدي براي بار دوم به عنوان نخست وزير 

  ارمنستان منصوب شده بود.
  

 ارمنستان پل تجاري بازرگانان لهستاني براي معامله با ايران مي شود

سه مشتركي كه با شركت بازرگانان ارمنستاني عضو اتاق تجارت و بازرگانان لهستاني در جل
 و ايران با روابط گسترش به خود تمايل از بودند كرده برگزار ارمنستان –بازرگاني لهستان 

  .گفتند ارمنستان
مازي "با خبر اين جلسه افزوده است : "آرمن پرس"، خبرگزاري "تدبير"به گزارش 
 روز كه مشتركي جلسه در لهستان –و بازرگاني ارمنستان رييس اتاق تجارت  "بوگوسويچ
 لهستاني بازرگانان تمايل به شده برگزار ارمنستاني و لهستاني بازرگانان حضور با چهارشنبه

 در خود حضور افزايش براي آن از استفاده و ارمنستان در گذاري سرمايه گسترش براي
  ".كرد اشاره ايران

 اين از": است افزوده موضوع اين به اشاره با ارمنستان –رييس اتاق بازرگاني لهستان 
 ايران و ارمنستان – لهستان ميان جانبه سه تجاري هاي همكاري گسترش به نوان مي طريق
 بازار در حضور خواستارافزايش ما": است افزوده مورد اين در "بوگوسويچ". زد دست
  ".هستيم ارمنستان طريق از ايران

  
طعنامه شوراي قانون گذاري بوينس تصويب دو پيشنويس ق

  يانمنآيرس در مورد نسل كشي ار
 

ون گذاري بوينس آيرس پايتخت آرژانتين دو پيشنويس قطعنامه در شوراي قان
  مورد نسل كشي ارامنه را تصويب كرده است.

 "ورجينا گونسالس گاس  " Prensa Armeniaبه گزارش آژانس خبري 
نمايندگان شوراي قانون گذاري بوينس آيرس به  "ماري راكل اررون  "و 

ماه  24ويس قطعنامه اي در مورد اعالم مين سال نسل كشي ارامنه پيشن 99مناسبت 
را ارايه كرده است. اين  "م 20روز اولين نسل كسي قرن  "آوريل به عنوان 

ماه جاري تصويب شده است. شوراي قانون گذاري همچنان  3پيشنويس در تاريخ 
در  "بردباري و احترام ميان ملل  "پروژه اي در مورد برگزاري مراسم با موضوع 

شهر تصويب كرده است. نماينده شوراي قانونگذاري شهر بوينس  مدارس مختلف
آيرس تاكيد كرده است كه آموزش ياد داشت احترام و دفاع از حقوق بشر را 
نشان مي دهد. آموزش مسئله نسل كشي وارد برنامه هاي آموزشي مدارس شده 

    است.

 واتيكان اسناد محرمانه اي از نسل كشي ارمنيان منتشر كرده است 

 

روسيه اعالم كرده كه واتيكان تصميم دارد اسناد و مدارك  "وستنيك"سايت اينترنتي  
سال اخير را شامل مي شود منتشر  400محرمانه اي از آرشيو هاي خود كه مربوط به 

  م. آغاز مي شود.1621سايت اعالم كرده كه تاريخ اين اسناد از سال  كند.اين
م نيز ديده 1915در اين آرشيو ،اسناد و مدارك بسيار مهمي از نسل كشي ارمنيان در سال 

مي شود. اين اسناد و مدارك تا ماه سپتامبر در موزه كاپيتولين رم در ايتاليا به نمايش 
  گذاشته خواهد شد.

مدير آرشيو اسناد محرمانه واتيكان در اين اسناد اطالعات  "رژيو پاگاننس"طبق اظهارات 
  بسيار زياد و مهمي از وضعيت ارمنيان در تركيه و نسل كشي ارمنيان وجود دارد.

م ،لئون 1896وي مي گويد: بعنوان مثال در اين آرشيو نامه اي وجود دارد كه در سال 
عثماني نوشته است در اين نامه پاپ از سلطان  سيزدهم پاپ رم به سلطان عبدالحميد پادشاه

عبدالحميد تقاضا كرده تا سياست خود در قبال نابودي ملت ارمني را متوقف سازد.وي در 
ادامه مي گويد اين آرشيو شامل بيش از يكصد سند در خصوص نسل كشي ارمنيان و تعداد 

ني مي باشد كه واتيكان بسيار زيادي گواهي از شاهدان عيني خصوصا شهادت سربازان عثما
تصميم گرفته همه آنها را در كتابي بصورت جداگانه منتشر كند در اين اسناد شهادت 
مستند سرباز معروف عثماني مصطفي سليمان نيز ديده مي شود. كه گزيده اي از آن 

