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Թուրք լրագրողը 7 կետով 
ապացուցել է, որ 

ցեղասպանություն եղել է 
 
01.05.2015 

 
 
Թուրքական Hurriyet-ի լրագրող Ահմեդ Հաքանը 7 կետից 
բաղկացած իր տեսակետով ապացուցել է Հայոց 
ցեղասպանության իրողությունը։ 
 
1. Մենք ասում ենք, որ «ցեղասպանություն» բառն 
օգտագործում են իմպերիալիստները։ Ամենամեծ 
իմպերիալիստը ԱՄՆ-ն է, սակայն նա չի օգտագործում այդ 
բառը։ 
2. Եթե խոսք է գնում, որ հայ զինյալները հարձակումներ էին 
գործում...։ Լավ, ինչ է նշանակում բոլոր հայերին 
տեղահանության ենթարկել, որն էլ հայերի նկատմամբ 
կոտորած էր առաջ բերելու։ Զինյալների մեղքը ինչո՞ւ 
բարդվեց անմեղ հայերի գլխին։ 
3. Ինչու ենք մենք մեր պապերին անվանում հայերի 
կոտորածների համար պատասխանատու երիտթուրքերին, 
այլ ոչ թե հայերին պաշտպանած Ռեշիդ բեյին, Մեհմեդ Ջելալ 
բեյին, Ֆաիք Ալի բեյին։ Ինչո՞ւ չենք բղավում, որ մեր 
պապերը նրանք են։ 
4. Հիմա դիմում եմ նրանց, ովքեր ասում են, թե ոչինչ չի եղել 
ու ամեն ինչ սուտ է։ Այս հողերի հին ժողովուրդ հանդիսացող 
հայերին ի՞նչ եղավ։ Ո՞ւր գնացին։ Ինչ եղավ նրանց գույքին ու 
ունեցվածքին։ Ո՞վքեր վերցրեցին այդ ունեցվածքները։ 
5. Ասում ենք, որ կոտորածների ու ցեղասպանությունների 
պատմություն ունեցող երկրները մեզ չեն կարող դաս տալ։ 
Այո, ճիշտ է, բայց մի թե՞ այդ երկրների մութ անցյալի մասին 
խոսելը  լուսավոր է դարձնում մերը։  
6. «Հայ» բառն օգտագործում ենք որպես հայհոյանք։ «Հայ» 
բառն ասելուց առաջ ներողություն ենք խնդրում։ 
Սոցկայքերում գրում ենք, որ մեր պապերը հայերի հանդեպ 
մի բան էլ քիչ են արել։  Սպանված Հրանտ Դինքի «Ակոս»-ի 
խմբագրության առաջ ապրիլի 24-ին սեւ ծաղկեպսակ ենք 
դնում։ Այդ դեպքում ինչպես ենք աշխարհին համոզելու, որ 
մարդասեր ենք ու նույնիսկ մրջյունին չենք կարող տրորել։ 
7. Լավ, եթե ասենք ցեղասպանություն չի, դա մեզ 
առերեսումից կփրկի՞։  Մաքուր կլինեն՞ք։  Մեր պատմության 
բոլոր մեղքերից ազատված կլինեն՞ք։ Թափված արյան 
համար ի՞նչ ենք անելու։ Մարված օջախների համար ի՞նչ ենք 
անելու։ 

 

به دست عثماني  يانمنكشتار ار پارلمان آلمان
  مي خواند» نسل كشي«ها را 

 
پارلمان آلمان براي تصويب مصوبه اي آماده مي شود كه به  - ايرنا  - تهران 

به » نسل كشي«به دست ترك هاي عثماني مصداق  انارمنی موجب آن كشتار
 .شمار مي آيد

   
به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، پيش نويس اليحه غيرالزام 

برخي احزاب آلماني آماده شده كه قرار است روزجمعه پيش رو آوري از سوي 
مورد بحث و بررسي پارلمان آلمان قرار گيرد؛ متني كه تصريح مي كند 

ژادي، اخراج و نمونه اي تاريخي از تخريب كامل، پاكسازي نیان ارمنی سرنوشت
  .نسل كشي در قرن بيستم است

پرهيز مي كرد؛ اصطالحي » نسل كشي«دولت آلمان تاكنون از كاربرد اصطالح 
كه تركيه شديدا به استفاده از آن در ادبيات سياسي ساير دولت ها براي توصيف 

  .معترض است انارمنی حادثه كشتار تاريخي
مان اما در گفت و گو با روزنامه پرتيراژ فرانك والتر اشتاينماير وزير خارجه آل

اتفاق  انارمنی گفت: مي توانيم آنچه در حق» زوددويچه تسايتونگ«آلماني 
افتاد را نسل كشي بناميم .خوب مي دانم داليل چنين نامگذاري چيست و چه 

  .احساساتي در اين باره وجود دارد
ا به یانارمن رد كشتاربيست و چهارم آوريل(چهارم ارديبهشت ماه)هرسال،سالگ

نفر از  250است؛ روزي كه در آن  1915دست ترك هاي عثماني در سال 
ها را  ارمنی در استانبول دستگير شدند.بعداز آن، ارتش عثماني، ارمنی اشراف

از سرزمين خود اخراج و مجبور به طي صدها مايل با پاي پياده بدون غذا و آب در 
ها اعم از زن، مرد، كودك،  ارمنی يادي ازصحرا كرد. گفته مي شود تعداد ز

 .پير و جوان با اين اقدام عثماني ها به گونه هولناكي جان سپردند
در طي  ارمنی برخي روايت ها از اين حادثه حاكي از تجاوز به بسياري از زنان

  .اين حادثه تاريخي است
توسط نيروهاي عثماني  ارمنی يونپارلمان اروپا قطعنامه كشتار يك و نيم ميل

   .خواند» نسل كشي«تركيه را تصويب و اين حركت را 
  

نسل 'پاپ فرانسيس رهبر كاتوليك هاي جهان نيز پيش از اين با استفاده از واژه 
  .در اين خصوص تركيه را به خشم آورده بود 'كشي

  

 ادامه شكست تركيه در عرصه سياسي و تبليغاتي

در حالي كه دولتمردان تركيه از سال گذشته ، با اعالم برگزاري سالروز نبرد 
هر  به ، را ياننمار عام قتل مراسم سالگرد امين-100   دردنك مي تالش چاناكاال ، 

 و سياسي عرصه در و ماند نتيجه بي حركت اين ظاهرا.   نحو تحت شعاع قرار دهند 
 در تلويزيوني هاي گزارش و مقاالت پي در پي انتشار ، ماند ناموفق تركيه اي رسانه
 عشاي برگزاري  ، رسيد خود اوج به گذشته هفته در ،كه ياننمار عام قتل مورد
 اروپا پارلمان در عام قتل رسمي شناسايي ، ياننمار  عام  قتل ياد به پاپ توسط رباني

 به را يانمنار عام قتل نيز اطريش كشور پارلمان از جمله  ، جهان كشور چند و 
  . شناخت رسميت

همه اينها در مجموع ياعث شده دولتمردان تركيه در لحن سخنان خود 
پيش آنها با لحن تهديد و يا تمسخر چرخشي ناگهاني ايجاد كنند ، اگر تا چند روز 

در مورد اين شناسايي ها و اعالميه ها سخن ميگفتند، در چند روز اخير تا به انجا 
 با سخناني در "آرينچ بولنت "پيش رفتند كه حتي معاون نخست وزير اين كشور 

 مورد در تلويحي طور به " نكرديم عام قتل عمداّ و قبلي   قصد با ما" اينكه بيان
     .وع قتل عام سخن ميگويد وق
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ÈàôÚê # 198  Ապրիլ,  2015 Ã.  էջ 1 

Լույս Ամսագիր 

Իրանահայ Համայնք 
 
Կյանքից հեռացավ ազգային հասարակական գործիչ, ԼՈՒՅՍ-ի 

խմբագրության երբեմնի անդամ  
Սիմոն Խաչատրյանը 

 
 

ԳՈՒՅԺ 
Մարտի 26-ին, Թեհրանում, վաղաժամ կյանքից հեռացավ 

ազգային հասարակական գործիչ, նկարիչ եւ գեղագրության 
վարպետ, Հայկական ժողովրդային շարժման վաստակավոր անդամ 
Սիմոն Խաչատրյանը: 

Սիմոն Խաչատրյանը ծնվել էր 14 ապրիլի1946 թ. Թավրիզում: 
Նախնիները Վանից էին, որ Հայոց ցեղասպանությունից փրկվելով 
ապաստան էին գտել Իրանի Ատրպատական նահանգում: 1951 թ. 
տեղափոխվում են Թեհրան: 

Նախնական եւ միջնակարգ կրթությունը ստացել էր 
հայոց ազգային դպրոցներում, ապաուսումը շարունակել 
Արդյունաբերականկառավարման ինստիտուտում (1971թ.), ICS–
(USA), Ընդհանուր հաշվառում (1973թ.), Անգլերեն լեզու՝ Լոնդոնի 
Տրինիտի քոլեջում (1974թ.), եւ R.C.D. – Տնտեսագիտության 
միջազգային քոլեջում (1979թ.): 

Նա մասնագիտությամբ հաշվապահ էր եւ աշխատեց Իրանի 
հայտնի ընկերությունում, իրենից թողնելով բարի եւ հանձնառու 
մարդու հիշատակ: 

Սիմոն Խաչատրյանը անդամակցում էր Իրանի Որակավորված 
Հաշվապահների Ինստիտուտին, Իրանի Կառավարման 
Ասոցիացիային, Իրանի Տնտեսագետների Ասոցիացիային, 
Ամերիկայի Հաշվապահների Ազգային Հասարակությանն ու նաեւ 
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Իրանի 
մասնաճյուղին: 

Սիմոնը տարիներ զբաղվել է գեղանկարչությամբ, գրաֆիկով ու 
գեղագրությունով: Նա տիրապետելով հայերեն, պարսկերեն եւ 
անգլերեն լեզուներին կատարել է թարգմանություններ: 

Հերոս Գուրգեն Յանիկյանի 1973թ.-ի հայտնի գործողությունն 
եւ այնուհետ Հայկակական նորագույն ազատագրական պայքարի 
ծնունդը 1975 թվականին մեծ խանդավառություն առաջացրին 
ազգային մեծ ոգի կրող 29-ամյա Սիմոնի մոտ՝ նրան ներքաշելով այդ 
բնագավառ: 

Սիմոնը որ մինչ այդ իր ազգային իդեալով տարված բավական 
հետաքրքիր նկարչություններ ու գծագրություններ էր նվիրում այդ 
գաղափարին այնուհետ նոր շունչ տվեց իր գործերին՝ բողոքից 
պայքարի դաշտ տեղափոխվելով: Նրա գործերից շատերը դառան 
Ապրիլյան որմազդներ ու հազարավոր տպաքանկով փակցվեցին 
Իրանի, Միջին արևելքի և Եվրոպայի հայաշատ քաղաքների 
պատերին: 

Սիմոն Խաչատրյանը Հայկական նորագույն ազգային 
ազատագրական  պայքարին իր ակտիվ մասնակցության 
հետևանքով 1984-1986 թթ., կալանավորվեց և լուռ պայմաններում 
պաշտպանեց հայ պայքարողի բարոյական կերպարը: Պայքարում 
նրա ծածկանունը «Արծիվ» էր, որ հաճախ օգտագործում էր իր 
գծագրություններում: 

Անժամանակ այս կորստի առիթով մեր խորազգաց 
ցավակցություններն ենք հայտնում Մեծ Հայրենասեր, Սիրելի 

Սիմոնի աշխարհով մեկ տարածված ընկերներին, հայ ժողովրդին, 
իր ընտանիքին, մտերիմներին ու հարազատներին: 
 

Հայաստան 
 
Հայ-թուրքական այսօրվա սահմանը անօրինական է. Զարուհի 

Փոստանջյան 
02.04.2015 

 
Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ այսօր փաստացի գոյություն 
ունեցող սահմանը անօրինական է. այն պետք է վերանայվի, եւ մենք 
վիճարկելու ենք դա։ Այս մասին ապրիլի 2-ին «Թուրքիայի 
Հանրապետության կողմից Հայաստանի տարածքի բռնազավթումն 
ու հայ ազգին հայրենիքից զրկելը դատապարտելը» խորագրով 
քննարկման ժամանակ հայտարարեց ԱԺ «Ժառանգություն» 
խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը։ 
Նրա խոսքով՝ Հայաստանը անկախացել է, սակայն քառորդ դարի 
ընթացքում իրենից զավթած տարածքները հետ վերադարձնելու ոչ 
մի պահանջ չի ներկայացրել։ «Մեզ համար առաջնայինը Թուրքիայի 
կողմից Հայաստանի տարածքների բռնազավթումը դատապարտող 
օրենքի ընդունումն է։ Այո, մենք պահանջում ենք եւ հետեւողական 
ենք։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք նաեւ այսօր գոյություն 
ունեցող քարտեզի ձեւափոխմանը։»,- ընդգծել է Փոստանջյանը։ Այդ 
նպատակին հասնելու գործիքներից մեկը պիտի լինի Հայաստանի 
նոր ռազմավարական կոնցեպցիայի ընդունումը. «Մենք պետք է 
դնենք ոչ միայն Հայոց  ցեղասպանության ճանաչման, այլ նաեւ մեր 
տարածքների վերադարձի հարցը»,- հավելեց Փոստանջյանը։ 
 
Այս տարի բանակում 26 զինծառայող է զոհվել. 

ՀՔԱՎ 
04.04.2015 

 
2015 թվականի առաջին եռամսյակում ՀՀ զինված ուժերում եւ ԼՂ 
պաշտպանության բանակում գրանցվել է 20 միջադեպ, որի 
հետեւանքով մահացել է 26 զինծառայող: Սա կրկնակի անգամ 
ավելին է նախորդ տարվա՝ 2014 թվականի նույն 
ժամանակահատվածում տեղի ունեցած մահացությունների 
դեպքերի քանակի համեմատ: 
ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի ուսումնասիրության արդյունքների 
համաձայն՝ մահացության 26 դեպքերից  19-ը հրադադարի ռեժիմի 
խախտման հետեւանքով է (այդ թվում 12-ը հակառակորդի կողմից 
դիվերսիայի հետեւանքով), 2-ը՝ սպանության ( 1-ը՝ դիտավորյալ եւ 
1-ը՝ մարտական ծառայություն կրելու կանոնների խախտման), 2-ը 
ինքնասպանության (կամ ինքնասպանության հասցնելու) 
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Լույս Ամսագիր 
հետեւանքով է, 1-ը՝ մարտական ծառայություն կրելու կանոնների 
խախտման, 1-ը՝ դժբախտ պատահարի, 1-ը առողջական 
խնդիրների: Ի դեպ, հրադադարի ռեժիմի խախտման հետեւանքով 
19 մահացության դեպքից 15-ը տեղի են ունեցել ԼՂ տարածքում, 
իսկ 4-ը՝ ՀՀ տարածքում, մասնավորապես 2 դեպք՝ Տավուշի մարզի 
Բերդի տարածաշրջանի մարտական դիրքերում, եւ 1 դեպք՝ 
Տավուշի մարզի Ոսկեվան գյուղի սահմանագոտում: 
2014 թվականի ընթացքում հրադադարի ռեժիմի խախտման 
հետեւանքով մահացությունների թիվը կազմել է 26: Իսկ սա 
նշանակում է, որ Ադրբեջանի հետ շփման գծում իրավիճակն ավելի է 
սրվում, որն իր հերթին հանգեցնում է ավելի շատ կորուստների:  
2015 թ-ին գրանցվել է եւս 1 մահվան դեպք՝ ռուս սահմանապահ 
զորքերի պայմանագրային զինծառայող Արթուր Աֆյանի դեպքը: 
Ըստ առկա տեղեկատվության վերջինս անհետացել էր, եւ դիակը  
հայտնաբերվել է 2015 թ. մարտի 8-ին: ՀՀ Քննչական կոմիտեի 
Շիրակի մարզային քննչական վարչությունում 
նախապատրաստված նյութերով հարուցվել է քրեական գործ՝ ՀՀ 
Քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասի հատկանիշներով 
(սպանություն՝ ապօրինաբար մեկ ուրիշին դիտավորությամբ 
կյանքից զրկելը): 
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ԼՂՀ ԱԺ հայտարարությունը 
Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի առթիվ 

18:06, 20.04.2015 

 
 
ԼՂՀ Ազգային ժողովը Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի 
առիթվ հանդես է եկել հայտարարությամբ: 
Հայտարարությունում ասվում է. 
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովը` 
– հիմք ընդունելով ՄԱԿ-ի Գլխավոր վեհաժողովի՝ 1948 թվականի 
դեկտեմբերի 9-ին ընդունած «Ցեղասպանության 
հանցագործությունը կանխարգելելու եւ պատժելու մասին» 
Կոնվենցիան, շեշտելով ցեղասպանության հանցագործության 
վաղեմության ժամկետ չունենալու հանգամանքը, 
– ոգեկոչելով 1894-1923 թվականներին Օսմանյան կայսրության եւ 
Թուրքիայի տարբեր վարչակարգերի կողմից Արեւմտյան 
Հայաստանում իրականացրած ցեղասպանության զոհերին, 
– կարեւորելով ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի 
Համահայկական հռչակագիրը, 
– երախտագիտություն հայտնելով այն պետությունների 
խորհրդարաններին, 
պետական եւ տեղական կառույցներին ու միջազգային 
կազմակերպություններին, որոնք պաշտոնապես ճանաչել են Հայոց 
ցեղասպանությունը, ընդունել Հայոց ցեղասպանության ժխտումը 
քրեականացնող օրենքներ՝ 
կոչ է անում մյուս երկրների խորհրդարաններին, 
միջխորհրդարանական եւ միջազգային կազմակերպություններին 
պաշտոնապես ճանաչել Օսմանյան կայսրության եւ Թուրքիայի 
տարբեր վարչակարգերի կողմից 1894-1923 թվականներին 
Արեւմտյան Հայաստանում իրականացրած Հայոց 
ցեղասպանությունը՝ որպես մարդկության դեմ 
հանցագործություն»: 

Բակո Սահակյանն ընդունել է ԱՄՆ նախկին 
նախագահ Վուդրո Վիլսոնի ծոռնորդուն 

15:10, 20.04.2015 

 
Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր՝ 
ապրիլի 20-ին, ընդունել է ԱՄՆ նախկին նախագահ Վուդրո 
Վիլսոնի ծոռնորդուն` Դոնալդ Վիլսոն Բուշին, ով հանդիսանում է 
«Վուդրո Վիլսոնի ժառանգություն» հիմնադրամի նախագահ: 
Հանդիպմանը, որին մասնակցում էին «Այբ» կրթական հիմնադրամի 
համահիմնադիր Աշոտ Ասլանյանը եւ խորհրդի նախագահ 
Արտաշես Շիրիկյանը,   քննարկվել են Արցախի պատմությանը, 
ներքին ու արտաքին քաղաքականությանը, տարածաշրջանային 
գործընթացներին եւ ԱՄՆ-ի հետ կապերի զարգացմանը վերաբերող 
մի շարք հարցեր: 
 Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ հայ ժողովուրդն 
առանձնահատուկ հարգանք է տածում Վուդրո Վիլսոնի 
նկատմամբ` բարձր գնահատելով նրա քաղաքական եւ 
մարդասիրական ժառանգությունը: 
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Սրբադասման արարողությունն ավարտվել է 

զանգերի 100 ղողանջներով 
19:52, 23.04.2015 

 
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ն եւ Մեծի Տանն Կիլիկո 
կաթողիկոս Արամ Ա-ն Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում Հայոց 
ցեղասպանության զոհերի սրբադասման արարողություն են 
անցկացրել։ 
Արարողության առիթով Հայրապետական տնօրինությամբ Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի բազմաթիվ մասունքներից ավելի վաղ 
առանձնացվելու էին 14 սրբություններ՝ Սուրբ Գեղարդը, Ս. Գրիգոր 
Լուսավորչի Աջը, Կենաց Փայտով խաչ-մասունքարանը, Սկեւռայի 
մասանց պահարանի կրկնօրինակը, Ս. Ստեփանոս 
Նախասարկավագի, Ս. Հռիփսիմե կույսի, Ս. Անանիա առաքյալի, Ս. 
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Սահակ Պարթեւ Հայրապետի, Ս. Սարգիս Զորավարի, Ս. Գեւորգ 
Զորավարի մասունքները, Զեյթունի Ավետարանը։ 
Պատմական իրադարձությանը մասնակցել են նախագահ Սերժ 
Սարգսյանը, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, կառավարության 
անդամներ, քրիստոնեական եկեղեցիների եւ միջեկեղեցական 
կառույցների ներկայացուցիչներ։ 
Սրբադասման արարողությունն ավարտվել է ուղիղ 19-30 լռության 
րոպեով եւ զանգերի 100 ղողանջներով, որը խորհրդանշում էր 100-
րդ տարելիցը։  
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Համաշխարհային առաջնորդները Երեւանում 

հարգեցին զոհերի հիշատակը. արաբական 
մամուլի անդրադարձը 

18:26, 24.04.2015 

 
Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի միջոցառումներն ու 
դրան նախորդած սրբադասման արարողությանը անդրադարձել են 
նաեւ արաբական լրատվամիջոցներ, որոնց երկրների 
նախագահները թեեւ ներկա չէին միջոցառումներին, սակայն 
Երեւանում կատարվածը լայնորեն լուսաբանվում էր նրանց էջերում։ 
Այսպես՝ Կատարում լույս տեսնող «Աշ Շարկ» պարբերականը 
մասնավորապես գրում է. 
«Ապրիլի 24-ին Հայաստանում մեկնարկել են ավելի քան 1 մլն 
մարդու կյանք խլած Ցեղասպանության հիշատակի 
միջոցառումները։ Արարողությանը ներկա էին հարյուր հազարավոր 
մարդիկ, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, կառավարության 
անդամներ, նախագահներ, որոնց թվում՝ Ռուսաստանի նախագահ 
Վլադիմիր Պուտինը եւ նրա ֆրանսիացի գործընկեր Ֆրանսուա 
Օլանդը։ Պուտինն ու Օլանդը ելույթ ունեցան Երեւանում Սերժ 
Սարգսյանի  կազմակերպած միջոցառումների ժամանակ»։ 
«Իլաֆ»-ը ծավալուն հոդվածով անդրադարձել է նախօրեին 
կայացած սրբադասման արարողությանը՝ մասնավորապես գրելով 
հետեւյալը. 
«Երեւանում համաշխարհային առաջնորդները ապրիլի 24-ին մեկ 
րոպե լռությամբ հարգեցին 1915թ. Օսմանյան կայսրությունում 
սպանված հայերի հիշատակը։ Դրա նախօրեին հայ առաքելական 
եկեղեցին սրբադասել էր բոլոր 1.5 մլն զոհերին։ Սրբադասման 
արարողությունը ավարտվեց խորհրդանշական ժամը 19։15-ին։ Այդ 
օրը՝ այդ ժամին, աշխարհի հայկական բոլոր եկեղեցիներում , այդ 
թվում՝ Մադրիդի, Բեռլինի, Վենետիկի եւ Փարիզի եկեղեցիներում 
ղողանջել են  զանգերը։ 
Skynewsarabia-ն հաղորդում էր պատրաստել կադրեր ցուցադրելով 
Երեւանում տեղի ունեցած հիշատակի արարողություններից՝ 
հիշատակելով, որ «1915թ. Օսմանյան Թուրքիայում իրականացված 
ջարդերի հետեւանքով զոհվել է ավելի քան 1 մլն հայ» 
«Ապրիլի 24-ին ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն 
հայտնեց ներկաներին, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի 
նախագահներ Վլադիմիր Պուտինին եւ Ֆրանսուա Օլանդին, որոնք 
ծաղկեպսակներ դրեցին անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող 
կրակի մոտ»,- հաղորդում է հեռուստաալիքը։ 
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Նախագահները ծաղիկներ դրեցին 
Ծիծեռնակաբերդի անմար կրակի մոտ  

