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Կոմանդոսն առաջարկում է 
կանխարգելիչ հարված հասցնել 

Ադրբեջանի դիրքերին 
  

 
Եկել է ժամանակը, որպեսզի հայկական կողմը հասկանա՝ որքան ուժեղ է եւ չսպասի 

իր վրա հարձակվելուն, այլ ինքը հարված հասցնի Ադրբեջանին: 
«Մենք կանխարգելիչ հարված հասցնելու հիանալի պայմաններ ունենք: Այս 

գաղափարը չի ողջունվում, այն մարդկային կյանքերի հետ է կապված, սակայն մենք 
չենք կարող թույլ տալ, որ մեզ վրա հարձակվեն, մենք էլ ամբողջ ժամանակ 

պաշտպանվենք: Եթե մենք հարված չհասցնենք, ադրբեջանական կողմն անընդհատ 
լարվածության մեջ կպահի մեզ», Կոմանդոսը բացատրել է, որ խոսքը 

պատերազմական գործողություններ սկսելու մասին չէ, այլ կանխարգելիչ հարվածներ 
հասցնելու:  «Ադրբեջանական զորքերը պատրաստ չեն ռազմական 

գործողույթունների, նման գնահատական ՆԱՏՕ-ի մասնագետներն են տալիս: : 
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Լույս են տեսել 
Էդիկ Բաղդասարյանի  նոր գրքերը 

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، آذربايجان ، جنايت و توسعه طلبيار  
Հայ Գրականության Պատմություն 3 հատորով(Պարսկերեն) جلد 3ني در تاريخ ادبيات ارم  

Հայկական հարցը, հնագույն շրջանից մինչեւ մեր օրերը, 2 հատորով (Հայերեն) 
Շահնամեն եւ հայկական աղբյուրները(Պարսկերեն)شاهنامه و منابع ارمني 

Կոմիտասը եւ Հայ դասական երաժշտության ձեւավորումը (Պարսկերեն) 
كوميتاس و شكل گيري موسيقي كالسيك ارمني    

Գիքորը, անգլերեն, 2014گيكور ، اثر هوانس تومانيان برگردان انگليسي ، تورونتو ،   
Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Ա,Բ- Պարսկերեն 

  2014، ، تورونتو ،  2و  1گزيده مقاله هاي فارسي اديك باغداساريان ، جلد  
Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Գ, Հայերեն 

 2014گزيده مقاله هاي ارمني اديك باغداساريان ، جلد  سوم ، ، تورونتو ، 

Հայ գրականության ընտրանի (Անգլերեն եւ պարսկերեն) Տորոնտո, 2014. 
  2014اديك باغداساريان ،تورونتو  -گزيده نثر و نظم ادبيات ارمني ، برگردان فارسي و انگليسي 

Ակնարկ Պարսկերենի Ուղղագրության, (Պարսկերեն) Տորոնտո, 2014. 
  2014اديك باغداساريان ، تورونتو  -  نگاهي بر شيوه نگارش فارسي

Թարգմանության մասին (Պարսկերեն), Տոտոնտո, 2014 
 2014اديك باغداساريان ، تورونتو  -  نگاهي بر فن ترجمه ، فارسي

Հայոց ցեղասպանության Պատմություն, (Պարսկերեն), Տորոնտո, 2014 
 2014اديك باغداساريان ، تورونتو  -  اريخ نژادكشي ارمنيان ، فارسيت

Հայկական Հարցի Մանիֆեստ The Armenian Question Manifesto 

 
Պատվիրելու համար դիմել edbagh@yahoo.com  կամ 1-818-627-8643 
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Կալիֆորնիայի 
Սենատը ճանաչեց 

ԼՂՀ  
անկախությունը 

 

 
 

Կալիֆորնիայի նահանգային Սենատն 
ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության անկախության եւ 
ինքնորոշման մասին բանաձեւը:  

Քվեարկված բանաձեւը նաեւ կոչ է անում 
ԱՄՆ-ին՝ ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետությունը՝ ազդարարելով, որ 
ամերիկյան ժողովուրդն աջակցում է անկախ եւ 
պատմականորեն հայկական այս երկրի 
քաղաքացիների ազգային եւ ժողովրդավարական 
ձգտումները: 

Պատմական այս քվեարկությունը, 
մասնավորապես, քաջալերում է Արցախի 
շարունակական ջանքերը՝ որպես ազատ եւ 
անկախ պետություն զարգանալու ճանապարհին, 
եւ պաշտոնապես կոչ է անում ԱՄՆ նախագահին 
եւ Կոնգրեսին՝ աջակցել Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության ինքնորոշմանն ու 
ժողովրդավարական անկախությանը:  

 

  در گذرگاه تاريخ
  

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

  ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)
 

  گزارش مقام دفتر امور ديپلماتيك نايب السلطنه قفقاز به
  وزارت خارجه روسيه 

  1915آوريل  29 -  518تلگراف شماره 
دوخته شده دريافت كرده اند كه زير استر لباس پيك  وانارمنيان نامه اي از 

هزار نفر از اهالي روستاها كشته شده اند.  6حدود  بود و حاوي اين اطالعات است:
وان و شاتاخ شديداً دفاع مي كنند، بمب ها كمتر به شهر وان آسيب مي رسانند. 
آخرين قواي خود را به كار بسته ايم. هر روز منظر كمك روسها هستيم. تمنا مي 

نوشته شده آوريل  15كنيم عجله كنيد زيرا بعداً دير خواهد بود. نامه در تاريخ 
  استوليا                                                                                              است. 

  1915مه  1  نامه وزير خارجه روسيه به سفير اين كشور در لندن
شكي نيست كه كشتار ارمنيان وان باعث قيام آنان شده است و نه عكس آن 
زيرا هيچ مفهومي نداشت كه قبل از حركت قواي نظامي ما قيامي در مقابل قواي 

  سارلونوف                                                             برتر تركها صورت گيرد.
  ي از نامه ارسالي به جاثليق گئورگ سورنيانبخش

  1915 ماه مه 28تاريخ  منازگرد
 11نفر نجات يافته است. در  128خانواده ارمني تنها  3322... از 

نفر نجات يافته اند. اما  21خانواده ارمني تنها  1000روستاي ارمني بوالنخ پايين از 
نفر جان سالم بدر برده  40ي تنها خانوار ارمن 2225روستاي بوالنخ باال از  15در 

نفر نجات يافته است. در  34خانوار تنها  1089روستاي منازگرد از  27است. در 
  نفر جان سالم بدر برده است.  248خانوار ارمني تنها  2150روستاي خالت، از  24

  وضع آرزگه
  نفر كشته شده است. 123خانواده ارمني  15روستاي نورشنج: از -
  نفر كشته شدند 5خانواده ارمني دارد  5گزيوسوف، روستاي -
  نفر. 26قربانيان وانگ -

  وضع آرتيشو (آكانتس)
  نفر. 13نفر، اسير  61خانوار ارمني، كشته شده  33در گراكوم، از -
  شدند.رياسزن و دختر 15مرد كشته و  50خانوار ارمني  25در چراغلو از -
  نفر اسير. 22نفر كشته و  107ارمني، خانوار  50در كوچر، از -
  اسير. 5نفر كشته و  62خانوار ارمني  24در نوراشن، از -

  نفر. 2300آگاهي رسمي روسها  پايهكل كشته شدگان آكانتس بر تعداد 
  وضع دره بادنوتس

خانوار در روستاهاي بادونتس، خاراپاكور، آوتنا، پانزده، مارموس،  255از 
  نفر به اسارت برده شده اند. 26كشته شده اند و  نفر 141زيارت 

  وضع عنتاب
  نفر به اسارت گرفته شدند. 6نفر كشته و  63خانوار ارمني  31از 

 نماينده خليفه گري در منازگردكشيش هوانس ترآوديسيان

اعضاي گروه دوستي پارلماني ليتواني و قره باغ از بناي
  ندبازديد و تاج گل نثار كرد يانمنيادبود نسل كشي ار

 

 

  

"داليا كووديته  "اعضاي گروه دوستي پارلماني ليتواني و قره باغ به رياست 

بازديد يانمنبناي يادبود نسل كشي ار "تسيتسرناكابرد  "مان ليتواني از نماينده پارل
كشي نسل موزه– انستيتوي رييس معاون " مانوكيان سورن "ند. و تاج گل نثار كرد

 .كرد تشريح را موزه اين فعاليت و موزه احداث تاريخچه مهمانان به يانمنار
تشريح را موزه ساختماني كارهاي "س پر آرمن " خبرنگار به " مانوكيان سورن "

مراسم در شركت براي باغ قره – ليتواني پارلماني دوستي هيئت رييس از و كرد
پارلمان نماينده. دنمو دعوت ميالدي 2015 سال آوريل 24 تاريخ در موزه افتتاح
سال 20 كه است كرده تاكيد موزه از بازديد از خود تصورات به اشاره با ليتواني

با جزييات اين نسل و بوده ها كشي نسل تحقيقاتي –پيش وي رييس مركز علمي
    .ستكشي ها آشنا

 
  فارسي زبان - ماهنامه ارمني

  لويس
  و سردبير ،  مدير مسئول صاحب امتياز

 اديك باغداساريان
   15875- 9488تهران صندوق پستي نشريه :  نشـاني

  louys_monthly@yahoo.com پست الكترونيكي:
   www.louysonline.com : ـاني اينترنـتنش

  66495761تلفن   13157-63561كدپستي  1148تهران خيابان انقالب شماره   -چاپ احسان
  تومان 500صفحه  تكشماره  28 

 ر دال 50خارج   تومان  6000ايران يك سال    .تومان 500تكشماره :اشتراك مجله
  بانك تجارت شعبه مجيديه سه راه ارامنه   140686492شماره حساب  

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

  هيئت سردبيري نيست.
  .مقاالت ، عكس ها و مطالب رسيده باز گردانده نمي شود  
 .نشريه در حك و اصالح مقاله ها مجاز است  
  با ذكر ماخذ آزاد است.» نامه لويسماه «تفاده از مطالب اس  
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ÈàôÚê # 190  Օգոստոս  2014 Ã.  ¿ç 1

Լույս Ամսագիր 

Իրանահայ Համայնք 
 

Կյանքից հեռացավ  
Ժանետ Լազարյանը 

 
Իրանահայեր. 

Ցավով տեղեկացանք, որ սույն  թվականիի 
օգօստոսի 25-ին, երկարատեւ հիվանդությունից հետո 
կյանքից հեռացավ իարանահայ անվանի արվեստագետ 
եւ լրագրող Ժանետ Լազարյանը: 

Օօգոստոսի 29-ին, մի խումբ հայ եւ պարսիկ 
մտավորականների, ընտանեկան պարագաների եւ 
հարազատների կողմից, Թեհրանի հայոց բուրաստանում 
վերջին հրաժեշտից հետո, հողին հանձնվեց իրանահայ 
անվանի արվեստագետ, վաստակավոր լրագրող, 
«Լազար» արտ-մոդեռն թանգարան ցուցահանդեսի 
հիմնադիր, «Իրանահայոց հանրագիտարան» գրքի 
կազմող՝ Ժանետ Լազարյանի դին, ում 
հուղարկավորությունը կատարվեց Հայ կաթողիկե 
եկեղեցու վարդապետ Հայր Սիմոնի միջոցով: 

Ժանետ Լազարյանը ծնվել է 1940 թվականին, 
Թեհրանում, Նախիջեւանից գաղթած ընտանիքում: 
Նախնական կրթությունն ստացել է Թեհրանում եւ 
Սպահանում, ապա բարձրագույն ուսումը շարունակել 
Լոնդոնի թագավորական «Ռոյալ քոլեջ»-ի արվեստի 
պատմության բաժնում: 

Վերադառնալով ծննդավայր աշխատել է որպես 
լրագրող: Ավելի ուշ հիմնել է արվեստի պատկերասրահ, 
որտեղ իրենց աշխատանքները ներկայացնելու 
հնարավորություն են ունեցել ոչ միայն իրանահայ, այլ 
նաեւ բոլոր իրանցի արվեստագետներն ու նկարիչները: 

Նա տասը տարի աշխատել է Իրանի նավթային 
ընկերությունում, նույն ժամանակ աշխատակցել է 
«Ֆերդովսի» ամսագրի եւ «Էթելաաթ» օրաթերթի հետ: 
Ավելի ուշ աշխատանքի է անցել «Թեհրան ժուռնալ» 
անգլիատառ օրաթերթում, որպես արվեստի բաժնի 
պատասխանատու: 

Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից 
հետո, որպես ազատ լրագրող աշխատել է «Դոնյայե 
սոխան», «Բոխարա» եւ «Թավուս» պարսկերեն 

ամսագրերում, ինչպես նաեւ «Թեհրան թայմս» եւ «Իրան 
նյուզ» անգլիատառ օրաթերթերում: 

70-ականներին հայտնի հայ ռեժիսոր Սերգեյ 
Փարաջանովի ազատազրկումից հետո, այդ մասին 
Լազարյանը բարձրաձայնել է տարբեր 
կինոփառատոններում: 

Իր լրագրողական գործունեության ընթացքում 
Ժանետ Լազարյանը հարցազրույցներ է վարել Վիլյամ 
Սարոյանի, Քեթի Բերբերյանի, Զուբին Մեհթայի, 
Հերբերտ ֆոն Կարայանի, Արամ Խաչատրյանի, Առնո 
Բաբաջանյանի, Էմիլի Գիլսի, Փիթեր Բրուքի, ԻԻՀ-ում ՀՀ 
անդրանիկ դեսպան պրոֆ. Վահան Բայբուրդյանի եւ 
այլոց հետ: 

2002 թվականին ԻԻՀ նախագահ Մոհամմադ 
Խաթամիի հիմնած «Քաղաքակրթությունների 
երկխոսություն» կազմակերպության կողմից 
հրատարակվեց Ժանետ Լազարյանի պարսկերենով 
կազմած «Իրանահայոց հանրագիտարան»-ը, որը 
վերահրատարակվեց 2009-ին: Իսկ 2012-ին ՀՀ 
Մշակույթի նախարարության եւ ՀՀ-ում ԻԻՀ 
դեսպանության Մշակույթի կենտրոնի աջակցությամբ 
հրատարակվեց նույն գրքի հայերեն տարբերակը: 

Ժանետ Լազարյանը մեծ դեր է խաղացել Իրան-
Հայաստան մշակութային կապերի ընդլայնման մեջ: Նրա 
ջանքերի շնորհիվ 2001 թվականին Իրանի 
Ժամանակակից արվեստի թանգարանում կայացել է 
Հայաստանի մերօրյա նկարիչների գործերի 
ցուցահանդես: իսկ 2004 թ. ՀՀ ազգային 
պատկերասրահում կազմակերպվել է Իրանի երեք 
սերնդի նկարիչների ստեղծագործությունների 
ցուցահանդես: 2008թ. նույն սրահում կազմակերպվել է 
Ղաջարական ժամանակաշրջանի գեղանկարչության 
ցուցահանդես: 

Մշակութային անխոնջ գործունեության համար 
Ժանետ Լազարյանը արժանացել է պետական եւ 
ոչպետական կառույցների տասնյակ շնորհակալագրերի 
եւ գնահատագրերի: 

Ժանետ Լազարյանի վերջին հրաժեշտին շատերն 
էին բացակայում...: 

«Լույսի» խմբագրությունը  խորպես վշտակցում է  
նրա վախճանման առիթով: 

 
«Հայոց լեզվի եւ գրականության ամբիոնը 

ազգային կապիտալ է, չի կարելի անտարբեր 
վերաբերվել նրան» 

Arax news 12/08/2014  
 
Օգոստոսի 10-ին, Թեհրանի Իսլամական ազատ համալսարանի 
(ԻԱՀ), Օտար լեզուների ֆակուլտետի, Հայոց լեզվի եւ 
գրականության ամբիոնի վարիչ եւ դասախոս՝ դոկտ. Անդրանիկ 
Սիմոնյանը իրանահայ մամուլի ներկայացուցիչներին 
հրավիրել էր համալսարան՝ մոտիկից ծանոթանալու ամբիոնի 
ու նրա առջեւ ծառացած դժվարությունների հետ: 
Հանդիպման սկզբում Սիմոնյանը շնորհակալություն հայտնեց 
մամուլի ներկայացուցիչներին՝ հրավերն ընդառաջելու համար, 
ապա ամփոփ կերպով տվեց ամբիոնի պատմությունը: 
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Լույս Ամսագիր 

«Ամբիոնը հիմնադրվել է 1995 թվականին, Երեւանի «Հրաչյա 
Աճառյան» համալսարանի հետ ստորագրված փոխադարձ 
համաձայնությամբ, Թեհրանում՝ հայերեն, Երեւանում՝ 
պարսկերեն լեզվի եւ գրականության ամբիոն հիմնելու 
նպատակով: Անցած 19 տարիների ընթացքում ամբիոնը տվել է 
420 շրջանավարտ, իսկ այս տարեշրջանում ունի յոթը 
ուսանող»,- ասաց նա, ապա անուն առ անուն հիշեց ամբիոնում 
դասավանդվող առարկաներն ու նրանց դասախոսներին՝ 
 

 
 

- Քերականություն, ձեւաբանություն եւ շարահյուսություն՝ պրն. 
Հրայր Շահնազարյան, 
- Հայ ժողովրդի պատմություն, Իրանի հայ համայնքի 
պատմություն՝ դոկտ. Կարեն Խանլարյան, 
- Բանահյուսություն, Գրաբար, Ուղղագրություն եւ 
թելադրություն՝ տկն. Քարմեն Ազարյան, 
- Գրականության տեսություն, Միջազգային գրականություն, 
Ոճաբանություն եւ Գրաքննադատություն՝ Նորայր Միքայելյան, 
- Հայ ժողովրդի պատմություն եւ Իրանի մշակույթի 
պատմություն՝ օր. Արփի Մանուկյան, 
- Լեզվաբանություն, Հայերեն դասական եւ արդի 
գրականություն, Հայոց լեզվի պատմություն՝ դոկտ. Անդրանիկ 
Սիմոնյան: 
Նա ամբիոնը համայնքի գանձերից մեկը համարելով, ասաց. 
«Այս ամբիոնը պիտի բոլորի տունը լինի, այստեղ 
գաղափարական հարցեր չկան: Սա ազգային կապիտալ է, չի 
կարելի անտարբեր վերաբերվել, ափսոս է: Այս լացը ո՞ւմ մոտ 
լացենք»: Նա դժգոհելով ուսանողներին ֆինանսավորող 
մարմիններից նշեց, որ հույսով ենք նրանք հարցի 
կարեւորությունն զգալով ամեն ինչ կանեն ամբիոնի ապագան 
երաշխավորելու համար: Նա կոչ արեց ամուր ձեռքերով պահել 
ամբիոնը, հատուկ ֆոնդ կազմակերպել ուսանողներին 
օժանդակելու եւ ավելի շահագրգռելու, որպեսզի ավելի շատ 
ուսանողներ ամբիոն մուտք գործեն եւ վաղվա ուսուցիչն ու 
դաստիարակը լինեն ավելի կրթված, ավելի պատրաստված»: 
Հանդիպման ավարտին մամուլի ներկայացուցիչները այցելեցին 
նաեւ ԻԱՀ Օտար լեզուների ֆակուլտետի նախագահ դոկտ. 
Մոհամմադ Զիարին, ով ջերմ դիմավորելուց հետո, ասաց, որ 
ինքը մեծ հարգանքով է վերաբերում հայ ժողովրդին: Նա 
հավելեց. «Հայոց լեզվի եւ գրականության ամբիոնը դժվար 
օրերից հետո դոկտ. Անդրանիկ Սիմոնյանի շնորհիվ, նոր շունչ 
է առել եւ հույս ունենք գնալով ավելի կհզորանա»: 
Դոկտ. Զիարին ի միջի այլոց նշեց, որ «Մտածում եմ առաջիկա 
ապրիլ ամսվա ընթացքում մի ցուցահանդես կազմակերպել 
համալսարանի տարածքում՝ «Հայ մշակույթի օրեր» անվան 
ներքո եւ սպասում ենք, որ մեր հայ բարեկամները իրենց զգալի 
դերը կունենան դրանում»: 
 

Հայաստան 
 

Կյանքից հեռացել է բանաստեղծուհի 
Մետաքսեն 

  

 
 
Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը խոր վշտով 

տեղեկացնում է, որ ս. թ. օգոստոսի 10-ին, կյանքի 88-րդ 
տարում վախճանվել է բանաստեղծ, թարգմանիչ, ՀՀ Մովսես 
Խորենացի մեդալակիր, Հայաստանի գրողների միության 
անդամ Մետաքսեն (Մետաքսե Պողոսյան): 

Մետաքսեի մահվան կապակցությամբ ՀՀ վարչապետի 
որոշմամբ ստեղծվեց թաղման կառավարական 
հանձնաժողով: 

«Լույսի» խմբագրությունը  խորպես վշտակցում է  
նրա վախճանման առիթով: 

 
Աշխատանքային խմբի ղեկավար.  