  بصورت ذيل مي باشد:
،ما بدون در نظر ما وارد روستاهاي ارمني مي شديم و دستور داشتيم همه را قتل عام كنيم 

گرفتن سن و جنس همه را مي كشتيم.تعداد بسيار زيادي از معلولين كه به مدارس و 
را از  "هوانس "كليساها پناه برده بودند را خارج و از دم تيغ گذرانديم ،ما چشمهاي اسقف

حدقه خارج كرديم،با قيچي بيني و گوشهاي او را بريديم. اما من به شخصه به هيچ كودكي 
ب نرساندم و حتي دو نفر از كودكان را در چادر خودم پناه داده ام اما يك روز كه آسي

  وارد چادر شدم آنها را غرق در خون و كشته يافتم.
در انتها اسقف پاگانن مي گويد با مطالعه اين اسناد و گواهي ها در مورد سربازان عثماني و 

  تاريخ تركهاي جوان از مقام انسانيت خجالت مي كشم.
  

  خريد بي رويه سالح از سوي آذربايجان
 

سوئد در گزارش ساالنه خود تأكيد  SIPRIبنياد پژوهش هاي صلح استكهلم
ميالدي به ميزان  2013تا  2009كرده است كه حكومت آذربايجان طي سال هاي 

در صد بر واردات تسليحاتي خود افزوده و از اين لحاظ رتبه دوم را در  378
  كشورهاي اروپايي دارد.

ي كرده كارشناس نظامي خبرگزاري پانوراماي ارمنستان در اين مورد ابراز نگران
و اعالم داشته است كه اين مقدار افزايش خريدهاي تسليحاتي و جنگ افزار، 
ممكن است سران جمهوري آذربايجان را به ماجراجويي جديد تشويق كرده و در 
مرزهاي ارمنستان با آن كشور شاهد تحركات جديد نظامي و درگيري باشيم. 

دات افكار عمومي جهاني رهبري باكو هيچ احترامي براي درخواست ها و پيشنها
نبوده و با استفاده از دالرهاي نفتي به افزايش بودجه نظامي خود مي پردازد. 
درگيري جديد در مرزهاي با قره باغ و آذربايجان سبب تلفات سنگين خواهد بود 

    و متأسفانه رهبري آن كشور براي جان نظاميان خود نيز ارزشي قائل نمي باشد.
ظر رواني نيز در وضعيت نامساعدي قرار دارند، چرا كه آنان سران آذربايجان از ن

بهتر از هر كس ديگر مي دانند كه نظاميان آن كشور بر اثر شكست خود در 
جنگ قره باغ روحيه خود را باخته و اكنون انگيزه اي براي شروع مجدد جنگ 
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و پوچ و ندارند. ارمنستان نيز بارها اعالم كرده است كه تهديدات نظامي سران باك
تهي خالي بوده و آنان رمقي براي آغاز جنگ جديد ندارند. رهبري جمهوري 
آذربايجان به همين خاطر به خريد سرسام آور اسلحه و تجهيزات نظامي روي 
آورده تا بتواند روحيه نظاميان خود را باال برده و آنان را براي جنگ احتمالي 

    جديد آماده سازد.
شكست مفتضحانه جديد در هراس بوده و هنوز جنبه طرف آذربايجاني از قبول 

رواني شكست اول را نيز نتوانسته است از ياد ببرد. افزايش خريد سالح و 
در صد نيز براي غلبه بر اين حس شكست  378تجهيزات نظامي به ميزان 

   خوردگي مي باشد.

 سركوب و فشار عليه نويسنده آذربايجاني در خاك خود

نويسنده معروف آذربايجاني  "اكرم آيليسلي"اثر  "روياي سنگي"انتشار رمان  
، روسيه و محافل جهاني داشته است. انعكاس وسيعي در آن كشور، ارمنستان

نخجوان مي باشد، در رمان خود  "آئليس -آگوليس"نويسنده كه خود زاده شهر 
از دوستي و همسايگي ديرينه ميان آذربايجانيان و ارامنه به نيكي ياد كرده و با ياد 
آوري چند فقره از كشتار و سركوب ارامنه توسط اوباش آذربايجاني از آن به 

  تقاد كرده است.سختي ان
رمان به زبان روسي ترجمه گشته و در مسكو انتشار يافته است. مقامات 

مسكو  "دروژبا نارودوف"آذربايجاني در بدو انتشار اين رمان در ماه نامه ادبي 
شوكه شده و سعي نموده اند آنرا تحريف ترجمه جلوه دهند. آنان در ابتدا از 