24.04.2015 
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայոց ցեղասպանության 
զոհերի Ծիծեռնակաբերդ հուշահամալիրում ծաղիկներ դրեց անմար 
կրակի մոտ: 
Անմար կրակի մոտ ծաղիկներ խոնարհեցին նաեւ ՌԴ նախագահ 
Վլադիմիր Պուտինը, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, 
Սերբիայի նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչը եւ Կիպրոսի նախագահ 
Նիկոս Անաստասիադիսը: 
Այսքանով Ծիծեռնակաբերդում միջոցառումների պաշտոնական 
մասն ավարտվեց: 
Երբ պաշտոնական պատվիրակությունները հեռանան 
Ծիծեռնակաբերդից, զոհերի հիշատակը հարգել ցանկացողների 
համար մուտքը կբացվի: 
Ցեղասպանության փաստը ճանաչել են մի շարք պետություններ: 
Այն առաջինը ճանաչել է Ուրուգվայը` 1965 թվականին, որի 
օրինակին հետեւել են Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Իտալիան, 
Գերմանիան, Հոլանդիան, Բելգիան, Լեհաստանը, Լիտվան, 
Սլովակիան, Շվեյցարիան, Շվեդիան, Հունաստանը, Կիպրոսը, 
Լիբանանը, Կանադան, Վենեսուելան, Արգենտինան, ԱՄՆ 42 
նահանգներ: Ցեղասպանությունը ճանաչել են նաեւ Վատիկանը, 
Եվրախորհրդարանը, Եկեղեցիների համաշխարհային միությունը: 

 

 
 
Ծիծեռնակաբերդում ընթերցել են միջազգային 

համաժողովի հռչակագիրը 
24.04.2015 

 
Հայոց ցեղասպանության զոհերի Ծիծեռնակաբերդ 
հուշահամալիրում ապրիլի 24-ին Ռուանդայից ժամանած սոցիոլոգ 
Էսթեր Մուջավայոն ընթերցել է Հռչակագիրը՝ ընդունված «Ընդդեմ 
ցեղասպանություն հանցագործության» միջազգային ֆորումի 
կողմից։ 
Հռչակագրում, մասնավորապես, ասվում է. «Հարգանքի տուրք 
մատուցելով Հայոց ցեղասպանության, Հոլոքոսթի, Ռուանդայի, 
Կամբոջայի, Դարֆուրի եւ այլուր տեղ ունեցած 
ցեղասպանությունների զոհերի հիշատակին, մտահոգվելով 
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մարդկության դեմ կրկնվող հանցագործություններից, մտահոգվելով 
աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում ծայրահեղականության 
ահագնացող տարածմամբ, հաշվի առնելով միջազգային 
իրավունքում ցեղասպանության ժխտման միջազգային 
քրեականացման էվոլյուցիան, նշելով ցեղասպանությունների եւ 
մարդկության դեմ այլ հանցագործությունների դեմ գլոբալ պայքարի 
կարեւորությունը, ընդգծելով այդ պայքարում տարբեր 
խորհրդարանների ե քաղաքացիական հասարակության դերը, 
Միջազգային համաժողովն ընդունում է, որ ցեղասպանությունը 
ծայրահեղ հանցագործություն է՝ անդառնալի հետեւանքներով, 
հաստատում, որ կանխման մեխանիզմները նույնն են, որ ընդունվել 
են ՄԱԿ-ի շրջանակներում, ընդգծում է, որ ցեղասպանության 
կանխումը կախված է մարդու իրավունքների պաշտպանությունից, 
ճանաչում է, որ ժխտումը, հատկապես պետական մակարդակով, 
անթույլատրելի է, եւ շեշտում է, որ ցեղասպանությունների եւ դրանց 
հետեւանքների ժամանակին դատապարտումը կարող է կարեւոր 
գործիք լինել կանխարգելման եւ հաշտեցման համար, կոչ է անում 
միջազգային հանրությանը անդադար ջանքեր գործադրել՝ ուղղված 
ցեղասպանությունների ճանամանը»։  
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Չորս նախագահներ այցելել են Հայոց 
ցեղասպանության թանգարան  

13:04, 24.04.2015 

 
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ Սերժ Սարգսյանի 
հրավերով ապրիլի 24-ին Հայոց ցեղասպանության զոհերի 
հիշատակի միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով 
Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած Ռուսաստանի 
Դաշնության, Ֆրանսիայի, Սերբիայի եւ Կիպրոսի նախագահներն 
այցելեցին Հայոց ցեղասպանության թանգարան: 
Ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտից հայտնում են, թե 
չորս երկրների՝ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Սերբիայի եւ Կիպրոսի 
առաջնորդները շրջայց կատարեցին Հայոց ցեղասպանության 
թանգարանում, ծանոթացան նոր մշտական ցուցադրությանը: 
Չորս նախագահները շրջայցի ավարտին գրառում կատարեցին 
Պատվավոր հյուրերի մատյանում: 
Նախագահները մեծ տպավորություն էին ստացել նորաբաց 
թանգարանային ցուցադրությունից: Հիշեցնենք, որ նոր 
թանգարանի ցուցադրական տարածքը ընդարձակվել է երկուսուկես 
անգամ՝ կազմելով 2400 քառակուսի մետր. Հայաստանում առաջին 
անգամ կիրառվել են համաշխարհային թանգարանային 
պրակտիկայում լայն տարածում գտած նոր տեխնոլոգիաներ, 
նախագծային մոտեցումներ ու լուծումներ: Թանգարանային 
ցուցադրության բովանդակային լուծումները, տեքստային նյութերն 
ու բացատրագրերը հիմնված են ցեղասպանագիտության ոլորտում 
վերջին տարիների գիտական ու մեթոդական մշակումների վրա: 
Դրանք երեք լեզուներով հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն կազմվել են 
Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի գիտական 
անձնակազմի մանրակրկիտ ու համալիր աշխատանքի շնորհիվ: 
Աշխատանքներին խորհրդատվական աջակցություն է ցուցաբերել 
Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումները 
համակարգող պետական հանձնաժողովի կողմից ձեւավորված 
թանգարանային փորձագիտական խումբը: 

Թանգարանային մշտական ցուցադրության մեջ ամփոփվել են 
վերջին 7-8 տարիների հավաքչական աշխատանքի արդյունքում 
ձեռք բերված հազարավոր նորահայտ նյութերը: Դրանց մի մասը 
ներկայացված է տպագիր, ինչպես նաեւ մուլտիմեդիայի՝ 
պրոյեկտորների եւ հպումով աշխատող էկրանների տեսքով: 
Ներկայացված են նաեւ բնօրինակ եւ եզակի լուսանկարներ, գրքեր, 
փաստաթղթեր եւ այլն: Թանգարանային նոր ցուցադրական 
տարածքն ունի տասներկու սրահներ նախկին երեք սրահների 
փոխարեն: 
Ցուցադրությունը բաղկացած է հիսուներկու հիմնական 
խորագրերից: 
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ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի 

հարցազրույցը թուրքական «Հյուրիեթ» 
պարբերականին 

 
Թուրքական «Հյուրիեթ» թերթը ապրիլի 24-ի առավոտյան 
ընդարձակ հարցազրույց է հրապարակել ՀՀ Նախագահ Սերժ 
Սարգսյանի հետ: 
- Որպես քաղաքական գործիչ, ով մեծ ջանքեր է ներդրել Ձեր երկրի 
և Թուրքիայի միջև հաշտեցման գործընթացում, որը՞ կլիներ ձեր 
երազած սցենարն այս տարի ապրիլի 24-ի ոգեկոչման օրը: 
Կարծում եմ՝ նման տարբերակ կարող էր լինել Թուրքիայի 

Նախագահի հետ միասին Ծիծեռնակաբերդի բարձունքում Հայոց 
ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք 
մատուցելը և հուշահամալիրից ի լուր աշխարհի հայտարարելը, որ 
մենք միավորում ենք ջանքերը՝ անցյալի ցեղասպանությունների 
դատապարտման և հնարավոր նոր ցեղասպանությունների և 
մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման 
ուղղությամբ։ 
Հենց այս նպատակն էր հետապնդում մեր կողմից Թուրքիայի 
Նախագահին ապրիլի 24-ի միջոցառումներին մասնակցելու հրավեր 
ուղարկելը։ Ցավոք, սա ևս մեկ կորսված հնարավորություն էր 
Թուրքիայի համար։ 
- Արձանագրությունները կյանքի կոչվեին, արդյո՞ք Հայաստանը 
կշարունակեր իր ագրեսիվ արշավը՝ կոչ անելով պետություններին և 
միջազգային կազմակերպություններին ճանաչել Հայոց 
ցեղասպանությունը: 
Նախևառաջ «ագրեսիվ» բնորոշումը տեղին չէ: Մեր քայլերը 
նախահարձակ բնույթ չեն կրում և ուղղված չեն Թուրքիայի 
ժողովրդի դեմ: Երկրորդ՝ ես կխուսափեմ «եթե»-ով հարցից: 
Դա գործընթաց էր, որը չհասավ իր տրամաբանական 
հանգուցալուծմանը: Հաջողությամբ պսակվելու դեպքում թերևս 
կունենայինք այլ իրականություն. չի բացառվում, որ հետագայում 
հենց Թուրքիան ճանաչեր Հայոց ցեղասպանությունը, և մեր 
ժողովուրդների միջև իրական հաշտեցման փուլ թևակոխեինք: Իսկ 
այսօր ունենք այն, ինչ ունենք: 
Տարբեր պետությունների և կազմակերպությունների կողմից Հայոց 
ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման ներկա 
միտումները միջազգային հանրության՝ մարդկության նկատմամբ 
հանցագործությունների անպատժելիության անթույլատրելիության 
քաջ գիտակցման և համատեղ ջանքերով դրանց կանխարգելման 
արդյունավետ կառուցակարգերի մշակման անհրաժեշտության 
գործնական դրսևորումն է: 
Միջազգային հանրության կողմից Հայոց ցեղասպանության 
ճանաչման շարունակական գործընթացը պետք է որ թուրքական 
իշանությունների համար լուրջ ազդակ լինի առ այն, որ այս հարցում 
Թուրքիայի ժխտողական կեցվածքը ոչ մի կերպ չի տեղավորվում 21-
րդ դարի արժեհամակարգային իրողություններում: 
- Ի՞նչ տվեց Ձեզ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի վերջին 
հայտարարությունը: Դուք ակնկալու՞մ էիք այն: Ըստ Ձեզ՝ ինչպիսի՞ 
հնարավոր հետևանքներ կարող է այն ունենալ: 
Մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման 
գործում յուրահատուկ առաքելություն է վերապահված 
համաշխարհային առաջնորդներին: Այս առումով Ֆրանցիսկոս 
Պապի կողմից ս.թ. ապրիլի 12-ին Սբ. Պետրոս տաճարում 
մատուցված պատարագը՝ նվիրված Հայոց ցեղասպանության 100-
րդ տարելիցին, և հայտնի իրադարձությունները Հովհաննես Պողոս 
II Պապի պես ցեղասպանություն որակելը, դրա վառ ապացույցն են: 
Պապի ելույթը մարդասիրության, հանդուրժողականության, 
մարդկության դեմ հանցագործությունների և այլատյատության դեմ 
պայքարի ուղերձ էր համայն մարդկությանը, և լիահույս եմ, որ այն 
ուղենիշ կհանդիսանա այն երկրների համար, որոնք քաղաքական 
շահերը վեր են դասում համամարդկային արժեքներից: 
Թուրքիայի ղեկավարության էմոցիոնալ և ոչ դիվանագիտական 
բնույթի արձագանքը ևս մեկ ապացույց են, որ Թուրքիան 
շարունակում է իր բացահայտ ժխտողական քաղաքականությունը 
պետական մակարդակով՝ դրանով իսկ վերցնելով Օսմանյան 
կայսրության իշխանությունների կողմից իրականացված 
հանցագործության պատասխանատվությունը։ Եթե Թուրքիայում 
համաձայն չեն այդ կարծիքի հետ, համաձայն չեն Հայոց 
ցեղասպանությունը ճանաչած բազմաթիվ երկրների, միջազգային 
կառույցների կարծիքի հետ, ապա դա Թուրքիայի խնդիրն է, այլ ոչ 
թե՝ միջազգային հանրության։ 
- Ո՞րն է Ձեր ակնկալիքը այս տարվա ապրիլի 24-ին ԱՄՆ 
Նախագահ Օբամայից: Եթե ԱՄՆ-ն կրկին որոշի հաշվի առնել իր 
ռազմավարական շահը տարածաշրջանում և չձեռնարկի որևէ քայլ, 
ինչը կզայրացնի Թուրքիային, ո՞րը կլինի Ձեր արձագանքը: 
Յուրաքանչյուր պետություն ունի իր ռազմավարական շահը, 
բայց կան համամարդկային շահեր, համամարդկային 
առաջնահերթություններ: Դրանցից մեկն անվտանգ և խաղաղ 
աշխարհի կառուցումն է, որը հնարավոր է առկա կնճիռները 
հարթելու միջոցով, այսինքն՝ սեփական անցյալին առերեսվելու, 
դրանից դասեր քաղելու և անհրաժեշտ քայլերի դիմելու միջոցով: 
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Լույս Ամսագիր 
ԱՄՆ 28-րդ Նախագահ Վուդրո Վիլսոնը դեռ 95 տարի առաջ էր 
փաստացիորեն ձևակերպում Հայոց ցեղասպանության միջազգային 
ճանաչման պահանջը, քանզի հենց ճանաչումով է սկսվում 
ցեղասպանությունների և ապագա բոլոր տառապանքների 
կանխարգելումը: 
ԱՄՆ որպես գերհզոր տերություն և ժողովրդավարական 
արժեքների ջատագով բազմաթիվ առիթներով հայտնել է իր 
դիրքորոշումը Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ: ԱՄՆ 51 
նահանգից 44-ն ընդունել և դատապարտել է Հայոց 
ցեղասպանությունը: Պատմության ընթացքում ամերիկյան տարբեր 
նախագահներ, օրինակ՝ Ռոնալդ Ռեյգանը, Ջերալդ Ֆորդը, հայ 
ժողովրդի նկատմամբ կոտորածները հստակ բնորոշել են որպես 
ցեղասպանություն: Նույնիսկ ԱՄՆ այն նախագահները, որոնք 
պաշտոնավարման ընթացքում չեն արտաբերել 
«ցեղասպանություն» եզրույթը՝ այն օգտագործել են իրենց 
նախընտրական արշավներում: Դա նշանակում է, որ նրանք 
կասկածի տակ չեն դնում կատարվածի բովանդակությունը և միայն 
քաղաքական ինչ-ինչ նկատառումներից ելնելով են խուսափում 
արտաբերել «ցեղասպանություն» եզրույթը: Մենք վստահ ենք, որ ի 
վերջո համամարդկային արժեքները վեր կդասվեն քաղաքական 
անցողիկ շահերից: 
- Չնայած Եվրոպական խորհրդարանը 1987թ. ճանաչել էր 
հայկական պահանջները և նման բանաձև ընդունեց ս.թ. ապրիլի 
15-ին, ես նախորդ տարիներին հանդիպել եմ բազմաթիվ 
եվրոպական լիբերալների, ովքեր սատարում էին Թուրքիայի այն 
պնդումներին, որ պատմությունը պետք է թողնել 
պատմաբաններին: Այս մասին հղում կա նաև հայ-թուրքական 
արձանագրություններում՝ նպատակ հետապնդելով ստեղծել 
հատուկ հանձնաժողով: Չնայած այս փաստին՝ մենք ականատես 
ենք եղել հայկական իշխանությունների այն մոտեցմանը, որ 
պատմությունը քննարկման ենթակա չէ: Արդյո՞ք սա ինքն իրեն 
հակասող մոտեցում չէ: 
Ես տեղյակ չեմ, թե Եվրոպական խորհրդարանի որ 
ներկայացուցիչների հետ եք Դուք հանդիպել, բայց 28 եվրոպական 
երկիր և շուրջ կես միլիարդ բնակչություն ներկայացնող 
Եվրոպական խորհրդարանի 2015թ. ապրիլի 15-ի բացահայտ 
մեծամասնությամբ ընդունված բանաձևն արդեն իսկ խոսում է 
Հայոց ցեղասպանության հարցում եվրոպական ընտանիքի հստակ 
դիրքորոշման մասին: 
Այդ փաստաթղթով օրենսդիր մարմինը, հարգանքի տուրք 
մատուցելով Ցեղասպանության մեկուկես միլիոն հայ 
նահատակների հիշատակին, ևս մեկ անգամ վերահաստատեց իր 
հավատարմությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության և 
համամարդկային արժեքներին: 
Ինչ վերաբերում է պատմությունը պատմաբաններին թողնելուն, 
ապա Հայոց ցեղասպանության փաստն արդեն իսկ մեկ դար 
ուսումնասիրվել է տարբեր գիտնականների, հասարակական-
քաղաքական գործիչների, միջազգային իրավունքի մասնագետների, 
ցեղասպանագետների ասոցիացիայի, օրենսդիրների և նույնիսկ մի 
շարք թուրք պատմաբանների կողմից: Բոլորն էլ միակարծիք են, որ 
այն, ինչ տեղի է ունեցել հայ ժողովրդի հետ Օսմանյան 
կայսրությունում, միանշանակ ցեղասպանություն է: Այս 
պարագայում ակնհայտ է, որ Թուրքիայի առաջարկը, ստեղծել 
այսպես կոչված պատմաբանների հանձնաժողով, հետապնդում է 
միայն մեկ նպատակ՝ ձգձգել Հայոց ցեղասպանության ճանաչման 
գործընթացը և շեղել միջազգային հանրության ուշադրությունն այդ 
ոճրագործությունից: Եվ սա հասկանում ենք ոչ միայն մենք, այլ նաև 
միջազգային հանրությունը, որը շարունակաբար ճանաչում և 
դատապարտում է Հայոց ցեղասպանությունը: 
Արձանագրությունում չկա դրույթ պատմության 
ուսումնասիրության հանձնաժողով ստեղծելու մասին: 
Արձանագրության համապատասխան կետով երկու ժողովուրդների 
միջև փոխվստահության վերականգնմանն ուղղված երկխոսություն 
պետք է իրականացվի, որի համար էլ նախատեսվում էր 
ենթահանձնաժողովի ստեղծում: Բանակցությունների ընթացքում 
հայկական կողմը տարբեր մակարդակներով բազմիցս շեշտել է նաև 
թուրքական կողմին, որ Ցեղասպանության փաստը որևէ դեպքում 
կասկածի տակ չի կարող դրվել: 
- Փետրվարի 16-ին Դուք հետ կանչեցիք Արձանագրությունները ձեր 
խորհրդարանից: Մյուս կողմից, Արձանագրությունները դեռ 
գտնվում են Թուրքիայի խորհրդարանում՝ սպասելով քաղաքական 

հարմար պահին, երբ այն կվավերացվի: Արդյո՞ք Հայաստանի այս 
քայլը չի ընկալվում որպես հաշտեցման ջանքերից ձեր կողմի 
հետընթաց: Նշանակու՞մ է արդյոք այն, որ 2009թ. գործընթացն 
ամբողջությամբ տապալված է: 
Հռետորական հարց հնչեցնեմ՝ իսկ ե՞րբ է թուրքական 
չափանիշներով հարմար պահը: Արդեն վեցերորդ տարին է, ինչ 
ստորագրվել են արձանագրությունները. հարմար պահը ե՞րբ է: Սա 
Թուրքիայի կողմից տարրական հարգանքի բացակայություն է ոչ 
միայն այն կողմի հանդեպ, ում հետ որ ստորագրվել են 
արձանագրությունները, այլև իր իսկ ստանձնած միջազգային 
պարտավորությունների հանդեպ: Տարիները ցույց տվեցին, որ 
Թուրքիան ոչ թե հարմար պահի է սպասում, այլ փորձում է հայ-
թուրքական հաշտեցման գործընթացի իմիտացիա ստեղծելու 
միջոցով կանխել միջազգային հանրության հստակ դիրքորոշման 
արտահայտումը Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ՝ փորձելով 
ճանաչումները ներկայացնել իբրև խոչընդոտ հայ-թուրքական 
հաշտեցման ճանապարհին: 
Իմ իսկ նախաձեռնությամբ սկսված հայ-թուրքական 
հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը հետապնդում էր 
միայն մեկ պարզ նպատակ՝ առանց նախապայմանների հաստատել 
դիվանագիտական հարաբերություններ և բացել Եվրոպայի վերջին 
զմռսված սահմանը՝ ապահովելով մեր ժողովուրդների խաղաղ և 
բարեկեցիկ գոյակցությունը: 
Ցավոք Թուրքիայի իշխանությունների քաղաքական կամքի 
բացակայությունը, արձանագրությունների տառի ու ոգու 
աղավաղումները, ժխտողականության նոր դրսևորումները և 
Ադրբեջանի անհիմն պահանջներին հագուրդ տալու նպատակով 
նախապայմանների շարունակաբար արծարծումը խափանեցին այդ 
արձանագրությունների կյանքի կոչումը: Բոլորն էլ գիտակցում են, 
որ առաջին հերթին Հայաստանը կարող է նախապայմաններ 
ներկայացնել, բայց մենք, առաջնորդվելով տարածաշրջանում 
համագործակցության մթնոլորտի ձևավորման տեսլականով, 
առայժմ դա չենք անում: 
6 տարի չարդարացված սպասումներից հետո ես որոշեցի հետ 
կանչել դրանք խորհրդարանից: Ես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ հայ 
ժողովուրդը հավերժ չի պատրաստվում սպասել, թե երբ Թուրքիայի 
իշխանությունները կբարեհաճեն հարմար պահ գտնել և ի վերջո 
վավերացնել դրանք: 
Ինչպես մենք չենք փակել հայ-թուրքական սահմանը, այնպես էլ 
մենք չենք փակել հաշտեցման դուռը: Թուրքիայի 
ապակառուցողական քաղաքականության հետևանքով ցավոք 
կորցրեցինք ընձեռված հնարավորությունը մեր ժողովուրդների 
միջև պատմական հաշտեցման հարցում: 
Այնուամենայնիվ, Թուրքիայի կողմից սեփական պատմության հետ 
առերեսվելու և միջազգային հանրության կոչերին ականջալուր 
լինելու, ինչպես նաև հայ և թուրք ժողովուրդների խաղաղ 
ապագայի կերտման տեսլականով առաջնորդվելու դեպքում մենք 
պատրաստ ենք կառուցողական երկխոսության: 
- Հայաստանի Հանրապետությունը տարածքային պահանջներ 
ունի՞ Թուրքիայից: 
Հայաստանի Հանրապետությունն, իր անկախացումից ի վեր, երբեք 
Թուրքիային կամ որևէ այլ երկրի տարածքային պահանջներ չի 
ներկայացրել: և Մեր պետության արտաքին քաղաքական 
օրակարգում նման խնդիր չի եղել և չկա: Սա հստակ է: Մենք 
միջազգային հանրության լիիրավ ու պատասխանատու անդամ ենք, 
որպես ՄԱԿ-ի անդամ պետություն հասկանում ենք մեր դերը 
միջազգային հարաբերություններում, հարգում ենք միջազգային 
իրավունքի սկզբունքները, նույնն, ի միջի այլոց, ակնկալելով նաև 
մեր արևմտյան հարևանից, որը մինչ օրս ապօրինաբար փակ է 
պահում մեր երկրի հետ սահմանը՝ այն դարձնելով Եվրոպայի 
վերջին փակ սահմանը և անընդունելի նախապայմաններ է առաջ 
քաշում Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների 
հաստատման համար՝ չհարգելով միջնորդի դերում հանդես եկած 
միջազգային հանրությանն ու Ցյուրիխյան արձանագրությունների 
տակ դրված սեփական ստորագրությունը: 
Վերջում ցանկանում եմ արձանագրել. եթե նկատել եք, Հայաստանի՝ 
Թուրքիային տարածքային պահանջներ ներկայացնելու կամ նման 
մտադրություններ ունենալու մասին հիմնականում խոսում են 
Թուրքիայում, ոչ թե Հայաստանում: Իսկ թե ինչու է այդպես, 
թողնենք յուրաքանչյուրիս հետևությանը: 
- Ինչու Հայաստանը վիրավորական համարեց Թուրքիայի հրավերը՝ 
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Լույս Ամսագիր 
մասնակցելու ապրիլի 24-ին Չանաքքալեի մարտերին նվիրված 
արարողությանը: Թուրքական պաշտոնյաները հայտարարում են, 
որ նրանք վերջին 20 տարում նշում են այդ արարողությունը, և այս 
տարին հատուկ է այն առումով, որ Չանաքքալեի պատերազմի 100-
ամյակն է: Կարծես 30 երկրների ղեկավարներ են մասնակցելու այդ 
արարողությանը: Արդյո՞ք Հայաստանը մտահոգված է այդ 
փաստով: 
Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի ոգեկոչման 
միջոցառումները մեզ համար մրցակցություն չեն: Եթե Թուրքիայի 
իշխանությունները նպատակ են հետապնդում ամեն գնով 
ապահովել առավել շատ երկների ղեկավարների մասնակցություն՝ 
ստվերելու Հայոց ցեղասպանության միջոցառումները, ապա մեր 
առջև դրված են շատ ավելի լուրջ և հեռահար նպատակներ. 
ստեղծել գործուն հարթակ միջազգային հանրության համատեղ 
ջանքերով պայքարելու մարդկության նկատմամբ իրականացված և 
ապագա հանցագործությունների դեմ: 
Ի տարբերություն Թուրքիայի՝ մենք ո՛չ ստիպում, ո՛չ սպառնում, ո՛չ 
էլ շանտաժի ենք ենթարկում միջազգային հանրությանը՝ 
մասնակցելու ոգեկոչման միջոցառումներին: Պետությունների և 
միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները գալիս են 
Հայաստան՝ առաջնորդվելով ոչ թե քաղաքական կամ տնտեսական 
շահերով, այլ սկզբունքներով, համամարդկային արժեքներով և 
բարոյական մղումներով: 
Ինչպես դուք նշեցիք, Թուրքիան ընդամենը 20 տարի է, ինչ 
կազմակերպում է այդ միջոցառումները: Բայց փաստենք նաև, որ 20 
տարիների ընթացքում երբեք այն չի նշվել ապրիլի 24-ին: Իսկ այս 
տարի տոնակատարությունը առաջին անգամ է, որ նախատեսվել է 
կազմակերպել հենց այն նույն ապրիլի 24-ին, երբ հայ ժողովուրդն 
արդեն հարյուր տարի անընդմեջ համախմբված կերպով ոգեկոչում է 
Հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակը: 
Անկախ այն հանգամանքից, թե Թուրքիայի իշխանությունները ինչ 
անուն են տալիս Հայոց ցեղասպանությանը, նման աննրբանկատ 
քայլն անհարգալից վերաբերմունքի դրսևորում է սեփական 
քաղաքացիների՝ 1.5 մլն սպանված հայերի հիշատակի նկատմամբ: 
Միաժամանակ, եթե Թուրքիան դույզն ինչ ցանկություն ունենար 
հարաբերությունները կարգավորելու, ապա պատկերավոր ասած 
«խրախճանք ու տոնակատարություն չէր կազմակերպի այն օրը, 
երբ հարևանի տանը սուգ է»: 
 