Կարեն Պետրոսյանի մահը ռազմական 
հանցագործություն է 

  

 
 
Հայաստանի Չինարի գյուղի բնակիչ Կարեն 

Պետրոսյանի մահն ադրբեջանական զնդանում եւս մեկ 
ռազմական հանցագործություն է: Այդ մասին հայտարարել 
Գերիների, պատանդների եւ անհետ կորածների 
հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն 
Կապրիելյանը՝NEWS.am-ի թղթակցի խնդրանքով 
մեկնաբանելով նախօրեին գերված Կարեն Պետրոսյանի 
ողբերգական մահը: 
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«Խորին ցավով ընդունեցինք Հայաստանի քաղաքացի 
Կարեն Պետրոսյանի մահվան մասին լուրը: Ցավոք, սա հայ 
գերու կամ պատանդի մահվան առաջին դեպքը չէ 
ադրբջանական գերությունում, եւ ամենն ադրբեջանցի 
ռազմական հանցագործների անպատժելիությունն է, որոնք 
ոտնահարում են միջազգային հումանիտար իրավունքի 
տարրական նորմերը եւ մարդու իրավունքներն 
առհասարակ: 

 
Հայաստանի հանձնաժողովը 

պահանջում է Կարեն Պետրոսյանի 
մահվան անաչառ քննություն 

 

 
 
Հայաստանի գերիների, պատանդների եւ անհայտ 
կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովը 
պաշտոնական հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանում 
հայ գերու մահվան կապակցությամբ: 
«Ս.թ. օգոստոսի 8-ին Կարմիր Խաչի Միջազգային կոմիտեի 
հայաստանյան պատվիրակությունը պաշտոնապես 
հաստատել է Ադրբեջանի իշխանությունների 
հաղորդագրությունը ս.թ. օգոստոսի 7-ից ադրբեջանական 
գերության մեջ գտնվող Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացի Կարեն Պետրոսյանի մահվան վերաբերյալ: 
ՀՀ Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի բնակիչ Կարեն 
Պետրոսյանը ս.թ. օգոստոսի 7-ին, դեռեւս չպարզված 
հանգամանքներոււմ, հատել էր հայ-ադրբեջանական 
պետական սահմանը եւ հայտնվել ադրբեջանական 
գերության մեջ: Չնայած ադրբեջանական 
իշխանությունների զանազան մեկնաբանություններին, ՀՀ 
պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես 
հայտարարել է, որ Կարեն Պետրոսյանը չի հանդիսանում ՀՀ 
ԶՈՒ զինծառայող: 
Կ.Պետրոսյանի հարազատների հավաստմամբ, ինչպես նաեւ 
նրա բժշկական փաստաթղթերի համաձայն, վերջինս 
առողջական խնդիրներ, առավել եւս սրտանոթային 
հիվանդություններ չի ունեցել եւ եղել է փաստացի առողջ: 
Ադրբեջանական կողմը, չբավարարվելով գերեվարված ՀՀ 
քաղաքացու նկատմամբ կիրառված ակնհայտ 
անմարդկային վերաբերմունքով, ենթարկել է Կ. 
Պետրոսյանին նվաստացումների, տանջանքների եւ 
կտտանքների` հասցնելով նրան մահվան. այս ամենի 
ապացույցը ադրբեջանական լրատվամիջոցներով 
շրջանառվող տեսանյութերն ու լուսանկարներն են: 
 Հաշվի առնելով վերոնշյալը` չպարզված հանգամանքներում 
Կ.Պետոսյանի անակնկալ մահը նրա հանդեպ դաժան ու 

անմարդկային վերաբերմունքի հիմնավոր կասկածներ է 
ծնում, ինչը «Մարդու իրավունքների համընդհանուր 
հռչակագրում» ամրագրված մարդու հիմնարար 
իրավունքների եւ ազատությունների կոպիտ ոտնահարում 
է: Ուստի ՀՀ գերիների, պատանդների եւ անհայտ 
կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովը 
պաշտոնապես պահանջում է անկախ միջազգային 
փորձագետների կողմից դիակի դատաբժշկական 
փորձաքննություն` մահվան պատճառները պարզելու 
համար: 
ՀՀ գերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների 
հարցերով զբաղվող հանձնաժողովը համապատասխան 
միջազգային կառույցներին կոչ է անում  դրսեւորել 
հետեւողականություն` գործի անաչառ եւ լիարժեք 
քննություն իրականացնելու համար»,- նշել են 
հանձնաժողովից: 
 

Ֆիննախ. Իրան-Հայաստան 
երկաթուղու բյուջեի 60%-ը կարելի է 

ստանալ Չինաստանից 
 

 
 
Հայաստանի Հարավային երկաթուղու (Իրան-

Հայաստան) շինարարության արժեքի 60%-ը կարելի է 
Չինաստանից ստանալ: Այս մասին ասված է երկաթուղու 
կառուցման հայեցակարգի վերաբերյալ Հայաստանի 
Ֆինանսների նախարարության եզրակացությունում: 
Շինարարության համար պատասխանատու է Տրանսպորտի 
նախարարությունը: 

Նախագծա-հաշվարկային փաստաթղթերի համաձայն՝ 
երկաթուղու կառուցման համար 3 մլրդ 207 մլն դոլարի 
ներդրում է անհրաժեշտ՝ առանց հաշվի առնելու 
հողատարածքների գնումն ու դրանց սեփականատերերի 
վերաբնակեցումը, ինչպես նաեւ սարքավորումների եւ 
աշխատողների համար նախատեսված հարկերն եւ 
մաքսատուրքերը: 

Նախագծի արժեքի 60%-ը կարելի է ստանալ 
Չինաստանի Արտահանման-ներմուծման բանկից, 
տարեկան 3.5%-ով: Ծրագրվում է միջոցներ ներգրավել նաեւ 
տարածաշրջանի շահագրգիռ պետություններից: Ֆիննախը 
նշում է, որ այդպիսի երկրների հետ (Իրան, Վրաստան, 
Ռուսաստան) հնարավոր համատեղ ֆինանսավորման շուրջ 
բանակցություններ դեռեւս չեն տարվում: 

Ավելի վաղ Հայաստանի ֆինանսների նախարարության 
«Երկաթուղու շինարարության տնօրինություն» ՊՓԲԸ-ի 
տնօրեն Աշոտ ՇահնազարյանըNEWS.am-ին հայտարարել 
էր, որ երկաթուղու շինարարության ժամկետը 6 տարի է, 
ծախսածածկումը՝ 28 տարի, շահագործումը՝ 50 տարի: 
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Աշխատանքների մեկնարկն ակնկալվում է 2015 թվականի 
առաջին կիսամյակում: Շինարարության արժեքը կարող է 
կազմել շուրջ 3.5 մլրդ դոլար: 

Ենթադրաբար Իրան-Հայաստան երկաթուղու հայկական 
հատվածի երկարությունը կազմելու է 316 կմ: Այն Իրանի 
հետ սահմանից (Մեղրի) հասնելու է Սեւանա լճից ոչ հեռու 
տեղակայված Գագարին քաղաք, որտեղ էլ միանալու է 
արդեն գործող երկաթգծին: Նախագծի ներդրողներն 
առայժմ ամբողջությամբ հստակեցված չեն: 

 
Նախարար. Հայաստանում 4 տարում 
ցորենի բերքն աավելացել է 85%-ով 

 

 
 
Վերջին 4 տարում Հայաստանում ցորենի բերքն 

աավելացել է 85%-ով: Այս մասին Գործադիրի օգոստոսի 14-
ի նիստում ասել է գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը: 

Ըստ նրա՝ եթե 2010թ. բերքը կազմել էր  183 հազար 
տոննա, ապա այս տարի սպասվում է  340 հազար տոննա: 

4 տարում  ավելացել է նաեւ միջին բերքատվությունը՝  
մեկ հեկտարից հասնելով 21,2-ից մինչեւ  32 ցենտներ: 

«Մինչեւ  2010թ. հատիկավորների ցանքատարածքները 
տարեցտարի կրճատվում էին, իսկ  վերջին 4 տարում դրանք 
ավելացել են 29,3 հազար հեկտարով կամ  18%-ով», -  նշել է 
նախարարը: 

Սա հնարավոր է դարձել ի շնորհիվ Ռուսաստանից 
ներկրված եւ Հայաստանի կլիմային հարմարեցված սերմերը 
գյուղացիների շրջանում տարածելու ծրագրի շնորհիվ: 

Արդյունքում սերմնաբուծությունը սկսեց զարգանալ 
նաեւ Հայաստանում. այս տարիների ընթացքում 
հանրապետությունում ձեւավորվեցին 20-ից ավելի խոշոր 
մասնագիտացված գյուղացիական տնտեսություններ: 

 
Al Jazeera-ն Եվրասիական միությանը 

Հայաստանի միանալու մասին 
ռեպորտաժ է պատրաստել 

 
Al Jazeera հեռուստաընկերությունը ներկայացրել  

Երեւանում նկարահանված ռեպորտաժը՝ նվիրված 
Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությանը: 

Հայաստանի կառավարությունը կողմ է Եվրասիական 
միությանը անդամակցությանը, սակայն շատ հայեր 
մտահոգ են Եվրոպայից ներկրվող ապրանքների գների 
հնարավոր բարձրացմամբ: 

Հեռուսաընկերության թղթակիցը զրուցում է 
ավտոդիլերի հետ, որի գնահատականներով, վերջինս կարող 
է կորցնել իր գնորդների 20%-ը: «Հայաստանի գլխավոր 

խնդիրն այն է, որ եթե երկիրը ցանկանա միանալ 
Եվրասիական միությանը, ապա անհրաժեշտ կլինի 
վերակառուցել ամբողջ շուկան», - հաղորդում է թթղթակիցը: 

Թղթակիցը հիշեցնում է, որ Ռուսաստանը հայ 
աշխատանքային միգրանտների գլխավոր կենտրոնն է, 
ինչպես նաեւ, Հայաստանը Ադրբեջանի հետ չլուծված 
հակամարտության շրջանակներում մշտապես 
Ռուսաստանի կարիքն ունի: Այժմ անդամակցությունը 
հետաձգվել է, Հայաստանը դեռ կարող է բանակցություններ 
վարել անդամակցության պայմանների շուրջ: «Պետք չէ 
հեռու գնալ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի պատմական եւ 
մշակութային կապը տեսնելու համար: Մաքսային 
միությունը այս կապերը էլ ավելի ամուր կդարձնի՝ անկախ 
այն բանից՝ տնտեսական տեսակետից այն իմաստ ունի՞, թե՞ 
ոչ»: 

 
Սերժ Սարգսյանը Հովիկ Աբրահամյանի 

հետ քննարկել է եզդիների խնդիրը 
  

 
 
Հայաստանը խորապես անհանգստացած է Իրաքի 

հյուսիսում եզդի բնակչության հանդեպ շարունակվող 
զանգվածային բռնությունների եւ դրա հետեւանքով 
բազմաթիվ մարդկային զոհերի փաստով: 

Որեւէ ազգային եւ կրոնական փոքրամասնության եւ, 
մասնավորապես, Իրաքի եզդիների հանդեպ բռնության 
կիրառումը բացարձակապես անընդունելի է, եւ միջազգային 
հանրությունը պետք է անհապաղ քայլեր ձեռնարկի դրանք 
ժամ առաջ դադարեցնելու, տուժածներին աջակցություն 
ցուցաբերելու, մարդասիրական օգնություն տրամադրելու 
համար: 

Նախագահի մամուլի քարտուղարի գրասենյակից 
հայտնում են, թե ՀՀ նախագահի կողմից 
հանձնարարականներ են տրվել 
արտգործնախարարությանը եւ դիվանագիտական 
առաքելությունների ղեկավարներին՝ միջազգային 
ասպարեզում խնդրին պատշաճ մակարդակով հետամուտ 
լինելու իրենց ջանքերը կրկնապատկելու համար: 

Սերժ Սարգսյանն այսօր ՀՀ վարչապետի հետ քննարկել է 
նաեւ Հայաստանի կողմից տրամադրվող մարդասիրական 
օգնության՝ նախապես ծրագրված ծավալներն ավելացնելու 
հարցը, ինչին ՀՀ կառավարությունը լուծում կտա առաջիկա 
օրերի ընթացքում: 

Խնդիրը շարունակելու է մնալ պաշտոնական Երեւանի 
ուշադրության կենտրոնում, եւ Հայաստանի 
Հանրապետությունն իր ուժերի չափով հետեւողականորեն 
սատարելու է փորձության մեջ հայտնված բարեկամ եզդի 
ժողովրդին: 
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Բոստանջյան. Հայաստանի 
օլիգարխներին կարելի է սեղմել մեկ 

րոպեում 
  

 
 
Հայաստանի օլիգարխներին կարելի է սթափեցնել մեկ 

րոպեում: Այս մասին օգոստոսի 18-ին լրագրողներին ասել է 
տնտեսագետ, նախկին պատգամավոր, ԲՀԿ անդամ 
Վարդան Բոստանջյանը: 

Ըստ նրա` տնտեսական շահերի դեմ ուղղված 
օլիգարխների ներկայիս պահվածքը պայմանավորված է ոչ 
թե իրենց ուժով, այլ իշխանությունների անգործությամբ: 
«Ցանկացած երկրում, եթե պետությունը սեղմի 
օլիգարխներին, նրանց հետքն էլ չի մնա: Եթե նրանք 
գոյություն ունեն, հետեւաբար, պետությունը թույլ է տալիս 
նրանց գոյություն ունենալ», - ընդգծել է տնտեսագետը: 
Բոստանջյանը նշել է, որ օլիգարխիան նվազեցնում է 
Հայաստանի մրցունակությունը` անկախ նրանից, թե 
ինտեգրացիոն որ բլոկում է ձգտում նա հայտնվել: 

 
Սոցիոլոգ. Հայկական ընտանիքների 
83%-ը՝ խորհրդային վերապրուկների 

իշխանության տակ 
  

 
 
Հայկական ընտանիքների 83%-ը չեն ձերբազատվել 

խորհրդային մնացուկներից: Այս մասին օգոստոսի 18-ի 
մամուլի ասուլիսում հայտարարել է «Սոցիոմետր» 
սոցիոլոգիական կենտրոնի ղեկավար Ահարոն Ադիբեկյանը: 

Ըստ նրա` միայն ընտանիքների 17%-ն է իր անձնական 
խնդրների եւ նպատակների լուծումը կապում ինքն իր եւ իր 
ակտիվության հետ:  «Մնացածը հույսը դնում են 

պետության վրա: Եվ դա նշանակում է, որ մենք դեռ չենք 
հասել իրական ժողովրդավարության: Քաղաքացիներն 
ամեն ինչ սպասում են պետությունից ավտորիտար 
վարչակարգի պայմաններում: Իսկ ժողովրդավարականի 
դեպքում իրենք պատասխանատվություն են զգում 
պետության համար, եւ հակառակը, շտապում են իրենք ինչ-
որ բան տալ նրան», - նշել է Ադիբեկյանը: 

 
Թուրքիա մեկնող հայաստանցիների 

թիվն աճում է 
 

 
 
Թուրքիա մեկնած Հայաստանի քաղաքացիների թիվը 

2014 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին կազմել է 27 150 
մարդ։ 

Ինչպես NEWS.am-ը տեղեկանում է Թուրքիայի 
մշակույթի եւ տուրիզմի նախարարությունից, 2014 
թվականի հունվար- մայիս ամիսներին Թուրքիա այցելած 
հայաստանցիների թիվն աճել է 2,2 տոկոսով նախորդ 
տարվա նույն ժամանակատվածի համեմատ։ 

Միայն 2014-ի հունիսին Թուրքիա է մեկնել 6 424 
Հայաստանի քաղաքացի, ինչը գրեթե 6 տոկոսով ավելին է 
նախորդ տարվա հունիսի համեմատ։ 

2014-ի հունիսին ամենամեծ աճը Թուրքիա 
այցելություններով գրանցել են Իսլանդիայի, Լյուքսեմբուրգի 
եւ Քուվեյթի քաղաքացիները՝ 256, 106 եւ 85 տոկոս աճով։ 

 
Հայաստանը ՄԱԿ-ում բարձրացրել է 

եզդիների հարցը, խոսել 
ադրբեջանական ագրեսիայից 

 
Օգոստոսի 21-ին ՄԱԿ-ի ԱԽ-ում տեղի ունեցավ 

«Հակամարտությունների կանխարգելում. միջազգային 
խաղաղության եւ անվտանգության պահպանում» 
խորագրով բաց քննարկում, որին մասնակցեցին ՄԱԿ-ի 
գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը, Մարդու 
իրավունքների գերագույն հանձնակատար Նավի Փիլայը, 
ինչպես նաեւ շուրջ վեց տասնյակ անդամ պետությունների 
ներկայացուցիչներ: 

ԱԳՆ մամուլի ծառայությունից հայտնում են, թե նիստին 
երլույթով հանդես եկավ ՄԱԿ-ում ՀՀ մշտական 
ներկայացուցիչ, դեսպան Զոհրաբ Մնացականյանը, ով 
գոհունակություն հայտնեց բաց քննարկման նախաձեռնման 
համար՝ կարեւորելով հակամարտությունների 
կանխարգելման հարցում ՄԱԿ-ի Գլխավոր քարտուղարի եւ 
ՄԻ գերագույն հանձնակատարի դերակատարությունը: 
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Հայաստանի դեսպանն ընդգծեց, որ Հայաստանն 
առանձնահատուկ կարեւորում է քաղաքացիական 
հասարակության, մասնավորապես՝ հասարակական 
կազմակերպությունների դերակատարությունը վեճերի 
կանխարգելման գործընթացում փոխվստահության 
մթնոլորտի ձեւավորման համար: Սակայն, նշված ջանքերը 
կարող են ապարդյուն լինել այն դեպքերում, երբ պետության 
ղեկավարությունը չի կարողանում ապահովել երկրում 
մարդու հիմնարար իրավունքները եւ ազատությունները: 

«Հայաստանը խորապես հետաքրքրված է 
կանխարգելման արդյունավետ մեխանիզմի հաստատման 
խնդրով` լինի դա միջազգային կամ տարածաշրջանային 
մակարդակներով: Կանխարգելումը անհրաժեշտ է ոչ միայն 
հնարավոր հակամարտության ծագման, այլեւ իր 
վերջնական կարգավորումը չստացած 
հակամարտությունների դեպքում: Խոսքը վերաբերվում է 
նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցին, որի բնակչության 
ինքնորոշման իրավունքի իրագործման դեմ Ադրբեջանը 
սանձազերծեց լայնամասշտաբ պատերազմ՝ ոտնահարելով 
ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը: 

Վերջին շաբաթների ընթացքում աշխարհն ականատես 
եղավ ԼՂ ու Ադրբեջանի միջեւ շփման գծի եւ հայաստանա-
ադրբեջանական սահմանի ամբողջ երկայնքով 
զինադադարի ռեժիմի բազմակի խախտումների եւ 
ադրբեջանական զինուժի կողմից սադրիչ-դիվերսիոն 
գործողությունների կտրուկ աճին, ինչը մարդկային զոհերի 
պատճառ դարձավ, այդ թվում՝ խաղաղ բնակչության 
շրջանում», - նշեց ՄԱԿ-ում ՀՀ մշտական ներկայացուցիչը: 

Զոհրաբ Մնացականյանը ներկաների ուշադրությունը 
հրավիրեց վերջին շաբաթների ընթացքում Իրաքի 
հյուսիսում «Իսլամական պետության» զինյալների կողմից 
Իրաքի էթնիկ փոքրամասնություններից մեկի` եզդիների 
զանգվածային սպանությունների հիմնախնդրի վրա: Նա 
նշեց, որ հարյուր հազարավոր մարդիկ` այդ թվում, եզդիներ, 
ասորիներ եւ հայեր ծայրահեղականների 
գործողությունների հետեւանքով ստիպված են լքել իրենց 
բնակավայրերը` տեղեկացնելով, որ Հայաստանը որոշում է 
կայացրել` ՄԱԿ-ի միջոցով օգնություն առաքել եզդի 
համայնքին: 

«Մենք ականատես ենք լինում սոսկալի մի իրավիճակի, 
որը պետք է կարգավորվի զանգվածային 
ոճրագործությունների կանխարգելմանն ուղղված 
համատեղ ջանքերով: Միջազգային հանրությունը պետք է 
գործի անհապաղ, եւ այն պետք է իրականացվի ՄԱԿ-ի 
կառույցների անմիջական ներգրավմամբ: Այս 
համատեքստում գլխավոր քարտուղարի Ցեղասպանության 
հարցով հատուկ խորհրդականի դերն անգնահատելի է: 
Հայաստանը կոչ է անում Անվտանգության խորհրդին 
անհապաղ արձագանքել եզդի ազգաբնակչության 
ողբերգական իրավիճակին», - եզրափակեց իր խոսքը ՀՀ 
դեսպանը: 

 
Հայաստանում 540 ՄՎտ հզորության 
գազային էլեկտրակայան կկառուցվի 

 
Հայաստանի էներգետիկայի եւ բնական պաշարների 

նախարարությունում օգոստոսի 22-ին ՀՀ կառավարության  
եւ «Անակլիա Այ Ի Փի Հոլդինգ» ՍՊԸ-ի միջեւ ստորագրվեց 
«Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 540 ՄՎտ 
հզորության գազային էլեկտրակայանի (2x270ՄՎտ) 
կառուցման եւ շահագործման վերաբերյալ» համաձայնագրի 
հիմնադրույթները: 

 

 
 

Նախագծի իրականացման նպատակով «Անակլիա Այ Ի 
Փի Հոլդինգ» ՍՊԸ –ն կներդնի շուրջ 600 մլն ԱՄՆ դոլար: 
Կայանում տեղադրվելու են «Ջեներալ Էլեկտրիկ» 
ընկերության արտադրության գազատուրբիններ: 

ՀՀ կառավարությունը կաջակցի մի շարք հարցերում, 
ինչպիսիք են՝ գազի երաշխավորված ծավալների 
մատակարարումը, անհրաժեշտ թույլտվությունների 
տրամադրումը, էլեկտրակայանի եւ հարակից 
ենթակառուցվածքների կառուցման նպատակով 
համապատասխան հողատարածքների հատկացման 
հարցում աջակցություն, գործող օրենսդրության 
շրջանակներում՝ իր ներդրումների երաշխավորված 
պաշտպանվածությունը, հարկազատումը եւ կոմունալ 
միացումները, այդ թվում բարձրավոլտ էլեկտրական գծերից 
դրանց թողունակության շրջանակներում օգտվելու եւ 
էլեկտրաէներգիայի արտահանման ոչ խտրական 
իրավունքների տրամադրումը: 

Գազային էլեկտրակայանի կառուցումը կնպաստի 
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ 
անվտանգության բարձրացմանը եւ կենսունակության 
ապահովմանը,  արտադրական հզորությունների 
զարգացմանը, ինչպես նաեւ էլեկտրաէներգիայի 
արտահանման ծավալների աճին: 

 
Շարունակվում են «Հյուսիս-հարավ» 

ավտոմայրուղու շինարարական 
աշխատանքները 

 
Հայաստանի տրանսպորտի եւ կապի նախարար Գագիկ 

Բեգլարյանի անմիջական հսկողությամբ «Հյուսիս-հարավ» 
ավտոմայրուղու Տրանշ 1-ի՝ Երեւան-Արտաշատ (հատված 
2), Երեւան-Աշտարակ (հատված 3) եւ Տրանշ 2-ի՝ 
Աշտարակ-Թալին (հատված 1) 
ճանապարհահատվածներում ամռան ամիսներին ինտենսիվ 
կերպով շարունակվում են շինարարական աշխատանքները։ 

ՀՀ տրանսպորտի եւ կապի նախարարության 
լրատվական ծառայությունից հայտնում են, թե Տրանշ 1-ի 
Երեւան-Արտաշատ ճանապարհահատվածում, որտեղ 
արդեն ավարտվել է ձախակողմյան մոտ 19.5 կմ 
երկարությամբ հատվածի բետոնապատումը,կատարվում է 
կարալցում, ջրահեռացման համակարգերի տեղադրում, 
կամրջային կառույցների հատվածներում՝ 
ասֆալտապատում։ 
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Լույս Ամսագիր 