ه نامه روسي بيانيه صادر كرده و ترجمه را آقاي آيليسلي خواسته اند تا عليه ما
 زده باز سر كار اين از نويسنده. كند قلمداد "مسكو ارامنه"تحريف شده و كار 

 مسئوليت وي و گرفته انجام خودش توسط روسي ترجمه كه است كرده تأكيد و
    .نمايد مي تقبل را رمان متن كامل

خود  "آيليس"م داشتند كه مسئولين نظام سپس لحن خود را تندتر كرده و اعال
نيز ارمني بوده و با رمان خود حيثيت آذربايجانيان را خدشه دار كرده و بهتر است 

هنوز تمامي "به ارمنستان كوچ كند. نويسنده آذربايجاني در جواب گفت كه 
امكانات دوستي مجدد از بين نرفته و زمانه ما را بطور كامل از هم جدا نكرده 

يي اجتماعي عليه اين نويسنده نيز اثري نداشته و وياعالم . فشارهاي كذا"است
داشته است كه از اختيارات قانوني خود براي آزادي بيان استفاده كرده و در نظر 

در "اكرم آيليسلي"دارد رمان خود را به زبان آذربايجاني نيز منتشر سازد.
كه  جواببيانات منفي نمايندگان مجلس آذربايجان نيز اعالم داشته است

. آنگاه فشار عليه افراد "نمايندگان پارلمان به قانون اساسي كشور وارد نيستند"
خانواده نويسنده آغاز گشته، ابتدا پسر وي كه با درجه سرهنگ دومي با سابقه 

گالينا "دوازده ساله در گمرك كشور كار مي كرد از كار بر كنار شده و سپس 
خلع شده  "ناظم حكمت"انه عمومي همسر وي از سرپرستي كتابخ "آلكساندرووا

  است. 
اوباش وابسته به رژيم در جلوي منزل نويسنده مراسم كتاب سوزان برگزار كرده 
و نسخه هايي از كتاب هاي اين نويسنده دوران شوروي را سوزانده اند. آقاي 
آيليسلي در اين مورد بيانيه اي خطاب به ديپلمات هاي خارجي مقيم باكو صادر 

رهبري كشور براي خاموش ساختن صداي اعتراض نويسنده مدال  كرده است.
 سپس و گرفته پس "آيليسلي اكرم" از را "مردمي نويسنده"هاي افتخار و حكم 

    .كرد لغو نيز را دولتي ويالي از استفاده حق و وي ماهانه مستمري دريافت

رده و سران آذربايجان از تمامي اهرم هاي فشار عليه اين نويسنده استفاده ك
نتوانستند وي را ساكت نمايند. اكنون آنان فقط يك راه دارند و آن استفاده از 

ميالدي  1988مي باشد. آنان در سال  "مرگ بر ..."شعار معروف خودشان يعني 
را سر داده، طي ساليان بعد بارها اين  "مرگ بر ارامنه"در شهر سومگائيت شعار 

با همان شعار نظامي ارمني را كشته و  شعار را تكرار كرده، در مجارستان نيز
و يا  "آواره قره باغي"اكنون نيز البد ترور نويسنده آذربايجاني را توسط يك 

اين اقدام  "اكرم آيليسلي"عملي خواهند ساخت.  "معلول جنگي قره باغي"
هر حادثه اي كه عليه وي يا "دولت را نيز پيش بيني كرده و تأكيد كرده است 

  ."وي انجام پذيرد، مسئوليت آن بر گردن دولت مي باشد اعضاي خانواده
  

اصفهان، جنايات تروريستها عليه همكيشان سوري  يانمنار
 خود را محكوم كردند

در محكوميت آنچه استان اصفهان  ارمنی حدود يكصد نفر از جوانان - اصفهان
ي دولت تركيه ها حمايت سايه در سوريه ˈكسبˈاعمال تروريسي عليه ارامنه شهر

 خيابان در ˈايرالين تركيشˈاز تروريست ها خواندند، مقابل دفتر هواپيمايي 
 .كردند تجمع اصفهان ˈمطهريˈ

 حاميˈبه گزارش ايرنا، اين جوانان با دردست داشتن بنرهاي متعدد، شعار  
  .دادند سر ˈجنايت تركيه محكوم بايد گرددˈوˈتركيهوآمريكاتروريسم،
 ادعا سوريه ˈالذفيهˈ حومه در ˈكسبˈبه نقل از ارامنه ساكن شهر معترضان 

، تاريخ را عليه اين قوم در سوريه ارمني ضد سياستهاي اعمال با تركيه: كردند
  .تكرار مي كند