- Չե՞ք կարծում, որ սահմանի բացումը կփոխի 
հարաբերություններում առկա այսօրվա դժվարությունը: 
Սահմանի բացումը շատ բան կփոխի: Առաջին հերթին 
վստահության որոշակի մթնոլորտ կձևավորվի, գործարար 
շահավետ կապեր հաստատելու հիմք կստեղծվի, լուրջ նպաստ կլինի 
Թուրքիայի արևելյան շրջանների տնտեսական զարգացման 
համար: Սահմանի բացումը նաև կակտիվացնի շփումները մեր 
քաղաքացիական հասարակությունների միջև՝ ավելի հաղորդակից 
դարձնելով միմյանց մոտեցումներին և ընկալումներին, ինչը, վստահ 
եմ, իր դրական ազդեցությունը կթողնի նաև երկու ժողովուրդների 
հաշտեցման վրա: 
 
- Հիմա, երբ 2015թ. ապրիլի 24-ը շուտով անցնի, ո՞րը կլինի 
հայկական պետության ռազմավարությունը հետագա տարիներին։ 
Տեղ կլինի՞ արդյոք նոր ջանքերի համար՝ սկսելու հաշտեցման նոր 
գործընթաց։ Դուք անձնապես ունե՞ք քաղաքական կամք՝ փոխելու 
այս փակուղու գործընթացը, որը թույլ չի տալիս երկու 
պետություններին ապրել որպես հարևաններ։ 
Մենք բազմիցս նշել ենք, որ 2015 թվականով մեր պայքարը չի 
ավարտվում, այլ թևակոխում է ավելի հասուն փուլ: Չմոռանանք, որ 
մենք Հայոց ցեղասպանության մասին բարձրաձայնելու, նրա 
դատապարտմանը հասնելու հնարավորություն ունեցել ենք միայն 
Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության անկախության հռչակումից 
հետո: Այսինքն՝ մեր պայքարը դեռ նոր է սկսվել: Եվ հետագա 
տարիներին կլինի էլ ավելի համակարգված և նպատակաուղղված: 
Հաշտեցման կամուրջները մենք չենք այրել, և նույնիսկ ինքներս 
հաշտեցում նախաձեռնեցինք։ Բայց անհնար է բացել այն դուռը, որի 
բանալին մեզ մոտ չէ: Եվ անգամ հիմա, երբ մենք ոգեկոչում ենք մեր 
անմեղ զոհերի 100-րդ տարելիցը, հայտարարում եմ, որ մենք 
պատրաստ ենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների 
կարգավորման, հայ և թուրք ժողովուրդների միջև հաշտեցման 
գործընթացի սկսման՝ առանց որևէ նախապայմանի: 

- Թուրքիայի Հանրապետության վարչապետ Դավութօղլուն ապրիլի 
19-ին մեր կողմից անսպասելի մի հայտարարություն արեց: Նա 
ասաց. «Ես ցավավակցում եմ առաջին համաշխարհային 
պատերազմի ժամանակ զոհված օսմանցի հայերի թոռներին»: 
Հայտարարության մեջ նաև տեղ են գտել ցավերը կիսելու, արդար 
հիշողություն, անցյալի հետ անկեղծ առերեսվելու կարգի 
արտահայտություններ: Եվս մեկ անակնկալ կայանում է նրանում, 
որ ապրիլի 24-ին Հայոց Պատրիարքարանում աղոթք է 
մատուցվելու: Ի՞նչպես եք գնահատում ուղերձի բովանդակությունը: 
Ուշագրավ է, որ այդ ուղերձը հրապարակվել է ապրիլի 19-ին: Եթե 
այն տարածվեր ապրիլի 24-ին, այսինքն՝ Ցեղասպանության 100-րդ 
տարելիցին կամ դրա նախորդ օրը, ես այն կհամարեի շարքային մի 
հայտարարություն, որի ժխտողական բովանդակությանը մենք 
ծանոթ ենք նախորդ հայտարարություններից: Բայց քանի որ 
տարածվեց այդքան շուտ, մեր կարծիքով, դա մի փորձ էր 
դիմակայելու կամ ազդելու այն մեծ գործընթացին, որ հիմա 
Ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված աշխարհով մեկ 
ընթանում է. հասկանալի է, թե ինչու ապրիլի 19-ին տարածվեց: Իսկ 
Նորին Սրբություն Ֆրանցիսկոս Պապի խոսքերը խեղաթյուրելը, 
մանիպուլյացիայի ենթարկելը կամ էլ հակադարձելը, կարծում եմ, 
անհարիր էր:  
Այդ կեղծ հայտարարության բովանդակությանը չեմ ուզում 
անդրադառնալ, այլ ակնկալում եմ, որ ապրիլի 24-ին Թուրքիայի 
Նախագահ պարոն Էրդողանն ավելի ամուր և խորիմաստ կգտնվի և 
կանի իրական հայտարարություն, որի մեջ կասի այն, ինչ տեղի է 
ունեցել, և ինչը մեզ հնարավորություն կտա սկսելու մեր երկու 
ժողովուրդների միջև հաշտության գործընթացը: Ավելի ճիշտ, 
միջուցե ոչ թե ժողովուրդների միջև, այլ մեր և Թուրքիայի 
ղեկավարության միջև, որովհետև ես Թուրքիայի ժողովրդի 
նկատմամբ, թուրքերի նկատմամբ բացարձակապես ոչ մի 
կշտամբանք չունեմ: 
- Եթե դուք պատրաստ եք Թուրքիայի ժողովրդի նկատմամբ ձեր 
զգացմունքները կիսելու հետևայլ հարցը կցանկանայի տալ: Նույն 
պատերազմի ժամանակ թուրք և մահմեդական 
հասարակությունների ապրած ցավերը Ձեզ համար ինչ են 
խորհրդանշում: Հայաստանը նույն ժամանակվա ընթացքում 
թուրքերի ապրած ցավերը, կորուստները և տեղահանությունները 
ընդունում 
 է՞: 
-Հայ ժողովուրդը չի կարող այդ տառապանքը չհասկանալ, 
որովհետև հայ ժողովուրդը իր առնվազն երեքհազարամյա 
պատմության ընթացքում շատ է տեսել և՛պարտություններ, և՛ 
հաղթանակներ: Եղել են և՛ տառապանքներ, և՛ ուրախություններ, 
այնպես որ հայ ժողովուրդը շատ լավ կարող է հասկանալ, թե ինչ 
տառապանքներ կարող է կրել ցանկացած ժողովուրդ, այդ թվում՝ 
թուրք ժողովուրդը պատերազմի ընթացքում: Բայց մի բան է 
տառապել, այլ բան է Ցեղասպանության ենթարկել: Եթե թուրք 
ժողովուրդն էլ է Ցեղասպանության ենթարկվել Օսմանյան 
կայսրության օրոք, թող Թուրքիայի այսօրվա իշխանությունները 
ճանաչեն և՛ հայերի Ցեղասպանությունը, և՛ թուրքերի 
Ցեղասպանությունը, որն իրականացրել են Օսմանյան 
իշխանությունները: 
 
Մի բան է, երբ մեկ, երկու, երեք գյուղերի բնակիչներ կարող են 
իրենց տեղը փոխել, կամ առանձին քաղաքացիներ փոխել իրենց 
տեղերը, ինչի համար ափսոսում ենք, բայց երբ ժողովուրդ է 
բնաջնջվում, դա բոլորովին այլ հանգամանք է: Ես Ձեզ խորհուրդ եմ 
տալիս գնալ Ցեղասպանության թանգարան, ես այնտեղից եմ հիմա 
գալիս: Եվ խորհուրդ եմ տալիս երկու փաստի վրա ուշադրություն 
դարձնել. մեկը Երիտթուրքերի ղեկավարների 
արտահայտություններն են՝ հայերին բնաջնջելու իրենց 
նպատակների մասին: Երկրորդ՝ Ռաֆայել Լեմկինի 
հարցազրույցներն այնտեղ կան, որտեղ նրան հարցնում են՝ «Ի՞նչ է 
նշանակում Ցեղասպանություն», ասում է. «Ցեղասպանությունն 
այն է, ինչ կատարվել է հայերի, հրեաների հետ»: Էլ ի՞նչ կարելի է 
ավելացնել սրան: 
Ես մեծ հույս ունեմ, որ տարիներ անց Թուրքիայում այնքան շատ է 
լինելու այն մարդկանց թիվը, ովքեր գիտակցում են, թե ինչ է տեղի 
ունեցել, որ այլևս անհնար է լինելու անել այնպիսի 
հայտարարություններ, ինչպիսին արեց պարոն վարչապետը 
(ապրիլի 19-ն): 
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Լույս Ամսագիր 

Օբամայի հայտարարությունը. ԱՄՆ 
նախագահը չասաց «ցեղասպանություն» բառը 

09:01, 24.04.2015 

 
ԱՄՆ նախագահ Բարաք Օբաման իր ամենամյա 
ապրիլքսանչորսյան ուղերձում շատ է մոտեցել «հայոց 
ցեղասպանություն» արտահայտության օգտագործմանը, սակայն չի 
արել վերջին քայլը եւ 1915-ին տեղի ունեցած իրադարձությունները 
չի կոչել ցեղասպանություն, հաղորդում է NEWS.am-ի թղթակիցը: 
Իր ուղերում Օբաման հիշեցրել է, որ նաեւ ԱՄՆ դեսպան Հենրի 
Մորգենթաուի ջանքերի շնորհիվ, ով պայքարում են Օսմանյան 
Կայսրությունում հայերի կյանքերի փրկության համար, 
ճշմարտությունը պահպանվել է եւ ավելի ուշ օգնել Ռաֆայել 
Լեմկինի հետազոտություններին: Հիշեցնենք, որ Լեմկինն առաջինն 
է կիրառության մեջ դրել ցեղասպանություն բառը եւ տվել դրա 
սահմանումը: 
Հիշեցնենք նաեւ, որ ապրիլի 23-ի երեկոյան Սպիտակ Տանը 
տասնյակ մոմեր են վառվել ի նշան բողոքի եւ որպես կոչ Օբամային՝ 
ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը: 
NEWS.am-ը ներկայացնում է Բարաք Օբամայի ուղերձի 
ամբողջական տեքստը. 
«Այս տարի մենք նշում ենք Մեծ Եղեռնի՝ 20-րդ դարի առաջին 
զանգվածային չարագործության 100-րդ տարելիցը: Սկսած 1915-ից 
Օսմանյան Կայսրության հայերը տեղահանվել են, սպանվել եւ 
ուժող քշվել մահվան: Նրանց մշակույթը եւ նրանց հին հայրենիքի 
ժառանգությունը ջնջվել է: Բռնության դաժան ակտերի 
հետեւանքով սպանվել է 1,5 մլն հայ: 
Երբ սկսվեցին 1915-ի սարսափները, Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպան 
Հենրի Մորգենթաուն ահազանգ հնչեցրեց ԱՄՆ կառավարության եւ 
օսմանյան առաջնորդների առջեւ: Նրա ջանքերի շնորհիվ 
ճշմարտությունը Մեծ Եղեռնի մասին բացահայտվել է եւ ավելի ուշ 
ազդել իրավապաշտպան Ռաֆայել Լեմկինի աշխատության վրա, ով 
օգնել է մշակել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների ոլորտում առաջին 
պայմանագիրը: 
Այդ դաժան կոտորածների ֆոնին, ամերիկացի եւ հայ 
ժողովուրդները միավորվեցին համամարդկային արժեքների 
պոռթկման պահին: Սովորական ամերիկացի քաղաքացիները 
միլիոնավոր դոլարներ էին հավաքում՝ ի պաշտպանություն 
տառապյալ հայ երեխաների: Հազարավոր հայ փախստականներ 
նոր կյանք սկսեցին ԱՄՆ-ում, որտեղ նրանք ձեւավորեցին ուժեղ եւ 
ակտիվ հասարակություն ու դարձան ամերիկյան հասարակության 
սյուները: Նրանք հսկայական հաջողությունների հասան որպես 
ձեռնարկատերեր, բժիշկներ, գիտնականներ, նկարիչներ, 
մարզիկներ: Նրանք իրենց անչափելի ներդրումն ունեցան իրենց նոր 
տան կառուցման գործում: 
Այս 100-ամյակը կարեւորագույն պահ է։ Այն կոչ է անում մեզ 
մտածել պատմական հիշողության կարեւորության եւ անցյալի 
դժվար, բայց անհրաժեշտ փոխհատուցման մասին։ Ես բազմիցս 
հայտարարել եմ, որ 1915թ. կատարվածի վերաբերյալ իմ  
հայացքներն ու տեսակետը չեն փոխվել։ Փաստերի լիարժեք, 
բացահայտ եւ պարզ ճանաչումը բոլորիս շահերից է բխում։ Ազգերն 
ու ժողովուրդները ավելի ուժեղ են դառնում եւ կարող են հիմք 
ստեղծել առավել արդար եւ հանդուրժող ապագայի համար՝ 
ընդունելով անցյալի ցավոտ պահերը։ Մենք ողջունում ենք Հռոմի 
Պապի տեսակետի արտահայտումը, հայ, թուրք եւ շատ այլ 
պատմաբանների հայացքները, որոնք փորձել են լուս սփռել 
պատմության այս մութ էջերի վրա։ 
Այս կարեւորագույն պահին մենք կանգնած ենք հայ ազգի կողքին  
եւ հիշում ենք նրանց կորուստները։ Մենք խոստանում ենք, որ 

նրանք, ովքեր տուժել են, չեն մոռացվի։ Եվ մենք պարտավորվում 
ենք դասեր քաղել այս ցավագին ժառանգությունից, որպեսզի 
ապագա սերունդները չկրկնեն մեր սխալները։ 
 

Իռլանդիայի վարչապետը ցավակցում է 
հայերին 

24.04.2015 

 
Իռլանդիայի վարչապետ Էնդա Քեննին ցավակցություններն է 
հայտնել հայ ժողովրդին զանգվածային սպանությունների 100-րդ 
տարելիցի կապակցությամբ, հաղորդում է IrishTimes-ը։ 
Երեւանում կայացած սգո արարողություններին Իռլանդիան 
ներկայացրել է դեսպան Ջոն Բիգգարը (նստավայրը 
Բուլղարիայում)։ 
Վարչապետ Քեննին պատասխանել է հայազգի Փոլ Մանուկի 
նամակին, որը Իռլանդիայում հայկական եկեղեցու սպասավոր է։ 
Մանուկն ինքը Ցեղասպանության ժամանակ կորցրել է պապուն։ 
Փոլ Մանուկը վարչապետին հրավիրել է կիրակնօրյա պատարագին, 
որը մատուցվելու է Դուբլինի արվարձան Դանդրումի եկեղեցում։ 
Քեննին նշել է, թե այցելել չի կարող, սակայն ցավակցություններ է 
հայտնել «սարսափելի տառապանքների եւ կորուստների 
կապակցությամբ, որ հայերը կրել են 100 տարի առաջ»։ 
«Իռլանդիայում մենք լավ գիտենք, թե որքան բարդ է նայել 
անցյալին՝ հաշտեցման որոնումներում»,- նշել է Քեննին։  

 
Ինչպես 60 երկրների պատվիրակությունները 
հավաքեցին անմոռուկ-ծաղկեպսակը (ֆոտո) 

, 28.04.2015 

 
Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումներին 
մասնակցելու համար Հայաստան ժամանած 60 
պատվիրակությունների անդամները եւ 5 նախագահներն ապրիլի 
24-ին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում անմոռուկի տեսքով 
ծաղկեպսակին ամրացրին խորհրդանշական մեկական դեղին 
վարդեր: 
Ցեղասպանության միջոցառումներին մասնակցելու համար 
Հայաստան էին ժամանել Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Սերբիայի եւ 
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Կիպրոսի նախագահները, ինչպես նաեւ 60 երկրների 
ներկայացուցիչներ, այդ թվում քաղաքական, մշակույթի եւ 
արվեստի գործիչներ: Նրանց մեջ մեծ թիվ էին կազմում 
աշխարհահռչակ հայեր, ինչպես նաեւ այլազգի գործիչներ: 
Հատկանշական էր, որ Սերբիայի նախագահը համբուրեց ծաղիկը՝ 
այն ծաղկեպսակին ամրացնելուց առաջ: 
Նշենք, որ անմոռուկը Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի 
խորհրդանիշն է: 

 

 
ՀՀ-ում Ղազախստանի դեսպանության  ժամանակավոր 

հավատարմատար Կանատ  Հասենով 
 

 
ՀՀ-ում Ճապոնիայի դեսպանության ժամանակավոր 

հավատարմատար Կենիչիրո Սասամե  
 

 
ՀՀ-ում Հնդկասատանի դեսպանության ժամանակավոր 

հավատարմատար Մոհինդեր Կոշիկ 

 
ՀՀ-ում Սլովենիայի  դեսպան Նատաշա Պրահ 

 
ՀՀ-ում Նորվեգիայի դեսպան Լեյդուլվ Ատլե Նամտվեդտ 

 
ՀՀ-ում Նիդերլանդների Թագավորության դեսպան Հանս 

Հորբախ 

 
ՀՀ-ում Իռլանդիայի դեսպան Ջոն Բիգար 
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ՀՀ-ում Ֆինլանդիայի  դեսպան Քրիստեր Միխելսոն 

 
ՀՀ-ում Դանիայի դեսպան Մերետա Յուլ 

 
ՀՀ-ում Խորվաթիայի դեսպան Իվան Վելիմիր Ստարչևիչը  

 
ՀՀ-ում Շվեյցարիայի դեսպան Լուկաս Գասսեր 

 
ՀՀ-ում Ռումինիայի դեսպան Սորին Վասիլե 

 
ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ղեկավար, դեսպան Անդրեյ 

Սորոկին 

 
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության 

ղեկավար Սարա Էպրեխտ 

 
ՀՀ-ում Լեհաստանի դեսպան Եժի Նովակովսկի 
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ՀՀ-ում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար, 

դեսպան Տրայան Հրիսթեա 

 
ՀՀ-ում Չինաստանի դեսպան Թիան Էրլուն 

 
ՀՀ-ում Բրազիլիայի դեսպան Էդսոն Մարինյո Դուարտե 

Մոնտեյրո 

 
ՀՀ-ում Բելառուսի  դեսպան Ստեփան Սուխորենկո  

 
Բրիտանահայկական խորհրդարանական ընկերական խմբի 

նախագահ Ջոն Ուիթինգդեյլ 

 
Լիտվայի Սեյմասի արտաքին գործերի հանձնաժողովի 

նախագահ Բենեդիկտաս Յուոդկա   

 
Իտալիայի սենատի արտաքին գործերի եւ ներգաղթի հարցերով 

մշտական հանձնաժողովի նախագահ Պիեռ Ֆերդինանդո 
Կազինի 

Իտալիայի պատգամավորների պալատի արտաքին հարցերով  
մշտական  հանձնաժողովի նախագահ Ֆաբիրցիո Կիչիտո 

 

 
Իսրայելի Կնեսետի անդամ Նահման Շայ 
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Իրաքի Ներկայացուցիչների խորհրդի պատգամավոր 

Յոնադան Կաննա 

 

 
Իրան- Հայաստան խորհրդարանական բարեկամական խմբի 

նախագահ  Ալի Քայիդի 

 
Էստոնիա- Հայաստան խորհրդարանական բարեկամական 

խմբի նախագահ Մատի  Ռայդման 

 
Ավստրիայի ազգային խորհրդի պատգամավոր 

Հանես Վենինգեր 

 
Ուրուգվայի արտաքին գործերի փոխնախարար Խոսե Լուիս 

Կանսելա 

 
Գերմանիայի ԱԳՆ Եվրոպայի հարցերով պետնախարար 

Միխայել Ռոթ 

 
 ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Ջեք Լյու 
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Արաբական Միացյալ Էմիրությունների առողջապահության 

նախարար Աբդուլ Ռահման Օվեյս 

 
Կանադայի քաղաքացիության և ներգաղթի նախարար Քրիս 

Ալեքսանդր 

 

 
Քրիստոնեական միասնության աջակցության պապական 

խորհրդի նախագահ, կարդինալ Կուրտ Կոխ 

 
Լիբանանի արտաքին գործերի և էմիգրանտների 

նախարար Ջեբրան Բասիլ 

 
Արգենտինայի արտաքին գործերի  նախարար Հեկտոր 

Տիմերման 

 
Լատվիայի խորհրդարանի փոխնախագահ Գունդարս 

Դաուդզե  

 
Բելգիայի Սենատի առաջին փոխնախագահ Կարլ Վանլուվ 

ՀՀ-ում Բելիգիայի դեսպան Ալեքս վան Մեուվեն 
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Եվրոպական խորհրդարանի փոխնախագահ Ռիչարդ 