Բետոնապատման աշխատանքներ են իրականացվում 
ճանապարհի աջ կողմում.այստեղ մոտ 2,7 կմ հատվածն 
արդեն բետոնապատ է։ 

Շոգ եղանակի պատճառով այս հատվածում կատարվել է 
աշխատանքային գրաֆիկի փոփոխություն՝ կեսօրին 
աշխատելու փոխարեն աշխատանքներն ընթանում են 
երեկոյան եւ գիշերային ժամերին։ 

ՀՀ տրանսպորտի եւ կապի նախարար Գագիկ 
Բեգլարյանը բազմիցս նշել է, որ Հայաստանի համար 
պետական նշանակություն ունեցող այս ճանապարհի 
կառուցման համար կարեւորագույն խնդիր է բարձր որակի 
ապահովումը։ 

Տրանշ 1-ի Երեւան-Արտաշատ ճանապարհահատվածում 
նախատեսվում է բետոնապատման աշխատանքներն 
ամբողջությամբ ավարտել հոկտեմբերի երկրորդ կեսին։ 

Տրանշ 1-ի Երեւան-Աշտարակ ճանապարհահատվածի 
աջակողմյան մասում կատարվել է մոտ 10,4կմ, իսկ 
ձախակողմյան մասում՝մոտ 3.0 կմ բետոնապատում։ 

Այստեղ աշխատանքների ավարտը նախանշված է 
հոկտեմբերի առաջին կեսին։ Տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին 
ճանապարհաhատվածում իրականացվում են հողային 
աշխատանքներ (հանույթ, լիցք, պայթեցում), հնագիտական 
պեղումներ եւ հողօտարումներ։ 

Հայաստանի հյուսիսային հատվածի բնակլիմայական 
պայմանները հաշվի առնելով՝ Տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին 
ճանապարհահատվածի 55-րդ կիլոմետրում, ճանապարհի 
տակ տեղադրվում են ջրթող խողովակներ, որոնց միջոցով 
անձրեւաջրերն ու ձնհալոցքները կհեռացվեն՝ չվնասելով 
ճանապարհը։ 

Ճանապարհաշինական աշխատանքներին զուգահեռ 
առաջիկայում կվերանորոգվեն ու կվերականգնվեն նաեւ այս 
հատվածներում տեղակայված կամրջային կառույցները։ 

 
Թայվանական D-Link ընկերությունը 

նոր գրասենյակ է բացել Հայաստանում 

 
Օգոստոսի 22-ին թայվանական «D-Link» ընկերությունը 

հանդիսավորությամբ նոր գրասենյակ է բացել Երեւանում: 
Բացմանը մասնակցել են Հայաստանի Էկոնոմիկայի 
փոխնախարարներ Գարեգին Մելքոնյանն ու Էմիլ 
Տարասյանը, ինչպես նաեւ «D-Link»-ի փոխնախագահ 
Վլադիմիր Լիպինգը: 

1986 թվականին ստեղծված ընկերությունը 
հեռահաղորդակցության ցանցեր ու սարքավորումներ է 
մշակում եւ արտադրում: Գործում են ընկերության 127 
մասնաճյուղեր ավելի քան 100 երկրներում: 

Հայաստանում «D-Link»-ը գործունեությունը սկսել է 
Գյումրիում: 2012 թվականին ընկերությունը 
Կառավարության հետ հուշագիր է ստորագրել երկարատեւ 
համագործակցության մասին՝ նպատակ ունենալով 
Գյումրիում հետազոտությունների եւ փորձարարական 
կենտրոն ստեղծել: Այդ նպատակով ընկերությունը 8.5 մլն 
դոլար է ներդնելու: 

Ներկայում D-Link-ը 12 աշխատակից ունի, մինչեւ 2015 
թվականի մարտի վերջը նրանց թիվը պետք է հասնի 25-ի, 
եւս կես տարի անց՝ արդեն 40-ի: 

 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
դատապարտել է Իրաքի եզդիների 

հանդեպ բռնությունները 
 

 
 
Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 

զորակցության գիր է հղել համայն եզդիների հոգեւոր 
առաջնորդ Նորին Սուրբ Մեծություն Միրե-Միրա Թահսիմ 
Բեգին, որը վերջինիս փոխանցվել է Իրաքի հայոց թեմի 
առաջնորդ Տ. Ավագ արքեպիսկոպոս Ասատուրյանի 
միջոցով: 

«Համայն հայության հոգեւոր կենտրոն Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածնից Մեր ցավակցություններն ենք հղում Ձեզ 
այս օրերին Իրաքում եզդի ազգաբնակչության նկատմամբ 
տեղի ունեցող զանգվածային կոտորածների 
կապակցությամբ: Մենք խորապես անհանգստացած ենք 
Իրաքի հյուսիսային շրջաններում իրականացվող 
անմարդկային բռնությունների եւ դրանց հետեւանքով 
բազմաթիվ զոհերի առնչությամբ», - ասված է Վեհափառ 
Հայրապետի գրության մեջ: 

Խստորեն դատապարտելով եզդի ժողովրդի դեմ 
իրագործվող ջարդերն ու բռնությունները` Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը վստահություն է հայտնել, որ բազմադարյա 
պատմություն ունեցող եզդի ժողովուրդը կտոկա եւ 
կհաղթահարի իր առջեւ ծառացած այս փորձությունը: 
Նորին Սրբությունը նաեւ կոչ է արել միջազգային 
հանրությանն ու կազմակերպություններին անհապաղ 
քայլեր ձեռնարկել դադարեցնելու համար եզդիների ջարդերը 
Իրաքում: 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը մաղթել է, որպեսզի 
վերահաստատվի խաղաղությունը Իրաքում եւ Իրաքի 
աստվածասեր ժողովուրդը շարունակի իր խաղաղ կյանքը 
հայրենի օջախներում: 

 
Ցեղասպանության ճանաչումը նաեւ 

թուրք ժողովրդի խնդիրն է. կանադացի 
պատգամավորներ 

 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը ոչ միայն 

Թուրքիայի իշխանությունների խնդիրն է, այլեւ թուրք 
ժողովրդի: Այս մասին այսօր՝ օգոստոսի 26-ին, Հայաստանի 
ԱԺ նախագահ Գալուստ Սահակյանի հետ հանդիպման 
ժամանակ հայտարարել են Կանադացի պատգամավորները: 

Հայաստանի ԱԺ նախագահ Գալուստ Սահակյանն 
ընդունել է Կանադայի Համադաշնության 
խորհրդարանական պատվիրակությանը, որի կազմում էին 
պատգամավորներ Բրեդ Բաթը, Լեոն Բենուան, Ռաս 
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Հյուբերտը եւ ՙՄեկ ազատ աշխարհ՚ ՀԿ-ի նախագահ Մաջիդ 
էլ Շաֆին, ՀԿ անդամներ Սամուել Պլետտը եւ Հանի 
Պողոսյանը: 

 

 
 
ՀՀ ԱԺ նախագահ Գալուստ Սահակյանը, ողջունելով 

հյուրերին Ազգային ժողովում, կարեւորեց Հայաստանի եւ 
Կանադայի միջեւ քաղաքական երկխոսությունը եւ երկկողմ 
հարաբերությունների հետագա զարգացումը: ՀՀ ԱԺ 
նախագահի խոսքով՝ երկու երկրներն ունեն 
համագործակցության բարի ավանդույթներ, եւ Հայաստանը 
մեծ նշանակություն է տալիս միջխորհրդարանական 
կապերի խորացմանը: 

Գալուստ Սահակյանը միջխորհրդարանական կապերի  
զարգացման գործում  կարեւորեց բարեկամական խմբերի 
աշխատանքը եւ նշեց, որ ՀՀ Ազգային ժողովում կա 
Հայաստան-Կանադա բարեկամության 
պատգամավորական խումբ: 

Ազգային ժողովի նախագահը բարձր գնահատեց հայ եւ 
կանադացի խորհրդարանականների արդյունավետ 
համագործակցությունը ՄԱԿ-ում, Ֆրանկոֆոնիայի 
խորհրդարանական վեհաժողովում եւ այլ հեղինակավոր 
միջազգային կառույցներում: 

Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցին՝ 
ՀՀ ԱԺ նախագահ Գալուստ Սահակյանը նշեց, որ 
Հայաստանը հետամուտ է խնդրի կարգավորմանը միայն 
խաղաղ ճանապարհով եւ բարձր է գնահատում Կանադայի 
հավասարակշռված դիրքորոշումը ԼՂ հակամարտության 
կարգավորման հարցում: 

Պարոն Սահակյանը նշեց, որ 2015 թ.-ին լրանում է Հայոց 
ցեղասպանության հարյուրամյա տարելիցը, եւ 
անդրադառնալով մարդկության դեմ 
հանցագործությունների դատապարտմանը՝ բարձր 
գնահատեց Կանադայի դերակատարությունը Հայոց 
ցեղասպանության ճանաչման գործում: 

ՀՀ ԱԺ նախագահը հյուրերին հրավիրեց մասնակցելու 
2015 թ.-ի ապրիլին Երեւանում կազմակերպվելիք 
«Խորհրդարանականներն ընդդեմ ցեղասպանության» 
խորագրով միջազգային համաժողովին: 

Պատվիրակության անդամները շնորհակալություն 
հայտնեցին ընդունելության համար եւ նշեցին, որ 
առավոտյան այցելել են Հայոց ցեղասպանության 
հուշահամալիր եւ ծանոթանալով թանգարանի 
ցուցանմուշներին՝ լիովին զգացել են հայ ժողովրդի ցավը: 
Նրանք սիրով ընդունեցին ՀՀ ԱԺ նախագահի՝ միջազգային 
համաժողովին մասնակցելու հրավերը: 

Հանդիպման մասնակիցները քննարկեցին երկկողմ 
հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր եւս: 

Արցախ 
Արցախի ՊՆ.  

Հզորության հասցեն մարտադաշտն է 
  

 
 
Կարելի է տարբեր լրատվամիջոցների էջերում կամ 

լսարաններում անընդհատ բարձրաձայնել սեփական, 
այսպես կոչված հաջողությունների մասին, բերել 
հակառակորդին պատճառած կորուստների վերաբերյալ՝ 
փաստերով չհիմնավորված թվական տվյալներ, գովերգել այն 
բանակը, որն անընդունակ է կատարել իր առջեւ դրված 
ամենասովորական խնդիրն անգամ եւ, այդ ամենով 
հանդերձ հետապնդել սոսկ մեկ նպատակ՝ սեփական 
հասարակությանը համոզել այն ամենի մեջ, ինչ-որ 
ընդհանրապես գոյություն չունի… Սա է Ադրբեջանի 
ագիտպրոպի գործելաոճը, որի հիմքում ընկած է սուտը, 
չարախոսությունը, սեփական անճարակությունը 
երեւակայության ուժով քողարկելու մոլուցք: Այդ մասին 
ասվում է Արցախի պաշտպանության նախարարության 
տարածած հայտարարության մեջ: 

«Նույն դեպքի շուրջ կարող են խոսել քաղաքագետն ու 
ռազմական փորձագետը, լրագրողն ու քաղաքացին եւ 
նրանցից ամեն մեկն՝ առանց փաստերի ու խղճի խայթի 
կներկայացնի այն, ինչ-որ կհամարի իրենց ձեռնտու կամ 
քիմքին հարիր… 

Որ այս ամենն արվում է նշվածների կողմից, էլի 
հասկանալի է՝ կասեն քարոզչություն է… 

Մինչդեռ երբ նույն տրամաբանությամբ են գործում 
տվյալ երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարը, 
պաշտպանության նախարարը, ազգային հերոս կոչված վայ 
գեներալներն ու դրանց ենթակաները՝ մեզ համար 
զավեշտալի, իսկ այդ երկրի համար պիտի որ ողբերգություն 
լինի… Դա ողբերգություն է, քանի որ ստելով սեփական 
ժողովրդին հանգստացնելը չէի ասի, որ ամենահաջողված 
տարբերակն է… Հակամարտության գոտում իր իսկ կողմից 
սադրած նախահարձակ գործողություններում 
խայտառակաբար պարտվել, բայց հանդես գալ հաղթողի 
կեցվածքով՝ ամենաքիչը ինքնախաբեություն է… 

Ինքնախաբեություն է, երբ արժանապատվության 
փոխարեն ընտրում ես ստորությունը, երբ մարտադաշտում 
կրած պարտությանդ մուռը հանելու համար պատրաստ ես 
դիմելու վայրենիության հասնող եւ բանականության 
սահմաններում որեւէ կերպ չտեղավորվող անմարդկային 
քայլերի… Ասենք այնպիսին, ինչպիսինն այսօր էր, երբ 
թուրքի գյուղում հայտնված մոլորյալ հայ քաղաքացի Կարեն 
Պետրոսյանին ներկայացնելով որպես դիվերսանտ /նրան 
բռնել եւ զինվորականներին էր հանձնել թուրք գյուղացին, 
որից Կարենը թեյ եւ ծխախոտ էր խնդրել/՝ Ադրբեջանի 3-րդ 
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բանակային կորպուսի հրամանատարի 
առանձնասենյակում՝ ծնկաչոք վիճակում նվաստացրին, իսկ 
այնուհետեւ սպանեցին… 

Եվ դա արվեց Ադրբեջանի ազգային հերոս հորջորջված 
«գեներալ» Ռովշան Ակպերովի հրամանով ու անմիջական 
մասնակցությամբ… Այն «գեներալի», ով ընդամենը օրեր 
առաջ քարոզչամիջոցներով ստում էր, թե վերջին օրերին 
ղարաբաղա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման 
գծում տեղի ունեցած ընդհարումների ժամանակ իբր 
սպանվել է 71 հայ զինվոր, իսկ այնուհետեւ շրջանառության 
մեջ դրեց Թովուզի ուղղությամբ 4 հայ դիվերսանտ 
ոչնչացնելու մասին մտացածին ապատեղեկատվությունը… 

Այսքանից հետո հարց է առաջանում՝ ու՞մ հետ մենք գործ 
ունենք՝ բանակի՞, թե մռայլ միջնադարի հովերով տարված 
նախիրի, որը նախընտրում է ոչ թե մարտադաշտը, այլեւ 
քնածին կացնահարելու կամ մոլորյալ անպաշտպանին 
«հերոսաբար» սպանելու ճիվաղ կեցվածքը: Հետո էլ ասում 
են՝ մենք հզոր ենք…»: 

 
Ադրբեջանում խուճապ է, Ռուսաստանն 

էլ խառնվել է իրար 
 

ՍԻՐԱՆՈՒՅՇ ՊԱՊՅԱՆ, Հարցազրուցավար 
Հարցազրույց - 06 Օգոստոսի 2014 
 

 
Մեր զրուցակիցն է Արցախի  հերոս, գեներալ-
մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը (Կոմանդոս) 

Պարոն Տեր-Թադևոսյան, այս պահին  ԼՂՀ-ում եք: 
Վերջին երկու օրերին համեմատաբար դադար է: Արդյոք 
նախապատերազմյան իրավիճա՞կ է, թե ոչ: 
Ամեն ինչ նորմալ է: Ոչ մի պատրազմ էլ չի լինելու, 
Ադրբեջանի ղեկավարությունը հո հիմար չէ՞, 
նավթադոլարներով լավ ապրում է, ինչո՞ւ պիտի զրկվի այդ 
փողերից: Իսկ Ադրբեջանի ժողովուրդը տառապում է: 
Իսկ ո՞ւմ էր ձեռնտու իրավիճակի լարումը: 
Սկզբունքորեն երեք պատճառ կա. նախ՝ ամեն տարի այս 
շրջանում մի փոքր լարվում է վիճակը, երկրորդ՝ Ադրբեջանի 
պաշտպանության նոր նախարարն ուզում է ցույց տալ, որ 
ինքը Հայաստանին վախեցնելու նոր մարտավարություն 
ունի, և երրորդ՝ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների 
հանդիպումն է Սոչիում: Բայց ամենակարևորն այն է, որ այս 
ամենի արդյունքում թեև Հայաստանում իրավիճակը 
վատացավ, բայց նրանց մոտ էլ ավել վատ է վիճակը: Նրանք 

հեռուստատեսությամբ ցույց են տվել, թե ինչպես են 14 
զինվորականների թաղում, շոու են սարքում, ասում, որ 
Հայաստանը խախտում է հրադադարի ռեժիմը: Բայց նման 
բաներ ցույց տալով փաստացի Ադրբեջանում խուճապն 
ավելի մեծ է: Հայաստանում ես մի փոքր խուճապ կա, բայց 
Աստված տա, այն նվազի, որովհետև այստեղ իրավիճակը 
նորմալ է և վերահսկվում է: 
Իհարկե, այս ամենը հրահրում է Ադրբեջանի 
ղեկավարությունը: Նրանք մտածում են, որ կվախեցնեն մեզ, 
բայց արդյունքում հենց իրենք են հիմա վախեցած: Նրանք 
փորձեցին հատել սահմանը, դիվերսիաներ կազմակերպել և 
14 զինվոր կորցրեցին: Հիմա պարզ է, որ հնարավոր է 
լարվածությունն աճի, դրա համար հայկական կողմը պետք է 
պատրաստ լինի: Սոչիում Հայաստանի ու Ադրբեջանի 
նախագահներն էլ պետք է համաձայնության գան, որ զոհեր 
չլինեն սահմանին: 
Այսինքն՝  կարելի՞ է ասել, որ առաջնագծում մեր բանակի 
պատրաստվածությունը բարձր մակարդակի է: 
Մեզ պաշտպանում է նաև լեռնային տարածքը, սարերը մեզ 
օգնում են, դրա շնորհիվ պաշտպանվածությունը մեծանում 
է: Հայկական կողմը առաջ չի գնում, ադրբեջանցիք են առաջ 
գալիս, և այդ դեպքում մեր դիրքերն ավելի լավն են: Դրա 
համար էլ նրանք շատ զոհեր կունենան: Սահմանը հատում 
են հատուկ պատրաստված զինծառայողներ ու սպանվում 
սահմանին: 
Իսկ Սոչիի հանդիպումից հետո ի՞նչ կլինի: Հնարավո՞ր է 
դադարեն կրակոցները կամ նվազեն: 
Տեսնենք, ես չգիտեմ, Ադրբեջանը կհամաձայնի՞ թուլացնել 
լարվածությունը: Առայժմ այդ կրակոցներն Ադրբեջանի 
օգտին չեն: 
Ընդհանուր առմամբ, Ղարաբաղում մարդկանց մոտ 
խուճապ կա՞: 
Բոլորովին չկա: Նորմալ իրավիճակ է, մարդիկ այստեղ 
սովորել են այս վիճակին: Նրանք գիտեն, որ այսօր շատ 
կարող է կրակեն, վաղը ավելի քիչ: Այստեղ ինձ հետ են ԵՊՀ-
ից 80 ուսանողներ, այդ թվում՝ ժուռնալիստիկայի 
ֆակուլտետից, որոնք երկու օր առաջ Շուշիում էին, հետո 
այցելել են Ասկերանի շրջան: Նրանք հանդիպում են բանակի 
զինվորների, սպաների հետ, իրենց աչքերով տեսնեն ամեն 
բան: Նրանց անընդհատ Երևանից զանգահարում հարցնում 
են՝ ով է կրակում, որտեղ են կրակում և այլն: Ուսանողները 
զարմանում են, թե ինչպես կարելի է նման հարցեր տալ: 
Կրակում են միայն առաջնագծում, որտեղ միշտ էլ կրակել 
են, վաղն էլ են կրակելու: Ադրբեջանում, օրինակ, տագնապ 
կա: 
Կարծիք կա, որ այդքան լայնամասշտաբ զենքերը, որ 
ձեռք բերեց Ադրբեջանը Ռուսաստանից, այդպես էլ չի 
կարողանում  կիրառել, չի տիրապետում: 



 

 

ÈàôÚê # 190  Օգոստոս  2014 Ã.  ¿ç 10

Լույս Ամսագիր 

Որտե՞ղ կրակի... Նա իհարկե տիրապետում է իրավիճակին, 
նա կարող է, բայց նրան ոչ ոք հնարավորություն չի տալիս: 
Այդ հնարավորությունները չեն տալիս նրանք, ովքեր զենք և 
զինամթերք են վաճառում Ադրբեջանին: Դրանք 
պետություններ են, ովքեր ստիպված պետք է լինեն 
անջատել նավթը: Ասենք՝ ԱՄՆ-ն ու Եվրամիությունը իրենց 
ներդրած գումարները հետ վերցնեն, Ադրբեջանն էլ նավթ 
չունենա: Մինչև նրանք չանջատեն, հնարավորություն չեն 
տա կռվելու: 
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը 
հայտարարություն է տարածել, որ հայկական բանակը 
վերջին մի քանի օրերի ընթացքում հայ-ադրբեջանական 
սահմանին և զորքերի շփման գծում խախտելով 
հրադադարի ռեժիմը, հարձակումներ է գործել 
ադրբեջանական բանակի դիրքերի վրա: Սա մի 
հայտարարություն է, որ մենք պետք է անեինք, ինչո՞ւ է 
ԱԳՆ-ն լռում: 
Սա քաղաքական հարց է, ես քաղաքականությամբ չեմ 
զբաղվում: 
Այս պահին այստեղ կամավորներ շատ ունենք, եկել են 
իրենց փորձը փոխանցելու, որպեսզի մեր զինվորները 
գոտեպնդվեն, հաղթահարեն վախերը, և ադրբեջանցիներին 
դա նույնպես անհանգստացնում է, որ փորձառու զինվորներ 
են իրենց դիմաց: Նրանց մոտ առաջին գծում զինվորներ են, 
ովքեր ընդհանրապես չեն ուզում կռվել: Եվս մեկ անգամ 
կրկնում եմ, ովքեր անցնում են սահմանը, հատուկ 
պատրաստված ջոկատներ են, հետ են շպրտվում: 
Արդեն երկու օր է՝ լարվածությունը թուլանում է, Տա 
Աստված, որ մինչև շաբաթվա վերջ ամեն ինչ նորմալ լինի, որ 
քիչ կրակեն: Տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը խառնվեց, նա 
զենք է վաճառում Ադրբեջանին, բայց իբր թե ուզում է, որ 
չկրակեն... 
 

Արցախյան հարցը լուծելու համար 
պետք է հանրաքվե անցկացնել.  