  .در پايان اين آيين بيانيه اي توسط تجمع كنندگان قرائت شد
 

سوريه: آمريكا با تسليح معارضان سوري  ارمني رهبر كليساي
 در جنايات سهيم است

سوريه اعالم كرد: دولت آمريكا با تحويل  ارمنی رهبر كليساي -ايرنا  -مسكو 
 .سالح به معارضان سوري در جنايات آنها عليه مردم سوريه سهيم است

 روزنامه با مصاحبه در جمعه روز ˈنعلبنديان آرماشˈبه گزارش ايرنا، اسقف  
 جريان در سوريه ارامنه از شماري تازگي به كه اين بيان با مسكو چاپ ايزوستيا

 فقط سوريه در: داشت اظهار اند، شده كشته كساب شهر به ها تروريست حمله
شته و ك يا آواره مسلمانان از زيادي بسيار شمار و نشده كشته مسيحيان و ارامنه

وي افزود: اطالعات موجود حاكي از حمايت ارتش تركيه از   .مجروح شده اند



 

 

 3رويه-نامه لويسماه

  1393ماه  رديبهشتا 186ه شمار

سوريه  ارمنی رهبر كليساي .تروريست هاي مهاجم به شهر كساب سوريه است
خواهان حل و فصل تمام مسايل سوريه از راه هاي مسالمت  ارمنی گفت: كليساي

اسقف نعلبنديان اضافه كرد:  .ديپلماتيك است-آميز و تالش هاي سياسي
كشورهاي حامي معارضان سوري مسلح اعم از آمريكا و اتحاديه اروپا و 
كشورهاي عربي و تركيه به اين واقعيت توجه نمي كنند كه با قرار دادن سالح در 
اختيار معارضان مسلح، در قتل و جنايات عليه مردم سوريه و ايجاد خرابي هاي 

  .مي شوندبيشتر در اين كشور سهيم 
 

 ها و سوري ها مقابل سفارت تركيه در آرژانتين ارمني تظاهرات
 پايتخت آيرس بوئنوس از گزارشي در) سانا( سوريه رسمي خبرگزاري – ايرنا –تهران 

ها و سوري هاي مقيم آن كشور مقابل سفارت تركيه  ارمنی تظاهرات برگزاري از آرژانتين
  .شهر بر ضد سياست هاي آنكارا عليه سوريه خبر داددر اين 

 

   
با برگزاري  و سوري ساكن آرژانتين امروز ارمنی براساس اين گزارش صدها نفر از جوانان

يك تظاهرات مقابل سفارت تركيه در بوئنوس آيرس،حمله وحشيانه گروه هاي تروريستي 
 را ˈلتكيهˈ استان در سوريه ˈكسبˈمسلح سوري تحت حمايت دولت تركيه به شهر مرزي 

اين گزارش حاكي است كه تظاهركنندگان ضمن محكوم كردن حمايت  .كردند محكوم
 دست در با سوري، هاي تروريست از تركيه وزير نخست ˈاردوغان طيب رجبˈدولت 
 ˈدهيد نجات را كسبˈ جمله از شعارهايي سردادن با و سوريه و ارمنستان هاي پرچم داشتن

ي سفارت تركيه حركت كرده و خواستار بازگشت تروريست هاي با مليت هاي سو به
  .مختلف در سوريه به كشورهايشان شدند

براساس اين گزارش،درحالي كه نيروهاي امنيتي آرژانتيني اين تظاهرات را پوشش امنيتي 
مي دادند، رايزن مطبوعاتي انجمن فرهنگي سوريه در آرژانتين طي سخناني، طرح 

ست ها براي تحقق اهداف اربابان شان را محكوم كرده و آنرا در برابر اراده و تروري
   .پايداري مردم سوريه، طرحي شكست خورده خواند

مارس (اول فروردين) تحت  21براساس اين گزارش، گروه هاي تروريستي سوري در 
ه و حمايت دولت تركيه به شهر كسب و چندين روستاي مجاور آن در سوريه حمله كرد

  .منازل مسكوني، امكن عمومي و عبادي را آتش كشيده و نابود كردند
  

در سوريه تكرار  خود را ارمني الذقيه: تركيه تاريخ ضد يانمنار
 مي كند

 با تركيه كه گويند مي سوريه الذفيه حومه در ˈكسبˈارامنه ساكن شهر  -ايرنا  -تهران 
شبكه  .، تاريخ را عليه اين فرقه در سوريه تكرار مي كندارمنیضد هاي سياست اعمال