Չարնեցկի 

 
ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի նախագահի տեղակալ 

Վլադիմիր Գարկուն 

 
Ժնևում ՄԱԿ-ի գրասենյակի գլխավոր տնօրեն 

Միխայել Մյոլլեր 

 
ԵԺԿ նախագահ Ժոզեֆ Դոլ 

 
Սիրիայի ժողովրդական ժողովի նախագահ Մուհամմադ Ջիհադ 

ալ Լահամ 

 
Հունաստանի խորհրդարանի նախագահ Զոի 

Կոնստանդոպուլու 

 
Կիպրոսի խորհրդարանի նախագահ Յանաքիս Օմիրու 

 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս  
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Կիպրոսի Հանրապետության նախագահ Նիկոս 

Անաստասիադիս 

 
Սերբիայի Հանրապետության նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչ 

 
Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդ 

 

 
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտին 

 
 

 

 
ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյան 

Լուսանկարները՝ Արսեն Սարգսյանի 
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Արամ Ա-ն դիմեց Թուրքիայի 
Սահմանադրական դատարան՝ պահանջելով 

Սիսի նստավայրը 
28.04.2015 

 
Մեծի Տանն Կիլիկո Կաթողիկոսությունն այսօր՝ ապրիլի 28-ին, 
դիմել է Թուրքիայի Սահմանադրական դատարան՝ պահանջելով 
վերադարձնել Կիլիկիայի պատմական հայկական թագավորության 
տարածքում գտնվող Սիսի նստավայրը և կալվածքները: Այս մասին 
տեղեկանում ենք Կաթողիկոսարանի դիվանից: 
Նշենք, որ Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Ա-ն Թուրքիայի 
Սահմանադրական դատարան դիմելու մասին հայտարարել էր 
սեպտեմբերի 19-ին «Հայաստան-Սփյուռք» 5-րդ համաժողովի 
ժամանակ: 
«Չենք կարող անտարբեր մնալ մեր ազգին բռնաբարված 
իրավունքների նկատմամբ. անտարբերությունը ազգային 
դավաճանություն է։ Հետեւաբար, կոչված ենք 100-ամյակը 
բարձրագույն աստիճանի պատասխանատվությամբ նշելու ու այն 
արժեւորելու այնպիսի իրագործումներով, որոնք մնայուն հետք են 
թողնում ու նոր հունավորում են տալիս Հայ Դատի հետապնդման 
աշխատանքներին»,-ասել էր նա: 
 
Հռոմի պապը 1915թ. կատարվածն անվանեց 20-

րդ դարի առաջին Ցեղասպանություն  
12.04.2015 

 
20-րդ դարի առաջին Ցեղասպանությանը ենթարկվել են հայերը՝ 
իրենց ազգային պատկանելության համար: Այս մասին այսօր՝ 
ապրիլի 12-ին, Վատիկանում Հայոց Ցեղասպանության զոհերի 
հիշատակին մատուցված պատարագին ասաց Հռոմի Ֆրանցիսկոս 
պապը:  
«Մեր մարդկությունը անցած դարում ապրել է երեք մեծագույն, 
չլսված ողբերգություն: Առաջինին, որ համընդհանուր ձեւով 
սահմանվում է որպես 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանոթյունը, զոհ 
գնացին հայերը, նաեւ հույներն ու ասորիները: Մյուսը երկուսի 
պատասխանատուն նացիզմն ու ստալինիզմն էին»,- ասաց Հռոմի 
պապը: 
Հռոմի պապի խոսքով՝ այս ոճրագործությունը հիշելը պարտադիր է, 
որովհետեւ որտեղ հիշատակ չկա, այնտեղ չարիքը դեռ բաց է 
պահում վերքը, իսկ ծածկել հանցանքը նշանակում է թողնել, որ 
վերքն արնահոսի առանց դարման ստանալու: 
Հռոմի ֆրանցիսկոս պապը պատարագին ներկա գտնվելու համար 
շնորհակալություն հայտնեց ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, 
ողջունեց Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ կաթողիկոսին, Մեծի Տանն 
Կիլիկիո Արամ Ա կաթողիկոսին, հայ կաթոլիկների պատրիարք 
Ներսես Պետրոս XIX-ին: 

Եվրախորհրդարանը Հայոց ցեղասպանության 
շուրջ բանաձեւ է ընդունել 

20:55, 15.04.2015 
Տարածաշրջան:Աշխարհում, Հայաստան 
Թեմա: Քաղաքականություն 

 
Եվրախորհրդարանը Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի 
նախաշեմին ձայների մեծամասնությամբ բանաձեւ է ընդունել: 
«Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը» թեմայով 
քննարկումներն ընթացել են ապրիլի 15-ին, խորհրդարանի 
լիագումար նիստում: 
Ավելի վաղ NEWS.am-ի թղթակցի հետ զրույցում Եվրոպայի Հայ 
դատի հանձնախմբի ներկայացուցիչ Պետո Դեմիրճյանը նշել էր, որ 
բանաձեւը Եվրախորհրդարան է մտել Հայ դատի հանձնախմբի եւ 
ֆրանսիացի լիբերալ պատգամավոր Ժան Մարի Կավադայի 
նախաձեռնությամբ: 
 

Հայոց ցեղասպանության մասին 
Եվրախորհրդարանի բանաձեւի ամբողջական 

տեքստը 
13:53, 16.04.2015 

 
Եվրախորհրդարանը ապրիլի 15-ին Հայոց ցեղասպանության 100-
ամյակի նախաշեմին բանաձեւ է ընդունել 
Ներկայացնում ենք բանաձեւի ամբողջական տեքստը. 
Եվրոպական խորհրդարանը, 
-Հաշվի առնելով 1948թ. ցեղասպանության հանցագործության 
նախազգուշացման եւ պատժի  մասին ՄԱԿ Կոնվենցիան 
-հաշվի առնելով 1987թ. հունիսի 18-ին Հայկական հարցի 
քաղաքական լուծման մասին իր ընդունած բանաձեւը 
– հաշվի առնելով 2015թ. մարտի 12-ին ընդունած մարդու 
իրավունքների եւ ժողովրդավարության 2013թ. ամենամյա զեկույցի 
մասին բանաձեւը եւ այդ հարցի շուրջ ԵՄ քաղաքականությունը 
-հաշվի առնելով 2009թ. հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում Հայաստանի 
Հանրապետության եւ Թուրքիայի Հանրապետության միջեւ 
դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին 
ստորագրված արձանագրությունը, ինչպես նաեւ Հայաստանի 
Հանրապետության եւ Թուրքիայի Հանրապետության միջեւ 
հարաբերությունների զարգացման մասին արձանագրությունը 
-Հաշվի առնելով 2015թ. ապրիլի 12-ին Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոս 
Առաջինի հայտարարությունը 
-հաշվի առնելով իր Կանոնադրության 123(2) եւ (4) կետերը 
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Լույս Ամսագիր 
Ա. Ելնելով այն հանգամանքից, որ 2015թ. լրանում է Օսմանյան 
կայսրությունում իրականացված Հայոց ցեղասպանության 100-րդ 
տարելիցը 
Բ. Նկատի ունենալով, որ գնալով աճում է այն անդամ-երկրների եւ 
ազգային խորհրդարանների թիվը, որոնք ճանաչում են Օսմանյան 
կայսրությունում Հայոց ցեղասպանությունը 
Գ. Նկատի ունենալով, որ Եվրոպական միավորման շարժման 
գլխավոր խթաններից մեկը Եվրոպայում մարդկության դեմ 
հանցագործությունները եւ պատերազմների կրկնությունը 
կանխելու կամքն է 
Դ.Նկատի ունենալով, որ Թուրքիան եւ Հայաստանը, 2009-ին 
Ցյուրիխում ստորագրելով հարաբերությունների հաստատման եւ 
զարգացման արձանագրությունը, ձեռնարկել են  դիվանագիտական 
հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը 
Ե. Ելնելով նրանից, որ խիստ կարեւոր է վառ պահել անցյալի մասին 
հիշողությունները, քանի որ չի կարող որեւէ հաշտեցում լինել` 
առանց ճշմարտության եւ հիշողության 
1.Հարյուրամյակի շեմին հարգանքի տուրք է մատուցում Օսմանյան 
կայսրությունում սպանված 1.5 միլիոն անմեղ հայերի հիշատակին, 
եվրոպական համերշխության  եւ արդարության ոգուն համահունչ՝ 
միանում է Հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի հիշատակի 
միջոցառումներին, կոչ է անում Հանձնաժողովին եւ Խորհրդին 
միանալ հիշատակի արարողություններին 
2. Վկայակոչում է 1987թ. հունիսի 18-ի բանաձեւը, որով 
Եվրախորհրդարանը մասնավորապես ճանաչել է, որ 1915-1917թթ. 
Օսմանյան կայսրության տարածքում հայերի դեմ տեղի ունեցած 
այդ ողբերգական իրադարձությունները ցեղասպանություն են, 
ինչպես որ սահմանված է 1948թ. ցեղասպանություն 
հանցագործությունը կանխելու եւ պատժելու  կոնվեկցիայում,  
դատապարտում է մարդկության դեմ հանցագործությունների եւ 
ցեղասպանության բոլոր դեպքերը եւ վճռականորեն 
դատապարտում է դրանք ժխտելու ցանկացած փորձ, 
3.Հարգանքի տուրք է մատուցում ցեղասպանությունների եւ 
մարդկության դեմ գործած բոլոր հանցագործությունների անմեղ 
զոհերի հիշատակին, առաջարկում է սահմանել 
Ցեղասպանությունների հիշատակման միջազգային օր՝ եւս մեկ 
անգամ աշխարհի հիշեցնելու բոլոր մարդկանց եւ ազգությունների՝ 
խաղաղության եւ արժանապատվության իրավունքը, 
4. Ընդգծում է, որ ցեղասպանությունների եւ մարդկության դեմ 
հանցագործությունների ժամանակին արդյունավետ կանխումը եւ 
պատժումը պետք է լինի միջազգային հանրության եւ 
Եվրամիության հիմնական առաջնահերթությունների շարքում; 
5. Ողջունում է Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ 
Թայիփ Էրդողանի եւ Թուրքիայի Հանրապետության վարչապետ 
Ահմեթ Դավութօղլուի հայտարարությունները, որտեղ նրանք 
ցավակցություն էին հայտնում եւ ճանաչում Օսմանյան 
Կայսրության հայերի դեմ իրականացված վայրագությունները; կոչ է 
անում Թուրքիային օգտագործել Հայոց ցեղասպանության 100-րդ 
տարելիցը որպես հնարավորություն՝ շարունակելու իր ջանքերը 
արխիվները բացելու, իր անցյալին առերեսվելու: Կոչ է անում 
ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը եւ դրանով հայ եւ թուրք 
ժողովուրդների իրական հաշտեցման ճանապարհ հարթել: 
Ողջունում է Հռոմի Պապի ապրիլի 12-ի ուղերձը, որտեղ նա 
հիշատակել է Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը՝ 
խաղաղության ու հաշտության ոգով: 
6. Կոչ է անում Թուրքիային հարգել եւ գիտակցել մշակութային 
ժառանգության պաշտպանության հարցում իր վերցրած 
պարտավորությունները, մասնավորապես բարի կամք դրսեւորելով 
իր իրավասության շրջանակներում գտնվող հայկական 
մշակութային ժառանգության համալիր գույքագրում իրականացնել, 
այդ թվում անցյալ դարում իր իրավասության շրջանակներում 
ոչնչացված կամ վնասված այլ մշակութային ժառանգությունների 
նկատմամբ; 
7. Առաջարկում է Հայաստանին եւ Թուրքիային օգտագործել 
եվրոպական ազգերի հաջող համագործակցության օրինակները եւ 
կենտրոնանալ այնպիսի օրակարգի վրա, որտեղ առաջնահերթ է 
համարվում ժողովուրդների միջեւ համագործակցությունը; 
հավատում է, որ դա իր ներդրումը կունենա հայ եւ թուրք 
ժողովուրդների միջեւ պատմական հաշտեցման՝ ճշմարտության եւ 
հավատի ոգով; աջակցում է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ 
քաղաքացիական հասարակությունների նախաձեռնություններին, 

որոնք ուղղված են հարաբերությունների նորմալացմանը; կոչ է 
անում Թուրքիային եւ Հայաստանին ձեռնամուխ լինել 
հարաբերությունների կարգավորմանը՝ դիվանագիտական 
հարաբերությունների հաստատման մասին արձանագրությունների 
վավերացման եւ առանց նախապայմանների դրանց կատարման 
ճանապարհով՝ բացելով սահմանը եւ ակտիվորեն աշխատելով 
հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ, հատուկ 
շեշտադրելով սահմանային համագործակցությունը եւ տնտեսական 
ինտեգրումը; 
8. Հանձնարարում է իր նախագահին այս բանաձն ուղարկել 
Խորհրդին, Հանձնաժողովին, Հանձնաժողովի 
փոխնախագահին/ԵՄ արտաքին հարաբերությունների եւ 
անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձրագույն 
ներկայացուցչին, անդամ երկրների կառավարություններին եւ 
խորհրդարաններին, Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությանը եւ խորհրդարանին եւ Թուրքիայի 
Հանրապետության կառավարությանը եւ խորհրդարանին: 
Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am 
 

Ավստրիայի խորհրդարանը 
Ցեղասպանությունը դատապարտող 

փաստաթուղթ է ներկայացրել 
21.04.2015 

 
Ավստրիայի խորհրդարանի բոլոր 6 խմբակցությունները միավորվել 
են Օսմանյան կայսրությունում 1915թ. տեղի ունեցած Հայոց 
ցեղասպանությունը դատապարտող  համատեղ հայտարարություն 
անելու համար։ Այս մասին  հաղորդում է Der 
Standard ավստրիական պարբերականը։ Փաստաթղթում նշվում է, 
որ Ավստրոհունգարիան, Առաջին համաշխարհային պատերազմի 
տարիներին լինելով Օսմանյան կայսրության դաշնակիցը, կրում է 
կատարվածի պատմական պատասխանատվությունը։  
Խորհրդարանական խմբակցությունների համատեղ 
հայտարարության մեջ հիշատակվում են նաեւ Օսմանյան 
կայսրությունում զոհված այլ քրիստոնյաների ՝ ասորիների, 
արամեացիների, Պոնտոսի հույների ցեղասպանությունները։ 
Փաստաթուղթը նշում է, որ Ավստրիան պարտավոր է կատարվածը 
ցեղասպանություն որակել եւ դատապարտել։ «Թուրքիային իր 
հերթին կոչ է արվում իր մութ անցյալի ցավալի էջերը փակել եւ 
Օսմանյան կայսրությունում հայոց ջարդերը ցեղասպանություն 
ճանաչել, քանի որ ազատության, խաղաղության եւ մարդու 
իրավունքների մեր անօտարելի արժեքները անմիջականորեն կապ 
ունեն բռնությանը, տեղահանումներին եւ զանգվածային 
սպանություններին զոհ գնացածների հիշատակը հարգելու հետ»,- 
ասված է փաստաթղթում, որը ապրիլի 22-ին քննարկման է դրվելու 
Ավստրիայի խորհրդարանում։ 
Ավելի վաղ NEWS.am-ը հայտնել էր, որ Ավստրիայի ժողովրդական 
կուսակցությունը (ÖVP ) ու Ավստրիայի սոցիալ-դեմոկրատական 
կուսակցությունը (SPÖ) խորհրդարանի լիագումար նիստի 
ժամանակ Հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձեւ են 
ներկայացնելու։ Փաստաթուղթը խորհրդարանի քննարկմանը 
դնելու առաջարկով հանդես են եկել  ÖVP խմբակցության ղեկավար 
Ռայնհոլդ Լոպատկան եւ SPÖ-ի անդամ  Անդրեաս Շիդերը։ 
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Լույս Ամսագիր 

Ցեղասպանության ճանաչում. Ավստրիայի 
խորհրդարանի հայտարարության 

ամբողջական տեքստը 
22.04.2015 
Ավստրիայի Հանրապետության խորհրդարանն այսօր՝ ապրիլի 22-
ին գումարված 25-րդ նստաշրջանի 68-րդ լիագումար նիստի 
ընթացքում, ճանաչեց եւ դատապարտեց Օսմանյան 
կայսրությունում տեղի ունեցած Հայոց ցեղասպանությունը: 
Ելույթով հանդես եկավ Ավստրիայի Ազգային խորհրդի նախագահ 
տիկին Դորիս Բուրեսը, ով, մասնավորապես նշեց, որ 1915 
թվականի ապրիլի 24-ին Օսմանյան կայսրությունում հայ 
մտավորականության եւ առաջնորդների ձերբակալմամբ սկիզբ 
առած տեղահանությունների եւ հալածանքների 
քաղաքականությունը ավարտվեց հայերի ցեղասպանությամբ: 20-
րդ դարի պատմության մշակումը նախընթաց տասնամյակներում 
մեծ առաջընթաց է արձանագրել: Պատմական մեղսակցության 
ընդունումը նախապայման է հետեւողական հաշտեցման: Այս 
գիտակցությամբ եւ նպատակ ունենալով սատարել Հայաստանի եւ 
Թուրքիայի հաշտեցմանը Ավստրիայի խորհրդարանում 
ներկայացված բոլոր 6 խորհրդարանական խմբակցությունների 
նախագահները համատեղ հայտարարություն են ընդունել 
Օսմանյան կայսրությունում հայերի հանդեպ իրագործված 
ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ: 
Ավստրիայի խորհրդարանի նախագահի ելույթից հետո ընդունվեց 
հայտարարության տեքստը, որից հետո խորհրդարանը 1 րոպե 
լռությամբ հարգեց ցեղասպանությանը զոհ գնացած 1 եւ կես միլիոն 
հայերի հիշատակը: 
Խորհրդարանի նիստին պաշտոնապես հրավիրված էին եւ ներկա 
էին Ավստրիայում ՀՀ դեսպան եւ Ավստրիայում Հայոց 
ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումները համակարգող 
հանձնաժողովի նախագահ Արման Կիրակոսյանը, հանձնաժողովի 
անդամներ: Նիստից հետո դեսպան Կիրակոսյանը հանդիպեց 
խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական բոլոր 6 ուժերի 
նախագահների հետ եւ Հայաստանի կառավարության անունից 
շնորհակալություն հայտնեց ավստրիացի խորհրդարանականներին 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման այս 
կարեւոր քայլի համար: 
Քննարկումների տեսանյութը հասանելի է հետեւյալ 
հղումով՝https://www.youtube.com/watch?v=XTmPKyIuKlk: 
Ստորեւ ներկայացնում ենք ապրիլի 22-ին Ավստրիայի Ազգային 
խորհրդում հրապարակված պաշտոնական հայտարարության 
տեքստը: 
ՀԱՄԱՏԵՂ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Ազգային խորհրդի խորհրդարանական խմբակցությունների 
ղեկավարներ 
մագ. Անդրեաս Շիդերի (Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն), 
դր. Ռայնհոլդ Լոպատկայի (Ժողովրդական կուսակցություն), 
Հայնց-Քրիստիան Շտրախեի (Ազատական կուսակցություն), 
դր. Էվա Գլավիշնիգ-Պիշչեկի (Կանաչների կուսակցություն), 
ինժ. Վելտրաուդ Դիտրիխի (Շտրոնախի թիմ կուսակցություն), 
եւ դր. Մատթիաս Շտրոլցի (Նոր Ավստրիա կուսակցություն) 
Օսմանյան կայսրությունում հայերի հանդեպ իրագործված 
ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի հիշատակի 
կապակցությամբ 
Ապրիլի 24-ին լրանում է Օսմանյան կայսրության կողմից 1.5 միլիոն 
հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը: Այս 
կապակցությամբ մենք հարգում ենք բռնության, սպանդի եւ 
տեղահանության ենթարկվածների հիշատակը, ինչպես նաեւ 
Օսմանյան կայսրության հպատակ տասնյակ-հազարավոր այլ 
քրիստոնեական ժողովուրդների խմբերին, այդ թվում՝ 
արամեացիներին, ասորիներին, քաղդեացիներին եւ Պոնտոսի 
հույներին: 
Ելնելով պատմական պատասխանատվությունից (Ավստրո-
հունգարական միապետությունը առաջին աշխարհամարտում 
դաշնակցում էր Օսմանյան կայսրության հետ) մեր 
պարտականությունն է այս սարսափելի իրադարձությունները 
որպես ցեղասպանություն ճանաչել եւ դատապարտել: Նույնպես եւ 
Թուրքիայի պարտականությունն է անկեղծորեն առերեսվելու իր 
անցյալի մութ ու ցավալի դրվագի հետ եւ Օսմանյան 

կայսրությունում հայերի հանդեպ իրագործված 
հանցագործությունը որպես ցեղասպանություն ճանաչել: 
Այնպիսի ժամանակաշրջաններում, երբ միջազգային ճգնաժամային 
օջախները գնալով ավելի ու ավելի ուժգնացող սպառնալիք են 
ներկայացնում ազատ աշխարհին եւ նրա արժեքներին, հարկավոր է 
վճռականորեն հանդես գալ ընդդեմ ողջ աշխարհում մարդկության 
դեմ իրագործվող բռնարարքներին ու հալածանքներին: 100 տարի 
առաջ հայերի դեմ իրագործված հանցագործությունը, որը 
Ֆրանցիսկոս Պապի կողմից որակվեց որպես «20-րդ դարի առաջին 
ցեղասպանություն», հստակորեն ի ցույց է դնում հիշողության 
մշակույթի անհրաժեշտությունը: Քանի որ ազատության, 
խաղաղության եւ մարդու իրավունքների հանդեպ մեր անբեկանելի 
արժեքների գիտակցությունը անբաժանելիորեն շաղկապված է 
բռնության, հալածանքների, տեղահանությունների եւ 
զանգվածային սպանդի զոհերի հիշատակին ըստ արժանվույն 
հարգանքի տուրք մատուցելու հետ: 
Ըստ այդմ՝ խորհրդարանական խմբակցությունների 
նախագահները պատրաստակամ են իրենց ընձեռված 
հնարավորությունների սահմաններում հետեւողականորեն 
շարունակելու միջազգային հակամարտությունների 
կարգավորմանն առնչվող երկխոսությանն եւ հաշտեցմանն ուղղված 
եւ ապացուցված ավստրիական ուղին: Դա վերաբերում է նաեւ 
պատմական իրադարձություններին, որոնք սեպ են խրում ազգերի 
եւ պետությունների միջեւ, ինչպիսին Թուրքիայի եւ Հայաստանի 
պարագան է: Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, վերջինս պետք է 
թափանցիկ վերամշակման նպատակով լույս սփռի իր անցյալի մութ 
անցքերի վրա: 
Հաշտեցման գործին նպաստելու նպատակով՝ սույնով 
մտադրություն է արտահայտվում ակտիվորեն սատարելու 
Թուրքիայի եւ Հայաստանի կողմից պատմական 
իրադարձությունների առերեսմանն եւ վերամշակմանը՝ որպես 
հաշտեցման առաջին քայլ ի նպաստ թուրք-հայկական 
հարաբերությունների եւ շատ ուշացած բարելավմանը ինչպես 
երկկողմ, այնպես էլ եվրոպական հարթակում: 
2015 թվականի ապրիլի 15-ին Եվրոպական խորհրդարանի կողմից 
ընդունված Թուրքիայի եւ Հայաստանի հաշտեցման վերաբերյալ 
բանաձեւը (European Parliament resolution of 15 April 2015 on the 
centenary of the Armenian Genocide (2015/2590(RSP)) – չվնասելով 
միջազգային իրավունքի պաշտոնական գնահատականը – 
ողջունվում է Ազգային խորհրդում ներկայացված 
կուսակցությունների խորհրդարանական խմբակցությունների 
նախագահների կողմից: 

 
Իսպանիայի խորհրդարանում հարգել են Հայոց 

ցեղասպանության զոհերի հիշատակը 
23:30, 22.04.2015 

 
Իսպանիայի պատգամավորների կոնգրեսի (խորհրդարանի ստորին 
պալատ-խմբ.) արտաքին կապերի հանձնաժողովը մեկ րոպե 
լռությամբ հարգել է մեկ դար առաջ Օսմանյան կայսրությունում 
զոհված հայ եւ այլազգի զոհերի հիշատակը։ Այդուհանդերձ, 
պատգամավորները զերծ են մնացել «ցեղասպանություն» բառն 
օգտագործելուց, գրում է իսպանական El Diario պարբերականը։ 
Ավելի վաղ քննարկվում էր լռության րոպեն Կոնգրեսի լիագումար 
նիստում՝ հչակագրի հետ մեկտեղ անելու հնարավորությունը։ 
Այնուհետ որոշվեց լռության րոպեն անել հանձնաժողովում։ Իսկ 
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Լույս Ամսագիր 
այսօր Կոնգրեսում Հայոց ցեղասպանության մասին սեմինար է եղել, 
որին մասնակցել են Իսպանիայում ՀՀ դեսպան Ավետ Ադոնցն ու 
ՀԱԵ թեմի առաջնորդը։   
 