Դավիթ Հակոբյան 
 

Ժամանակն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետությունը ստեղծի իր դիվանագիտական 
հայեցակարգը: Այս մասին այսօր՝ օգոստոսի 14-ին, 
լրագրողների հետ հանդիպմանը ասաց Մարքսիստական 
կուսակցության նախագահ Դավիթ Հակոբյանը: 

«Նազարբաեւի ասածն այն է, որ ժամանակն 
է`Հայաստանը զբաղվի իր գործով, իսկ Արցախը պետք է 
ինքը իր դիվանագիտական դոկտրինը ստեղծի»,- ասաց 
Դավիթ Հակոբյանը: 

Բանախոսի կարծիքով` Արցախյան հիմնահարցի շուրջ 
ծավալվող գործընթացները բանակցային գործընթացի 
առարկա լինել չեն կարող. «Մենք տալիք-առնելիք չունենք, 
այսինքն ղումար խաղալ այդ տարածքների վրա անհնարին 
է, եւ դրված է ամեն ինչ կամ ոչինչ սկզբունքը»: 

 

 
 
Արցախյան կոնֆլիկտի լուծման համար 

Մարքսիստական կուսակցության նախագահն առաջարկում 
է հանրաքվե անցկացնել: 

«Այս կոնֆլիկտի լուծման միակ ելքը հանրաքվեն է: Չորս 
ինքնորոշման կարգավիճակ կարող է լինել՝ առաջինը 
Հայաստանին միանալ մարզի կարգավիճակով,  ՀՀ-ին 
միանալ՝ որպես երկու միջազգային սուբյեկտների 
ֆեդերացիա, իրեն հայտարարել միջազգային իրավունքի 
անկախ սուբյեկտ  եւ ազգային անվտանգության 
նկատառումներից ելնելով՝ մտնել Ռուսաստանի կազմի մեջ՝ 
ինքնուրույն պետական միավոր»,- ասաց Դավիթ 
Հակոբյանը: 

 
Ռազմական փորձագետ. Բաքուն պետք 

է հասկանա՝ հայերն իրենց հողը ոչ 
մեկին չեն հանձնի 

 

 
 
Ադրբեջանցիները պետք է հասկանան, որ հայերն իրենց 

հողերը չեն պատրաստվում որեւէ մեկին հանձնել. Դա 
նրանց հողն է, ի տարբերություն նրանց, ում նետել են 
վերջիններիս դեմ: Այդ մասին այսօր՝ օգոստոսի 14-ին, 
մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց ԱՊՀ երկրների 
Կովկասի ինստիտուտի բաժնի վարիչ, ռազմական 
փորձագետ Վլադիմիր Եվսեեւը: 

Եվսեեւը բարձր է գնահատել հայ Զինված ուժերի 
մարտունակությունը ղարաբաղյան հակամարտության 
գոտում իրավիճակի վերջին սրացման ժամանակ: «Վերջին 
իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ լավ է աշխատել 
նաեւ հայ Զինուժի հետախուզությունը եւ կապը: 
Ժամկետային ծառայության զինծառայողները անհայտ 
վայրում վերապատրաստված ադրբեջանական 
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զինծառայողների դեմ հերոսաբար մարտնչեցին: Ողջ 
հանրապետությունը արձագանքեց այդ սպառնալիքին. 
այնքան բարձր էր այդ մարդանց բարոյական ոգին, որն 
նրանք կարողացան  դիմարդել ադրբեջանական կողմի 
աննախադեպ սադրանքներին», - նշեց Վլադիմիր Եվսեեւը: 

Եվսեեւը նաեւ նշեց, որ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի 
գործողությունները կատարելապես գրագետ էին: 

 
Ի՞նչ Ղարաբաղ, կորցնում ենք 

Հայաստանը. Դավիթ Հակոբյան 
 

 
 
Սոչիում նախագահների հանդիպումները ցույց տվեցին, 

որ մեր իշխանությունն այլեւս ասելիք եւ անելիք չունի, եւ 
տեղի է ունենում Երրորդ Հանրապետության քաղաքական 
վախճանը: Այս մասին այսօր՝ օգոստոսի 14-ին, լրագրողների 
հետ հանդիպմանն ասաց Մարքսիստական կուսակցության 
նախագահ Դավիթ Հակոբյանը: 

«Ինչքա՞ն կարելի է դատարկահաճությամբ խաբել 
սեփական ազգին եւ քրեական լեզվով ասած՝ «սրոկ ատբիտ 
անել»: Ես սա կբնորոշեմ հետեւյալ կերպ` Արցախյան 
վիկինգները եւ Երրորդ Հանրապետության քաղաքական 
վախճանը»,- ասաց Դավիթ Հակոբյանը: 

Դավիթ Հակոբյանի խոսքով՝ Սոչիի հանդիպումը Երրորդ 
Հանրապետության անվտանգության համար ոչինչ չտվեց եւ 
հանդիպումից հետո սահմանային գոտում  եղած անդորրը 
ժամանակավոր է: 

«Բանը հասել է նրան, որ տեղի է ունենում Երրորդ 
Հանրապետության վախճան, ռմբակոծում են Հայաստանի 
սահմանները, զոհեր ենք տալիս այստեղից, հայաթափ են 
լինում սահմանային շրջանները: Ի՞նչ Ղարաբաղ, կորցնում 
ենք Հայաստանը»,- ասաց Դավիթ Հակոբյանը: 

Անդրադառնալով ՀՀ նախագահի վերջին 
հարցազրույցին`Դավիթ Հակոբյանը Սերժ Սարգսյանին 
«վարչական շտրաֆ» հայտարարեց:  

«Նայում եմ նախագահի ինտերվյուն. ի՞նչ է նշանակում 
օգտագործել թուրքական բառ` միտքը կառուցելու համար: 
Հանաք բառի համար նախագահին վարչական շտրաֆ եմ 
հայտարարում: Ի՞նչ հանաք, Աթաթուրքից էլ մեջբերում 
արա»,- ասաց Դավիթ Հակոբյանը: 

Բանախոսի կարծիքով` այժմ այնպիսի իրավիճակ է 
ստեղծվել, որ կարելի է խոսել Չորրորդ Հանրապետություն 
ունենալու մասին: 

«Այսօր այն իրավիճակն է, որի մասին ես բազմիցս խոսել 
էի: Կեցցե Չորրորդ Հանրապետության ծնունդը, պետք է 
հույսը կապել չորրորդ նախագահի հետ»,- ասաց Դավիթ 
Հակոբյանը: 

Արցախի իշխանություններին կոչ են 
անում կապեր հաստատել Իրանի հետ 

 

 
 
Արցախում գործող «Ազգային վերածնունդ» 

կուսակցությունը, լինելով ակտիվ արտաքին 
քաղաքականության կողմնակից եւ ունենալով հստակ 
տեսլական Արցախի արտաքին համագործակցության 
վերաբերյալ՝ մտահոգված է Արցախի հարեւան ամենամեծ 
երկրի՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մեր 
երկրի հարաբերությունների ցածր մակարդակից: Այդ 
մասին ասվում է կուսակցության տարածած 
հայտարարության մեջ: 

«Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն իրեն 
դրսեւորել է որպես բարեկամ երկիր եւ միշտ պատրաստ է 
եղել տարբեր հարցերի շուրջ համագործակցության: Իրանի 
հետ ակտիվ հարաբերություններն Արցախի համար նոր 
հնարավորություններ են բացում տնտեսական, 
քաղաքական եւ մշակութային ոլորտներում՝ հաշվի առնելով 
նաեւ Իրանում առկա ակտիվ հայ համայնքը: 

Իրանի հետ ակտիվ համագործակցությունն Արցախի 
համար նոր հնարավորություններ կստեղծի նաեւ 
աշխարհաքաղաքական վերջին զարգացումների ֆոնին: 

«Ազգային վերածնունդ» կուսակցությունը կոչ է անում 
Արցախի իշխանություններին հրաժարվել վերջին տարիների 
որդեգրած պասիվ կեցվածքից եւ ավելի ակտիվ աշխատել 
հարեւան այս կարեւոր երկրի հետ, Թեհրանում բացել 
Արցախի մշտական ներկայացուցչություն եւ ուղղակի 
կապեր հաստատել Իրանի ղեկավարության, քաղաքական, 
տնտեսական եւ մշակութային էլիտաների հետ»,- նշել են 
հայտարարության հեղինակները: 

 
Եզդիները շնորհակալ են Արցախին՝ իր 

օգնությունն առաջարկելու համար 
 

Իրաքյան Քուրդիստանի մայրաքաղաքից ոչ հեռու 
գտնվող Լալշա Մուրանի սրբատեղիում 15 օր առաջ 
ստեղծվել է Եզդիների փրկության կոմիտե, որը զբաղվում է 
ցեղասպանությունից տուժած եզդիների հավաքագրմամբ, 
կորած եզդիների անուն ազգանունների արձանագրմամբ։ 
Այս մասին այսօր՝ օգոստոսի 20-ին, լրագրողներին ասաց 
«Միդիա-Շանգալ» եզդիների ազգային միավորում ՀԿ 
խորհրդի նախագահ Ամո Շարոյանը։ 

«Մեր հոգեւոր սրբավայրում ստեղծվել է Եզդիների 
փրկության կոմիտե, որը ղեկավարում է մեր հոգեւոր 
առաջնորդի որդի Հազի Բեկը, դրա կազմում կան նաեւ 
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Հայաստանից բարերար Միրզա Խանոյանը, Ռուսաստանից 
եւ ամբողջ աշխարհից ընդամենը 13 մարդ, որոնք այս 
պահին հիմնականում զբաղվում են ինչպես հումանիտար 
օգնության կոորդինացման հարցերով, այնպես էլ Իրաքի 
եզդիաբնակ Շանգալ մարզի հետագա ճակատագրով»,- 
ասաց Ամո Շարոյանը։ 

 

 
 
 «Մեր հոգեւոր սրբավայրում ստեղծվել է Եզդիների 

փրկության կոմիտե, որը ղեկավարում է մեր հոգեւոր 
առաջնորդի որդի Հազի Բեկը, դրա կազմում կան նաեւ 
Հայաստանից բարերար Միրզա Խանոյանը, Ռուսաստանից 
եւ ամբողջ աշխարհից ընդամենը 13 մարդ, որոնք այս 
պահին հիմնականում զբաղվում են ինչպես հումանիտար 
օգնության կոորդինացման հարցերով, այնպես էլ Իրաքի 
եզդիաբնակ Շանգալ մարզի հետագա ճակատագրով»,- 
ասաց Ամո Շարոյանը։ 

Նորաստեղծ Եզդիների փրկության կոմիտեի գլխավոր 
խնդիրը, ըստ «Միդիա-Շանգալ» Եզդիների ազգային 
միավորում ՀԿ խորհրդի փոխնախագահ Գյուրջիս 
Քոչոյանի, եզդի ժողովրդի հանդեպ տեղի ունեցող 
ցեղասպանությանը գերտերությունների ուշադրությունը 
հրավիրելն է. «Նաեւ սարերում գտնվող մեր եզդի 
եղբայրներին կփորձենք համոզել, քաջալերել, որ այս ամենից 
հետո նրանք վերադառնան իրենց պապական հայրենիք»։ 

Ամո Շարոյանի խոսքով՝ իրենց տվյալով այս պահին 
Իրաքի Շանգալ մարզում զոհված եւ անհայտ կորած 
եզդիների ընդհանուր թիվը հասնում է մոտ 10 հազարի։ 
Նորաստեղծ կոմիտեում աշխատող փորձառու 
իրավաբանների օգնությամբ եզդիները ապագայում 
պատրաստվում են դիմել Հաագայի քրեական դատարան՝ 
կատարվածը ցեղասպանություն որակելու եւ 
մեղավորներին պատժելու համար։ 

Ամո Շարոյանը նաեւ իր խորին երախտագիտությունը 
հայտնեց ԼՂՀ կառավարությանը, որը հայտարարել էր, որ 
պատրաստ է ապաստան տրամադրել եզդի 
փախստականներին։ 

«Երեկ ԼՂՀ արտաքին գործերի մամուլի խոսնակը 
հայտարարեց, որ պատրաստ են ընդունել եզդի ժողովրդի 
փախստականներին եւ ես հայտնում եմ իմ խորին 
շնորհակալությունը, քանի որ իրավունքի այդ սուբյեկտը, 
չնայած իր խնդիրներին, պատրաստ է օգնել եզդի 
ժողովրդին»,- ասաց նա։ 

Նշենք, որ տարբեր տեղեկությունների համաձայն՝ 
Հյուսիսային Իրաքի Շանգալ նահանգում մինչեւ հիմա 
սպանվել է ավելի քան 5 հազար մարդ, հազարավորներն էլ 
տեղահանվել են։ 

 

Արեւմտյան Հայաստան 
 

«Նոր Զարթոնքը» դատի է տվել 
Էրդողանին՝ հայերին վիրավորելու 

համար 
 

 
 

Ստամբուլահայերի կողմից ստեղծված «Նոր Զարթոնք» 
շարժումը դատապարտել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ 
Թայիփ Էրդողանի կողմից հայերի հասցեին արված 
վիրավորական արտահայտությունները։ 

«Նոր Զարթոնք» շարժման կայքում տեղադրված 
հայտարարության մեջ նշվել է. «Մենք՝ Թուրքիայի հայերս, 
մերժում ենք ընտրություններից առաջ լինել գործիք եւ 
ազգայնամոլական զգացմունքների թիրախում հայտնվել։ 
Մենք շարունակելու ենք պաշտպանվել երեխայից 
մարդասպան սարքող եւ ռասիստական 
գաղափարախոսությունը կրողներից։ 

Էրդողանի հիշյալ ռասիստական արտահայտությունը 
ըստ Թուրքիայի քրեական օրենսգրքի 216-րդ հոդվածի 
հանցանք է։  Մեր այս հայտարարությունով դատական հայց 
ենք ներկայացնում եւ պատասխանատուներին կոչ անում 
կատարել իրենց պարտականությունը»,-նշվել է «Նոր 
Զարթոնքի» հայտարարության մեջ։ 
      Նշենք, որ Թուրքիայի վարչապետ, նախագահի 
թեկնածու Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը թուրքական Star TV եւ 
NTV հեռուստաընկերությունների համատեղ եթերում 
պատասխանելով հաղորդավարի հարցերին, անդրադարձել 
է նաեւ ժողովրդի կողմից քննարկվող իր արմատների 
հարցին: «Իմ արմատները Ռիզեից են: Ինձ ասում էին, թե 
վրացի եմ, ավելին, մեկը կանգնեց ավելի կեղտոտ բան ասաց՝ 
պնդելով, թե ես հայ եմ»,-ասել էր Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը: 
Էրդողանի այս խոսքերը մեծ արձագանքն են գտել 
թուրքական մամուլում եւ սոցկայքերում։ 

 
Հայտնի է դարձել Թուրքիայում հայերին 

պատկանող եկեղեցիների թիվը 
 
Թուրքիայի փոխվարչապետ Էմրուլլահ Իշլերը հայտնել է, 

թե Թուրքիայի հիմնադրամների գլխավոր վարչության 
ենթակայայության տակ քանի ոչ մահմեդական հիմնադրամ 
եւ դրանց պատկանող եկեղեցիներ կան: 

Թուրքական Anadolu գործակալության փոխանցմամբ՝ 
Թուրքիայի Ազգայնական շարժում կուսակցության 
պատգամավոր Օզջան Ենիչերի գրավոր հարցադրմանն ի 
պատասխան, Թուրքիայի փոխվարչապետ Էմրուլլահ Իշլերը 
հայտնել է, որ Թուրքիայում կա ոչ մուսուլմանական 166 
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համայնքային հիմնադրամ, որից 74-ը հունական են, 52-ը՝ 
հայկական եւ 18-ը՝ հրեական: 

Փոխվարչապետի խոսքով՝ հունական հիմնադրամներին 
պատկանում է 115 եկեղեցի, հայկականին՝ 52 եւ 
հրեականին՝ 47 սինագոգ: Էմրուլլահ Իշլերը նշել է, թե եւս 17 
այլ համայնքներին են պատկանում 42 եկեղեցի: 

 
Թուրքիայում Բիթլիս քաղաքի 

փողոցներից մեկը անվանել են Վիլյամ 
Սարոյանի պատվին 

 

 
 
Թուրքիայում Բիթլիս քաղաքի փողոցներից մեկը 

կանվանվի հայտնի ամերիկահայ գրող Վիլյամ Սարոյանի 
պատվին: Ինչպես գրում է «Nouvelles d'Arménie» թերթը, 
Բիթլիսի քաղխորհուրդը հաստատել է երկրի հարավ-
արեւելքում գտնվող այդ պատմական քաղաքի 5 փողոցների 
անունների փոփոխությունները: Փողոցներից մեկը կկոչվի 
Վիլյամ Սարոյանի պատվին, որի նախնիները լքել են այդ 
բնակավայրը մինչեւ 1915թ.-ը: 

Սարոյանը ծնվել է քալիֆորնիական Ֆրեզնո քաղաքում, 
սակայն պահպանել է իր ամուր կապերը նախնիների հետ: 
Նա Բիթլիս է այցելել 1964թ., ուստի 2014թ.-ը նշանավորում է 
այդ այցելության 50-ամյա տարելիցը: Վիլյամ Սարոյանի 
անունով կկոչվի քաղաքի Սապկոր թաղամասի գլխավոր 
փողոցը, որտեղ ապրելիս է եղել Սարոյանների ընտանիքը: 

 
Փոխնախարար. Հարկավոր է 

մշակութային կապեր հաստատել 
թուրքացած հայերի հետ 

 
Թուրքացած հայերի խնդիրը հայերի համար 

ռազմավարական նշանակություն ունի, եւ անհրաժեշտ է 
նրանց հետ մշակութային կապեր հաստատել՝ ապահովելով 
նրանց վերադարձն արմատներին: Այս մասին օգոստոսի 15-
ի մամուլի ասուլիսում հայտարարել է ՀՀ սփյուռքի 
փոխնախարար Սերժ Սրապիոնյանը: 

Ըստ նրա՝ «Արի տուն» ծրագիրը սկզբում 
քննադատության ենթարկվեց, սակայն իրականում 
տարիները ցույց տվեցին, որ դա ճիշտ մտածված ծրագիր է, 
քանի որ աստիճանաբար ավելանում են շփման ծավալները 
սփյուռքի եւ Հայաստանի 13-15-ամյա երեխաների միջեւ: 
«Սփյուռքի նախարարի նախաձեռնությամբ թուրքացված 
հայերի համագումար է հրավիրվել, եւ պարզվել է, որ կան 
բազմաթիվ  ոգեւորվածներ, որոնք բազմիցս եղել են  
Արեւմտյան Հայաստանում եւ այնտեղ գտել մարդկանց, 

որոնք խոստովանել են, որ հայ են. շատերը նույնիսկ 
քրիստոնեությունն են պահպանել, սակայն վախեցել են այդ 
մասին խոսել: Եվ գաղափար է ծագել հայերի հրավիրել 
Թուրքիայի այն շրջաններից, որոնք ավելի ազատ են եղել 
թուրքական իշխանությունների ճնշումներից եւ բազմիցս 
դժգոհություն հայտնել իրենց ազգային իրավունքները 
ոտնահարելու համար», - ասել է Սերժ Սրապիոնյանը:  
  

 
 
Դա պատմական Տիգրանակերտն է, հավելել է նա, որը 

ներկայումս անվանվում է Դիարբեքիր: «Անկեղծ ասած, 
մենք չէին հավատում, որ Դիարբեքիրից այսքան արձագանք 
կլինի: Մենք որոշեցինք վերացնել տարիքային 
սահմանափակումը, եւ թուրքացված հայերի շարքում այժմ 
կան նույնիսկ մինչեւ 78 տարեկան այցելուներ», - ընդգծել է 
սփյուռքի փոխնախարարը: 

 
ASALA-ն գոյություն կունենա մինչեւ 

Հայոց հարցի արդարացի լուծումը 
  

 
 
ASALA-ն գոյություն կունենա այնքան ժամանակ, քանի 

դեռ  Հայոց հարցը չի հանվել օրակարգից: Այս մասին 
օգոստոսի  15-ի մամուլի ասուլիսում հայտարարել է 
Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակի 
(ASALA) մարտիկ Մարտիրոս Ժամկոչյանը: 

Իսկ կազմակերպության աշխուժության նվազումը 
Ժամկոչյանը բացատրել է նրանով, որ ներկայումս 
հայկական իշխանությունները բավական գործիքներ ունեն՝ 
ազգային խնդիրները բարձր մակարդակով լուծելու համար: 
«Մենք դադարեցրել ենք մեր գործունեությունը, սակայն չենք 
դադարեցրել գոյությունը: Եվ անհրաժեշտության դեպքում 
ինչպես նախկին մարտիկները, այնպես էլ նոր սերունդը 
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պատրաստ է աշխատել Հայաստանում եւ դրա 
սահմաններից դուրս», - նշել է Ժամկոչյանը: 

Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակի 
(ASALA) ստեղծվել էր 1975 թ.: Կազմակերպության 
գլխավոր նպատակն է եղել համաշխարհային հանրության 
ուշադրությունը սեւեռել Հայկական հարցի վրա եւ 
Թուրքիային ստիպել ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը: 

 
Դիարբեքիրի հայերը պատրաստվում են 

Ցեղասպանության 100-ամյակի 
միջոցառումներին 

 
2015թ. ընդառաջ, Դիարբեքիրի հայերը (Տիգրանակերտ, 

Արեւմտյան Հայաստան)  արդեն սկսել են աշխատել Հայոց 
ցեղասպանության  100-րդ տարելիցի միջոցառումների 
նախապատրաստման ուղղությամբ: Այս մասին օգոստոսի 
15-ի մամուլի ասուլիսում հայտարարել է թուրքահայ  
Գաֆուր (Օվանես)  Օհանյանը, ով Դիարբեքիրից 
Հայաստան է ժամանել սփյուռքի նախարարության «Արի 
տուն» ծրագրի շրջանակում: 

Գաֆուր Օհանյանի խոսքով՝ Դիարբեքիրում Հայոց 
ցեղասպանության հետ կապված միջոցառումներ սկսել են 
կազմակերպվել երեք տարի առաջ: 

«Առաջին անգամ երբ որոշեցինք նշել այդ օրը, շատ էինք 
վախենում, ուստի միջոցառումները կազմակերպեցինք 
թուրքական կազմակերպությունների հետ համատեղ: Ես 
նրանց առաջարկեցի իրենց մզկիթներում աղոթել հայերի 
համար: Մենք «Սուրբ Կիրակոս» եկեղեցի այցելելու, այնտեղ 
մամուլի ասուլիս անցկացնելու, մոմեր վառելու եւ ծաղիկներ 
խոնարհելու ցանկություն հայտնեցինք, բայց ճանապարհին 
ոստիկանները շրջապատեցին մեզ եւ ասացին, որ 
թույլտվություն ունեն: Մեր շարքերում կային քաղաքական 
գործիչներ Թուրքիայից. նրանք ասացին, որ մենք կարող ենք 
շարունակել ճանապարհը՝ չնայած դրան: Սակայն ես 
չցանկացա հետագա խնդիրներ, առաջարկեցի մամուլի 
ասուլիսն անցկացնել հենց այնտեղ եւ մեզ մոտ եղած 
ծաղիկները նվիրել տեղի հայ կանանց», - պատմել է Գաֆուր 
Օհանյանը: 