ذقيه كه طي هفته از شهر كسب در حومه الارمنی هاي خانواده برخي: كرد اعالم ˈالميادينˈ
گذشته به كانون درگيري بين گروه هاي مسلح تروريستي و ارتش سوريه تبديل شده، 
آواره شدند. آنان تركيه را متهم مي كنند كه با حمايت كامل مالي و نظامي از گروه هاي 

خود را اين بار در خاك سوريه تكرار مي كند تا ارامنه  ارمنی مسلح تروريستي ، تاريخ ضد
منطقه كسب يك شهرك كوهستاني در حومه الذقيه   .از خانه و شهرشان آواره كندرا 

است كه اكثريت ساكنان آن را ارامنه تشكيل مي دهند. يورش گروه هاي مسلح تروريستي 
به منطقه كسب كه در سه سال گذشته آرام و به دور از درگيري ها بوده، خانواده 

اين افراد در قرن بيستم توسط تركيه به كسب كوچ  را از اين شهر آواره كرد. ارمنی هاي
داده شدند و اكنون گروه هاي مسلح با هماهنگي و پشتيباني رسمي و علني تركيه آمده اند 

   .تا بار ديگر ارامنه را از اين منطقه آواره كنند

 ريچارد فراي؛ قلبي كه براي ايران مي تپيد خاموش شد
 گفت مي كه آمريكايي معروف شناس شرق و شناس ايران »فراي نلسون ريچار« –تهران 
 اوست وصيت و زيست ايران به عشق با را خود عمر بيشتر او. درگذشت است؛ ايران عاشق
 .من را كنار زاينده رود در اصفهان دفن كنيد:  كه

سال عمر خود، بارها به ايران و كشورهاي فارس زبان افغانستان و  94فراي در طول  
تاجيكستان سفر كرد . او بنيانگذار و صاحب كرسي مطالعات ايراني در دانشگاههاي معتبر 

، ايران (Richard Nelson Frye) ريچارد نلسون فراي  .هاروارد و كلمبيا بود
 استاد و شناسي ايران ◌ٔ شناس و شرق شناس برجسته آمريكايي متخصص برجسته

 آلماني، روسي، عربي، فارسي، زبان هاي زبان به او. بود هاروارد دانشگاه ◌ٔ بازنشسته
 آشنايي سغدي و پهلوي اوستايي، هاي زبان با و بود مسلط تركي و ازبك پشتو، فرانسوي،

   .داشت كامل
خانواده اي سوئدي تبار در ايالت آالباما زاده شد و بعد به همراه خانواده به ايالت  فراي در

ايلينوي نقل مكان كرد. در دوران نوجواني با مطالعه داستان هاي تاريخي به شرق و تاريخ 
آن عالقه مند شد و به همين سبب هم زمان با تحصيل در رشته فلسفه در دانشگاه ايلينوي، 

نيز به تحصيل پرداخت و زبان عربي و تركي و هنرهاي اسالمي را  در رشته تاريخ
  .آموخت

 موسسه جديد كشفيات درباره او سخنان مجذوب و شد آشنا ˈاومستد آلبرتˈدر آن جا با 
 از پس. كرد دنبال زمينه اين در را خود مطالعات و شد جمشيد تخت در شناسي شرق

 كه ˈسمسار محمدˈاسي چين و ژاپن، نزد شن باستان و شناسي چين هاي دوره گذراندن
 ،زبان بود پنسيلوانيا دانشگاه از دكترا مدرك داراي و آمريكا گمرك در فرش كارشناس
  .آموخت فارسي

اثر نرشخي را ترجمه كرد و همين تبديل به رساله » تاريخ بخارا«فراي به كمك او كتاب 
به ايران و افغانستان و  1944 و 1943دكتري وي در دانشگاه هاروارد شد. در سال هاي 

با ارائه  1946هند سفر كرد و در اين سفرها به آثار باستاني عالقه وافري يافت. در سال 
ترجمه كتاب تاريخ بخاراي از انجمن بورسيه هاي دانشگاه هاروارد بورسيه شد و در 

پرداخت و دانشكده مطالعات مشرق زمين و آفريقا در لندن به تحصيل زبان سغدي و پهلوي 
پس از بازگشت به هاروارد شروع به تدريس انسان شناسي و تاريخ و مذاهب خاورميانه كرد 

را آموخت. به سبب تالش وي براي ايجاد كرسي تدريس  ارمنی و هم زمان زبان
 .را دريافت كرد» افتخاري ارمنی» شناسي در دانشگاه هاروارد، لقب ارمنی و ارمنی زبان

ن حيات خود در دفاع از فرهنگ ايراني و تعلقات تاريخي و مرحوم فراي در دورا
سرزميني آن مقاالت بسياري در نشريات معتبر جهاني نوشت كه ازآن جمله نوشته هايي 