Կանադայի վարչապետը դիմել է հայերին 
21:17, 23.04.2015 

 
Կանադայի վարչապետ Ստեֆեն Հարթերը դիմել է երկրի հայ 
համայնքին։ Այդ մասին հաղորդում է Կանադայի Horizon հայկական 
թերթը։ Ուղերձում ասվում է. 
«Այսօր օրը մենք նշում ենք 1915թ. Օսմանյան կայսրությունում 
մարդկանց սարսափելի մահվան տարելիցը։ Եւ Սենատը, եւ 
Ներկայացուցիչների պալատը բանաձեւեր են նդունել՝ այդ 
իրադարձությունները բնորոշելով որպես Ցեղասպանություն։ 
Այս օրը, որ մենք հանդիսավոր նշում ենք, ոչ թե նրա համար է, որ 
մեղադրանք հղենք անցյալին, այլ որպեսզի այն մեզ ավելի լավ 
ապագա տանի։ Այն մեզ հիշեցնում է, թե ինչու պիտի հավատարիմ 
մնանք պայքարին հանուն այսօրվա աշխարհում մարդու 
իրավունքների եւ ժողովրդավարական ազատությունների 
հարգման։ 
Այսօր հայկական եւ թուրքական ծագմամբ կանադացիները ապրում 
են միասին՝ կիսելով հանդուրժողականության եւ թափանցիկության 
մեր արժեքները։ Այդ ոգով մենք կոչ ենք անում Հայաստանին եւ 
Թուրքիային վերսկսել կարգավոման արձանագրությունների շուրջ 
քննարկումները, հաշտեցման ուղիներ փնտրել՝ ներառյալ բաց 
սահմանները, դիվանագիտական հարաբերությունների 
հաստտաում եւ 1915թ. իրադարձությունների շուրջ երկխոսության 
հաստատումը։ 
Հիշատակի այս օրը մենք բարձր ենք գնահատում մարդկանց, որ 
խիզախորեն ուսումնասիրում են պատմությունը՝ ձգտելով 
փոխըմբռնման եւ բարի կամքի հասնել։ 
Ես միանում եմ բոլոր կանադացիներին, հատկապես հայազգի, 
հիշելով անցյալը եւ խաղաղության ու փոխադարձ հարգանքի վրա 
հիմնված ապագայի հույս փայփայելով։  
 

Գերմանիայի նախագահը խոսել է նաեւ 
Ցեղասպանության մեջ Գերմանիայի ունեցած 

մեղքից 
21:12, 23.04.2015 

 
Գերմանիայի նախագահ Յոահիմ Գաուկը Օսմանյան կայսրության 
տարածքում տեղի ունեցածը որակեց որպես ցեղասպանություն եւ 
միաժամանակ բարձրացրեց դրանում Գերմանիայի ունեցած մեղքի 
բաժնի հարցը, գրում է Tagesspiegel-ը։ 
Բեռլինի մայր տաճարում ցեղասպանության զոհերի հիշատակին 
նվիրված  էկումենիկ աղոթքից հետո նախագահն իր ելույթում ասել 
է հետեւյալը. «Այս դեպքում մենք՝ գերմանացիներս, պետք է 
կոլեկտիվ պատասխանատվություն կրենք եւ անգամ գիտակցենք 

մեղքի մեր բաժինը Հայոց ցեղասպանության մեջ»,- հայտարարել է 
Գաուկը նկատի ունենալով Գերմանական կայսրության 
զինվորականներին, որոնք մասնակցել էին հայերի 
տեղահանություններին։ 
Գաուկը բառացի մեջբերել է ապրիլի 24-ին Բունդեսթագում 
քվեարկության դրվելիք որոշման տեքստը. «Մեր այսօրվա 
գիտակցության եւ  անցյալ դարի քաղաքական եւ հումանիտար 
ողբերգությունների ֆոնին այսօր ավելի քան պարզ է, որ հայերի 
ճակատագիրը զանգվածային սպանությունների, էթնիկ զտումների, 
տեղահանությունների եւ այո, ցեղասպանությունների օրինակ է, 
որոնցով այդպես սարսափելի կերպով նշանավորվեց 20-րդ դարը»։ 
 

Գերմանիայի նախագահն արտասանեց 
ցեղասպանություն բառը 

23.04.2015 
Այսօր՝ ապրիլի 23-ին Գերմանիայի մայրաքաղաք Բեռլինի մայր 
տաճարում 1915թ. Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին 
նվիրված էկումենիկ աղոթքից հետո ելույթ է ունեցել  Գերմանիայի 
նախագահ Յոահիմ Գաուկը, որը իր հիշատակի խոսքում Օսմանյան 
կայսրության տարածքում հայերի, արամեացիների եւ Պոնտոսի 
հույների սպանությունները որակել է որպես ցեղասպանություն։ Այս 
մասին տեղեկացնում է Գերմանիայի նախագահի պաշտոնական 
կայքը։ 
 

Գերմանիայի նախագահ Յոախիմ Գաուկի 
ելույթի տեքստն ամբողջությամբ 

24.04.2015 
Մեր այսօրվա գիտակցության եւ  անցյալ դարի քաղաքական եւ 
հումանիտար ողբերգությունների ֆոնին այսօր ավելի քան պարզ է, 
որ հայերի ճակատագիրը զանգվածային սպանությունների, էթնիկ 
զտումների, տեղահանությունների եւ այո, ցեղասպանությունների 
օրինակ է, որոնցով այդպես սարսափելի կերպով նշանավորվեց 20-
րդ դարը: Այս մասին ապրիլի 23-ին Գերմանիայի մայրաքաղաք 
Բեռլինի մայր տաճարում 1915թ. Հայոց ցեղասպանության զոհերի 
հիշատակին նվիրված էկումենիկ աղոթքից հետո իր ելույթում 
հայտարարել է  Գերմանիայի նախագահ Յոահիմ Գաուկը: 
Ներկայացնում ենք ելույթի տեքստն ամբողջությամբ։ 
Հայոց, արամեացիների եւ Պոնտոսի հույների նկատմամբ 
իրականացված ցեղասպանության հիշատակման առիթով 
Գերմանիայի Ավետարանական Եկեղեցու, Կաթոլիկ Եկեղեցու 
Գերմանիայի եպիսկոպոսաց ժողովի եւ Հայ Առաքելական Եկեղեցու 
գերմանահայոց թեմի կողմից Բեռլինի Տաճարում մատուցված 
էկումենիկ պատարագ։ 
23-ը ապրիլի, Բեռլինի Տաճար 
Դիմում ներկաներին 
Այս ժամին մենք ոգեկոչում ենք հայ ժողովրդի հարյուրհազարավոր 
այն զավակներին, ովքեր մեկ դար առաջ ծրագրված եւ կանոնավոր 
սպանությունների զոհ դարձան: Կին թե տղամարդ, երեխա թե ծեր՝ 
անխտիր տեղահանվեցին, բռնեցին աքսորի ճամփան, առանց որեւէ 
պաշտպանության ու առանց սննդի քշվեցին տափաստաններ ու 
անապատներ, ողջ-ողջ այրվեցին, տանջամահ եղան, դաժանաբար 
ծեծվեցին ու սպանվեցին: 
Այս ծրագրված եւ հաշվարկված հանցագործությունը հայերին 
պատուհասեց մեն միակ պատճառով՝ նրանք հայ էին: Նմանապես 
այն պատուհասեց իրենց բախտակիցներին՝ Պոնտոսի հույներին, 
ասորիներին կամ արամեացիներին:Մեր նորօրյա գիտակցությամբ 
եւ անցած տասնամյակների քաղաքական ու հումանիտար 
սարսափների հեռապատկերին մեզ համար այսօր ակնհայտ է՝ 
հայերի ճակատագիրը քսաներորդ դարն այնքան սարսափելի 
կերպով բնորոշող զանգվածային բնաջնջումների, էթնիկ զտումների, 
տեղահանությունների, եւ անգամ ցեղասպանությունների 
պատմության օրինակ է: 
Այս հանցագործությունները կատարվեցին պատերազմների 
ստվերում. 
պատերազմը նաեւ օրինականություն ապահովեց այս 
հանցանքների համար: Այսպես պատահեց հայերի հետ Առաջին 
համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, եւ այսպես պատահեց 
այլ վայրերում հետագա հարյուր տարիներին եւ ցայսօր ժամանակ 
առ ժամանակ տեղի է ունենում շատ այլ կրոնական եւ ազգային 
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Լույս Ամսագիր 
փոքրամասնությունների հետ: Նրանց լրտեսներ էին անվանում, 
օտար իշխանությունների գործակալներ, ազգային միաբանությանը 
սպառնացող խառնակիչներ, դասակարգային կամ ռասսայական 
թշնամիներ, հիվանդության օջախ՝ ազգի մարմնում: Մենք 
ոգեկոչում ենք զոհերին, որպեսզի նրանք եւ նրանց ճակատագիրը 
չմոռացվեն:  Մենք հիշեցնում ենք նրանց մասին՝ ի սեր իսկ նրանց:  
Սա ամենից առաջ հիշեցում է յուրաքանչյուր մարդու անօտարելի 
արժանապատվության մասին: Այս արժանապատվությունը չի 
կարող ոչնչացվել, բայց նրա դեմ անվերջ կարելի է մեղանչել՝ 
արհամարհելով ու տրորելով այն: 
Մենք հիշեցնում ենք զոհերի մասին, որպեսզի նրանք ոգեկոչման մեջ 
վերստին ձայն ստանան, որ պատմվի նրանց պատմությունը, այն 
պատմությունը, որն ամեն կերպ պետք է մոռացվեր: Այո', մենք 
հիշատակում ենք զոհերին նաեւ ի սեր մեզ: Մեր սեփական 
մարդկայնությունը մենք կարող ենք պահպանել միայն այն 
դեպքում, եթե ոչ միայն հաղթողներն ուղղորդեն պատմությունն ու 
մեր՝ ապրողներիս հիշողությունը, այլեւ կեղեքվածներն ու 
կորուսյալները, մատնվածներն ու ոչնչացվածները: 
Զոհերի հիշատակումը, սակայն, լիարժեք չի լինի, եթե չխոսվի նաեւ 
ոճրագործների մասին: Առանց ոճրագործների զոհեր չեն լինում: 
Ոճրագործները՝ Օսմանյան կայսրության այն ժամանակվա 
ղեկավարները եւ նրանց գործակիցները, ինչպես առհասարակ 
լինում է ռասսիստական, էթնիկ կամ կրոնական շարժառիթներով 
զանգվածային սպանդի բոլոր կազմակերպիչների  դեպքում, 
մոլեռանդորեն համոզված էին իրենց գործողության ճշմարտության 
մեջ: Երիտթուրքական գաղափարախոսությունն էթնիկ առումով 
համասեռ, կրոնական առումով միասնական ազգային պետության 
մեջ էր փնտրում կործանվող Օսմանյան կայսրության մեջ կողք 
կողքի եւ իրար հետ ապրող տարբեր ազգերի ու կրոնների 
գոյակցության անհետացող ավանդույթի այլընտրանքը: 
Տարբերակումն ըստ ազգային խմբերի, էթնիկ զտումներն ու 
տեղահանությունները հաճախ էին խոսում քսաներորդ դարի 
սկզբին կազմավորվող ազգային պետությունների մութ կողմերի 
մասին: Բայց միատարրության ու մաքրապաշտության 
գաղափարախոսությունները ոչ հազվադեպ են հանգուցալուծվում 
մերժման ու տեղահանման եւ որպես վերջնահետեւանք՝ 
սպանության հանցանքի մեջ: 
Օսմանյան կայսրությունում դրանից թափ առավ ցեղասպանական 
մի ընթացք, որի զոհը դարձավ հայ ժողովուրդը: 
Մենք այժմ անհրաժեշտաբար քննարկում ենք, թե որ անվանումն 
առավել կպատշաճեր հարյուր տարի առաջ տեղի ունեցածին: 
Աչալուրջ ենք, սակայն, որ այս քննարկումը չսահմանափակվի մեկ 
եզրույթին վերաբերվող տարբերություններով: Ամենից առաջ 
կարեւոր է անգամ հարյուր տարիներ անց ճանաչել, ցավել եւ սգալ 
մի ժողովրդի հանդեպ ծրագրված բնաջնջումն իր ողջ սարսափելի 
իրականությամբ: Այլապես կկորցնենք մեր ուղենիշային 
կողմնացույցը եւ հարգանքը մեր իսկ նկատմամբ: 
Եթե մենք պատմությունը գնահատելիս հասնենք փոխըմբռնման, 
եթե մենք բարձրաձայնենք անարդարությունը, անգամ եթե դա արել 
են մերոնք, եթե մենք հավասարապես հավաստենք, ինչու ոչ՝ մեր 
կյանքի օրինակով ապացուցենք, որ հարգում ենք արդարությունն ու 
մարդու իրավունքները, ապա կպահպանենք զոհերի 
արժանապատվությունը եւ միասնական մարդասիրական հիմք 
կստեղծենք ներքին եւ սահմանանց համակեցության համար: 
Հիշելով՝ մենք ներկայում ապրողներից ոչ ոքի մեղադրյալի աթոռին 
չենք գամում: 
Այն ժամանակվա ոճրագործներն այլեւս չեն ապրում, եւ նրանց 
զավակներին ու թոռներին չպետք է վերագրվի նրանց մեղքը: Այն 
ինչ, սակայն, իրավացիորեն կարող են ակնկալել զոհերի 
հետնորդները՝ պատմական իրողությունների ճանաչումն ու դրանով 
նաեւ պատմական մեղքի ճանաչումն է: Այսօրվա սերնդի 
պատասխանատվությունն է պարտավորված զգալ վարելու 
այնպիսի քաղաքականություն, որը հարգի եւ պաշտպանի 
յուրաքանչյուր անհատի, ինչպես նաեւ յուրաքանչյուր 
փոքրամասնության կյանքի իրավունքն ու մարդու իրավունքները: 
Հայերի պարագայում, այսպիսով, մենք որեւէ այլ սկզբունքի չենք 
հետեւում, քան խոր մարդկային կենսափորձի սկզբունքն է. մենք 
չենք կարող ազատվել մեղքից, եթե ժխտենք այն, վանենք այն 
մեզնից կամ թերարժեւորենք այն: Մենք Գերմանիայում 
դժվարությամբ եւ մասամբ ամոթալի հապաղումով սովորեցինք 
հիշատակել նացիոնալսոցիալիզմի հանցանքները, հատկապես 

Եվրոպայի հրեաների դեմ հալածանքն ու նրանց բնաջնջումը: 
Սովորեցինք նաեւ տարբերակել ոճրագործների մեղքը, որն 
անվերապահորեն պետք է ճանաչվի, հետագա սերունդների՝ հանուն 
պատշաճ հիշատակման կրելիք պատասխանատվությունից: 
Հայ ժողովրդի սպանության հիշատակումը նաեւ այստեղ մեզ մոտ՝ 
Գերմանիայում, իր խոր իմաստն ու հստակ արդարացումն ունի: 
Մեր կողքին ապրում են հայերի եւ թուրքերի սերունդներ՝ ամեն 
մեկն իր առանձին պատմությամբ: Խաղաղ գոյակցության համար, 
սակայն, կարեւոր է, որ ամենքը կողմնորոշվեն անցյալի 
վերաիմաստավորման միեւնույն լուսավորական սկզբունքներով: 
Այս պարագայում նաեւ մենք՝ գերմանացիներս, ընդհանուր առմամբ 
դեռ պետք է անդրադառնանք վերաիմաստավորման գործին, 
հատկապես՝ երբ խոսքը հայերի հանդեպ իրականացված 
ցեղասպանության մեջ ունեցած մեր բաժին 
պատասխանատվությանը, որոշ հանգամանքներում անգամ 
մեղսակցությանն է վերաբերում: Այդ գերմանացի զինվորականներն 
էին, որ մասնակցում էին տեղահանությունների կազմակերպմանն 
ու որոշ դեպքերում նաեւ իրագործմանը։ 
ՀԱյերի իրականացվող գործողությունների մեջ վերջիններիս 
բնաջնջումը հստակորեն կանխազգացած գերմանացի դիտորդների 
եւ դիվանագետների զգուշացումները շրջանցվում ու անտեսվում 
էին: Քանզի Գերմանական կայսրությունը չէր ցանկանում վտանգել 
հարաբերություններն իր օսմանյան դաշնակցի հետ: Ռայխսկանցլեր 
Բեթման Հոլվեգը, ում հատուկ հանձնակատարն ամենայն 
մանրամասնությամբ տեղեկացրել էր հայերի դեմ հետապնդումների 
մասին, 1915թ. դեկտեմբերին կարճ ու հատու նշում է. «Մեր միակ 
նպատակը Թուրքիային մինչեւ պատերազմի ավարտը մեր կողքին 
պահելն է, կարեւոր չէ, թե այդ ընթացքում հայերը կկործանվեն, թե 
ոչ»: 
Բայց հենց գերմանացիներն էին նաեւ, ամենից առաջ՝ մեծ նվիրյալ 
Յոհաննես Լեփսիուսը, ում հրապարակախոսական 
գործունեության շնորհիվ հայոց տառապանքը հայտնի դարձավ 
աշխարհին: Սանիտարական ծառայության սպա Արմին Թեոֆիլ 
Վեգներն էր, ով իր լուսանկարներով վավերացրեց եւ պատերազմի 
ավարտից հետո Գերմանիայում կազմակերպած իր 
դասախոսություն-ցուցադրություններով պատմեց հայոց 
ճակատագրի մասին: Ավստրիացի Ֆրանց Վերֆելը, ով իր «Մուսա 
լեռան քառասուն օրը» վեպով գեղարվեստական հուշակոթող 
կանգնեցրեց այն դիմադրությանը, որ հայ ժողովուրդը ցույց տվեց 
իր հանդեպ ծրագրված բնաջնջմանը: Լույս տեսնելուց հետո գիրքը 
շատ արագորեն՝ 1933թ. արգելվեց. Բիալիստոկի եւ Վիլնիուսի 
հրեական գետտոներում, սակայն, այն կարդում էին որպես 
կանխանշան հրեաներին սպասվելիք դեպքերի: Երկու կողմն էլ՝ թե' 
Երրորդ Ռայխի գրաքննիչները, թե' հրեաներն, այսպիսով, 
ճշգրտորեն ընկալել էին գիրքն ու դրանում պատմվող 
պատմությունը: 
Երբ Ադոլֆ Հիտլերն իր՝ 1939թ. օգոստոսի 22-ի մարտական 
հրամանում գերմանական ցամաքային զորախմբերի գլխավոր 
հրամանատարներին հրամայում է հարձակվել լեհերի վրա՝ 
բացատրելով իր պլանները՝ «առանց խղճալու մահվան գիրկն 
ուղարկել լեհական ծագմամբ եւ լեհախոս թե' տղամարդ, թե' կին, 
թե' երեխայի», հավաքական անտարբերության ակնկալիքով իր 
խոսքը եզրափակում է հռետորական այս հարցով. «Ո՞վ է այսօր դեռ 
խոսում հայերի բնաջնջումից»։ 
Մե'նք ենք խոսում այդ մասին: Այսօր էլ՝ հարյուր տարի անց, մենք 
հստակ գիտակցումով խոսում ենք այդ մասին. այդ մասին եւ 
մարդկության ու մարդկային արժանապատվության դեմ 
կատարված այլ հանցանքների մասին: Մենք դա անում ենք, 
որպեսզի Հիտլերն իրավացի դուրս չգա: Մենք անում ենք դա, 
որպեսզի ոչ մի բռնապետ, ոչ մի բռնակալ եւ ոչ ոք, ով օրինական է 
համարում էթնիկ զտումները, չկարողանա ակնկալել, որ իր 
գործողությունները կանտեսվեն ու կմոռացվեն: 
Այո', մենք շարունակում ենք խոսել նաեւ տհաճ 
տեղյակության, պատասխանատվությունից խուսափելու եւ հին 
մեղքի մասին: Մենք դա չենք անում՝ կապվելու համար անցյալի 
ճնշող իրողություններին, այլ՝ որպեսզի արթուն լինենք եւ 
ժամանակին արձագանքենք, երբ բնաջնջումն ու ահաբեկչությունը 
սպառնում են մարդկանց ու ժողովուրդներին:Լավ է, երբ մենք 
միասնաբար ենք հիշում՝ առանց դավանանքային ու կրոնական, 
լեզվական, էթնիկ ու պետական սահմաններով բաժանված լինելու: 
Այսօր մենք երախտապարտ ենք հիշատակման եւ հաշտեցման այն 
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Լույս Ամսագիր 
ազդակների համար, որոնք ստացվում  են ողջ աշխարհից: 
Հատկապես ուրախ եմ թուրքերի եւ հայերի միջեւ փոխըմբռնման եւ 
միմյանց ընդառաջ գալու յուրաքանչյուր քաջալերող դրսեւորման 
համար: Ոչ ոք չպետք է վախենա ճշմարտությունից: Միայն 
միասնաբար մենք կարող ենք հաղթահարել այն, ինչ տրոհել ու 
տրոհում է մեզ: Միայն միասնաբար մենք կարող ենք լավ ապագա 
ունենալ այս մեկ ու մեզ բոլորիս վստահված աշխարհում: 
 

Վլադիմիր Պուտինը՝ Երեւանում.  
Մենք ձեզ հետ ենք  

24.04.2015 
Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում կայացած սգո արարողության 
ժամանակ ելույթի ընթացքում Ռուսաստանի ղեկավարը հիշեցրեց, 
որ Հայոց ցեղասպանության հետեւանքով 1.5 մլն հայ է զոհվել, 
ավելի քան 600 հազար մարդ բռնի տեղահանության եւ 
հետապնդումների է ենթարկվել:  
«Սիրիելի բարեկամներ, հարգելի տիկնայք եւ պարոնայք։ 
Շնորհակալ եմ Հայաստանի նախագահ Սերժ Ազատի Սարգսյանին՝ 
այսօրվա սգո միջոցառումներին մանսակցելու հրավերի համար։ 
Մենք անկեղծորեն ապրումակցում ենք հայ ժողովրդին, որը 
վերապրել է մարդկության պատմության ամենասարսափելի 
ողբերգություններից մեկը։ Ավելի քան մեկուկես միլիոն խաղաղ 
անձինք սպանվեցին, անդամախեղվեցին, իսկ 600 հազարից աելին 
աքսորվեցին իրենց տներից, ենթարկվեցին զանգվածային 
հալածանքների։ Ավերվեցին ճարտարապետության եւ հոգեւոր 
սրբությունների բազում ագին հուշարձաններ, այրվեցին հինավուրց 
գրքեր եւ անգին ձեռագրեր։ 
1915թ. իրադարձությունները ցնցեցին ողջ աշխարհը, իսկ 
Ռուսաստանում ընդունվեցին որպես սեփական ցավ։ Հարյուր 
հազարավոր, միլիոնից ավելի անզեն եւ տնազուրկ հայեր 
ապաստան գտան Ռուսական կայսրության տարածքում եւ 
փրկվեցին։ 
Հենց ռուսական դիվանագիտությունը հասավ հայ ժողովրդի 
նկատմամբ բռնության միջազգային դատապարտման։ 
Արտգործնախարար Սերգեյ Սազոնովի նախաձեռնությամբ 
Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Մեծ Բրիտանիան (Ֆրանսիայի 
նախագահը քիչ առաջ հիշատակեց դա)համատեղ 
հայտարարությունում տեղի ունեցածն անվանեցին մարդկության 
եւ քաղաքակրթության դեմ հանցագործություն։ 
Նշեմ, որ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի եղբայրական 
ժողովուրդների հարաբերությունները մշտապես առանձնացել են 
հոգեւոր մտերմությամբ ե փոխօգնությամբ։ Այդպես եղել է 
հարյուրամյա վաղեմության ողբերգական իրադարձությունների, 
Մեծ Հայրենական պատերազմի, Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի 
ժամանակ։ 
Եւ այսօր մենք սգում ենք հայ ժողովրդի հետ։ 
Ռուսաստանի հարյուրավոր քաղաքներում ավելի քան երկու հազար 
հիշատակի միջոցառումներ են անցկացվում։ Դրանց մասնակցելու 
են ոչ միայն ՌԴ հայ համայնքի անդամներ, որոնց թիվը հասնում է 
գրեթե երեք միլիոնի, այլեւ այլ ազգերի տասնյակ հազարավոր 
ներկայացուցիչներ: 
Ռուսաստանի դիրքորոշումը եղել եւ մնում է հետեւողական: Մենք 
միշտ կարծել ենք, որ զանգվածային սպանությունները չեն կարող 
արդարացում ունենալ։ 
Ռուսաստանը մասնակիցն ու նախաձեռնողն է մի ամբողջ շարք 
միջազգային իրավական ակտերի, որոնք հիմք են դրել 
ժամանակակից միջազգային քրեական իրավունքին, այդ թվում 
ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման 
կոնվենցիային։ 
Միաջզգային հանրությունը պարտավոր է անել ամեն ինչ, որ 
անցյալի ողբերգական իրադարձությունները չկրկնվեն, որ բոլոր 
ժողովուրդները կարողանան ապրել խաղաղության եւ 
համաձայնության մեջ՝ չիմանալով սարսափը, որին հանգեցնում են 
կրոնական թշնամության, ագրեսիվ ազգայնամոլության եւ 
այլատյացության հրահրումը։ 
Ցավոք, այժմ աշխարհի բազում տարածաշրջաններում կրկին գլուխ 
է բարձրացնում նեոֆաշիզմը, իշխանության են ձգտում 
արմատական ազգայնականները, ուժ է հավաքում 
հակասեմիթականությունը, մենք տեսնում ենք նաեւ 
ռուսատյացության դրսեւորումներ։ Պետք է հարց տալ, ինչու է դա 