Նշենք, որ Գաֆուր Օհանյանը այն 50 թուրքացած 
հայերից է, որոնք մկրտվել են եւ 15 օր առաջ Հայաստան 
ժամանել ՀՀ սփյուռքի նախարարության «Արի տուն» 
ծրագրի շրջանակներում: 

 
Թուրքիայում վերանորոգվում է 
Մարութա սարի գագաթի Սուրբ 

Աստվածածին եկեղեցին 
 

 
 
Ներկայում Թուրքիայի տարածքում գտնվող Սասունի 

Մարութա (Մարաթուկ) լեռան գագաթին գտնվող Սուրբ 
Աստվածածին եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքների 

համար Ստամբուլից հատուկ մասնագետների խումբ է 
ժամանել Սասուն: 

Թուրքական Haberkita կայքի փոխանցմամբ՝ Սասունի 
հայերի միության ջանքերով Սասունի Մարութա սարի 
գագաթին գտնվող Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում սկսվել 
են վերանորոգման աշխատանքները, որոնք սկզբնական 
փուլում ներառում են ռելիեֆային աշխատանքները, իսկ մեկ 
ամիս անց նախատեսվում է անցնել բուն վերանորոգմանը: 

Սասունի հայերի միության նախագահ Ազիզ Դաղջըն 
նշել է, թե ռելիեֆային աշխատանքներն իրականացվում են 
ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով, իսկ եկեղեցու 
ամբողջական վերականգնման աշխատանքները 
նախատեսվում է ավարտել 2015 թվականի հուլիսին: 

Նշենք, որ Մարութա սարը գտնվում է Արեւմտյան 
Հայաստանի Սասուն գավառում եւ եղել է սասունցիների 
սիրած եւ պաշտելի սարը, որը կոչվել է նաեւ Մարաթուկ։ 

 
Հայի ունեցվածքը յուրացրած թուրք 
ընտանիքը միլիարդատեր է դարձել 

 
Թուրքիայում կան թեմաներ, որոնց վերաբերյալ կան 

չբարձրաձայնելու մասին չգրված օրենքներ։ Այդ թեմաներից 
են Ցեղասպանությունից հետո հայերի ունեցվածքի թալանն 
ու յուրացումները: 

NEWS.am-ն այս անգամ ներկայացնում է Թուրքիայի 
խոշորագույն հոլդինգներից մեկի սեփականատեր 
ընտանիքի պատմությունը, որն ըստ հարեւանների, 
մեծապես կապված է հայերի թողած հարստության 
յուրացման հետ: 

Խոսքը Eren հոլդինգի սեփականատեր Էրենների 
ընտանիքի մասին է: Այս հոլդինգը կարելի է համարել Ռեջեփ 
Թայիփ Էրդողանի կողմից հովանավորվող հոլդինգներից 
մեկը: Հոլդինգի նախագահը Ահմեդ Էրենն է, ով բարձագույն 
կրթություն ստանալուց հետո 1970-ից իր ձեռքն է վերցրել 
ընտանիքին պատկանող բիզնեսները եւ զարգացրել դրանք: 

Առաջին հայացքից թվում է, թե ամեն ինչ 
տրամաբանական է, սակայն այլ բան են խոսում Ահմեդ 
Էրենի ծննդավայրում՝ Բիթլիսում: Ահմեդ Էրենի ընտանիքը 
Բիթլիսում ապրել է հայերից խլված տան մեջ: Այդ տունը 
նույն թաղամասում է գտնվում, որտեղ, որ ապրել է Վիլյամ 
Սարոյանի ընտանիքը: 

 
Հարեւանները պնդում են, թե Էրենների ընտանիքն իր 

նախնական կապիտալը ձեռք է բերել հայերից խլված տան 
մեջ հայտնաբերված խոշոր հարստության շնորհիվ, 
այսինքն, Էրենների գործերը սկսեցին լավանալ, երբ 
հայտնաբերեցին հայերի թողած հարստությունները: Իսկ 
հարեւաններից մեկը նշել էր, որ ժամանակին հային 
պատկանած տան մեջից Էրենները բացի մեծ 
քանակությամբ ոսկի հայտնաբերելուց նաեւ արվեստի 
թանկարժեք գործեր են հայտնաբերել: 

 
Էրեն հոլդինգի մեջ մտնում են Էներգետիկայի, 

տեքստիլի, հանքարդյունաբերության, թեթեւ 
արդյունաբերության, մեքենաշինության, խոշորածավալ 
բեռնափոխադրումների ոլորտում գործունեություն 
ծավալող տասնյակ ընկերություններ: Բացի այդ, Էրեն 
հոլդինգը զբաղվում է համաշխարհային մի շարք 
ապրանքանիշներ Թուրքիայում եւ ԱՊՀ երկրներում 
ներկայացնելով: Էրեն հոլդինգի ընկերություններում 
աշխատում են 8 000-ից ավել մարդ: 
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Լույս Ամսագիր 

Միջազգային 
 

Արամ Համբարյան. Ղարաբաղի հարցով 
միջնորդները խախտում են կեղծ 

«չեզոքությունը» 
 

 
 

Ամերիկացիներն ու եվրոպացիներն աստիճանաբար 
սկսում են հասկանալ, թե ով է իրականում մեղավոր, ով է 
խախտում հրադադարի ռեժիմը ղարաբաղյան 
հակամարտության շփման գծում: Այդ մասին NEWS.am-ի 
թղթակցի հետ զրույցում պատմեց Ամերիկայի Հայ Դատի 
Գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը: 

«Չգիտեմ, թե ինչի մասին է մտածում Իլհամ Ալիեւը. նա 
բազմիցս հայտարարել է, որ մտադիր է պատերազմել, 
չգիտեմ, թե ինչի կհանգեցնեն նրա խոսքերը: Մենք 
հիասթափված ենք, որ ԱՄՆ-ն ու ԵԱՀԿ-ն պահպանում են 
կեղծ չեզոքությունը՝ կոչ անելով երկու կողմին վերջ տալ 
հրադադարի ռեժիմը: Մենք փորձում ենք փոխել այդ 
մոտեցումը, որպեսզի այն դեպքերում,երբ Ադրբեջանը 
խախտում է համաձայնությունները, նրանք հայտարարեն 
այդ մասին: Երբ նրանք դա չեն անում, Ադրբեջանը 
շարունակում է խախտել համաձայնությունը, դա 
վտանգավոր է»,- ընդգծել է Արամ Համբարյանը: 
Միաժամանակ նա վստահություն է հայտնել, որ կողմերը 
կարող են լուծել ղարաբաղյան խնդիրը բանակցությունների 
շուրջ: «Միջնորդներն աստիճանաբար խախտում են 
«չեզոքությունը», ինչպես որ, օրինակ, տեղի ունեցավ  
Ադրբեջանում գերության մեջ Կարեն Պետրոսյանի մահվան 
դեպքում»,- եզրափակեց Արամ Համբարյանը: 

Հիշեցնենք, որ Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի 
արտգործնախարարությունները հանդես են եկել 
հայտարարություններով՝ անհանգստություն հայտնելով 
Կարեն Պետրոսյանի մահվան կապակցությամբ: 

Հայաստանի Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի բնակիչ 
Կարեն Պետրոսյանն օգոստոսի 7-ին գերի էր ընկել: 
Օգոստոսի 8-ին ադրբեջանական կողմը հաղորդագրություն 
տարածեց գերու մահվան մասին՝ «սրտային 
անբավարարության» հետեւանքով: 
 
Հունաստանի խորհրդարանը կքննարկի 
ցեղասպանության հերքումը պատժող 

օրինագիծը 
  

Հունաստանի խորհրդարանը օգոստոսի 26-ին կքննարկի 
ռասիզմի կամ ռասիզմի հողի վրա բռնության հրահրմանը 
մասնակից քաղաքական կուսակցությունների եւ 
ֆիզիկական անձանց համար խստացվող պատժի մասին 
նոր օրինագիծը: 

Օրինագծի դրույթների համաձայն՝ ռասիզմը քարոզող 
կուսակցությունները կամ միավորումները 1-6 ամիս 
ժամկետով կզրկվեն ցանկացած տեսակի պետական 
ֆինանսավորումից: Արդարադատության նախարարը 
կարող է տուգանել ֆիզիկական անձանց՝ 10-100 հազար 
եվրո գումարի չափով: Ռասիստական գործողություններին 
մասնակից մարդկանց սպառնում է 3 ամսից մինչեւ 3 
տարվա ազատազրկում, ինչպես նաեւ 5-20 հազար եվրո 
տուգանք: 

Արդարադատության նախարարությունը հաշվի կառնի 
«Նոր ժողովրդավարություն» խմբակցության 38 
պատգամավորների կողմից արտահայտած 
անհանգստությունը: Պատգամավորները վերջինիս նամակ 
են ուղղել եւ խնդրել, որ օրինագծում կոնկրետ նշվի Սեւ ծովի 
եւ Փոքր Ասիայի տարածաշրջաններում հույների, ինչպես 
նաեւ հայերի ու ասորիների ցեղասպանությունը: 
 
Թուրք ազգայնականների առաջնորդը 

դատապարտել է Էրդողանի 
հակահայկական խոսքերը 

 

 
 
Թուրքիայի վարչապետ, նախագահի թեկնածու Ռեջեփ 

Թայիփ Էրդողանի՝ հայերին հասցեին արված 
վիրավորական արտահայտության հետ կապված 
քննադատական հայտարարություն է տարածել 
«Ազգայնական շարժում» (MHP) կուսակցության 
փոխնախագահ Թուղրուլ Թյուրքեշը։ 

Թուրքական T24.com կայքի փոխանցմամբ՝ MHP-ի 
հիմնադիր Ալփարսլան Թյուրքեշի որդին՝ Թուղրուլ 
Թյուրքեշը քննադատել է հայ լինելը վատ բան համարող 
Թուրքիայի վարչապետ, նախագահի թեկնածու Ռեջեփ 
Թայիփ Էրդողանին։ 

«Այս անգամ պարոն Էրդողանի խտրական 
վերաբերմունքի եւ ատելության զոհերը դարձան մեր հայ 
քաղաքացիները։ 

Մենք պարոն Էրդողանի համար 21-րդ դարից 
նորություններ ունենք։ Հայ լինելը ոչ հանցանք, ոչ արատ, ոչ 
կեղտոտ բան, որ էլ ամոթ։ Նրա կիրառած 
արտահայտությունը տեղավորվում է «ատելության հողի 
վրա հանցանք» հոդվածի մեջ։ 

Մենք դատապարտում ենք վարչապետի խտրական 
վերաբերմունքը եւ մեր հայ քաղաքացիներին 
համերաշխության ուղերձ հղում»,-նշվել է Թուղրուլ 
Թյուրքեշի հայտարարության մեջ։ 

Նշենք, որ Թուրքիայի վարչապետ, նախագահի 
թեկնածու Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը թուրքական Star TV եւ 
NTV հեռուստաընկերությունների համատեղ եթերում 
պատասխանելով հաղորդավարի հարցերին, անդրադարձել 
է նաեւ ժողովրդի կողմից քննարկվող իր արմատների 
հարցին: «Իմ արմատները Ռիզեից են: Ինձ ասում էին, թե 
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վրացի եմ, ավելին, մեկը կանգնեց ավելի կեղտոտ բան ասաց՝ 
պնդելով, թե ես հայ եմ»,-ասել էր Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը: 
Էրդողանի այս խոսքերը մեծ արձագանքն են գտել 
թուրքական մամուլում եւ սոցկայքերում։ 

 
Թուրքիայի դեսպանատունը 

գնդակոծած Արթուր Միրզոյանի դեմ 
քրգործ են հարուցել 

  
Մոսկվայի ոստիկանությունը խուլիգանության 

հոդվածով քրեական գործ է հարուցել օգոստոսի 18-ին 
Թուրքիայի դեսպանատան ուղղությամբ կրակած 
տղամարդու դեմ: 

Ինչպես հաղորդվել էր, կրակողը 43-ամյա ազգությամբ 
հայ Արթուր Միրզոյանն է: Միրզոյանը իր 
դրդապատճառների մասին քննիչներին ոչինչ չի հաղորդել: 

Հիշեցնենք, միջադեպը գրանցվել է այսօր՝ մոտ 08:20-ին: 
Թուրքիայի դեսպանատան շենքին մի տղամարդ է մոտեցել 
եւ որսորդական հրացանից կրակել է ճակատամասին: 
Կրակոցների արդյունքում ոչ ոք չի տուժել: 

«Նորությունների ռուսական ծառայությունը» 
հաղորդում է, որ կրակոցներից հետո դեսպանատան մոտ 
Քուրդիստանի աջակցության  ցույց է սկսվել: 

 
Հռոմի պապը Հայոց ցեղասպանության 

100-ամյա տարելիցին պատարագ 
կմատուցի 

  

 
 
Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը 2015թ. ապրիլի 12-ին Սբ. 

Պետրոս տաճարում Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա 
տարելիցին պատվին պատարագ կմատուցի: Այդ մասին 
հաղորդել է Բունեոս-Այրեսի կարդինալ Մարիո Պոլլին 
օգոստոսի 17-ին հայ կաթոլիկե եկեղեցում անցկացրած 
պատարագի ժամանակ: 

«Հռոմի պապը պատասխանել է Ցեղասպանության 
ճանաչմանը նվիրված պատարագ անցկացնելու՝ մեկ տարի 
առաջ Ներսես Պետրոս 19-րդի կողմից ուղարկված Հայ 
կաթոլիկ եկեղեցու հրավերին», - հայտարարել է եկեղեցու 
հովիվ Պաբլո Հակիմյանը՝ ի պատասխան Prensa Armenia 
գործակալության հարցին: 

Գործակալության փոխանցմամբ, անցած տարվա 
հունիսին Ներսես Պետրոս 19-րդ պատրիարքի հետ 
հանդիպման ժամանակ Հռոմի պապն ընդունել էր նաեւ 
Հայոց ցեղասպանությունը վերապրած մարդու աղջկան: 
Պապը լսել է աղջկան, վերցրել նրա ձեռքը եւ ասել. «Դա 20-
րդ դարի առաջին ցեղասպանությունն էր»: 

 

Չենայում «Հայերը Մադրասում» 
ցուցահանդեսը կընդգծի համայնքի 

դերը 
Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքի դատարանի շենքի 

դիմաց՝ Հայկական փողոցի առեւտրային շինությունների 
միջեւ, տեղակայված է հայկական եկեղեցին: Այն 
Հնդկաստանի հնագույն եկեղեցիներից է, որտեղ կարելի է 
գտնել շուրջ 350 հայի գերեզման: Սակայն, Փարիզի հայ 
հետազոտողների ընկերակցության ուսումնասիրող եւ 
պատմաբան Սաթենիկ Բաթվագանի խոսքով՝ այս թիվը 
խամրում է այն անհամար հայերի թվի առաջ, որոնք 
երջանիկ ու բարեկեցիկ կյանք էին վայելում Մադրասում: 

 

 
 
Հնդկաստանի «Deccan Chronicle» թերթը գրում է, որ 

Բաթվագանը ներկայումս Չենայ կոչվող քաղաքում է՝ 
այնտեղ հայկական եկեղեցու շենքում «Հայերը 
Մադրասում» խորագրով ցուցադրություն կազմակերպելու 
համար՝  «Մադրասի շաբաթվա» շրջանակներում: «Այսօր 
բազմաթիվ հայ դպրոցականներ գիտեն Մադրասում հայերի 
ունեցած դերի մասին: Նրանք ցանկանում են իմանալ իրենց 
անցյալի մասին, եւ հատկապես Մադրասը զգալի դեր է 
խաղացել», – նշել է նա: 

Ուսումնասիրելով հայերի տեղաշարժերը մինչեւ Չենայ՝ 
պատմաբանն ասել է. «Ի տարբերություն մյուս 
եվրոպացիների, ինչպիսիք են պորտուգալացիները, 
հոլանդացիները եւ ֆրանսիացիները, որոնք նույնպես եկել 
են 17-րդ եւ 18-րդ դարերի ընթացքում, հայերը 
հիմնականում  առեւտրական են եղել եւ ն 
գաղութատիրական մտադրություններ չեն ունեցել:  Այդ 
պատճառով էլ տեղի բնակիչները նրանց լավ են 
վերաբերվել»: 

 
Թուրքական երաժշտախումբը բեմում 

հայերեն երգեր է կատարել 
 

Թուրքիայի Բոդրում հանգստավայորւմ տեղի ունեցող 
երաժշտական միջոցառումներին մասնակցող «Քարդեշ 
թյուրքուլեր» երաժշտախումբը աչքի է ընկել տարբեր 
լեզուներով ստեղծագործությունների կատարմամբ։ 

Թուրքական CNNturk-ի փոխանցմամբ՝ Բոդրումի 
երաժշտական միջոցառումների շարքում առանձնացել է 
«Քարդեշ թյուրքուլեր» երաժշտախումբը, որի անդամները 
բեմում կատարել են ստեղծագործություններ հայերենով, 
քրդերենով, հունարենով, արաբերենով եւ թուրքերենով։ 

«Քարդեշ թյուրքուլեր» երաժշտախմբի համերգի 
ավարտին հանդիսատեսը երկար ժամանակ ոտքի վրա 
ծափահարել է խմբի անդամներին։ 
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ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 
ՍԵՎՐԻ ՀԱՇՏՈՒԹՅԱՆՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ 

10 օգոստոսի 1920 
Մեկ կողմից՝  
Բրիտանական կայսրությունը, Ֆրանսիան, Իտալիան եւ 
Ճապոնիան, 
որոնք սույն պայմանագրում նշված են որպես Գլխավոր դաշնակից 
տերություններ, 
Հայաստանը, Բելգիան, Հունաստանը, Հեջասը, Լեհաստանը, 
Պորտուգալիան, Ռումինիան, Սերբա-Խորվաթա-Սլովենական 
պետությունը եւ Չեխոսլովակիան, 
որոնք վերոհիշյալ գլխավոր տերությունների հետ կազմավորում են 
դաշնակից տերություններ, եւ մյուս կողմից՝ 
Թուրքիան,Նկատի առնելով, որ Օսմանական կայսերական 
կառավարության խնդրանքով գլխավոր դաշնակից 
տերությունները 1918թ. հոկտեմբերի 30-ին Թուրքիային տվել են 
զինադադար, որպեսզի հնարավոր դառնա Հաշտության 
պայմանագրի կնքումը. 
Նկատի առնելով որ դաշնակից տերությունները հավասար չափով 
են ցանկանում, որպեսզի հաստատուն եւ տեւական 
խաղաղությամբ փոխարինվի Թուրքիայի դեմ պատերազմը, որի 
մեջ նրանցից մի քանիսը հաջորդաբար ուղղակի կամ անուղղակի 
են ներգրավվել եւ որի սկզբնապատճառը եղել է 1914թ. հուլիսի 28-
ին նախկին Սերբիայի Կայսերական եւ Արքայական Ավստրո-
Հունգարական կառավարության կողմից պատերազմի 
հայտարարումն ընդդեմ Թուրքիայի եւ 1914 թ. հոկտեմբերի 29-ին 
դաշնակից տերությունների դեմ Թուրքիայի սկսած եւ Թուրքիայի 
դաշնակից Գերմանիայի կողմից ղեկավարվող թշնամական 
գործողությունները: 
Այս նպատակով բարձր պայմանավորվող կողմերը որպես իրենց 
լիազորներ նշանակեցին՝ 
Մեծ Բրիտանիայի, Իռլանդիայի եւ Անդրծովյան 
տիրապետությունների միացյալ թագավորության նորին 
մեծություն արքան, Հնդկաստանի կայսրը՝  
Վիկտորիայի շրջանի կոմանդոր, Փարիզում նորին բրիտանական 
մեծության լիազոր մինիստր սըր Ջորջ Դիքսոն Գրեհեմին, 
Եվ 
Կանադայի դոմինիոնի կողմից՝ 
Միխայիլի եւ Գեորգիի շքանշանի կոմանդոր, Միացյալ 
թագավորությունում Կանադայի Գերագույն կոմիսար 
պատվարժան սեր Ջորջ Խոլսե Պեռլեին. 
Ավստրալիական Կոմմոնվելսի կողմից՝ 
Միացյալ թագավորությունում Ավստրալիայի Գերագույն կոմիսար 
հարգարժան պ-րն Էնդրյու Ֆիշերին. 
Նոր Զելանդիայի դոմինիոնի կողմից՝ 
Բրիտանական Կայսրության շքանշանի ասպետ, Միացյալ 
թագավորությունում Հարավ-Աֆրիկական գերագույն կոմիսարի 
պարտականությունները կատարող պ-րն Ռեջինալդ Էնդրյու 
Բլանկենբերգին. 
Հնդկաստանի կողմից՝ 
Հնդկաստանի գործերի պետական քարտուղարի օգնականի 
սատարող սըր Արթուր Հիրցելին. 
Ֆրանսիական հանրապետության պրեզիդենտը՝ 
Մինիստրների խորհրդի նախագահ, Արտաքին գործերի մինիստր 
Ալեքսանդր Միլերանին, 
Ֆինանսների մինիստր պ-րն Ֆրեդերիկ-Ֆրանսուա Մարսելին. 
Ֆրանսիայի դեսպան պ-րն Ժորժ Մորիս Պալեոլոգին. 
Իտալիայի Նորին մեծություն թագավորը՝ 
Թագավորության սենատոր, Փարիզում Իտալիայի ն.մ. թագավորի 
լիազոր դեսպան կոմս Լելիո Բոնին Լոնգարին. 
Բարձրագույն ռազմական խորհրդում իտալական զինվորական 
ներկայացուցիչ գեներալ Ջիովաննի Մարիետտիին. 
Ճապոնիայի Նորին մեծության կայսրը՝ 
Լոնդոնում Ճապոնիայի ն.մ. կայսրի արտակարգ եւ լիազոր 
դեսպան, վիկոնտ Շինդին. 
Փարիզում Ճապոնիայի ն.մ. կայսրի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան 
պ-րն Կ. Մացուին. 