 .بود ˈ فارس ˈتاريخي و مستند درباره خليج فارس و صفت هميشه همراه آن 
ه مقاله اشاره كرد. مقاله از ميان مهم ترين مقاالت وي در زمينه تمدن ايران مي توان به س

 با آن در كه كوتاهي ◌ٔ درباره شاهان ايران باستان و مقاله» فر كياني در ايران باستان«
 بوده، بيشابور آتشكده شد مي پنداشته كه را اي ويرانه از موريه جيمز نقاشي بر استناد
قاشي در ن اين در است نبوده روباز آتشكده و است بوده سقف داراي بنا اين كرد ثابت

باالي ديوارهاي بنا پنجره هاي وجود داشت كه اكنون باقي نمانده است. و مقاله اي ديگر 
نام داشت. فراي با بررسي تالش هاي پيشين براي » سنگ نبشته آرامي گور كوروش«كه 

خواندن اين كتيبه، اثبات كرد كه اين متني است به زبان پارسي باستان و خط آرامي كه به 
 .از آخرين پادشاهان هخامنشي تهيه شده استفرمان يكي 

) به پاس سال ها خدمت به فرهنگ و 2010(ژوئيه  1389سالگي و در مرداد  91وي در 
ادب ايران ، خانه اي زيبا در اصفهان از دولت ايران هديه گرفت . او در وصيتش خواسته 

امگاه پروفسور تا پس از مرگش در اصفهان و در كنار رودخانه زاينده رود نزديك آر
 .آرتور پوپ شرق شناس معروف به خاك سپرده شود

سالگي در شهر بوستون  94در سن  1393ريچارد نلسون فراي، روز پنجشنبه هفتم فروردين 
 .درگذشت
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Քանի դեռ Թուրքիան չի ապաշխարել եւ 
չի քավել իր մեղքը, պատմության այդ էջը 

չի կարող փակվել 
 

 
 
Քանի դեռ Թուրքիան չի ապաշխարել եւ չի քավել իր 
մեղքը, պատմության այդ էջը չի կարող փակվել: Այս 
մասին հայտարարություն է տարածել ՀՀ 
պաշտպանության նախարարին առընթեր 
հասարակական խորհուրդը: 
Հայտարարությունում նաեւ ասվում է. 
«Հայոց ցեղասպանությունը պատմության մեջ տեղի 
ունեցած ամենազարհուրելի ոճրագործություններից է, 
որն  աղետալի հետեւանքներ ունեցավ հայ ժողովրդի 
համար: Զանգվածային կոտորածներին զոհ գնացին 
1,5 միլիոն հայ,  հարյուր հազարավոր հայեր դարձան 
գաղթական, հայ ժողովուրդը հայրենազրկվեց: 
Օսմանյան Թուրքիան կազմակերպեց եւ իրականացրեց 
այդ ոճրագործությունը` նպատակ ունենալով բնաջնջել 
հայությանը: 
Կատարվածը ոչ միայն հայության, այլեւ մարդկության 
դեմ գործած հանցագործություն է: Այն վաղեմության 
ժամկետ չունի, երբեւէ պետք է դատապարտվի, եւ հայ 
ժողովուրդն արդար հատուցում ստանա: 
Հայոց ցեղասպանությունն անհերքելի պատմական 
իրողություն է, որը ճանաչել եւ դատապարտել են 
աշխարհի ավելի քան քսան պետություն եւ 
միջազգային կազմակերպություն: Մինչդեռ Թուրքիան 
չի ցանկանում ընդունել ճշմարտությունը: 
Շարունակելով ժխտողական քաղաքականությունը` 
նա դառնում է անցյալի ոճրագործության մեղսակիցը: 
Մենք զորակցում ենք հայոց ցեղասպանության 
ճանաչման գործընթացն առաջ տանելուն 
նպատակաուղղված բոլոր քայլերին, քանզի դրանք 
ծառայում են պատմական արդարության 
վերականգնմանը եւ նոր ոճրագործությունների 
կանխմանը: 
Մենք մերժում ենք այդ հարցում դրսեւորվող 
շահախնդիր մոտեցումներն ու խուսանավումները եւ 
կոչ ենք անում աշխարհի առաջատար 
պետություններին ջանքեր գործադրել հայ ժողովրդի 
արդար իրավունքներն ու օրինական շահերը 
պաշտպանելու համար: 
Հայ ժողովուրդն իր լինելիությամբ հաղթել է 
ցեղասպանության դաժան արհավիրքին: Սակայն, 
քանի դեռ Թուրքիան չի ապաշխարել եւ չի քավել իր 
մեղքը, պատմության այդ էջը չի կարող փակվել: 
Պահանջում ենք ճանաչում եւ հատուցում»: 