տեղի ունենում եւ որն է դրա պատճառը։ Եւ աշխարհի 
ճգնաժամային կետերում ցանկացած գործողությւոնից առաջ պետք 
է մտածել՝ ինչ կլինի հետո, մտածել հետեւանքների մասին։ 
Միաժամանակ, հիշելով անցած տարիների ողբերգական 
իրադարձությունները, մենք պետք է լավատեսորեն առաջ նայենք, 
հավատալ բարեկամության, բարիդրացիության եւ փոխօգնության 
գաղափարներին, սովորել բարություն եւ համաձայնություն, մեկս 
մյուսին հարգելու, իրար շահերը հարգելու իմացություն։ Միայն 
այդպես կարելի է աշխարհն  ավելի լավտ, կայուն եւ անվտանգ 
դարձնել։ 
Մենք ձեզ հետ ենք»: 
 

Օլանդ. Մենք Թուրքիայից այլ խոսք ենք 
սպասում 

24.04.2015 
Հայոց ցեղասպանության հետ կապված Թուրքիայում արդեն շատ 
կարեւոր խոսքեր են հնչել, բայց մենք այդ երկրից այլ՝ հայ ժողովրդի 
ցավը կիսող բառեր ենք սպասում: Այս մասին Ծիծեռնակաբերդի 
հուշահամալիրում Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին 
ապրիլի 24-ին կայացած սգո արարողության ժամանակ 
հայտարարեց Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը: 
Իր ելույթում նախագահ Օլանդը նշեց. 
«Խոնարհվում եմ Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի 
առջեւ, մենք երբեք չենք մոռանա այն, ինչ վերապրել է հայ 
ժողովուրդը: 100 տարի առաջ ոչնչացնող ատելությունը կոտորեց 
բնակչության կեսին միայն այն պատճառով, որ նրանք հայ էին: 
Սակայն նրանք չհաջողվեց ծրագրածն ավարտին հասցնել, քանի որ 
դուք այստեղ եք, դուք ապրում եք, հիշողություն ու ճանաչման 
հասնելու ցանկություն ունեք: 
Ցեղասպանությունը սկսվեց հայ մտավորականության ոչնչացմամբ. 
1915 թվականի ապրիլի 23-ի լույս 24-ի գիշերը սպանվեցին հայ 
մտավորականության 650 ներկայացուցիչներ: Դա սկիզբ դրեց 
հայերի ոչնչացման եւ դեպի անապատներ աքսորման 
ճակատագրական մեխանիզմին: Սկսած 1915 թվականից 
Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան եւ Ռուսաստանը համատեղ 
հռչակագրով դատապարտեցին այդ գործողությունները՝ այդ 
արյունալի իրադարձությունները բնորոշելով որպես մարդկության 
դեմ հանցագործություն: Առաջին անգամ օգտագործվեց 
«մարդկության դեմ հանցագործություն» եզրույթը: 
Ֆրանսիան ընդունեց փրկված հայերի մի մասին միակ բեռով՝ 
ողբերգությամբ: Հայերը պատերազմների ժամանակ պաշտպանել 
են Ֆրանսիան՝ երբեք չմոռանալով իրենց արմատների մասին: Չեմ 
կարող չմտածել իմ հայազգի հայրենակիցների մասին. 
գիտնականներ, նկարիչներ, մարզիկներ, արտիստներ, ինչպիսին է 
Շառլ Ազնավուրը: Նրանք մեր ընդհանուր հպարտությունն են: 
Ֆրանսիայում մենք միշտ հիշում ենք այն մասին, ինչ տեղի ունեցավ 
հայերի հետ, Փարիզում տեղադրված է Կոմիտասի կիսանդրին՝ ի 
հիշատակ Ցեղասպանության զոհերի, եւ այսօր, օրվա երկրորդ 
կեսին, Լիոնում Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի 
միջոցառում է տեղի ունենալու, ներկայացվելու է նոր հուշակոթող՝ 
36 սյուներով: 
1.5 մլն հայերի ոչնչացումից հետո, որը նախկինում անհնար էր 
ներկայացնել եւ ձեւակերպել, հրեական ծագմամբ լեհ Լեմկինն այդ 
իրադարձությունները բնորոշեց ցեղասպանություն: 
2001 թվականին Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձեւ 
ընդունվեց, որը հաստատեց ակնհայտը, որը վաղուց հայտնի էր 
պատմաբաններին: Այդ օրենքն անհրաժեշտ էր, քանի որ միայն դա 
կարող է մեղմել բոլոր նրանց ցավը, ովքեր այսօր ապրում են, մենք 
չպետք է վերադառնանք անցյալի սխալներին, եւ այդ օրենքը 
համապատասխանում է Ֆրանսիայի Հանրապետության 
արժեքներին: Մենք տարբերություն չենք դնում Ռուանդայի, 
Կամբոջայի եւ Տանզանիայի ցեղասպանությունների միջեւ, այդ 
պատճառով ես թույլ եմ տվել բացել Ռուանդային վերաբերող 
արխիվները: Անընդունելի է, որ քրիստոնյաներին ոչնչացնում են 
միայն այն պատճառով, որ նրանք քրիստոնյա են, 
մահմեդականներին ոչնչացնում են միայն այն պատճառով, որ 
նրանք մահմեդական են, հրեաներին ոչնչացնում են միայն այն 
պատճառով, որ նրանք հրեա են: Այսօր Մերձավոր Արեւելքում 
կանոնավոր կերպով ոչնչացումներ են տեղի ունենում, որի 
թիրախում են նաեւ Սիրիայի հայերը, քրդերը: Շատերը կարող են 
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Լույս Ամսագիր 
սպանվել, եւ դրանում մեղավոր կլինի մեր անտարբերությունը: Այդ 
ժողովուրդներն ամբողջ Արեւելքի հարստությունն են, մենք պետք է 
նրանց համերաշխություն հայտնենք, բոլոր ժողովրդավարական 
երկրները պետք է աջակցեն նրանց: Ֆրանսիան դասեր չի տալիս, 
բայց մենք գիտենք պատմության կշիռը, մենք հրաշալի եւ ծանր 
ժամանակներ ենք ունեցել: 
Ցեղասպանությունը հիշելը չի նշանակում դատավարություն սկսել, 
դա նշանակում է հարգանքի տուրք մատուցել զոհվածների 
հիշատակին, որպեսզի այլեւս երբեք այդ ողբերգությունը չկրկնվի: 
Ֆրանսիայի պարտականությունն էր Ցեղասպանությունը 
ճանաչելը: Մեր ներկայությունը Երեւանում մեր զգացմունքները 
հանգստացնելու համար են, որպեսզի ամբողջ աշխարհում 
հաղթանակի փոխըմբռնումը: Մենք կցանկանայինք, որպեսզի 
Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ սահմանները բաց լինեին, 
որպեսզի այդ երկու ժողովուրդները մերձենան: 
Ցանկանում եմ նաեւ անդրադառնալ ղարաբաղյան 
հակամարտության կարգավորման խնդրին: Ֆրանսիան՝ ԵԱՀԿ 
Մինսկի խմբի իր գործընկերների հետ, պետք է նպաստի 
հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը: Մենք խաղաղության 
կոչ ենք անում, եւ ես ճանաչում եմ Հայոց ցեղասպանությունը՝ 
որպես խաղաղության ակտ»: 
  

Սերբիայի նախագահ. Իրավունք ունե՞նք 
չհարգել Հայոց ցեղասպանության զոհերի 

հիշատակը  
24.04.2015 
Սերբ ժողովուրդը հասկանում է Օսմանյան կայսրությունում հայերի 
հետ տեղի ունեցածը: Այդ մասին այսօր՝ ապրիլի 24-ին, ելույթ 
ունենալով Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրում, 
հայտարարել է Սերբիայի նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչը: 
Նրա խոսքով՝ տեղի է ունեցել հրեշավոր Ցեղասպանություն: 
«Իրավունք ունե՞նք, արդյոք, չհարգել Հայոց ցեղասպանության 
զոհերի հավաքական հիշատակը: Պատմական ճշմարտության 
ժխտումը բացասաբար է ազդում իրազեկության մակարդակի վրա: 
Մենք այստեղ չենք եկել ինչ-որ մեկին դեմ կամ կողմ լինելու համար, 
այլ հարգելու Հայաստանի ժողովրդի զոհերի հիշատակը», -  ընդգծել 
է Սերբիայի նախագահը: 
Տոմիսլավ Նիկոլիչը նշել է, որ ժամանակակից աշխարհում շատ 
հաճախ մանիպուլացնում են «ցեղասպանություն» եզրույթը: 
«Կարո՞ղ էինք մենք այսօր այստեղ ներկա չգտնվել եւ դավաճանել 
նրանց, ովքեր արյունոտ անցյալից հավատում են, որ միայն 
ճշմարտությունը կփրկի մեզ: Ոչ, մենք չէինք կարող եւ չէինք 
համարձակվի ներկա չգտնվել: Մենք թույլ չենք տա, որպեսզի 
պարտադրված քաղաքական կոռեկտությունը ցավ պատճառի 
աշխարհի մարդկանց: Անկախ դավանանքից, լեզվից եւ ռասայից՝ 
մենք աշխարհի քաղաքացիներ ենք եւ պետք է միավորենք մեր 
ուժերը՝ գլոբալ մարտահրավերներին պատասխանելու համար», - 
ասել է Նիկոլիչը: Նա ընդգծել է, որ Սերբիան հավատում է 
քաղաքականության միայն այդ իմաստին, եւ մարդկային կյանքի 
նկատմամբ հարգանքն այլընտրանք չունի: 
 
Կիպրոսի նախագահ. Հայաստանն էլ, Կիպրոսն 

էլ անպատժելիության զոհեր են  
12:00, 24.04.2015 

 
Հայաստանի եւ Կիպրոսի պատմությունները փոխշաղկապված են։ 
Ադ մասին Ծիծեռնակաբերդի արձունքում ասել է Կիպրոսի 
նախագահ Նիկոս Անաստասիադիսը։ 
«Մենք այստեղ ենք շատ առաջատար գործիչների հետ միասին, հայ 
ժողովրդի հետ միասին հարգանքի տուրք մատուցելու զոհերի 
հիշատակին։ Շատ դրական է, որ Կիպրոսն ու Հայաստանը 

միասնաբար են դատապարտում Ցեղասպանության 
ոճրագործներին։ Կիպրոսն աաջիններից էր, որ ճանաչեց 
Ցեղասպանությունը»,- նշել է Կիպրոսի նախագահը՝ հավելելով, որ 
յուրաքանչյուրիս ներկայությունը նպատակ է վառ պահել այս 
ողբերգության զոհերի հիաշատակը, ուղերձ հղել, որ 
անպատժելիությունը չի կարող անպատիժ մնալ։ 
«Հայաստանն էլ, Կիպրոսն էլ անպատժելիության զոհեր էր, մեր 
պատմությունները փոխշաղկապված են։ Չեմ կարող չհիշատակել, 
որ 100 տարի առաջ Կիլիկիայի ջարդերից հետո հայ 
փախստականների նավերը՝ բեռնված բազմաթիվ անձանցով, 
ապահով ապաստան գտան Կիպրոսում։ Կիպրոսցիները հպարտ են, 
որ այդ փախստականների թոռներն ու երեխաները Կիպրոսի 
հասարակության աշխույժ անդամներ են, իրենց ծագումը 
պաշտպանում են արժանապատվորեն։ Ժամանակն է, որ 
պատմական փաստերը ճանաչվեն, դա կարեւոր է նաեւ հարեւան 
երկրի հետ հարաբերությունների կարավորման համար»,- ասել է 
Նիկոս Անաստասիադիսը։ 
«Մենք այստեղ ենք, որ հարգանքի տուրք մատուցենք հայ 
ժողովրդին, որը իր ուժով կարողացավ կենդանի մնալ միլիոնավոր 
նախնիների կյանքի գնով։ Մեծ Եղեռնը հիշելը, վերապրողների 
ուժին հարգանքի տուրք մատուցելը շատ կարեւոր է, եւ ողջ 
մարդկությունն է կրում այդ պարտավորությունը։ Մենք հիշում ենք 
ու պահանջում»,- ամփոփել է Կիպրոսի նախագահը։ 
 

Իրաքի Քուրդիստանի խորհրդարանում 
Ցեղասպանությունը ճանաչող օրինագիծ է 

ներկայացվել 
25.04.2015 

 
Ինչպես տեղեկացնում է Քուրդստանի Rudaw կայքը, Քուրդիստանի 
ինքնավար հատվածի խորհրդարանի հայ պատգամավոր Երվանդ 
Նիսան Մարկոսը 1915-ին տեղի ունեցածը որպես 
ցեղասպանություն ճանաչող օրինագիծ է մտցրել։ 
Նշվում է, որ Քուրդիստանի խորհրդարանի անդամների մեծ մասն 
աջակցում է Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող նախագծին։ 
Կայքը հիշեցրել է, որ Քուրդիստանի հատվածում մոտ 3 հազար 5 
հարյուր հայ է ապրում, ովքեր հիմնականում ապրում են Դոհուկին 
կից Զահոյի շրջանի Ավզինք եւ Հեֆրեսք գյուղերում։ 

 
Ատլանտայի քաղաքապետը ցավակցություն է 

հայտնել ցեղասպանության 100-ամյա 
տարելիցի առիթով 

25.04.2015 

 
Ամերկյան Ջորջիա նահանգի մայրաքաղաք Ատլանտայի 
քաղաքապետ Քեսիմ Ռիդը նամակ է հղել Ջորջիայի Հայ-ամերիկյան 
ընկերակցությանը՝ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի 
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Լույս Ամսագիր 
առիթով՝ իր ցավակցությունն հայտնելով 1.5 մլն հայ 
տղամարդկանց, կանանց ու երեխաների սպանությունների 
կապակցությամբ: Այդ մասին ասվում է Հայ դատի հանձնախմբի 
«Facebook»-ի էջում: 
«Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը ուշադրությունը է հրավիրում 
1 915-1923թթ. ընթացքում հայ ժողովրդի նկատմամբ իրագործված  
սարսափելի գազանությունների հիշատակի ամենամյա օրվան: Ես 
ողջունում եմ հայկական համայնքին այն ամենի համար, ինչ դուք 
անում եք մարդու իրավունքների առաջխաղացման եւ 
միջմշակութային փոխըմբռնման գործում: Ձեր կողմից 
ցեղասպանության եւ դրա հետեւանքների շուրջ հանրային 
երկխոսության առաջքաշումն, անկասկած, կնպաստի դրական 
միջռասայական հարաբերություններին եւ մեր հասարակությունում 
միասնականության համար ամուր հիմքերի ստեղծմանը: 
Ատլանդայի ժողովրդի անունից մենք հաստատում ենք Հայոց 
ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվան եւ դրան հաջորդող 
բոլոր օրերին արդարության եւ հանդուրժողականության 
նկատմամբ մեր հավատը: 
 
Դոնալդ Վիլսոն. Հարկավոր է փոխհատուցում 
պահանջել Հայոց ցեղասպանության համար 

25.04.2015 

 
Հարկավոր է ոչ միայն ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը, այլեւ 
փոխհատուցում վճարել: «Այբ» կրթահամալիրում ապրիլի 25-ին 
կայացած «Հայոց ցեղասպանության խնդիրների կարգավորման 
ռազմավարություն» թեմայով կլոր սեղանի ժամանակ այս մասին 
հայտարարեց ԱՄՆ 28-րդ նախագահ Վուդրո Վիլսոնի ծոռը՝ 
«Վուդրո Վիլսոնի ժառանգություն» հիմնադրամի նախագահ 
Դոնալդ Վիլսոն Բուշը: 
Նա Հայաստանին եւ Արցախին երախտագիտություն հայտնեց 
հյուրընկալության համար: Դոնալդ Վիլսոն Բուշը պատմեց, որ իր 
կինը հայ է: «Իմ հայերն ավելի շատ հայ են, քան ես՝ շոտլանդացի, 
իռլանդացի, գերմանացի եւ ամերիկացի»,- կատակեց նա: 
Նշենք, որ Դոնալդ Վիլսոն Բուշն ապրիլի 20-ին այցելել է նաեւ 
Արցախի Հանրապետություն եւ հանդիպել երկրի նախագահ Բակո 
Սահակյանի հետ: 
 

Ամերիկյան մի քանի նահանգներ 
Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի առթիվ 

բանաձեւ են ընդունել 
25.04.2015 

 
Ամերիկյան մի քանի նահանգներ Ցեղասպանության 100-րդ 
տարելիցի առթիվ բանաձեւ են ընդունել: Այս մասին նշված է Հայ 
Հադի Ամերիկայի հանձնախմբի ֆեյսբուքյան էջում: 
Վիսկոնսին նահանգի օրենսդիր մարմնում «1915-1923 թթ Հայոց 
ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի օր» անվանումով համատեղ 
բանաձեւ է ընդունվել: 

Փենսիլվանիա նահանգի գլխավոր վեհաժողովը միաձայն բանաձեւ է 
ընդունել, որով այս տարվա ապրիլի 24-ը հռչակվում է «1915-1923 
թթ Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի հիշատակի 
փենսիլվանյան օր»: 
Թեննեսի նահանգի ներկայացուցիչների պալատում նույնպես 
բանաձեւ է ընդունվել, որով այս տարվա ապրիլի 24-ը հռչակվել է 
Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի հիշատակի օր: 
Նյու Յորք նահանգի օրենսդիր ժողովը բանաձեւ է ընդունել 
«նպատակ ունենալով պայքարել պատմության 
ժխտողականության՝ Հայոց ցեղասպանության ժխտման դեմ»։ 
Դելեվեր նահանգի օրենսդիր ժողովը առաջին անգամ համատեղ 
բանաձեւ է ընդունել Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին՝ 
որպես միջազգային եւ պատմական նշանակության հարց, որը 
արդարության եւ ճշմարտության հիման վրա լուծում է պահանջում։ 
ԱՄՆ Միչիգան նահանգը նույնպես պատմական ճշմարտության 
վերականգման օգտին է։ Նահանգի ներկայացուցիչների պալատը 
բանաձեւ է ընդունել Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի 
կապակցությամբ։ 
 
Մեզ այլեւս անհնար է վախեցնել կամ շանտաժի 

ենթարկել. Սերժ Սարգսյան  
24.04.2015 

 
100 տարի առաջ այս օրը՝ Օսմանյան կայսրության մայրաքաղաք 
Կոստանդնուպոլսում եւ կայսրության այլ քաղաքներում սկսեց 
լայնորեն իրականացվել 20-րդ դարի մեծագույն 
հանցագործություններից մեկը։ Այդ մասին Ծիծեռնակաբերդում 
Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված հանդիսավոր 
միջոցառմանն ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ 
Ստորեւ ներկայացնում ենք ելույթի տեքստը. 
 