Հայաստանը՝ 
Հայկական Հանրապետության պատվիրակության նախագահ պ-րն 
Ավետիս Ահարոնյանին. 
Բելգիացիների Նորին մեծության թագավորը՝ 
Արտակարգ դեսպանորդ եւ լիազոր մինիստր, պետական մինիստր 
պ-րն Ժյուլ Վան-դեն-Հեյվելին. 
Միջազգային անձնական իրավունքի ինստիտուտի անդամ, 
բելգիական պատվիրակության գլխավոր քարտուղար պ-րն Ռոլեն 
Ժեքմենին. 
Հելլենների Նորին մեծության թագավորը՝ 
Մինիստրների խորհրդի նախագահ պ-րն Ելեֆթերիա Կ. 
Վենիզելոսին. 
Փարիզում հելլենների ն.մ. թագավորի արտակարգ դեսպանորդ եւ 
լիազոր մինիստր պ-րն Աթոս Ռոմանոսին. 
Հեջասի Նորին մեծության թագավորը՝ 
Լեհական Հանրապետության պրեզիդենտը՝ 
Փարիզում Լեհական Հանրապետության արտակարգ դեսպանորդ 
եւ լիազոր մինիստր կոմս Մավրիկի Զամոյսկուն. 
պ-րն Էրազմ Պիլցին. 
Պորտուգալական Հանրապետության պրեզիդենտը՝ 
Մինիստրների խորհրդի նախկին նախագահ դոկտոր Ալյֆոնսո դը 
Կոստային. 
Ռումինիայի Նորին մեծության թագավորը՝ 
Ֆինանսների մինիստր պ-րն Նիկոլայ Տիտուլեսկուն. 
Փարիզում Ռումինիայի ն.մ. թագավորի արտակարգ դեսպանորդ եւ 
լիազոր մինիստր իշխան Դմիտրի Գիկին. 
Սերբերի, խորվատների եւ սլովենների նորին մեծության 
թագավորը՝ 
Մինիստրների խորհրդի նախկին նախագահ պ-րն Նիկոլայ Պ. 
Պաշիչին. 
Արտաքին գործերի մինիստր պ-րն Անտե Տրումբիչին. 
Չեխոսլովակյան Հանրապետության պրեզիդենտը՝ 
Արտաքին գործերի մինիստր պ-րն Էդուարդ Բենեշին. 
Լոնդոնում Չեխոսլովակյան Հանրապետության արտակարգ 
դեսպանորդ եւ լիազոր մինիստր պ-րն Ստեֆան Օսուսկուն. 
Թուրքիան՝ 
Սենատոր, գեներալ Հաադի փաշային. 
Սենատոր Ռիզա Թեւֆիկ բեյին. 
Բեռնում Թուրքիայի արտակարգ դեսպանորդ եւ լիազոր մինիստր 
Ռեշադ Խալիոս բեյին, 
Որոնք, իրենց լիազորագրերը փոխանակելով, դրանք գտան 
անբասիր եւ պատշաճ ձեւի ու համաձայնվեցին հետեւյալ 
որոշումների շուրջ. 
Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից կավարտվի 
պատերազմի վիճակը: 
Այդ պահից եւ սույն պայմանագրի որոշումների պահպանմամբ, 
դաշնակից տերությունների միջեւ գոյություն կունենան 
պաշտոնական հարաբերություններ:  
Մասն 3-րդ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Բաժին 6-րդ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
Հոդված 88. Թուրքիան հայտարարում է, որ ճանաչում է 
Հայաստանը, ինչպես այդ բանն արդեն արել են Դաշնակից 
տերությունները, որպես ազատ եւ անկախ պետություն: 
Հոդված 89. Թուրքիան եւ Հայաստանը, ինչպես եւ Բարձր 
պայմանավորվող կողմերը, համաձայնվում են Էրզրումի, 
Տրապիզոնի, Վանի եւ Բիթլիսի վիլայեթներում Թուրքիայի եւ 
Հայաստանի միջեւ սահմանատումը թողնել Ամերիկայի Միացյալ 
Նահանգների որոշմանը եւ ընդունել ինչպես նրա որոշումը, 
նույնպես եւ այն բոլոր միջոցառումները, որոնք նա կարող է 
առաջարկել Հայաստանին դեպի ծով ելք տալու եւ հիշյալ 
սահմանագծին հարող օսմանյան բոլոր տերիտորիաների 
ապառազմականացման վերաբերյալ: 
Հոդված 90. Այն դեպքում, եթե 89-րդ հոդվածի համաձայն 
սահամանագիծը որոշելիս վիլայեթների ամբողջ տերիտորիան կամ 
նրա մասը հանձնվի Հայաստանին, Թուրքիան այսօր արդեն 
հայտարարում է, որ որոշման օրից սկսած ինքը հրաժարվում է 
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Լույս Ամսագիր 
հանձնված տերիտորիայի նկատմամբ բոլոր իրավունքներից եւ 
իրավահիմունքներից: Սույն պայմանագրի որոշումները, որոնք 
կիրառվելու են Թուրքիայից անջատվող տերիտորիաների 
նկատմամբ, այս պահից սկսած կգործադրվեն նաեւ այդ 
տերիտորիայի նկատմամբ: 
Հայաստանի սուվերենությանը հանձնվող տերիտորիայի 
կապակցությամբ նրա վրա դրվող Թուրքիայի ֆինանսական 
պարտավորությունների բաժինը, եւ դրանց բնույթն ու այն 
իրավունքները, որոնցով նա կարող է փաստարկել, կսահմանվեն 
սույն Պայմանագրի 8-րդ մասի (ֆինանսական դրույթներ) 241-244-
րդ հոդվածների համաձայն: 
Հաջորդ կոնվենցիաները կկարգավորվեն, եթե դա անհրաժեշտ 
լինի, այն բոլոր հարցերը, որոնք չեն կարգավորվել սույն 
Պայմանագրով եւ որոնք կարող են ծնունդ առնել հիշյալ 
տերիտորիայի փոխանցման կապակցությամբ: 
Հոդված 91. Եթե 89-րդ հոդվածում նշված տերիտորիայի մի մասը 
հանձնվի Հայաստանին, ապա Սահմանագծման հանձնաժողով, 
որի կազմը կորոշվի հետագայում կստեղծվի երեք ամսվա 
ընթացքում այն բանից հետո, երբ արդեն ընդունված կլինի 
Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ տեղում սահմանագիծ 
անցկացնելու վերաբերյալ հիշյալ հոդվածում նախատեսվող 
որոշումը: 
Հոդված 92. Ադրբեջանի եւ Վրաստանի հետ Հայաստանի 
սահմաններն ըստ պատկանելույն կորոշվեն շահագրգռված 
պետությունների ընդհանուր համաձայնությամբ: 
Երբ 89-րդ հոդվածում նախատեսված որոշումն արդեն ընդունված 
կլինի եւ դրանից հետո այս կամ այն շահագրգռված 
պետությունները չեն կարողանա ընդհանուր համաձայնությամբ 
որոշել իրենց սահմանագիծը, վերջինս կորոշեն Գլխավոր 
դաշնակից տերությունները, որոնք դրա հետ միասին պետք է հոգ 
տանեն սահմանազատումը տեղում գծանշելու մասին: 
Հոդված 93. Հայաստանն ընդունում է, համաձայնվելով դրանք 
մտցնել Գլխավոր տերությունների հետ պայմանագրի մեջ, այն 
որոշումները, որոնք այդ Տերություններն անհրաժեշտ կհամարեն 
Հայաստանում այն բնակիչների շահերը պաշտպանելու համար, 
որոնք ռասայի, լեզվի եւ կրոնի առումով տարբերվում են 
ազգաբնակչության մեծամասնությունից: 
Հայաստանը նմանապես համաձայնվում է Գլխավոր 
տերությունների հետ Պայմանագրի մեջ մտցնել այն որոշումները, 
որոնք այդ տերություններն անհրաժեշտ կհամարեն տրանզիտի 
ազատությունը եւ այլ ազգերի առեւտրի համար արդարացի 
պայմանակարգը պաշտպանելու համար: 
 Բաժին 12-րդ 
ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ 
Հոդված 125. Տասնութից բարձր տարիք ունեցող այն անձինք, 
որոնք սույն Պայմանագրի համապատասխան բնակություն են 
հաստատել Թուրքիայից անջատված տերիտորիայում, եւ որոնք 
ռասայի առումով տարբերվում են ազգաբանկչության 
մեծամասնությունից, սույն Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 
միամյա ժամանակամիջոցում կարող են քաղաքացիություն ընտրել 
հօգուտ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Հունաստանի, 
Հեջասի, Միջագետի, Սիրիայի, Բուլղարիայի կամ Թուրքիայի, եթե 
այն պետության ազգաբնակչության մեծամասնությունը, որի 
օգտին կատարվում է քաղաքացիության ընտրությունը, 
պատկանում է նույն ռասային, ինչ եւ քաղաքացիության 
ընտրության իրավունքը կենսագործող անձը: 
Մասն 4-րդ 
ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
Հոդված 142. Նկատի առնելով, որ 1914 թվականի նոյեմբերի 1-ից 
հետո Թուրքիայում գոյություն ունեցող տեռորիստական ռեժիմի 
պատճառով չէին կարող նորմալ կարգով տեղի ունենալ 
քրիստոնյաների դավանափոխություններ, այդ ամսաթվից հետո 
կատարված դավանափոխությունները չեն ընդունվում, եւ այն 
բոլոր անձինք, ովքեր մինչեւ 1914 թվականի նոյեմբերի 1-ը չեն եղել 
մուսուլման, կդիտվեն որպես ոչ մուսուլմաններ, եթե միայն նրանք 
վերականգնելով իրենց ազատությունը, իրենց սեփական կամքով 
չեն կատարի այն բոլոր ձեւականությունները, որոնք անհրաժեշտ 
են իսլամն ընդունելու համար: 

Պատերազմի ժամանակ Թուրքիայում մարդկանց նկատմամբ 
կատարված վայրագությունների պատճառած չարիքն 
առավելագույն չափով քավելու համար օսմանյան 
կառավարությունը պարտավորվում է իր եւ օսմանյան 
իշխանությունների կողմից ցույց տալ ամեն տեսակ աջակցություն՝ 
1914թ, նոյեմբերի 1-ից հետո անհետացած, առեւանգված, 
ներկալված եւ ազատագրված ամեն ռասայի եւ ամեն կրոնի 
մարդկանց որոնելու եւ ազատելու համար: 
Տուժվածների՝ իրենց, նրանց ընտանիքների եւ նրանց 
մերձավորների բողոքներն ընդունելու, անհրաժեշտ 
հետաքննություններ կատարելու եւ վերջնական ձեւով վերոհիշյալ 
անձանց ազատելու մասին որոշումներ հանելու գործում օսմանյան 
կառավարությունը պարտավորվում է դյուրացնել Ազգերի լիգայի 
խորհրդի կողմից նշանակվելիք խառն հանձնաժողովների 
գործողությունները: 
Օսմանյան կառավարությունը պարտավորվում է հարկադրել, որ 
հարգվեն այդ հանձնաժողովների որոշումները եւ ապահովվեն այս 
ձեւով իրենց բոլոր իրավունքները վերականգնած անձանց 
անվտանգությունը եւ ազատությունը:  
Հոդված 144. Օսմանյան կառավարությունը ընդունում է լքված 
սեփականության (Emval-i Metpune') վերաբերյալ 1915 թվականի 
օրենքի, ինչպես նաեւ այդ օրենքի լրացումների 
անիրավացիությունը, եւ հայտարարում է դրանք վերացված եւ 
ուժը կորցրած ինչպես անցյալում, նույնպես եւ ապագայում: 
Օսմանյան կառավարությունը հանդիսավոր կերպով 
պարտավորվում է հնարավորության սահմաններում նպաստել, 
որպեսզի իրենց օջախները վերադառնան եւ իրենց գործերը 
վերսկսեն օսմանյան այլազգի այն քաղաքացիները, որոնք 1914թ. 
հունվարի 1-ից հետո գաղթել են գազանությունների հանդեպ 
ունեցած վախից դրդված, կամ արտաքսվել են բռնադատման որեւէ 
այլ եղանակով: Օսմանյան կառավարությունն ընդունում է, որ 
օսմանյան հիշյալ քաղաքացիներին կամ նրանց համայնքներին 
պատկանող այն անշարժ եւ շարժական գույքերը, որոնք կարող են 
որոնելով գտնվել, ում ձեռքում էլ դրանք լինեն , պետք է որքան 
հնարավոր է շուտ վերադարձվեն (իրենց տերերին): Գույքերը 
վերադարձվելիս ազատ են լինելու որեւէ պարտիքներից եւ 
սերվիտուտներից, որոնցով նրանք կարող էին ծանրաբեռնված 
լինել, եւ վերադարձվեն առանց որեւէ հատուցման այժմյան 
սեփականատերերին կամ գործածողներին, բայց այնպիսի հայցերի 
պայմանով, որոնք այս վերջինները կարող են հարուցել նրանց դեմ, 
ումից նրանք այդպիսիք ստացել են: 
Օսմանյան կառավարությունը համաձայնվում է այն բանին, 
որպեսզի Ազգերի լիգայի խորհուրդը միջնորդ հանձնաժողովներ 
նշանակի բոլոր այն վայրերում, որտեղ դա կհամարվի անհրաժեշտ: 
Այդ հանձնաժողովներից յուրաքանչյուրը կազմված կլինի 
օսմանյան կառավարության մեկ ներկայացուցչից, այն համայնքի 
մեկ ներկայացուցչից, որն իրեն համարում է տուժված կամ որի 
անդամը իրեն համարում է տուժված, եւ Ազգերի լիգայի խորհրդի 
նշանակած նախագահից: Միջնորդ հանձնաժողովները կվարեն այն 
բոլոր հարցերը, որոնք նշված են սույն հոդվածում, եւ դրանք 
կլուծեն արագընթաց վարույթի կարգով: 
Հիշյալ միջնորդ հանձնաժողովները օժտված կլինեն հետեւյալ 
հրամանները տալու իշխանությամբ. 
1. անհրաժեշտ համարված ամեն տեսակ վերակառուցումների եւ 
վերականգնումների համար օսմանյան կառավարության կողմից 
բանվորական ուժ մատակարարելու մասին: Այդ բանվորական ուժը 
կհավաքագրվի այն տերիտորիաներում ապրող ազգությանը 
պատկանող մարդկանցից, որտեղ միջնորդ հանձնաժողովը 
անհրաժեշտ է համարում հիշյալ աշխատանքների համարումը: 
2. այն բոլոր անձանց մեկուսացումը, որոնք հետաքննությունից 
հետո կճանաչվեն որպես վայրագությունների կամ 
տեղահանությունների ակտիվ մասնակիցներ, կամ թե դրանց 
հարուցողներ. հանձնաժողովը կհրահանգի. թե այդ անձանց գույքի 
նկատմամբ ինչ միջոցներ պետք է ձեոք առնվեն: 
3. 1914թ. հունվարի 1-ից հետո համայնքի՝ մահացած կամ 
անհետացած անդամներին պատկանած բոլոր գույքերի եւ ամեն 
տեսակ սեփականության վերադարձման մասին, ընդ որում այդ 
գույքերը եւ սեփականությունը պետության փոխարեն, կարող են 
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Լույս Ամսագիր 
վերադարձվել համայնքին: 
4. 1914թ. հունվարի 1-ից հետո անշարժ սեփականության 
վաճառման կամ նրա նկատմամբ սեփականատիրական 
իրավունքների հաստատման ակտերը չեղյալ հայտարարելու 
մասին. այդ անշարժ գույքերի (այժմյան) տերերին 
վարձահատուցելու պարտականությունն ընկած կլինի օսմանյան 
կառավարության վրա, եւ առիթ չի հանդիսանա իրավունքների 
վերականգնումն ուշացնելու համար: Միջնորդ հանձնաժողովը, 
սակայն, կունենա շահագրգռված կողմերի միջեւ արդարացի 
համաձայնություններ հաստատելու իրավունք, եթե խնդրո 
առարկա սեփականության այժմյան տերը վճարել է որեւէ գումար: 
Օսմանյան կառավարությունը պարտավորվում է հնարավորության 
սահմաններում դյուրացնել հանձնաժողովի աշխատանքը եւ 
ապահովել նրանց որոշումների կատարումը, որոշումներ, որոնք 
կլինեն անբողոքարկելի: Այդ որոշումներին չի կարող հակադրվել 
օսմանյան դատական կամ վարչական իշխանությունների ոչ մի 
որոշում: 
Մասն 9-րդ 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
Բաժին 2-րդ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ 
Հոդված 277. Թուրքիան ընդունում է, որ վերացված են եւ 
վերացված են մնում մինչեւ 1914թ. օգոստոսի 1-ը կամ այդ օրից 
հետո եւ մինչեւ Ռուսաստանի կամ նախկինում Ռուսաստանի 
տերիտորիայի մի մասը կազմող զանազան պետությունների եւ 
կառավարությունների հետ, սույն Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու 
օրը, ինչպես նաեւ Ռումինիայի հետ 1916թ. օգոստոսի 15-ից հետո եւ 
մինչեւ սույն Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը կնքված բոլոր 
պայմանագրերը, կոնվենցիաները կամ համաձայնագրերը: 
Մասն 11-րդ 
ՆԱՎԱՀԱՆԳԻՍՏՆԵՐ, ՋՐԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ ԵՎ 
ԵՐԿԱԹՈՒՂԻՆԵՐ 
Բաժին 2-րդ 
ՆԱՎԱԳՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
Գլուխ 4-րդ 
ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՃԱՆԱՉՈՒՄ ԵՆ ՈՐՈՇ 
ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՐՈՇ 
ՆԱՎԱՀԱՆԳԻՍՏՆԵՐԻ ՕՏԱԳՈՐԾՄԱՆ (ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ) 
Հոդված 349. Թուրքիայի համար դեպի Միջերկրական ծովը եւ 
Էգեյան ծովը ազատ մուտք ապահովելու նպատակով նրան տրվում 
է տրանզիտի ազատություն Թուրքիայից անջատված 
տերիտորիաներում եւ նավահանգիստներում: 
Տրանզիտի ազատություն հանդիսանում է այն, ինչ սահմանված է 
(սույն Պայմանագրի) 328-րդ հոդվածում. քանի դեռ այդ առթիվ 
կնքված չի լինի ընդհանուր (համընդհանուր) կոնվենցիա, որից 
հետո այդ ազատությունը կփոխարինվի նոր կոնվենցիայի 
որոշումներով: 
Շահագրգռված պետությունների կամ վարչությունների միջեւ 
(կնքվելիք) կոնվենցիաները՝ ֆինանսական հանձնաժողովի 
համաձայնությամբ կսահմանեն, որչափ որ դա վերաբերում է 
Թուրքիային, վերը տրված իրավունքի կենսագործման 
պայմանները եւ մանավանդ կկարգավորեն նավահանգիստների եւ 
նրանցում գոյություն ունեցող ազատ գոտիների օգտագործման 
եղանակը, միջազգային ծառայությունների եւ ուղիղ տոմսերին ու 
բեռնագրերին վերաբերող տարիֆների սահմանումը, նաեւ Բեռնի՝ 
1890թ. հոկտեմբերի 14-ի կոնվենցիայի որոշումների եւ լրացուցիչ 
որոշումների կիրառումը, մինչեւ վերոհիշյալի փոխարինումը նոր 
կոնվենցիայով: 
Տրանզիտի ազատությունը կտարածվի փոստային, հեռագրային եւ 
հեռախոսային ծառայությունների վրա: 
Հոդված 351. Բաթումի նավահանգստի վրայով ազատ մուտք դեպի 
Սեւ ծովը տրվում է Վրաստանին, Ադրբեջանին եւ Պարսկաստանին 
ճիշտ այնպես, ինչպես եւ Հայաստանին: Մուտքի այս իրավունքը 
կիրագործվի (սույն Պայմանագրի) 349-րդ հոդվածում 
նախատեսված պայմաններով: 
Հոդված 352. Սույն Պայմանագրի 3-րդ մասի (քաղաքական 
դրույթներ) 89-րդ հոդվածում նախատեսված որոշման 
պահպանմամբ Հայաստանին Տրապիզոնի նավահանգստի վրայով 

տրվում է ազատ մուտք դեպի Սեւ ծովը. մուտքի իրավունքը 
կիրագործվի 349-րդ հոդվածում նախատեսված պայմաններով: 
Այս դեպքում Տրապիզոնի նավահանգստում Հայաստանին 
առհավետ, քանի որ ժամկետը չի սահմանված Ազգերի լիգայի 
կողմից, վարձակալության կհանձնվի մի տեղամաս, որը կդրվի 341-
344-րդ հոդվածներում նախատեսված ազատ գոտիների ընդհանուր 
ռեժիմի տակ, եւ որը նախորոշված կլինի այդ պետությունից 
արտահանվող կամ ներմուծվող ապրանքների անմիջական 
տրանզիտի համար: 
Նախորդ պարբերությունում նշված տեղամասի 
սահմանազատումը, նրա միակցումը գոյություն ունեցող 
երկաթուղիներին, նրա սարքավորումը, նրա շահագործման 
եղանակը եւ ընդհանրապես նրա օգտագործման բոլոր 
պայմանները, ներառյալ վարձավճարը, կսահմանվեն այն 
հանձնաժողովի կողմից, որը կազմված կլինի Հայաստանի մեկ 
պատգամավորից, Թուրքիայի մեկ պատգամավորից եւ Ազգերի 
լիգայի կողմից նշանակված մեկ պատգամավորից: Այս 
պայմանները կարող են նույն կարգով վերանայվել յուրաքանչյուր 
տասը տարին մեկ անգամ: 
Ի վավերացումն որի, վերը հիշատակված լիազորներրը 
ստորագրեցին սույն Պայմանագիրը: 
Կազմված է Սեւրում հազար ինը հարյուր քսան թվականի 
օգոստոսի տասին միակ օրինակով, որը ի պահպանություն կմնա 
Ֆրանսիական Հանրապետության կառավարության արխիվներում 
եւ որի վավերացված պատճեները կհանձնվեն ստորագրող 
տերություններից յուրաքանչյուրին: 
/ / Ջորջ Գրեհեմ / / Ա.Ահարոնյան 
/ / Ջորջ Խ. Պերլեյ / / Ժ. Վան-Դեն-Հեյվել 
/ / Էնդրյու Ֆիշեր / / Ռոլեն Ժեկմեն  
/ / Ջորջ Գրեհեմ / / Ե.Կ. Վենիզելոս 
/ / Ռ.Ա. Բլանկենբերգ / / Ա. Ռոմանոս 
/ / Արթուր Հիրցել / / Մավրիկի Զամոյսկի  
/ / Ա. Միլերան / / Էրազմ Պիլց 
/ / Ֆ. Ֆրանսուա Մարսել / / Ալֆոնսո Կոստա 
/ / Ժյուլ Կամբոն / / Դ.Ժ. Գիկ 
/ / Պալեոլոգ / / Ստեֆան Օսուսկի  
/ / Բոնին / / Հաադի 
/ / Մարիետտի / / Դոկտոր Ռիզա Թեւֆիկ 
/ / Կ. Մացուի / / Ռեշադ Խալիոս 
 