صفحه سياهي از تاريخ ارمنستان كه به دست - 1915
 ترك ها نوشته شد

  
بي ترديد مي توان گفت كه در كشورهاي مختلف دنيا هيچ كودك ارمني پيدا نخواهد شد كه
درمورد نسل كشي ارامنه به دست ترك هاي جوان اطالعي در دست نداشته باشد. در تاريخ
بيست و چهارم آوريل همه ساله جوامع ارمني مقيم كشورهاي مختلف دنيا به ياد شهداي نسل

ن و مراسم هاي ديني بر پا مي كنند. هر سال ده ها هزار نفر و حتيكشي ارامنه شمع روش
ارامنه مقيم نقاط مختلف دنيا از محل يادبود شهداي نسل كشي ارامنه واقع در ايروان بازديد و
تاج گل نثار مي كنند. سال به سال تعداد كشورهايي كه نسل كشي ارامنه را برسميت مي

كشي ارامنه كه گاهي با حكوم مي كنند، افزايش مي يابد. نسلشناسند و اين جنايت خونين را م
شود، به نابودي عمدي و از عناوين ديگري چونهولوكاست ارامنه،[ كشتار ارامنه شناخته مي

هاي تحت كنترل امپراتوري عثماني در ريزي شده جمعيت ارمني ساكن سرزمين پيش برنامه
ميالدي) توسط دولتمردان عثماني و 1917 تا 1915خالل و درست پس از جنگ جهاني اول (

جمعي و نيز شود. عمليات در قالب كشتارهاي دسته رهبران قيام تركان جوان اطالق مي
پذيرفت. تبعيدهاي اجباري در شرايطي كه موجبات مرگ تبعيدشدگان را فراهم آورد، انجام مي

تا يك و نيم ميليون نفر برآوردكشي ارامنه به طور عام بين يك  امروزه تعداد كل قربانيان نسل
هاي قومي منطقه، از جمله آشوريان و يونانيان، نيز به است. در طي اين دوران ديگر گروه شده

اين محققان از برخي كه اي گونه به گرفتند قرار عثماني تركان ◌ٔ طريقي مشابه مورد حمله
اند. امروزه ن ترك دانستهمردا دولت قومي نابودسازي سياست همان از بخشي نيز را رويدادها

شود. هاي قرن بيستم شناخته مي كشي اين رويداد به طور گسترده به عنوان يكي از اولين نسل
عالوه بر دستگيري و اعدام ارامنه، جمعيت بسيار زيادي از مردان، زنان و كودكان ارمني از

وادار به راهپيمايي خانه و كاشانه خود تبعيد، بدون هيچ دسترسي به آب و غذا به قصد مرگ
در مسيرهاي طوالني و بياباني شدند. تجاوز و آزار و اذيت جنسي قربانيان توسظ نيروهاي

كشي هاي بسيار زيادي درباره نسل است. پژوهش متخاصم در طول تبعيد به دفعات گزارش شده
عي وشود. كه قريب به اكثريت آنها وقوع چنين نسل كشي را واق ارامنه انجام شده و مي

دانند. امروزه كشور ارمنستان خواهان به رسميت شناختن اين نسل كشي است انكارناپذير مي
نسل«اي از پذيرفتن اين واقعه با عنوان  رغم عدم انكار وقوع چنين واقعه اما دولت تركيه علي

خود داري كرده و وجود سياست سيستماتيك براي نابودي ارامنه را قبول ندارد. تركيه» كشي
اند. ها شده ها تركهاي بي دفاع نيز قرباني آشفتگي معتقد است كه در آن سالها عالوه بر ارمني

اخراج ارامنه اغلب اوقات با غارت، تجاوز و كشتار همراه بود. خيلي از اخراج شدگان كشته
نزديكي در شهري–هاي نزديك ديرالزور  شدند، يا از گرسنگي و بي سرپناهي در راه ارودگاه

از نفر هزار چندين. دادند دست از را جانشان –خانه فرات در كشور سوريه امروزي رود
از را جانشان -بود شده ساخته آنجا در كه– جنگي اسراي هاي ارودگاه در بيماري و گرسنگي

روي اول جهاني جنگ آغاز با ارمنيان تاريخ در بار مصيبت رويداد ترين بزرگ. دادند دست
نفري1‘750‘000 ارمني جمعيت ◌ٔ تصميم گرفت همه» تركان جوان« م دولت1915 در. داد