Մեծարգո՛ Նախագահներ, 
Պետությունների եւ միջազգային կազմակերպությունների 
հարգարժա՛ն ներկայացուցիչներ, 
Վեհափա՛ռ Տեր, 
Գերաշնորհ սրբազան հայրեր, 
Հարգարժա՛ն հյուրեր, 
Սիրելի՛ հայրենակիցներ, 
Այսօր մենք Ծիծեռնակաբերդի բարձունքում ոգեկոչում ենք Հայոց 
ցեղասպանության զոհերի հիշատակը: Հարյուր տարի առաջ այս 
օրը՝ ապրիլի 24-ին Օսմանյան կայսրության մայրաքաղաք 
Կոստանդնուպոլսում եւ կայսրության այլ քաղաքներում հայ 
մտավորականների զանգվածային ձերբակալություններով սկսվեց 
լայնորեն իրականացվել 20-րդ դարի մեծագույն 
հանցագործություններից մեկը: Դրան նախորդել էին հայ 
զինվորականների զինաթափումն ու կոտորածը: Այն, ինչ 
կատարվեց 1915 թվականին եւ շարունակվեց հաջորդ տարիներին, 
աննախադեպ էր իր ծավալներով եւ հետեւանքներով: 
Հայ ժողովրդի արեւմտյան հատվածը, որ հազարամյակներով ապրել 
էր իր տանը, իր բնօրրանում, իր հայրենիքում, տեղահանվեց եւ 
բնաջնջվեց համաձայն պետականորեն մշակված ծրագրի՝ բանակի, 
ոստիկանության, այլ պետական կառույցների եւ հատուկ այդ 
նպատակով բանտերից ազատ արձակված հանցագործներից 
կազմված հրոսակախմբերի անմիջական մասնակցությամբ: 
Մարդկային լեզուն անզոր է փոխանցելու այն, ինչ ապրեց մի ողջ 
ժողովուրդ: Սոսկ հայ լինելու պատճառով շուրջ մեկուկես միլիոն 
մարդ սպանվեց՝ հավերժական լռության մեջ թաքցնելով մարդկային 
ցեղի աներեւակայելի վայրագությունները: Մի մասն էլ վերապրեց՝ 
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Լույս Ամսագիր 
սեփական կյանքի օրինակով սերնդեսերունդ փոխանցելով 
պատմության պատգամը: 
Երեկ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին սրբադասեց 
Հայոց ցեղասպանության նահատակներին. նրանք այլեւս զոհեր չեն, 
այլ իրենց հեղված արյամբ մահվան եւ չարիքի հանդեպ հաղթանակ 
տարած սրբեր եւ արդարության կոչ անող երկնային զինվորներ: 
Հարգելի՛ ներկաներ, 
Ցավոք, ապրիլ ամիսն իր սեւ հետքը թողեց ոչ միայն հայ ժողովրդի, 
այլեւ ողջ մարդկության պատմության մեջ: Այդ ամիսն է համարվում 
նաեւ Հոլոքոստի, Ռուանդայում եւ Կամբոջայում իրագործված 
ցեղասպանությունների սկիզբը: Եվ այսօր, նույն ապրիլ ամսին, 
մենք Ծիծեռնակաբերդում ենք՝ Հայոց ցեղասպանության 
հուշահամալիրում՝ բարձրաձայնելու. «Թո՛ղ այսուհետ աշխարհի 
որեւէ ծայրում հուշահամալիր կանգնեցնելու կարիք չլինի՝ 
հիշատակելու պատմության նոր ամոթալի էջեր, թո՛ղ նոր 
«ծիծեռնակաբերդեր», «յադ վաշեմներ», «մահվան հովիտներ» եւ 
«գիզոզիներ» չլինեն»: 
Եվ այս պահի ուղերձը, բարձրանալով երկինք եւ միախառնվելով 
օրերս Սուրբ Աթոռում մատուցված խորախորհուրդ պատարագի 
ելեւէջներին, աշխարհի բոլոր կողմերում սփռված քույր 
եկեղեցիների միասնական ղողանջներին, թո՛ղ ցրի հարյուրամյա 
ժխտողականության խավարն ու վերջ դնի նույնիսկ մեր օրերում՝ 
21-րդ դարում, ցեղասպանության սարսափներն ապրող մարդկանց 
տանջանքներին: Սա՛ է մեզ հասած պատգամը, որ մենք պարտավոր 
ենք փոխանցել հաջորդ սերունդներին: 
Հիշողության եւ պատասխանատվության վրա խարսխված մեր 
քաղաքականության նպատակը մարդկության դեմ հետագա 
հանցագործությունների կանխարգելման արդյունավետ 
մեխանիզմների ձեւավորումն է: Եվ ինչպես իրավացիորեն նշեց 
Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը. «Չարիքի քողարկումը կամ դրա 
մերժումը նման է նրան, որ թույլ տանք վերքն առանց վիրակապելու 
շարունակի արյունահոսել»: Վերքն արյունահոսում է, որովհետեւ 
աշխարհում շատ են չեզոքությունը, լռությունը, 
ժխտողականությունը եւ պակաս՝ մարդկայնությունը: 
Բայց չէ՞ որ դարեր շարունակ հենց մարդասիրությունն ու 
մարդկայնությունն են եղել մարդու իրավունքների միջազգային 
կառուցակարգերի ձեւավորման շարժիչ ուժը: Հենց բարոյական 
մղումներով եւ համամարդկային արժեքներով տոգորված Անրի 
Դյունանը հիմք դրեց Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի 
ստեղծմանը: Հենց բարոյական արժեքներով եւ Հայոց 
ցեղասպանության սարսափազդու իրողությունից դրդված Ռաֆայել 
Լեմկինը ստեղծեց «ցեղասպանություն» եզրույթը, որը, ցավոք, 
հետագայում բազմիցս պիտի կիրառվեր: Ուշագրավ է, որ երբ 
Լեմկինին հարցնում էին, թե ինչ է ցեղասպանությունը, նա 
պատասխանում էր՝ դա այն է, ինչ պատահեց հայերի հետ: 
Այո՛, այսօր էլ քիչ չեն համամարդկային արժեքների ժխտման եւ 
պատմության խեղաթյուրման դեպքերը, որոնք նպաստում են 
նմանատիպ հանցագործությունների կրկնությանը. Մերձավոր 
Արեւելքում տիրող իրավիճակին բոլորս ենք ականատես: 
Մենք պարտավոր ենք լուծումներ գտնել նախքան մարդկությունը 
մեկ անգամ եւս կդավաճանի իր տված «այլեւս երբեք» խոստմանը: 
Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը կարծես թե դարձավ 
նման հանցագործությունների դեմ միջազգային պայքարի մի նոր 
հանգրվան. միայն վերջին շրջանում աշխարհի տարբեր երկրներ եւ 
միջազգային կառույցներ ճանաչեցին 20-րդ դարի առաջին 
ցեղասպանությունը, որոշները վերահաստատեցին այն, որոշ 
երկրներ էլ՝ քրեականացրին այն մերժելու, ժխտելու փորձերը մեկ 
համոզմունքով՝ դա է համաշխարհային պատմության մութ էջերը 
լուսավորելու եւ նման էջեր այլեւս չգրելու միակ ուղին: 
Հարգարժա՛ն հյուրեր, 
Տեղահանության եւ աքսորի տառապանքներից հետո Սիրիայի Դեր 
Զորի անապատում վախճանվեցին հարյուր հազարավոր հայեր: 
Դեր Զորում հուշարձան ու եկեղեցի էր կառուցված, որտեղ 
ամփոփված էին մեր նահատակների մասունքները: Մի քանի տարի 
առաջ այդ եկեղեցու բակում ես արտասանել եմ հետեւյալ խոսքերը. 
«Մենք ծրագրում ենք ապրել ու շատանալ: Մեզ այլեւս անհնար է 
վախեցնել կամ շանտաժի ենթարկել, որովհետեւ մենք տեսել ենք 
ամենասարսափելին: Մենք ապրելու եւ արարելու ենք 
կրկնապատիկ ուժով՝ եւ՛ մեր, եւ՛ մեր անմեղ զոհերի փոխարեն: 
Մենք նայում ենք առաջ, որովհետեւ դեռ շատ բան ունենք ասելու եւ 
տալու միմյանց, շատ բան ունենք ասելու եւ տալու աշխարհին»: Դեր 

Զորի եկեղեցու բակում, երբ հնչում էին այս բառերը, ես այսօրվա 
պես նայում էի առաջ: Անցյալ տարի այդ նույն եկեղեցին 
հուշարձանի հետ միասին ուղղակի պայթեցվեց: Մեր զոհերի 
մասունքներն ու ոսկորներն անգամ մինչեւ այսօր ոմանց հանգիստ 
չեն տալիս: 
Սա՛ է այսօրվա իրականությունը: Նաեւ այստե՛ղ է խնդրի 
արդիականությունը: 
Մարդկության հիշողությունը պատմության յուրահատուկ մաղն է, 
ուստի համամարդկային պատմությունն առանձնահատուկ 
երախտագիտությամբ է մշտապես հիշում եւ հիշատակում այն բոլոր 
մարդկանց, երկրներին եւ միջազգային կազմակերպություններին, 
որոնք, օգնության հասնելով ամենածանր պահին, փրկեցին ոչ թե 
միլիոնավոր մարդկանց ֆիզիկական գոյությունը միայն, այլեւ 
մարդկության հանդեպ մարդու սպանված հավատը։ 
Այսօր էլ Հայոց ցեղասպանությունը մերժող դաժան, բայց 
նահանջող մեքենային ողջ աշխարհում դիմակայում են խիղճն ու 
ազնվությունը։ Հենց խիղճն ու ազնվությունն են 
մերժողականության հականիշը։ Ցեղասպանության ճանաչումը 
աշխարհի տուրքը չէ հայ ժողովրդին ու նրա զոհերին։ 
Ցեղասպանության ճանաչումը մարդկային խղճի եւ արդարության 
հաղթանակն է անհանդուրժողականության ու ատելության 
հանդեպ։ 
Ուստի համայն հայության անունից շնորհակալ եմ Ձեզ, Նախագա՛հ 
Անաստասիադես, Նախագա՛հ Նիկոլիչ, Նախագա՛հ Օլանդ, 
Նախագա՛հ Պուտին, շնորհակալ եմ միջազգային ողջ հանրությանը` 
ի դեմս այստեղ ներկայացված պետությունների եւ միջազգային 
կազմակերպությունների, բոլոր նրանց, ովքեր մեր կողքին են, բոլոր 
նրանց, ովքեր կուզենային մեր կողքին լինել: Մենք շնորհակալ ենք 
աշխարհի երկրների քաղաքացիական հասարակություններին եւ 
միջազգային մամուլի ներկայացուցիչներին, որոնք բարձրաձայնել ու 
բարձրաձայնում են Հայոց ցեղասպանության ճանաչման 
կարեւորությունը: Շնորհակալ ենք այս տարի աշխարհով մեկ 
անցնող միջոցառումների ընթացքում հայ ժողովրդի կողքին 
կանգնած՝ բարի կամքի տեր բոլոր մարդկանց: Շնորհակալ ենք 
այսօր Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակում հավաքվածներին. 
նրանք ուժեղ մարդիկ են եւ ճիշտ գործ են անում իրենց հայրենիքի 
համար: 
Հայ ժողովուրդը այսուհետ եւս մշտապես կանգնելու է նրանց 
կողքին, ովքեր տառապել են մարդկության դեմ գործած 
հանցագործություններից: Ցեղասպանությունների դեմ միջազգային 
անզիջում պայքարը մեր արտաքին քաղաքականության 
անբաժանելի մասն է լինելու: 
Շնորհակալ եմ բոլորիդ, որ այստեղ եք՝ վերահաստատելու ձեր 
հանձնառությունը համամարդկային արժեքներին, ասելու, որ ոչինչ 
չի մոռացվել, ասելու, որ հարյուր տարի հետո էլ հիշում ենք եւ 
պահանջում: 
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Գերմանիայի Բունդեսթագի նախագահը հայոց 
ջարդերը ցեղասպանություն որակեց  

24.04.2015 

 
Գերմանիայի Բունդեսթագի 101-րդնիստը մեկնարկեց Հայոց 
ցեղասպանության մասին որոշման քննարկումով։ Օրակարգում 
դրված թեման կոչվում էր «1915/1916թթ. հայերի զանգվածային 
սպանություններն ու տեղահանությունները»։  
Բացման խոսքով հանդես եկավ Բունդեսթագի նախագահ Նորբերթ 
Լամերթը, որը կատարվածը նկարագրելիս օգտագործեց 
ցեղասպանություն բառը։ 
«Հարգարժա՛ն տիկնայք եւ պարոնայք, ողջունում եմ ձեզ եւ 
Բունդեսթագի հյուրերին, որոնք առաջին անգամ են 
Բունդեսթագում, եւ որոնց հրավիրել ենք նիստի առաջին կետի 
քննարկումների համար։ Բունդեսթագը ուշադրություն է հրավիրում 
պատմական դեպքերի վրա, որոնք  հետեւանքներ  թողեցին 
Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջեւ հետագա հարաբերությունների 
վրա։ Ցեղասպանությունը արժանի է խստագույն պատժի։ Այն  
բնութագրվում է որպես ազգային, էթնիկ, ռասայական եւ կրոնական 
խմբի ոչնչացում ։ 
Դա այն է, ինչ  տեղի ունեցավ ողջ աշխարհի առաջ։ Եվ դա 
ցեղասպանություն էր։ 

 
Եվ դա վերջինը չէր  20-րդ դարում։ Մեր պարտավորությունն է 
պատասխանատվություն  կրել։ Գերմանացիները իրենց  սեփական 
փորձից մյուսներին կոչ են անում սեփական պատմությանն 
առերեսվել, եթե անգամ  դա ցավալի է։ Դա հայ եւ թուրք ազգերի 
հաշտեցման  պայմանն է։ Դրանում իրենց մեղքի բաժինն ունեցան 
գերմանացիները, որոնք Օսմանյան կայսրության հետ դաշինքը  
մարդկային կյանքերից վեր դասեցին։ 

 

Պատմությունը հարկադրում է հիշել պատմական փաստերը։  
Անխուսափելի է, որ ոչ մի իրական խաղաղություն չի կարող լինել, 
քանի դեռ զոհերի սերունդները արդարություն են պահանջում՝  
հիշելով, թե ինչ է իրականում կատարվել։ Այսօրվա Թուրքիան 
պատասխանատու չէ 100 տարի առաջ կատարվածի համար, 
սակայն նա կրում է դրա հետեւանքների պատասխանատվությունը, 
ինչ դրա հետեւանքն է։ 
Ամենից առաջ նշեմ, որ սակայն եղել են շատ խիզախ քրդեր եւ 
թուրքեր, որոնք կանգնեցին հայերի կողքին՝ պատմության այս էջը 
փակելու համար։ Դրանց թվում են գրողներ, լրագրողներ, 
քաղաքապետեր, կրոնական առաջնորդներ։ Նշեմ գրականության 
նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Օրհան Փամուկին, Հրանտ Դինքին, 
որն իր  կյանքով վճարեց պատմական ճշմարտությունն ասելու 
համար։ Դրան մարդիկ են, որոնք վաստակել են մեր 
աջակցությունը։ Սրանով մենք ուզում ենք սկսել մեր այսօրվա 
քննարկումները»,- հայտարարեց Բունդեսթագի խոսնակը։ 
 

Ռուսաստանի նախագահը հարգել է 
Ցեղասպանության զոհերի հիշատակը  

24.04.2015 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը քիչ առաջ այցելել է 
Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Նրա այցով ավարտվել է 
բարձրաստիճան պատվիրակությունների  դիմավորումը 
Ծիծեռնակաբերդի բարձունքում։ Պուտինը նաեւ գրառում է արել 
Ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի հուշամատյանում։ 
Մյուս բարձրաստիճան հյուրերի նման՝  նա եւս դեղին վարդ է 
ավելացրել Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ծաղկեպսակին, 
ապա զբաղեցրել իր տեղը բարձրաստիճան հյուրերի շարքում։ 
Վերջին ծաղիկները ծաղկեպսակին ավելացրել են Հայաստանի 
նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը։ 
Հայոց ցեղասպանության փաստը ճանաչվել է մի շարք 
պետությունների կողմից։ Առաջինը 1965թ. դա արեց Ուրուգվայը, 
որի օրինակին հետեւեցին Ռուսասատնը, Ֆրանսիան, Իտալիան, 
Գերմանիան, Հոլանդիան, Բելգիան, Լեհաստանը, Լիտվան, 
Սլովակիան, Շվեդիան, Շվեյցարիան, Հունաստանը, Կիպրոսը, 
Լիբանանը, Կանադան, Վենեսուեալան, Արգենտինան եւ ԱՄՆ 42 
նահանգ։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել է նաեւ Վատիկանը, 
Եվրախորհրդարանը, Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը։ 
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Երեւանում մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին 
Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը 

24.04.2015 
Երեւանի Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում մեկ րոպե լռությամբ 
հարգել են Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, որից հետո 
հնչել է Հայաստանի Հանրապետության պետական օրհներգը: 
Մինչ այդ ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը տիկնոջ՝ Ռիտա 
Սարգսյանի հետ դեղին վարդ են դրել անմոռուկի տեսք ունեցող 
ծաղկեպսակի վրա՝ ամբողջական տեսք տալով Հայոց 
ցեղասպանության զոհերի հիշատակի խորհրդանիշին: 
Նշենք, որ մինչ այդ Հայաստանում հավատարմագրված 
դիվանագետները, տարբեր երկրների խորհրդարանների 
ներկայացուցիչներ եւս իրենց ձեռքի դեղին վարդերն են ավելացրել 
անմոռուկի տեսքով ծաղկեպսակի վրա: 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ֆրանսիայի 
նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, Սերբիայի նախագահ Տոմիսլավ 
Նիկոլիչը եւ Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադիսը 
նույնպես դեղին վարդեր են ավելացրել ծաղկեպսակին՝ հարգելով 
Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը: 
Հայոց ցեղասպանության փաստը ճանաչվել է մի շարք 
պետությունների կողմից։ Առաջինը 1965թ. դա արեց Ուրուգվայը, 
որի օրինակին հետեւեցին Ռուսասատնը, Ֆրանսիան, Իտալիան, 
Գերմանիան, Հոլանդիան, Բելգիան, Լեհաստանը, Լիտվան, 
Սլովակիան, Շվեդիան, Շվեյցարիան, Հունաստանը, Կիպրոսը, 
Լիբանանը, Կանադան, Վենեսուեալան, Արգենտինան եւ ԱՄՆ 42 
նահանգ։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել է նաեւ Վատիկանը, 
Եվրախորհրդարանը, Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը։ 
 

Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել 
թուրքական թերթին 

24.04.2015 

 
Թուրքական «Հյուրիեթ»թերթը ապրիլի 24-ի առավոտյան ընդարձակ 
հարցազրույց է հրապարակել ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ: 
Որպես քաղաքական գործիչ, ով մեծ ջանքեր է ներդրել Ձեր 
երկրի եւ Թուրքիայի միջեւ հաշտեցման գործընթացում, որը՞ 
կլիներ ձեր երազած սցենարն այս տարի ապրիլի 24-ի 
ոգեկոչման օրը: 
Կարծում եմ՝ նման տարբերակ կարող էր լինել Թուրքիայի 
Նախագահի հետ միասին Ծիծեռնակաբերդի բարձունքում Հայոց 
ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք 
մատուցելը եւ հուշահամալիրից ի լուր աշխարհի հայտարարելը, որ 
մենք միավորում ենք ջանքերը՝ անցյալի ցեղասպանությունների 
դատապարտման եւ հնարավոր նոր ցեղասպանությունների եւ 
մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման 
ուղղությամբ։ 
Հենց այս նպատակն էր հետապնդում մեր կողմից Թուրքիայի 
Նախագահին ապրիլի 24-ի միջոցառումներին մասնակցելու հրավեր 
ուղարկելը։ Ցավոք, սա եւս մեկ կորսված հնարավորություն էր 
Թուրքիայի համար։ 
Արձանագրությունները կյանքի կոչվեին, արդյո՞ք Հայաստանը 
կշարունակեր իր ագրեսիվ արշավը՝ կոչ անելով 
պետություններին եւ միջազգային կազմակերպություններին 
ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը: 
Նախ եւ առաջ «ագրեսիվ» բնորոշումը տեղին չէ: Մեր քայլերը 
նախահարձակ բնույթ չեն կրում եւ ուղղված չեն Թուրքիայի 
ժողովրդի դեմ: Երկրորդ՝ ես կխուսափեմ «եթե»-ով հարցից: 
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Լույս Ամսագիր 
Դա գործընթաց էր, որը չհասավ իր տրամաբանական 
հանգուցալուծմանը: Հաջողությամբ պսակվելու դեպքում թերեւս 
կունենայինք այլ իրականություն. չի բացառվում, որ հետագայում 
հենց Թուրքիան ճանաչեր Հայոց ցեղասպանությունը, եւ մեր 
ժողովուրդների միջեւ իրական հաշտեցման փուլ թեւակոխեինք: 
Իսկ այսօր ունենք այն, ինչ ունենք: 
Տարբեր պետությունների եւ կազմակերպությունների կողմից Հայոց 
ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման ներկա 
միտումները միջազգային հանրության՝ մարդկության նկատմամբ 
հանցագործությունների անպատժելիության անթույլատրելիության 
քաջ գիտակցման եւ համատեղ ջանքերով դրանց կանխարգելման 
արդյունավետ կառուցակարգերի մշակման անհրաժեշտության 
գործնական դրսեւորումն է: 
Միջազգային հանրության կողմից Հայոց ցեղասպանության 
ճանաչման շարունակական գործընթացը պետք է, որ թուրքական 
իշխանությունների համար լուրջ ազդակ լինի առ այն, որ այս 
հարցում Թուրքիայի ժխտողական կեցվածքը ոչ մի կերպ չի 
տեղավորվում 21-րդ դարի արժեհամակարգային 
իրողություններում: 
Ի՞նչ տվեց Ձեզ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի վերջին 
հայտարարությունը: Դուք ակնկալու՞մ էիք այն: Ըստ Ձեզ՝ 
ինչպիսի՞ հնարավոր հետեւանքներ կարող է այն ունենալ: 
Մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման 
գործում յուրահատուկ առաքելություն է վերապահված 
համաշխարհային առաջնորդներին: Այս առումով Ֆրանցիսկոս 
Պապի կողմից ս.թ. ապրիլի 12-ին Սբ. Պետրոս տաճարում 
մատուցված պատարագը՝ նվիրված Հայոց ցեղասպանության 100-
րդ տարելիցին, եւ հայտնի իրադարձությունները Հովհաննես Պողոս 
II Պապի պես ցեղասպանություն որակելը, դրա վառ ապացույցն են: 
Պապի ելույթը մարդասիրության, հանդուրժողականության, 
մարդկության դեմ հանցագործությունների եւ այլատյացության դեմ 
պայքարի ուղերձ էր համայն մարդկությանը, եւ լիահույս եմ, որ այն 
ուղենիշ կհանդիսանա այն երկրների համար, որոնք քաղաքական 
շահերը վեր են դասում համամարդկային արժեքներից: 
Թուրքիայի ղեկավարության էմոցիոնալ եւ ոչ դիվանագիտական 
բնույթի արձագանքը եւս մեկ ապացույց են, որ Թուրքիան 
շարունակում է իր բացահայտ ժխտողական քաղաքականությունը 
պետական մակարդակով՝ դրանով իսկ վերցնելով Օսմանյան 
կայսրության իշխանությունների կողմից իրականացված 
հանցագործության պատասխանատվությունը։ Եթե Թուրքիայում 
համաձայն չեն այդ կարծիքի հետ, համաձայն չեն Հայոց 
ցեղասպանությունը ճանաչած բազմաթիվ երկրների, միջազգային 
կառույցների կարծիքի հետ, ապա դա Թուրքիայի խնդիրն է, այլ ոչ 
թե՝ միջազգային հանրության։ 
Ո՞րն է Ձեր ակնկալիքը այս տարվա ապրիլի 24-ին ԱՄՆ 
Նախագահ Օբամայից: Եթե ԱՄՆ-ն կրկին որոշի հաշվի առնել 
իր ռազմավարական շահը տարածաշրջանում եւ չձեռնարկի 
որեւէ քայլ, ինչը կզայրացնի Թուրքիային, ո՞րը կլինի Ձեր 
արձագանքը: 
Յուրաքանչյուր պետություն ունի իր ռազմավարական շահը, բայց 
կան համամարդկային շահեր, համամարդկային 
առաջնահերթություններ: Դրանցից մեկն անվտանգ եւ խաղաղ 
աշխարհի կառուցումն է, որը հնարավոր է առկա կնճիռները 
հարթելու միջոցով, այսինքն՝ սեփական անցյալին առերեսվելու, 
դրանից դասեր քաղելու եւ անհրաժեշտ քայլերի դիմելու միջոցով: 
ԱՄՆ 28-րդ Նախագահ Վուդրո Վիլսոնը դեռ 95 տարի առաջ էր 
փաստացիորեն ձեւակերպում Հայոց ցեղասպանության 
միջազգային ճանաչման պահանջը, քանզի հենց ճանաչումով է 
սկսվում ցեղասպանությունների եւ ապագա բոլոր տառապանքների 
կանխարգելումը: 
ԱՄՆ որպես գերհզոր տերություն եւ ժողովրդավարական 
արժեքների ջատագով բազմաթիվ առիթներով հայտնել է իր 
դիրքորոշումը Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ: ԱՄՆ 51 
նահանգից 44-ն ընդունել եւ դատապարտել է Հայոց 
ցեղասպանությունը: Պատմության ընթացքում ամերիկյան տարբեր 
նախագահներ, օրինակ՝ Ռոնալդ Ռեյգանը, Ջերալդ Ֆորդը, հայ 
ժողովրդի նկատմամբ կոտորածները հստակ բնորոշել են որպես 
ցեղասպանություն: Նույնիսկ ԱՄՆ այն նախագահները, որոնք 
պաշտոնավարման ընթացքում չեն արտաբերել 
«ցեղասպանություն» եզրույթը՝ այն օգտագործել են իրենց 
նախընտրական արշավներում: Դա նշանակում է, որ նրանք 