Խոհեր 
Մեր Անցած Ճամփան 

Թ. Ղարախանյան Սիրակցի 
Եկա  հասա Նոր Ջուղա, Թաթեվոս  պապ եւ Եղիսաբեթ մեծ 

մամիս տունը գտա, թեպետ ուրախություն բերեցի  
զինվորական  ժամանակվա այդքան հաջող ավարտումից, 
սակայն շարունակում էի հուզվել հայկական  գյուղերի 
հայաթափ լինելուց …սակայն մխիթարվում էի այն մտքով, որ 
գոնե գյուղերի հայությունը, ներգաղթեց իր երազների հայրենիք:  

  Նոր Ջուղայի հսկա հայությունը տեսնելով հրճվում եւ 
զվարճանում էի ու երբեմն մի կարծիքից սառսռում,  երբ մի 
ակնթարթ կայծակի նման  մտքովս մի  հարց էր անցնում…թէ` « 
Արդյո՞ք  Նոր Ջուղան այսքան հայութունով լի կարելի է մի օր էլ 
մեր հայաթափ գյուղերի ճակատագիրն ունենա»  եւ այս տխուր 
պատկերից փրկվելու համար ինքս ինձ սիրտ էի տալիս եւ 
մտքիս մեջ խոսում.… «երեկ գիշեր ենք երկու հատ հարսանիք 
տեսել, մեր դրացու տղերքն էին,  Քովեյթից եկան եւ  իրենց  
սիրած ծիտիկիների հետ ամուսնացան.… սերունդը  շարունակ 
աճելու է…. հալա էտ էլ ոչիչ… բա Ջուղան տեր ու տիրական 
ունի… այսքան զորեղ հայկական կուսակցություն գոյություն 
ունի եւ իրենք ասում են  Հայ ազգի տերն են… ուրեմն երբ որ 
կարիք լինի, ազգին տեր են կանգնելու եւ չեն թողնի Նոր 
Ջուղան  հայ գյուղերի ճակատագիրն ունենա եւ ինքս ինձ 



 

 

ÈàôÚê # 190  Օգոստոս  2014 Ã.  ¿ç 20

Լույս Ամսագիր 

պատասխանում էի… «դու գլուխ ունես, նոր աշխատանք գտիր 
ու  ինքդ  հենց քեզ ու քո ընտանիքին պահիր»: 

  Նոր Ջուղայում եւ իմ պապենցս տնում ինքս ինձ, երջանիկ 
փոքրիկ Հայաստանի մեջ էի զգում բայց երբ «Զայենդե ռուդ» 
գետի մյուս կողմը  Իսպահան քաղաք էի անցնում, էլ ոչ Ջուղայի 
քաղցրանուշ հնչունով  հայերեն էի լսում, ոչ խանութպանն էր 
հետդ  հայերենով պատասխանում, ոչ Ամենափրկիչ Վանքի 
գլխի զանգակատան ղողանջներն  էր ականջիդ ընկնում … 
կարծես զգում էի որ սառը ջուր են լցնում գլխիս եւ նոր երազից 
արթնանում  ու խելքի գալիս եւ այսպիսով մտային աշխարհից 
իրական աշխարհ մտնում եւ ինքս ինձ հիշեցնում,  որ պիտի 
փակեի ափսոսանքի եւ հուզմունքի պատուհաները եւ 
աշխատանք փնտրեի: 

Այդ տարիներին  Պարսկաստանում անգործոթյուն էր 
տիրում  հատկապես Նոր Ջուղայի հայության համար, բացի 
շոֆերությունից, անձնական ոսկերչական խանութներից, 
հատ ու կենտ  մեխանիկ արհեստավորներ  կամուրջը  
անցնելով Իսպահան քաղաքում  «Շափուր» փողոցի շարան 
մեխանիկների արհեստանեցներում  էին աշխատում ու 
երեկնապաին շարան շարան հեծանիվների կարավանների 
պես Ջուղա վերադառնում:  Կառավարական 
հիմնարկներում հայ չէին վարձում.  Նոր 
մետաղաձուլարանը, որ Սովետական միությունն էր 
կառուցում Իսպահան քաղաքից դուրս,  որ պիտի 
հազարավոր մարդ  վարձեր, այնտեղ էլ երբ 
շինարարությունը վերջանար հայ չէին վարձելու, ուրեմն  
նոր աշխատանք փնտրողները կամ պիտի Քովեյթ գնային 
որտեղ հսկայական քաղաքաշինության  ծրագրեր կային եւ 
քսաներորդ դարի նոր Քովեյթ Քաղաքը ամբողջովին նորից էր 
կառուցվում եւ հազար ու մեկ տեսակ աշխատավորի կարիք 
կար, կամ էլ մեկնեին Պարսկաստանի հարավային 
քաղաքներ` Անդիմեշկ, Դեզֆուլ եւ  Ահվազ-ի մոտակայքում 
կառուցվող ամենամեծ ջրամբարը «Սադդե-ԴԵԶ» անունով, 
որտեղ գործ չիմացող մարդու համար  չափազանց 
սահմանափակ առիթներ կար եւ այնքան դժվար էր 
վարձվելը որ, այդտե վարձվելը Աստվածաին օրհնանք էին 
համարում:  Նավթի ընկերությունը դեռ գնալով պակսեցնում 
էր աշխատավորների թիվը եւ միայն նավթի քիմիական 
մասնագետներ եւ նավին ուղեկցող (port pilot)  սովորողներ 
էին վարձում Պարսից Ծովի նավահանգիստների  համար:  
Այդ ժամանակ հայ մարդու մտքում Պարսկաստանից դուրս 
գնալու միտք անգամ չկար, միայն հայրենիք, Հայաստան:   
Որոշ ընտանիքներ դեռ Սովետական Հայաստանի օրօք, 
նախքան անկախությունը ընտանիքով ներգաղթեցին 
Սովետական Հայաստան:  Այդ տարիններին (1955-1960).  
Հասարակ հայ մարդու համար ոչ Ամերիկայի ճանապարհ 
կար ոչ էլ Անգլիաի,  այդ երկրները միայն 
մեծահարուստներին էին ճանապարհ տալիս:  Սրանց թվում 
հատ ու կենտ հայ մեծահարուստ Ջուղաեցիներ կային, որ 
անգլիամոլ էին եւ իրենց ծնողները Անգլիայի կայսրության 
(British Empire) չարամիտ ու ԽՈՐԱՄԱՆԿ ծրագրի մեջ մտան 
եւ իրենց ընտանիքներում  անգլիացի ջահել տղերքին տեղ 
տվեցին իբրեւ զարդեղեն սարքավորումների աշակերտ, եւ 
փոխադարձ անգլերեն սովորեցին, իրենց ազգին հետեվ 
անելով այդպես անգլիամոլ մնացին եւ ցավով հիշենք որ 
վերջն էլ տուն ու տեղով ու հարստությունով գաղթեցին  
իրենց սիրած Անգլիա… եւ այնտեղ մոմի պես հալվեցին  եւ 
կորուստ ապրեցին, ինչպես նավն է խորտակվում  ծովի տակ 
իր հարստություներով : 
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 زبانزدهاي ارمني

تاليف  تامار پانوسيان    
 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՌԱԾՆԵՐ 
 

Անբանը հաց ուտելիս առողջ է, աշխատելիս 
հիվանդ: 
 
Անձրեւի ծեծածը կարկուտն էլ կծեծի: 
 
Անձրեւն ինչ անի քարին, խրատն ի՞նչ անի չարին: 
 
Անճարը կերել է բանջարը: 
 
Անողը պրծավ, ասողը չպրծավ: 
 
Անպտուղ ծառը կկտրեն, պտղատու ծառին քար 
կգցեն: 
 
Անտեր մնաս դու բողազ, ինչ որ տեսնես կդողաս: 
 
Անտեր ոչխարը գայլը կուտի: 
 
Անուշ հոտը վարդից կուզեն, մարդկությունը 
մարդուց կուզեն: 
 
Աշխատանքը սեւ է, հացն` սպիտակ: 
 
Աշխարհն արոտ մենք մեջը կարոտ: 
 
Աչքե տես, բերնե կարոտ: 
 
Աչքը շինելու փոխարեն հոնքն էլ հանեցին: 
 
Աչքից էլ եմ պրծել, աչքացավից էլ: 

 
Անմահական 

 



 

 

 1رويه-نامه لويسماه

  1393ماه  شهريور 190ه شمار

 خطر نابودي كامل كليساي ارمني شهر موش در تركيه

 
فعاليتهاي ساختماني كه در محله قديمي ارمني نشين شهر موش در جريان است 

  قلعه و كليساي بزرگ شهر موش را در خطر نابودي قرار داده است
 ،در مينويسد گزارشي در تركيه "هابر دمكرات "در اين رابطه سايت خبري 

 فعال غير   حاضر حال در كه كليسا اين ، شهر سازي باز هاي فعاليت چوب چهار
  يباشد در خطر تخريب كامل قرار دارد .م

جزو اموال عمومي محصوب ميشد ،  1958كليساي مريم مقدس شهر موش با سال 
 دست به را آن "سولماز"   خانواده  ولي از اين سال در پي خصوصي سازي 

  . است آورده
ارمني اين كليسا سالها دست نخورده و بدون مرمت به  با خالي شدن موش از سكنه

تدريج تخريب شد و گنبد آن بكلي فروريخته است ، و تنها چهار ديوار آن باقي 
  مانده است .

 2012سپتامبر  12منطقه اي كه كليسا در آن قرار دارد بر اساس تصويبه اي 
در آن دولت تركيه به عنوان منطقه باز سازس معرفي شده و قرار است 

  ساختمانهاي جديد بنا شود .
هكتاري كارهاي ساختماني از سال گذشته آغاز شده است  11در اين محوطه 

.بدون توجه به اعتراضات رسانه هاي گروهي تركيه ساخت و ساز دز منطقه 
    متوقف نشد و خانه هاي قديمي محله ارامنه موش تخريب شدند .

 

ايه شمالي پرواز از يك همس 'پهپاد اسرائيلي'ايران گفت 
 كرده بود؛ آذربايجان تكذيب كرد

 
پهپاد اسرائيلي كه در نزديكي 'هاي نظامي ارشد ايران گفته است  يكي از مقام
، از يكي از همسايگان شمالي ايران پرواز كرده 'اي نطنز سرنگون شد مركز هسته

  بود.
در نزديكي  پهپاد اسرائيلي كه'هاي نظامي ارشد ايران گفته است  يكي از مقام
، از يكي از همسايگان شمالي ايران پرواز كرده 'اي نطنز سرنگون شد مركز هسته

  بود.
محافل "اند و آن را تالش  هاي جمهوري آذربايجان اين اتهام را رد كرده مقام

  اند. كردن روابط دو همسايه خوانده براي تيره "خارجي
 خبر  اي  اسالمي در اطالعيهاوت)، سپاه پاسداران انقالب  24روز دوم شهريور (  

 حريم" به نفوذ قصد كه را اسرائيلي رادارگريز سرنشين بدون هواپيماي يك داد
  .است كرده سرنگون داشته، "نطنز اي هسته  منطقه

سرتيپ مسعود جزايري، معاون ستاد كل نيروهاي مسلح ايران، روز چهارشنبه به 
  پرواز كرده بود. "رانكشوري در شمال اي"خبرنگاران گفت اين پهپاد از 

اين مقام ارشد نظامي حاضر نشد نامي از اين كشور ببرد و در عين حال اضافه 
اقدامات "كرد اگر كشوري كه براي اعزام پهپاد با اسرائيل همكاري داشته، 

  انجام ندهد، ايران نام اين كشور را اعالم خواهد كرد. "جبراني
  كند و نه تكذيب. يي را نه تاييد ميها رويه اسرائيل اين است كه چنين گزارش

زاده، فرمانده نيروي هوافضاي سپاه،  يك روز پيش از اين سرتيپ اميرعلي حاجي
 اسرائيل آن پرواز مبدا شده، سرنگون پهپاد عملياتي برد به توجه با كه بود گفته  

  "شورهاي منطقه بوده است.ك از يكي" بلكه نبوده
به دست  "هايي سرنخ"بود درباره مبدا پرواز  او روز دوشنبه به خبرنگاران گفته

  كند. ايران آمده است كه دارد آنها را بررسي مي
فايل، وبسايت اسرائيلي كه نزديك به منابع  در همين حال روز چهارشنبه دبكه

شود، گزارش داد كه اين پهپاد از پايگاه هوايي  نظامي و اطالعاتي شناخته مي
  يران اعزام شده است.نخجوان در آذربايجان به سوي ا

هاي جمهوري آذربايجان، وزارت دفاع اين كشور اين اتهام را رد  به گزارش رسانه
  كرده است.

پهپادهاي هرمس ساخت يك شركت اسرائيلي است كه آذربايجان هم مشتري   
جمهوري  اف، رئيس اداره سياسي دفتر رياست علي حسن. توليدات آن است

كردن روابط آذربايجان  هايي براي تيره نين گزارشآذربايجان نيز گفته است كه چ
برخي محافل خارجي كه از بهبود روابط اين دو همسايه "با ايران است و كار 

  ."نگران هستند
هاي اخير رو به تيرگي رفته است و هردو  روابط ايران و آذربايجان در سال

  اند. هاي مشابه را رد و بدل كرده كشور، مواردي از اتهام
  آويو اعتراض داشته است. همواره به همكاري نظامي و اطالعاتي باكو با تل تهران

اتهام تلويحي اخير درباره اعزام پهپاد اسرائيلي از خاك آذربايجان، در آستانه 
چهارمين اجالس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر مطرح شده است كه ماه 

  شود. آينده در بندر آستراخان برگزار مي
، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان در اين نشست حضور دارند و ايران، روسيه

گويند حسن روحاني، رئيس جمهور ايران، هم به دعوت  هاي ايران مي رسانه
  كند. اش در اين نشست شركت مي تاي روس والديمير پوتين، هم

 

 مقام ارمنستان در رتبه بندي شاخص نوآوري جهاني

اينسيد ارمنستان از نظر شاخص نو آوري در مطابق آمار منتشره مدرسه تجاري 
  جهان قرار دارد 65جايگاه 

به  "اينسيد "و مدرسه اقتصادي  "كورنل "اين گزارش كه با همكاري دانشگاه 
شاخص سياسي ،اقتصادي ،علمي و  18كشور با  143صورت ساالنه منتشر ميشود .
  فناوري رتبه بندي ميشودند .

ام را دارد و در ميان -  65امتياز رتبه  36,06 در اين رتيه بندي ارمنستان با
  ام را كسب كرده است .- 4كشورهاي با در آمد متوسط و پايين رتبه 
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ام قرار دارد ، و از -55از لحاظ استفاده از دستاوردهاي فناوري ارمنستان در مقام 
  ام را دارد ،-  28لحاظ بازدهي نوآوري در اقتصاد رتبه 

 از ،و دارد را ام- 61 رتبه ارمنستان ين در اين گزارش از لحاظ كيفيت تنظيم قوان
  ،ا ميباشد ام- 84 مقام قانون حاكميت لحاظ

 ام- 6  در اين گزارش همچنين رتبه ارمنستان به لحاظ راحتي آغاز تجارت در رتبه 
    را دارد .  62ماليات رتبه  پرداخت آساني لحاظ به.ميباشد جهاني

  
 "كليساهاي ايران"انتشار كتاب 

 

 
سه « مستقر در ايروان، اخيرا كتابي با عنوان» بنياد تحقيقات آثار معماري ارمني

  منتشر كرده است.» كليساي ايران
به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر از ايروان اين كتاب كليساهاي تادئوس، 

   استپانوس و زورزوري واقع در منطقه آذربايجان غربي را معرفي مي كند.
، رييس بنياد تحقيقات آثار معماري ارمني دراين باره گفت: »سامول كاراپتيان«

:سه كليسايي كه اين كتاب به بررسي آنها پرداخته است، در نتيجه تالش هاي 
پيگير جمهوري اسالمي ايران هفت سال قبل در فهرست ميراث بشري يونسكو 

  قرار گرفتند.
اريخ، سبك از طريق اين كتاب با سصيد و پنجاه صفحه، خوانندگان با ت

معماري،روند بازسازي و مرمت و نقشه فتوگرامتري كليساهاي منطقه آذربايجان 
غربي كشورمان بطور دقيق آشنا مي شوند،كتابي با هزار عكس زيبا از اين 

  كليساها در ساليان مختلف.
كتاب سه كليساي ايران كه تاريخ تاسيس آنها به قرون پنجم تا نهم ميالدي مربوط 

تابي است كه در ارتباط با سه كليساي كشورمان كه در فهرست است اولين ك
ميراث بشري بونسكو قرار دارند به زبان ارمني منتشر مي شود و قرار است اين 

    كتاب بزودي به زبان انگليسي نيز چاپ گردد.
كتاب بناهاي تاريخي «چندي است در ارمنستان كتاب قطور ديگري با عنوان 

ر باره بناهاي تاريخي، مذهبي و فرهنگي ارمنيان منتشر در هزار صفحه د» ارامنه
شده است كه يك بخش مهمي از آن به كليساهاي موجود در شهرهاي مختلف 

  ايران مربوط مي شود.
از نويسندگان اين كتاب به خبرنگار واحد مركزي خبر گفت » سامول هاكوپيان« 

مهوري اسالمي ايران : كتاب بناهاي تاريخي ارامنه روايت بخشي از تالش هاي ج
است براي حفظ ارزش هاي بشري و آثار و بناهاي تاريخي همه اديان از جمله 

    مسيحيان.
نويسندگان اين كتاب تصميم دارند بزودي كتابي منتشر كنند در باره سفرشان به 

    ايران و بناها و كليساي موجود در كشورمان كه حفظ و مرمت مي شوند.
ويسنده اين كتاب نيز گفت: :توجه جمهوري اسالمي ، ديگر ن»آرتم هاكوپيان«

   ايران به آثار و بناهاي تاريخي اديان از جمله مسيحيان مثالي زدني است.
در ايران هم اكنون چهارصد كليسا و بناي مسيحي موجود است كه چندي قبل 
نمايشگاهي از اين آثار به ابتكار وزارت جوامع ارمني دولت ارمنستان در ايروان 

  يتخت ارمنستان برپا شد.پا
 

 در روسيه "بياتلون تانك "برگزاري مسابقات نظامي 

 
  .آگوست در روسيه برگزار شد 16الي 4اين مسابقات از تاريخ 

 نظامي منطقه در ، شد برگزار پياپي سال دومين براي كه مسابقات اين  
 و داشتند، شركت كشور 12 آن ،در شد برگزار مسكو اطراف در ، ي"آلبينو"
لف در ان حضور داشتند، الزم به ذكر است كه مخت كشورهاي  20 از ناظراني  

از حضور در اين مسابقات خود  "ناتو"كشورهاي عضو پيمان آتالنتيك شمالي 
  داري كرده بودند.

روسي به ميدان  72در اين مسابقات كليه تيمها به استثناء تيم چين با تانكهاي تي 
  . آمدند 

سه مرحله مقدماتي بود كه در  شامل.شد برگزار مرحله چهار   در كه مسابقات اين  
امتياز ،چين  266امتياز، قزاقستان با  294مجموع اين سه مرحله، تيمهاي روسيه با 

 كنند شركت نهايي مرحله در يافتند اجازه  امتياز  213امتياز،و ارمنستان با  220با 
،  

دقيقه اول و تيم ارمنستان با  15ساعت و  1و در مرحله نهايي تيم روسيه با زكان 
دقيقه مقام شوم را كسب  30ساعت و 1دقيقه دوم ،و تيم چين  20ساعت و 1زمان 
  كرد.

را به عنوان هديه به خانه آورد  90-تيم ارمنستان به عنوان جايزه يك تانك تي 
 جز به  .الزم به ذكر است كه تيم ارمنستان تنها تيمي بود كه تمامي اعضاء تيم 

    يل شده بود تشك وظيفه سربازان از يگان دهفرمان
 

تخريب صليب هاي سنگي معروف به خاچكار در قلمروي 
  نخجوان

واچه پطروسيان هنرمند و مجسمه ساز ارمني حدود بيست و پنج سال پيش طي 
حكومت دوران شوروي به نخجوان سفر كرده است. نخجوان جزئي از ارمنستان 
مي باشد كه پس از تشكيل حكومت شوروي به آذربايجان شوروي واگذار 

روي نخجوان هزاران آثار باستاني، كليسا، صومعه و صليب گرديد. ارامنه در قلم
از  "خاچكار"هاي سنگي مشهوري دارند كه قبرستان جلفا با حدود سيزده هزار 

معروف ترين آنان مي باشند. اكثر آثار باستاني ارامنه نخجوان از سوي سازمان 
رمند بعنوان ميراث فرهنگي جهاني ثبت گرديده اند. اين هن "يونسكو"جهاني 

ارمني عقيده دارد با وجوديكه خط آهن باكو به ايروان از كناره رود ارس و از 
ميان قبرستان جلفا عبور مي كرد، ولي ساعت حركت قطار طوري تنظيم شده بود 



 

 

 3رويه-نامه لويسماه

  1393ماه  شهريور 190ه شمار

كه ارامنه در تاريكي شب، هيچگاه اين قبرستان را نبينند. بنا بر اظهار شاهد عيني 
ن شوروي آغاز گشته و اخيرأ به اوج خود تخريب آثار باستاني ارامنه از دورا

    رسيد.

 
  

واچه پطروسيان به همراه وارتگز پطروسيان و مانوك مناتساكانيان نويسندگان 
ارمني و رئيس شوراي روستايي از قبرستان جلفا بازديد كرده اند. طبق شواهد 

پادشاه ارمني حدود بيست قرن  "تيگران يروانديان"تاريخي اين قبرستان توسط 
ش احداث گرديده است. در آن زمان مناطق حاصلخيز ميان رودخانه هاي پي
 1604تمامأ ارمني نشين بوده اند. شهر جلفا تا سال  "فرات"و  "دجله"، "كور"

ميالدي مركز بزرگ تجاري و ترانزيت ابريشم بوده است. شهر داراي سه هزار 
اس صفوي از خانه و هفت كليسا بوده است. طي جنگ ايران و عثماني شاه عب

تميزي و شكوه منازل جلفا تعجب كرده و ارامنه را به ايران كوچانده است. در 
 "گوريوف"اوايل قرن بيستم حدود نصف سكنه نخجوان ارمني بوده اند. 