النهرين انتقال دهد. آنان ارمنيان عثماني را به رغم تعهد بسياري از كشور را به سوريه و بين
تزاري گراي مسيحي دشمن آنان به وفاداري ـ عناصر خطرناك خارجي و شريك در توطئه

»كشي نخستين نسل«دانستند. در آنچه بعدها  ق ميشر در عثماني فعاليتهاي زدن برهم براي
عام هاي خود رانده شده بودند، يا قتل م خوانده شد، صدها هزار ارمني كه از خانه20 ◌ٔ سده

شدگان جايي قومي، آن قدر پياده راه پيمودند تا جان باختند. شمار كشته شدند، يا در خالل جابه
تن برآورد شده است. عالوه بر اين، 1‘500‘000م 1923تا  1915ارمني در تركيه طي سالهاي

طي اين مدت دهها هزار تن از آنان به روسيه، لبنان، سوريه، فرانسه و اياالت متحده مهاجرت
مداران نفر از متفكران، نويسندگان، رهبران، و سياست 300، حدود 1915آوريل  24كردند. در 

ن سواك در استانبول دستگير و پس از انتقال بهارمني از جمله دانيل واروژان، سيامانتو، و روب
نفر از ارامنه بي 5000ها بطرز فجيعي بقتل رسيدند. همچنين در همان روز حدود  كشتارگاه

عام دسته جمعي مردم بي دفاع دفاع را در استانبول به كشتارگاه فرستادند كه اين سرآغاز قتل
ر پشت جبهه به بيگاري كشيده شدهعنوان سرباز د ارمني بود به ويژه مرداني كه به

شرق ◌ٔ عام و اخراج ارمنيان از سرزمين آبا و اجدادي خود در منطقه بودند.همزمان با قتل
◌ٔ م، نه تنها اموال قربانيان به تاراج رفت، بلكه كليه 1916و 1915هاي سال در فعلي ◌ٔ تركيه

آمدند ارمنيان به شمار مي فرهنگي و علمي مراكز مذهبي، بناهاي از غير كه ديرها، و كليساها
و در آنها آثار فرهنگي ارزشمندي وجود داشت، غارت شدند و بيش از بيست هزار نسخه

نويس كه قدمتي چندين صدساله و گاهي بيش از هزار سال داشتند نيز از ميان هاي دست كتاب
يان براي يافتنارمن هاي متروكه ها بناهاي تاريخي، همچون خانه رفتند. بعد از وقايع آن سال

هاي پنهان كندوكاو شدند، زيرا روستاييان ترك و كرد منطقه اين باور را داشتند كه گنج
   .اندهايشان پنهان كردهخانهدرراقيمتياموالكليهخودارمنيان با هدف بازگشت به خانه
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آرشيو ملي ارمنستان آماده صدمين سالگرد نسل كشي
  مي شود يانمنار

 

  

هزار سند موجود 12در حال حاضردر آرشيو ملي ارمنستان درمورد نسل كشي ارامنه 
به خبرنگاران گفته است كه در ماه "آماتوني ويرابيان"است. با بيان اين مطلب آقاي

ميالدي اين اسناد به نمايش گذاشته خواهند شد. شايان ذكر است 2015آوريل سال
آماتوني"اينترنت نيز مشاهده كرد. آقايكه اين نمايشگاه مي توان از طريق

همچنين تاكيد داسته است كه انتشار اسنادي درمورد نسل كشي ارامنه به "ويرابيان
زبان هاي خارجي ادامه دارد. يكي از اهداف فعاليت هاي آرشيو ملي ارمنستان نشان

آثاردادن اين واقعيت تاريخي مي باشد كه ترك ها نه فقط ارامنه را كشته، بلكه 
افزوده "ويرابيان"فرهنگي و تاريخي آنان را نيز ويران و تخريب كرده اند. آقاي 

ميليارد 2ميالدي ميزان خسارات وارد شده به ارامنه بيشتر از  1919است كه در سال
 .فرانك فرانسوي بوده است



 
  لويسلويس

LLOOUUYYSS  
AArrmmeenniiaann  MMoonntthhllyy  

ÈÈààôôÚÚêê 
Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³Ùë³·Çñ

 ISSN 1682-5446 

99 
1915-2014 

 

# 186, Ապրիլ  2014 Ã. No 186, April 2014  1393 شماره  186 ارديبهشت 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 -  رانيا انيارمن خيتار  

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

Հայ Գրականության Պատմություն 3 հատորով(Պարսկերեն)  جلد 3تاريخ ادبيات ارمني در  
Հայկական հարցը, 2 հատորով (Հայերեն) 

Շահնամեն եւ հայկական աղբյուրները(Պարսկերեն)شاهنامه و منابع ارمني 
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