جهانگرد روس در اوايل قرن بيستم از تبريز وارد جلفا گشته و در خاطرات خود 
معروف ارس را كه به دست اسكندر  نوشته است كه قبرستان ارامنه و بازمانده پل

نيز در  "يپرون"و  "برونگ هاووس"مقدوني ساخته شده است را ديده است. 
كتب خود قيد كرده اند كه در جلفا بازمانده منازل، كليساها و صليب هاي سنگي 
ارامنه و پل هاي ارس را مشاهده كرده اند. شاهدان عيني همچنين اعالم كرده اند 

ي ارس در قلمرو ايران نيز صومعه بزرگ ارامنه پا بر جا بود. كه در ضلع جنوب
احتماأل اشاره آنان به كليساي استپانوس مقدس در قلمرو جلفاي ايران مي باشد كه 
اخيرأ از سوي سازمان ميراث فرهنگي ايران بازسازي شده است. واچه پطروسيان 

رس تكه هاي در خاطرات خود مي نويسد كه در تمامي مسير خود در كناره ا
بزرگي از صليب هاي سنگي را ديده است كه طي احداث خط آهن خرد شده اند. 
مجسمه ساز ارمني تكه اي از اين سنگ مزارها را كه با نقش كله قوچ بوده پنهاني 

 ارمني شهير نويسنده "چارنتس يقيشه" موزه - خانه به   به ايروان منتقل كرده و 
  .است كرده هديه

ارامنه جلفا نيز توسط مقامات محلي نخجوان تخريب گشته يكي از كليساهاي 
ميالدي احداث گرديده بود. كارشناسان عقيده  705است. اين كليسا در سال 

ميالدي ارامنه داراي بيست و هفت هزار آثار باستاني از  1990دارند كه تا سال 
روسيان قبيل صومعه، كليسا، صليب سنگي و سنگ مزار در جلفا بوده اند. واچه پط

خود از حدود سه هزار صلب سنگي در جلفا عكس برداري كرده و آنرا طي نامه 
اي براي گورباچوف رهبر وقت شوروي فرستاده است. كارشناسان عقيده دارند 
كه صليب هاي سنگي و سنگ مزارهاي جلفا داراي كيفيت مخصوص بوده و 

كنه ارمني جلفا نمادهاي جنگي آن ارزش تاريخي و علمي دارد. بيش از نصف س

هنرمند بوده و حتي بر ديوارهاي منازل خود نيز حكاكي كرده اند. اين 
كارشناسان عقيده دارند كه آثار هنر و فرهنگ ايراني نيز در سنگ قبور جلفا 

  نمايان مي باشند
    

 است درصد افت داشته 40صادرات نفتي جمهوري آذربايجان 

 
درصد  40صادرات نفتي آذربايجان از مبادي روسيه  "كنتاكت .آز"به گزارش 

  كاهش يافته است
ري آذربايجان اين شركت نفت جمهو 2014مطابق آمار ماه هاي ژانويه تا جوالي 

هزار تن نفت 593نوسيبير - شركت در اين مدت زماني از طريق خط لوله باكو 
درصد  40,4 2013صادر و بارگيري كرده است ،نسبت به مدت مشابه در سال 

از طريق  2013كاهش داشته است الزم به ذكر است كه در شش ماهه نخست سال 
  در شده است .هزار تن نفت صا 751ميليون و 1اين خط لوله 

آگوست رشد  6در اين مقاله آمده است كه قيمت بنزين پرميوم براي خودرو از 
منات براي هر ليتر رسيده  0,97منات به  0,93درصد افزايش از  4كرده و با 

  است .
درصد صادرات آذربايجان وابسته به  90هر چند "زرگاال"همچنين به گزارش 

بيش  2014آذربايجان در شش ماهه نخست نفت ميباشد با اين حال حجم صادرات 
 10,5درصد افت داشته است .در اين مدت تراز بازرگاني خارجي آذربايجان  6از 

ميليارد دالر رسيده است .در اين گزارش گفته  15,3درصد افت داشته و به 
ميشود علت افت صادرات نفتي آذربايجان ،كم شدن ذخاير نفتي اين كشور 

  ميباشد .
ن سالي ميباشد كه توليد نفتي آذربايجان به طور دايمي سير نزولي طي و اين سومي

ميليون تن  45,5درصدي به  10,8توليد نفتي با كاهشي  2011ميكند .در سال 
 5,3توليد نفت افتي  2012درصدي داشت ، در سال  2رسيد و توليد گاز افتي 

يزان صادرات ميليون تن رسيد . الزم به ذكر است كه م 43درصدي داشت و به 
 اين صادراتي گاز   و  درصد كل صادرات جهان را  4نفت جمهوري آذربايجان 

  .شود مي شامل را جهان صادرات حجم كل درصد 2 كشور
  

 ارمنستان زنداني ايراني از 7انتقال 

سرپرست دفتر ارتباط با قوه قضاييه وزارت دادگستري گفت:  -ايرنا - تهران
 .به كشور انتقال داده شده اند ارمنستان هفت زنداني ايراني از

به گزارش ايرنا از وزارت دادگستري مشاور وزير و سرپرست دفتر ارتباط با قوه 
ل يك زنداني بلغاري از ايران به بلغارستان نيز قضاييه وزارت دادگستري از انتقا

شاهرخ هدايتي اظهار كرد: انتقال اين زنداني از ايران به بلغارستان از  .خبر داد
وي افزود: جرم اين زنداني در ارتباط  .طريق فرودگاه امام خميني(ره) انجام شد

ايراني  هدايتي با اشاره به انتقال هفت زنداني .با مواد مخدر بوده است
به كشور در روز گذشته گفت: جرم اين زندانيان مربوط به مواد  ارمنستان از



 

 

 4رويه-نامه لويسماه

  1393ماه  شهريور 190ه شمار

مخدر بوده است كه براي ادامه محكوميت به كشورمان منتقل و در مرز 
مشاور وزير  .تحويل مقامات قضايي دادگستري شهرستان جلفا شدند» نوردوز«

ي وزارت دادگستري، وزارت دادگستري ادامه داد: انتقال اين زندانيان با هماهنگ
هدايتي تصريح كرد: انتقال اين  .امور خارجه و سفارت كشورمان انجام شده است

و با  ارمنستان زندانيان در راستاي همكاري هاي قضايي بين دو كشور ايران و
 .هدف كاهش مشكالت اين زندانيان و خانواده هاي آنها انجام مي شود

    
  كشته شدن يك ارمني در آذربايجان

 

 
  كرده استاسير غير نظامي ارمني در آذربايجان فوت 

دقايقي پيش سايتهاي خبري به نقل از وزارت دفاع آذربايجان اعالم كردند . كارن 
پطروسيان روستاي اهل چيناري كه ديروز به اشتباه خط مرزي بين ارمنستان و 
آذربايجان را رد كرده و دستگير شده بود فوت كرده است در اين گزارش علت 

    مرگ وي نارساي قلبي اعالم شده است .
الزم به ذكر است كه از ديروز در جمهوري اذربايجان سعي ميشد كارن پطروسيان 
را به عنوان كماندويي ارمني معرفي كنند كه قصد انجام عمليات خرابكارانه را 

  داشته است .
مطبوعات ارمنستان احتمال ميدهند كه وي در اثر شدت فشارهاي وارده و شكنجه 

  .احتمالي كشته شده باشد
  

 ن نزديك است؟اعتقادات ايزدي ها به كدام دي
 ايزدي ها شيطان پرست نيستند

ايزدي ها از اقليت هاي مذهبي كرد هستند كه به دليل اعتقادات  -ايرنا  - تهران 
غير متعارفي كه دارند به ناحق از سوي جريان تكفيري و تروريستي داعش به 

 .شيطان پرستي متهم شده اند

 
: عناصر تكفيري و نوشت» الغد پرس«ايكنا به نقل از خبرگزاري عراقي 

تروريستي داعش از زمان سيطره بر مناطقي از عراق از جمله شهر موصل اين 
كشور، به بهانه اين كه اقليت كرد ايزدي شيطان پرست هستند، جنايات وحشيانه و 
غيرانساني را عليه آنان مرتكب شده است كه از جمله اين جنايات ها، قتل و عام 

  .بودن زنان ايزدي استصدها شهروند ايزدي عراق و ر

 
  ايزدي ها چه اعتقاداتي دارند؟

 
زيدي) اقليت مذهبي ێيا ئ Êzidî :يزيديان، ايزدي ها يا ايزديان (به كردي

كردي هستند كه در شمال عراق، سوريه، جنوب شرقي تركيه و منطقه قفقاز 
  .زندگي كرده و به زبان كردي با گويش كرمانجي صحبت مي كنند

دين باستاني كردي است كه از دوران پيش از اسالم در ميان اين قوم ايزدي يك 
 .وجود داشته است و در آئين هاي باستاني چون مانوي و زرتشتي ريشه دارد

ايزديان در كردستان عراق، كردستان تركيه، كردستان سوريه و قسمت 
آلمان و  و اطراف تفليس زندگي مي كنند. البته تعدادي نيز به ارمنستان كردنشين

برخي كشورهاي ديگر مهاجرت كرده اند. روايت ديگري كه در اين زمينه وجود 
دارد اين است كه ايزدي منسوب به ايزد در زبان فارسي است كه به معني 
پروردگار و صاحب مي آيد، به همين دليل واژه ايزدي به معناي خداپرست مي 

 .آيد
مناطقي از عراق مصائب  پس از تسلط عناصر تكفيري تروريستي داعش بر

گسترده اي دامنگير اقليت ايزدي شد تا نام اين گروه منزوي در اخبار و تحليل ها 
به چشم بيايد. اين گروه به دليل اعتقادات غير متعارفي كه دارد به ناحق به شيطان 
پرستي متهم شده است. بيشتر بارگاه ها و اماكن مقدس اين گروه در منطقه 

 .كيلومتري شمال غرب بغداد قرار دارد 430يعني در  شهر موصل» اللش«
زندگي پراكنده اين گروه در مناطق مختلف سبب شده است تا ارائه آمار درست 

 500هزار نفر تا  70از جمعيت ايزدي دشوار باشد، اما آمار جمعيت اين گروه از 
ورهاي در معرفي و شناخت اين گروه به برخي از با .هزار نفر برآورد شده است

غلط استناد شده است، مثال تندروهاي سني اين گروه را كه در عراق به ايزيدي 
ميالدي) مي  983تا  948معروفند منتسب به يزيد بن معاويه دومين خليفه اموي (

دانند اما مطالعات تاريخي اخير نشان مي دهد اين گروه هيچ ارتباطي با اين خليفه 
ان را منتسب به شهر يزد در ايران مي دانند و در اموي ندارند، چنانچه برخي نيز آن

 .مطالعات انجام شده مشخص شد كه اين باور نيز استنادات علمي دقيقي ندارد
اما رهبران و اعضاي اقليت ايزدي چندان از اين كلمه استفاده نمي كنند. آنان 

 .مي خوانند. دواسين مشتق از ديوسيس است» دواسين«خود را 
ي است كه از اعتقادات قديم كليساي شرق گرفته شده است زيرا ديوسيس واژه ا

بسياري از اعتقادات اين گروه به مسيحيت نزديك است. قرآن و انجيل را قبول 
دارند اما ميراث فرهنگي آنان چندان ميراث مكتوبي نيست بلكه بيشتر ميراث هاي 

بب شد تا فقدان ميراث مكتوب در فرقه ايزدي س .تاريخي آنان شفاهي است
اعتقادات واقعي آنان چندان روشن نباشد به همين دليل در ارزيابي اعتقاداتشان 
اشتباهات و تحليل هاي نادرستي مشاهده مي شود كه انتساب به زرتشتيان يا 

در مطالعات جديدي كه  .خورشيدپرستان بخشي از اين تحليل هاي نادرست است
رست است كه بارگاه هاي اين گروه با د«درباره ايزدي ها انجام شد، آمده است: 

تصاوير خورشيد مزين شده يا آنكه گورهايش به سمت شرق و خورشيد قرار 
لباس .«داده شده است، اما اعتقادات ايزدي آميزه اي از اسالم و مسيحيت است

در شمال » سنجار«سنتي اين گروه سفيد رنگ است و كهنساالن ايزدي در مناطق 
الهه اعظم ايزدي ها  .از اين لباس سنتي استفاده مي كنندغرب عراق هنوز هم 

ناميده مي شود. آنان اين الهه را بسيار قدرتمند مي دانند و معتقدند » ئيزدان«
ئيزدان از نگاه ايزدي ها خالق هستي است،   عبادت مستقيم اين الهه ممكن نيست،

شود كه بزرگ اما نگاهبان هستي نيست. هفت روح مقدس از ئيزدان مشتق مي 
ترين آن الهه طاووس است. آنان الهه طاووس را بازوي اجرايي خواسته هاي 

  در شماره آيندهادامه                                                            .مقدس مي دانند
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Կալիֆորնիայի 
Սենատը ճանաչեց 

ԼՂՀ  
անկախությունը 

 

 
 

Կալիֆորնիայի նահանգային Սենատն 
ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության անկախության եւ 
ինքնորոշման մասին բանաձեւը:  

Քվեարկված բանաձեւը նաեւ կոչ է անում 
ԱՄՆ-ին՝ ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետությունը՝ ազդարարելով, որ 
ամերիկյան ժողովուրդն աջակցում է անկախ եւ 
պատմականորեն հայկական այս երկրի 
քաղաքացիների ազգային եւ ժողովրդավարական 
ձգտումները: 

Պատմական այս քվեարկությունը, 
մասնավորապես, քաջալերում է Արցախի 
շարունակական ջանքերը՝ որպես ազատ եւ 
անկախ պետություն զարգանալու ճանապարհին, 
եւ պաշտոնապես կոչ է անում ԱՄՆ նախագահին 
եւ Կոնգրեսին՝ աջակցել Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության ինքնորոշմանն ու 
ժողովրդավարական անկախությանը:  

 

  در گذرگاه تاريخ
  

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

  ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)
 

  گزارش مقام دفتر امور ديپلماتيك نايب السلطنه قفقاز به
  وزارت خارجه روسيه 

  1915آوريل  29 -  518تلگراف شماره 
دوخته شده دريافت كرده اند كه زير استر لباس پيك  وانارمنيان نامه اي از 

هزار نفر از اهالي روستاها كشته شده اند.  6حدود  بود و حاوي اين اطالعات است:
وان و شاتاخ شديداً دفاع مي كنند، بمب ها كمتر به شهر وان آسيب مي رسانند. 
آخرين قواي خود را به كار بسته ايم. هر روز منظر كمك روسها هستيم. تمنا مي 

نوشته شده آوريل  15كنيم عجله كنيد زيرا بعداً دير خواهد بود. نامه در تاريخ 
  استوليا                                                                                              است. 

  1915مه  1  نامه وزير خارجه روسيه به سفير اين كشور در لندن
شكي نيست كه كشتار ارمنيان وان باعث قيام آنان شده است و نه عكس آن 
زيرا هيچ مفهومي نداشت كه قبل از حركت قواي نظامي ما قيامي در مقابل قواي 

  سارلونوف                                                             برتر تركها صورت گيرد.
  ي از نامه ارسالي به جاثليق گئورگ سورنيانبخش

  1915 ماه مه 28تاريخ  منازگرد
 11نفر نجات يافته است. در  128خانواده ارمني تنها  3322... از 

نفر نجات يافته اند. اما  21خانواده ارمني تنها  1000روستاي ارمني بوالنخ پايين از 
نفر جان سالم بدر برده  40ي تنها خانوار ارمن 2225روستاي بوالنخ باال از  15در 

نفر نجات يافته است. در  34خانوار تنها  1089روستاي منازگرد از  27است. در 
  نفر جان سالم بدر برده است.  248خانوار ارمني تنها  2150روستاي خالت، از  24

  وضع آرزگه
  نفر كشته شده است. 123خانواده ارمني  15روستاي نورشنج: از -
  نفر كشته شدند 5خانواده ارمني دارد  5گزيوسوف، روستاي -
  نفر. 26قربانيان وانگ -

  وضع آرتيشو (آكانتس)
  نفر. 13نفر، اسير  61خانوار ارمني، كشته شده  33در گراكوم، از -
  شدند.رياسزن و دختر 15مرد كشته و  50خانوار ارمني  25در چراغلو از -
  نفر اسير. 22نفر كشته و  107ارمني، خانوار  50در كوچر، از -
  اسير. 5نفر كشته و  62خانوار ارمني  24در نوراشن، از -

  نفر. 2300آگاهي رسمي روسها  پايهكل كشته شدگان آكانتس بر تعداد 
  وضع دره بادنوتس

خانوار در روستاهاي بادونتس، خاراپاكور، آوتنا، پانزده، مارموس،  255از 
  نفر به اسارت برده شده اند. 26كشته شده اند و  نفر 141زيارت 

  وضع عنتاب
  نفر به اسارت گرفته شدند. 6نفر كشته و  63خانوار ارمني  31از 

 نماينده خليفه گري در منازگردكشيش هوانس ترآوديسيان

اعضاي گروه دوستي پارلماني ليتواني و قره باغ از بناي
  ندبازديد و تاج گل نثار كرد يانمنيادبود نسل كشي ار

 

 

  

"داليا كووديته  "اعضاي گروه دوستي پارلماني ليتواني و قره باغ به رياست 

بازديد يانمنبناي يادبود نسل كشي ار "تسيتسرناكابرد  "مان ليتواني از نماينده پارل
كشي نسل موزه– انستيتوي رييس معاون " مانوكيان سورن "ند. و تاج گل نثار كرد

 .كرد تشريح را موزه اين فعاليت و موزه احداث تاريخچه مهمانان به يانمنار
تشريح را موزه ساختماني كارهاي "س پر آرمن " خبرنگار به " مانوكيان سورن "

مراسم در شركت براي باغ قره – ليتواني پارلماني دوستي هيئت رييس از و كرد
پارلمان نماينده. دنمو دعوت ميالدي 2015 سال آوريل 24 تاريخ در موزه افتتاح
سال 20 كه است كرده تاكيد موزه از بازديد از خود تصورات به اشاره با ليتواني

با جزييات اين نسل و بوده ها كشي نسل تحقيقاتي –پيش وي رييس مركز علمي
    .ستكشي ها آشنا

 
  فارسي زبان - ماهنامه ارمني

  لويس
  و سردبير ،  مدير مسئول صاحب امتياز

 اديك باغداساريان
   15875- 9488تهران صندوق پستي نشريه :  نشـاني

  louys_monthly@yahoo.com پست الكترونيكي:
   www.louysonline.com : ـاني اينترنـتنش

  66495761تلفن   13157-63561كدپستي  1148تهران خيابان انقالب شماره   -چاپ احسان
  تومان 500صفحه  تكشماره  28 

 ر دال 50خارج   تومان  6000ايران يك سال    .تومان 500تكشماره :اشتراك مجله
  بانك تجارت شعبه مجيديه سه راه ارامنه   140686492شماره حساب  

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

  هيئت سردبيري نيست.
  .مقاالت ، عكس ها و مطالب رسيده باز گردانده نمي شود  
 .نشريه در حك و اصالح مقاله ها مجاز است  
  با ذكر ماخذ آزاد است.» نامه لويسماه «تفاده از مطالب اس  
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Կոմանդոսն առաջարկում է 
կանխարգելիչ հարված հասցնել 

Ադրբեջանի դիրքերին 
  

 
Եկել է ժամանակը, որպեսզի հայկական կողմը հասկանա՝ որքան ուժեղ է եւ չսպասի 

իր վրա հարձակվելուն, այլ ինքը հարված հասցնի Ադրբեջանին: 
«Մենք կանխարգելիչ հարված հասցնելու հիանալի պայմաններ ունենք: Այս 

գաղափարը չի ողջունվում, այն մարդկային կյանքերի հետ է կապված, սակայն մենք 
չենք կարող թույլ տալ, որ մեզ վրա հարձակվեն, մենք էլ ամբողջ ժամանակ 

պաշտպանվենք: Եթե մենք հարված չհասցնենք, ադրբեջանական կողմն անընդհատ 
լարվածության մեջ կպահի մեզ», Կոմանդոսը բացատրել է, որ խոսքը 

պատերազմական գործողություններ սկսելու մասին չէ, այլ կանխարգելիչ հարվածներ 
հասցնելու:  «Ադրբեջանական զորքերը պատրաստ չեն ռազմական 

գործողույթունների, նման գնահատական ՆԱՏՕ-ի մասնագետներն են տալիս: : 
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Լույս են տեսել 
Էդիկ Բաղդասարյանի  նոր գրքերը 

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، آذربايجان ، جنايت و توسعه طلبيار  
Հայ Գրականության Պատմություն 3 հատորով(Պարսկերեն) جلد 3ني در تاريخ ادبيات ارم  

Հայկական հարցը, հնագույն շրջանից մինչեւ մեր օրերը, 2 հատորով (Հայերեն) 
Շահնամեն եւ հայկական աղբյուրները(Պարսկերեն)شاهنامه و منابع ارمني 

Կոմիտասը եւ Հայ դասական երաժշտության ձեւավորումը (Պարսկերեն) 
كوميتاس و شكل گيري موسيقي كالسيك ارمني    

Գիքորը, անգլերեն, 2014گيكور ، اثر هوانس تومانيان برگردان انگليسي ، تورونتو ،   
Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Ա,Բ- Պարսկերեն 

  2014، ، تورونتو ،  2و  1گزيده مقاله هاي فارسي اديك باغداساريان ، جلد  
Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Գ, Հայերեն 

 2014گزيده مقاله هاي ارمني اديك باغداساريان ، جلد  سوم ، ، تورونتو ، 

Հայ գրականության ընտրանի (Անգլերեն եւ պարսկերեն) Տորոնտո, 2014. 
  2014اديك باغداساريان ،تورونتو  -گزيده نثر و نظم ادبيات ارمني ، برگردان فارسي و انگليسي 

Ակնարկ Պարսկերենի Ուղղագրության, (Պարսկերեն) Տորոնտո, 2014. 
  2014اديك باغداساريان ، تورونتو  -  نگاهي بر شيوه نگارش فارسي

Թարգմանության մասին (Պարսկերեն), Տոտոնտո, 2014 
 2014اديك باغداساريان ، تورونتو  -  نگاهي بر فن ترجمه ، فارسي

Հայոց ցեղասպանության Պատմություն, (Պարսկերեն), Տորոնտո, 2014 
 2014اديك باغداساريان ، تورونتو  -  اريخ نژادكشي ارمنيان ، فارسيت

Հայկական Հարցի Մանիֆեստ The Armenian Question Manifesto 

 
Պատվիրելու համար դիմել edbagh@yahoo.com  կամ 1-818-627-8643 
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