կասկածի տակ չեն դնում կատարվածի բովանդակությունը եւ միայն 
քաղաքական ինչ-ինչ նկատառումներից ելնելով են խուսափում 
արտաբերել «ցեղասպանություն» եզրույթը: Մենք վստահ ենք, որ ի 
վերջո համամարդկային արժեքները վեր կդասվեն քաղաքական 
անցողիկ շահերից: 
Չնայած Եվրոպական խորհրդարանը 1987թ. ճանաչել էր 
հայկական պահանջները եւ նման բանաձեւ ընդունեց ս.թ. 
ապրիլի 15-ին, ես նախորդ տարիներին հանդիպել եմ 
բազմաթիվ եվրոպական լիբերալների, ովքեր սատարում էին 
Թուրքիայի այն պնդումներին, որ պատմությունը պետք է 
թողնել պատմաբաններին: Այս մասին հղում կա նաեւ հայ-
թուրքական արձանագրություններում՝ նպատակ 
հետապնդելով ստեղծել հատուկ հանձնաժողով: Չնայած այս 
փաստին՝ մենք ականատես ենք եղել հայկական 
իշխանությունների այն մոտեցմանը, որ պատմությունը 
քննարկման ենթակա չէ: Արդյո՞ք սա ինքն իրեն հակասող 
մոտեցում չէ: 
Ես տեղյակ չեմ, թե Եվրոպական խորհրդարանի որ 
ներկայացուցիչների հետ եք Դուք հանդիպել, բայց 28 եվրոպական 
երկիր եւ շուրջ կես միլիարդ բնակչություն ներկայացնող 
Եվրոպական խորհրդարանի 2015թ. ապրիլի 15-ի բացահայտ 
մեծամասնությամբ ընդունված բանաձեւն արդեն իսկ խոսում է 
Հայոց ցեղասպանության հարցում եվրոպական ընտանիքի հստակ 
դիրքորոշման մասին: 
Այդ փաստաթղթով օրենսդիր մարմինը, հարգանքի տուրք 
մատուցելով Ցեղասպանության մեկուկես միլիոն հայ 
նահատակների հիշատակին, եւս մեկ անգամ վերահաստատեց իր 
հավատարմությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ 
համամարդկային արժեքներին: 
Ինչ վերաբերում է պատմությունը պատմաբաններին թողնելուն, 
ապա Հայոց ցեղասպանության փաստն արդեն իսկ մեկ դար 
ուսումնասիրվել է տարբեր գիտնականների, հասարակական-
քաղաքական գործիչների, միջազգային իրավունքի մասնագետների, 
ցեղասպանագետների ասոցիացիայի, օրենսդիրների եւ նույնիսկ մի 
շարք թուրք պատմաբանների կողմից: Բոլորն էլ միակարծիք են, որ 
այն, ինչ տեղի է ունեցել հայ ժողովրդի հետ Օսմանյան 
կայսրությունում, միանշանակ ցեղասպանություն է: Այս 
պարագայում ակնհայտ է, որ Թուրքիայի առաջարկը, ստեղծել 
այսպես կոչված պատմաբանների հանձնաժողով, հետապնդում է 
միայն մեկ նպատակ՝ ձգձգել Հայոց ցեղասպանության ճանաչման 
գործընթացը եւ շեղել միջազգային հանրության ուշադրությունն այդ 
ոճրագործությունից: Եվ սա հասկանում ենք ոչ միայն մենք, այլ 
նաեւ միջազգային հանրությունը, որը շարունակաբար ճանաչում եւ 
դատապարտում է Հայոց ցեղասպանությունը: 
Արձանագրությունում չկա դրույթ պատմության 
ուսումնասիրության հանձնաժողով ստեղծելու մասին: 
Արձանագրության համապատասխան կետով երկու ժողովուրդների 
միջեւ փոխվստահության վերականգնմանն ուղղված 
երկխոսություն պետք է իրականացվի, որի համար էլ նախատեսվում 
էր ենթահանձնաժողովի ստեղծում: Բանակցությունների 
ընթացքում հայկական կողմը տարբեր մակարդակներով բազմիցս 
շեշտել է նաեւ թուրքական կողմին, որ Ցեղասպանության փաստը 
որեւէ դեպքում կասկածի տակ չի կարող դրվել: 
Փետրվարի 16-ին Դուք հետ կանչեցիք Արձանագրությունները 
ձեր խորհրդարանից: Մյուս կողմից, Արձանագրությունները 
դեռ գտնվում են Թուրքիայի խորհրդարանում՝ սպասելով 
քաղաքական հարմար պահին, երբ այն կվավերացվի: Արդյո՞ք 
Հայաստանի այս քայլը չի ընկալվում որպես հաշտեցման 
ջանքերից ձեր կողմի հետընթաց: Նշանակու՞մ է արդյոք այն, որ 
2009թ. գործընթացն ամբողջությամբ տապալված է: 
Հռետորական հարց հնչեցնեմ՝ իսկ ե՞րբ է թուրքական 
չափանիշներով հարմար պահը: Արդեն վեցերորդ տարին է, ինչ 
ստորագրվել են արձանագրությունները. հարմար պահը ե՞րբ է: Սա 
Թուրքիայի կողմից տարրական հարգանքի բացակայություն է ոչ 
միայն այն կողմի հանդեպ, ում հետ որ ստորագրվել են 
արձանագրությունները, այլեւ իր իսկ ստանձնած միջազգային 
պարտավորությունների հանդեպ: Տարիները ցույց տվեցին, որ 
Թուրքիան ոչ թե հարմար պահի է սպասում, այլ փորձում է հայ-
թուրքական հաշտեցման գործընթացի իմիտացիա ստեղծելու 
միջոցով կանխել միջազգային հանրության հստակ դիրքորոշման 
արտահայտումը Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ՝ փորձելով 
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Լույս Ամսագիր 
ճանաչումները ներկայացնել իբրեւ խոչընդոտ հայ-թուրքական 
հաշտեցման ճանապարհին: 
Իմ իսկ նախաձեռնությամբ սկսված հայ-թուրքական 
հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը հետապնդում էր 
միայն մեկ պարզ նպատակ՝ առանց նախապայմանների հաստատել 
դիվանագիտական հարաբերություններ եւ բացել Եվրոպայի վերջին 
զմռսված սահմանը՝ ապահովելով մեր ժողովուրդների խաղաղ եւ 
բարեկեցիկ գոյակցությունը: 
Ցավոք Թուրքիայի իշխանությունների քաղաքական կամքի 
բացակայությունը, արձանագրությունների տառի ու ոգու 
աղավաղումները, ժխտողականության նոր դրսեւորումները եւ 
Ադրբեջանի անհիմն պահանջներին հագուրդ տալու նպատակով 
նախապայմանների շարունակաբար արծարծումը խափանեցին այդ 
արձանագրությունների կյանքի կոչումը: Բոլորն էլ գիտակցում են, 
որ առաջին հերթին Հայաստանը կարող է նախապայմաններ 
ներկայացնել, բայց մենք, առաջնորդվելով տարածաշրջանում 
համագործակցության մթնոլորտի ձեւավորման տեսլականով, 
առայժմ դա չենք անում: 
6 տարի չարդարացված սպասումներից հետո ես որոշեցի հետ 
կանչել դրանք խորհրդարանից: Ես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ հայ 
ժողովուրդը հավերժ չի պատրաստվում սպասել, թե երբ Թուրքիայի 
իշխանությունները կբարեհաճեն հարմար պահ գտնել եւ ի վերջո 
վավերացնել դրանք: 
Ինչպես մենք չենք փակել հայ-թուրքական սահմանը, այնպես էլ 
մենք չենք փակել հաշտեցման դուռը: Թուրքիայի 
ապակառուցողական քաղաքականության հետեւանքով ցավոք 
կորցրեցինք ընձեռված հնարավորությունը մեր ժողովուրդների 
միջեւ պատմական հաշտեցման հարցում: 
Այնուամենայնիվ, Թուրքիայի կողմից սեփական պատմության հետ 
առերեսվելու եւ միջազգային հանրության կոչերին ականջալուր 
լինելու, ինչպես նաեւ հայ եւ թուրք ժողովուրդների խաղաղ 
ապագայի կերտման տեսլականով առաջնորդվելու դեպքում մենք 
պատրաստ ենք կառուցողական երկխոսության: 
Հայաստանի Հանրապետությունը տարածքային պահանջներ 
ունի՞ Թուրքիայից: 
Հայաստանի Հանրապետությունն, իր անկախացումից ի վեր, երբեք 
Թուրքիային կամ որեւէ այլ երկրի տարածքային պահանջներ չի 
ներկայացրել: Մեր պետության արտաքին քաղաքական 
օրակարգում նման խնդիր չի եղել եւ չկա: Սա հստակ է: Մենք 
միջազգային հանրության լիիրավ ու պատասխանատու անդամ ենք, 
որպես ՄԱԿ-ի անդամ պետություն հասկանում ենք մեր դերը 
միջազգային հարաբերություններում, հարգում ենք միջազգային 
իրավունքի սկզբունքները, նույնն, ի միջի այլոց, ակնկալելով նաեւ 
մեր արեւմտյան հարեւանից, որը մինչ օրս ապօրինաբար փակ է 
պահում մեր երկրի հետ սահմանը՝ այն դարձնելով Եվրոպայի 
վերջին փակ սահմանը եւ անընդունելի նախապայմաններ է առաջ 
քաշում Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների 
հաստատման համար՝ չհարգելով միջնորդի դերում հանդես եկած 
միջազգային հանրությանն ու Ցյուրիխյան արձանագրությունների 
տակ դրված սեփական ստորագրությունը: 
Վերջում ցանկանում եմ արձանագրել. եթե նկատել եք, Հայաստանի՝ 
Թուրքիային տարածքային պահանջներ ներկայացնելու կամ նման 
մտադրություններ ունենալու մասին հիմնականում խոսում են 
Թուրքիայում, ոչ թե Հայաստանում: Իսկ թե ինչու է այդպես, 
թողնենք յուրաքանչյուրիս հետեւությանը: 
Ինչո՞ւ Հայաստանը վիրավորական համարեց Թուրքիայի 
հրավերը՝ մասնակցելու ապրիլի 24-ին Չանաքքալեի մարտերին 
նվիրված արարողությանը: Թուրքական պաշտոնյաները 
հայտարարում են, որ նրանք վերջին 20 տարում նշում են այդ 
արարողությունը, եւ այս տարին հատուկ է այն առումով, որ 
Չանաքքալեի պատերազմի 100-ամյակն է: Կարծես 30 երկրների 
ղեկավարներ են մասնակցելու այդ արարողությանը: Արդյո՞ք 
Հայաստանը մտահոգված է այդ փաստով: 
Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի ոգեկոչման 
միջոցառումները մեզ համար մրցակցություն չեն: Եթե Թուրքիայի 
իշխանությունները նպատակ են հետապնդում ամեն գնով 
ապահովել առավել շատ երկրների ղեկավարների մասնակցություն՝ 
ստվերելու Հայոց ցեղասպանության միջոցառումները, ապա մեր 
առջեւ դրված են շատ ավելի լուրջ եւ հեռահար նպատակներ. 
ստեղծել գործուն հարթակ միջազգային հանրության համատեղ 

ջանքերով պայքարելու մարդկության նկատմամբ իրականացված եւ 
ապագա հանցագործությունների դեմ: 
Ի տարբերություն Թուրքիայի՝ մենք ո՛չ ստիպում, ո՛չ սպառնում, ո՛չ 
էլ շանտաժի ենք ենթարկում միջազգային հանրությանը՝ 
մասնակցելու ոգեկոչման միջոցառումներին: Պետությունների եւ 
միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները գալիս են 
Հայաստան՝ առաջնորդվելով ոչ թե քաղաքական կամ տնտեսական 
շահերով, այլ սկզբունքներով, համամարդկային արժեքներով եւ 
բարոյական մղումներով: 
Ինչպես դուք նշեցիք, Թուրքիան ընդամենը 20 տարի է, ինչ 
կազմակերպում է այդ միջոցառումները: Բայց փաստենք նաեւ, որ 
20 տարիների ընթացքում երբեք այն չի նշվել ապրիլի 24-ին: Իսկ այս 
տարի տոնակատարությունը առաջին անգամ է, որ նախատեսվել է 
կազմակերպել հենց այն նույն ապրիլի 24-ին, երբ հայ ժողովուրդն 
արդեն հարյուր տարի անընդմեջ համախմբված կերպով ոգեկոչում է 
Հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակը: 
Անկախ այն հանգամանքից, թե Թուրքիայի իշխանությունները ինչ 
անուն են տալիս Հայոց ցեղասպանությանը, նման աննրբանկատ 
քայլն անհարգալից վերաբերմունքի դրսեւորում է սեփական 
քաղաքացիների՝ 1.5 մլն սպանված հայերի հիշատակի նկատմամբ: 
Միաժամանակ, եթե Թուրքիան դույզն ինչ ցանկություն ունենար 
հարաբերությունները կարգավորելու, ապա պատկերավոր ասած 
«խրախճանք ու տոնակատարություն չէր կազմակերպի այն օրը, 
երբ հարեւանի տանը սուգ է»: 
Չե՞ք կարծում, որ սահմանի բացումը կփոխի 
հարաբերություններում առկա այսօրվա դժվարությունը: 
Սահմանի բացումը շատ բան կփոխի: Առաջին հերթին 
վստահության որոշակի մթնոլորտ կձեւավորվի, գործարար 
շահավետ կապեր հաստատելու հիմք կստեղծվի, լուրջ նպաստ կլինի 
Թուրքիայի արեւելյան շրջանների տնտեսական զարգացման 
համար: Սահմանի բացումը նաեւ կակտիվացնի շփումները մեր 
քաղաքացիական հասարակությունների միջեւ՝ ավելի հաղորդակից 
դարձնելով միմյանց մոտեցումներին եւ ընկալումներին, ինչը, 
վստահ եմ, իր դրական ազդեցությունը կթողնի նաեւ երկու 
ժողովուրդների հաշտեցման վրա: 
Հիմա, երբ 2015թ. ապրիլի 24-ը շուտով անցնի, ո՞րը կլինի 
հայկական պետության ռազմավարությունը հետագա 
տարիներին։ Տեղ կլինի՞ արդյոք նոր ջանքերի համար՝ սկսելու 
հաշտեցման նոր գործընթաց։ Դուք անձնապես ունե՞ք 
քաղաքական կամք՝ փոխելու այս փակուղու գործընթացը, որը 
թույլ չի տալիս երկու պետություններին ապրել որպես 
հարեւաններ։ 
Մենք բազմիցս նշել ենք, որ 2015 թվականով մեր պայքարը չի 
ավարտվում, այլ թեւակոխում է ավելի հասուն փուլ: Չմոռանանք, 
որ մենք Հայոց ցեղասպանության մասին բարձրաձայնելու, նրա 
դատապարտմանը հասնելու հնարավորություն ունեցել ենք միայն 
Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության անկախության հռչակումից 
հետո: Այսինքն՝ մեր պայքարը դեռ նոր է սկսվել: Եվ հետագա 
տարիներին կլինի էլ ավելի համակարգված եւ նպատակաուղղված: 
Հաշտեցման կամուրջները մենք չենք այրել, եւ նույնիսկ ինքներս 
հաշտեցում նախաձեռնեցինք։ Բայց անհնար է բացել այն դուռը, որի 
բանալին մեզ մոտ չէ: Եվ անգամ հիմա, երբ մենք ոգեկոչում ենք մեր 
անմեղ զոհերի 100-րդ տարելիցը, հայտարարում եմ, որ մենք 
պատրաստ ենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների 
կարգավորման, հայ եւ թուրք ժողովուրդների միջեւ հաշտեցման 
գործընթացի սկսման՝ առանց որեւէ նախապայմանի: 
Թուրքիայի Հանրապետության վարչապետ Դավութօղլուն 
ապրիլի 19-ին մեր կողմից անսպասելի մի հայտարարություն 
արեց: Նա ասաց. «Ես ցավակցում եմ առաջին 
համաշխարհային պատերազմի ժամանակ զոհված օսմանցի 
հայերի թոռներին»: Հայտարարության մեջ նաեւ տեղ են գտել 
ցավերը կիսելու, արդար հիշողություն, անցյալի հետ անկեղծ 
առերեսվելու կարգի արտահայտություններ: Եվս մեկ 
անակնկալ կայանում է նրանում, որ ապրիլի 24-ին Հայոց 
Պատրիարքարանում աղոթք է մատուցվելու: Ի՞նչպես եք 
գնահատում ուղերձի բովանդակությունը: 
Ուշագրավ է, որ այդ ուղերձը հրապարակվել է ապրիլի 19-ին: Եթե 
այն տարածվեր ապրիլի 24-ին, այսինքն՝ Ցեղասպանության 100-րդ 
տարելիցին կամ դրա նախորդ օրը, ես այն կհամարեի շարքային մի 
հայտարարություն, որի ժխտողական բովանդակությանը մենք 
ծանոթ ենք նախորդ հայտարարություններից: Բայց քանի որ 
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Լույս Ամսագիր 
տարածվեց այդքան շուտ, մեր կարծիքով, դա մի փորձ էր 
դիմակայելու կամ ազդելու այն մեծ գործընթացին, որ հիմա 
Ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված աշխարհով մեկ 
ընթանում է. հասկանալի է, թե ինչու ապրիլի 19-ին տարածվեց: Իսկ 
Նորին Սրբություն Ֆրանցիսկոս Պապի խոսքերը խեղաթյուրելը, 
մանիպուլյացիայի ենթարկելը կամ էլ հակադարձելը, կարծում եմ, 
անհարիր էր: 
Այդ կեղծ հայտարարության բովանդակությանը չեմ ուզում 
անդրադառնալ, այլ ակնկալում եմ, որ ապրիլի 24-ին Թուրքիայի 
Նախագահ պարոն Էրդողանն ավելի ամուր եւ խորիմաստ կգտնվի 
եւ կանի իրական հայտարարություն, որի մեջ կասի այն, ինչ տեղի է 
ունեցել, եւ ինչը մեզ հնարավորություն կտա սկսելու մեր երկու 
ժողովուրդների միջեւ հաշտության գործընթացը: Ավելի ճիշտ, 
միգուցե ոչ թե ժողովուրդների միջեւ, այլ մեր եւ Թուրքիայի 
ղեկավարության միջեւ, որովհետեւ ես Թուրքիայի ժողովրդի 
նկատմամբ, թուրքերի նկատմամբ բացարձակապես ոչ մի 
կշտամբանք չունեմ: 
Եթե դուք պատրաստ եք Թուրքիայի ժողովրդի նկատմամբ ձեր 
զգացմունքները կիսելու հետեւյալ հարցը կցանկանայի տալ: 
Նույն պատերազմի ժամանակ թուրք եւ մահմեդական 
հասարակությունների ապրած ցավերը Ձեզ համար ինչ են 
խորհրդանշում: Հայաստանը նույն ժամանակվա ընթացքում 
թուրքերի ապրած ցավերը, կորուստները եւ 
տեղահանությունները ընդունում է՞: 
Հայ ժողովուրդը չի կարող այդ տառապանքը չհասկանալ, 
որովհետեւ հայ ժողովուրդը իր առնվազն երեքհազարամյա 
պատմության ընթացքում շատ է տեսել եւ՛ պարտություններ, եւ՛ 
հաղթանակներ: Եղել են եւ՛ տառապանքներ, եւ՛ ուրախություններ, 
այնպես որ հայ ժողովուրդը շատ լավ կարող է հասկանալ, թե ինչ 
տառապանքներ կարող է կրել ցանկացած ժողովուրդ, այդ թվում՝ 
թուրք ժողովուրդը պատերազմի ընթացքում: Բայց մի բան է 
տառապել, այլ բան է Ցեղասպանության ենթարկել: Եթե թուրք 
ժողովուրդն էլ է Ցեղասպանության ենթարկվել Օսմանյան 
կայսրության օրոք, թող Թուրքիայի այսօրվա իշխանությունները 
ճանաչեն եւ՛ հայերի Ցեղասպանությունը, եւ՛ թուրքերի 
Ցեղասպանությունը, որն իրականացրել են Օսմանյան 
իշխանությունները: 
Մի բան է, երբ մեկ, երկու, երեք գյուղերի բնակիչներ կարող են 
իրենց տեղը փոխել, կամ առանձին քաղաքացիներ փոխել իրենց 
տեղերը, ինչի համար ափսոսում ենք, բայց երբ ժողովուրդ է 
բնաջնջվում, դա բոլորովին այլ հանգամանք է: Ես Ձեզ խորհուրդ եմ 
տալիս գնալ Ցեղասպանության թանգարան, ես այնտեղից եմ հիմա 
գալիս: Եվ խորհուրդ եմ տալիս երկու փաստի վրա ուշադրություն 
դարձնել. մեկը Երիտթուրքերի ղեկավարների 
արտահայտություններն են՝ հայերին բնաջնջելու իրենց 
նպատակների մասին: Երկրորդ՝ Ռաֆայել Լեմկինի 
հարցազրույցներն այնտեղ կան, որտեղ նրան հարցնում են՝ «Ի՞նչ է 
նշանակում Ցեղասպանություն», ասում է. «Ցեղասպանությունն 
այն է, ինչ կատարվել է հայերի, հրեաների հետ»: Էլ ի՞նչ կարելի է 
ավելացնել սրան: 
Ես մեծ հույս ունեմ, որ տարիներ անց Թուրքիայում այնքան շատ է 
լինելու այն մարդկանց թիվը, ովքեր գիտակցում են, թե ինչ է տեղի 
ունեցել, որ այլեւս անհնար է լինելու անել այնպիսի 
հայտարարություններ, ինչպիսին արեց պարոն վարչապետը 
(ապրիլի 19-ն): 

Միջեկեղեցական նիստի մասնակիցների 
համատեղ հայտարարությունը (ֆոտո) 

22.04.2015 
Ապրիլի 22-ին Երեւանի Մարզահամերգային համալիրում Հայոց 
ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի առիթով կազմակերպված 
«Ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության» միջազգային 
համաժողովի շրջանակներում «Եկեղեցիներն ընդդեմ 
ցեղասպանության հանցագործության. մարդկային կյանքը՝ 
Աստծո պարգեւ» խորագրի ներքո տեղի ունեցած 
միջեկեղեցական նիստի ավարտին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ 
Ծայրագույն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 
գլխավորությամբ նիստին մասնակից 35 Քրիստոնեական 
Եկեղեցիների հովվապետերն ու պատվիրակները, 
միջեկեղեցական կառույցների ներկայացուցիչները հանդես 
եկան հետեւյալ համատեղ հայտարարությամբ` «Աստծու 

ողորմությամբ, Հայոց Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի 
հիշատակի եւ Ցեղասպանության նահատակների սրբադասման 
արարողության առիթով համախմբված Ս. Թադեոս եւ Ս. 
Բարդուղիմեոս առաքյալների քարոզչությամբ լուսավորված, 
Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու առաքելությամբ 
խնամված Հայաստան աշխարհում` Աստվածաշնչյան 
Արարատի երկրում, փառավորելով Ամենասուրբ       Երրորդու- 
 

 
թյանը` Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, մենք` Եկեղեցիների 
պետերս, Եկեղեցիների եւ միջեկեղեցական 
կազմակերպությունների ներկայացուցիչներս, առաջնորդվելով 
կյանքի` Աստվածաստեղծ լինելու ու Տիրոջը պատկանելու 
քրիստոնեական ճշմարտությամբ եւ կյանքի սրբության ու 
անձեռնմխելիության Աստվածահաստատ պատվիրաններով (Ծննդ. 
1:27, Ելից 20:13, Հովհ. 1:4), հավատալով մարդկանց միջեւ 
համերաշխության եւ աշխարհում խաղաղության հաստատմանն 
ուղղված Քրիստոսի Սուրբ Եկեղեցու նվիրական առաքելությանը, 
վկայելով, որ Եկեղեցին կոչված է մարդկային հոգիների փրկության 
եւ երկրի վրա կյանքի պաշտպանության առաքելությանը, 
հաստատում ենք, որ կրոնական, ազգային, էթնիկական կամ 
ռասսայական խտրականության հիման վրա իրագործված 
բռնություններն ու սպանությունները չունեն արդարացում, եւ 
դրանց նկատմամբ չեն տարածվում վաղեմության ժամկետները, 
դատապարտում ենք խաղաղությանը ու մարդկային կյանքի 
անվտանգությանը սպառնացող ցեղասպանությունները եւ բոլոր 
հանցագործությունները իբրեւ մարդկության դեմ ուղղված չարիքի 
եւ մեղքի դրսեւորում, դատապարտում ենք աշխարհում` 
մասնավորաբար Մերձավոր Արեւելքում ազգային եւ կրոնական 
հողի վրա շարունակվող բռնությունները, որոնք պատճառ են 
դառնում մարդկային ցավալի կորուստների եւ հոգեւոր ու 
մշակութային արժեքների եւ ժառանգության անդառնալի 
ոչնչացման, համոզված ենք, որ ապագա նման 
ոճրագործությունների կանխարգելման հիմնական երաշխիքներից 
են ցեղասպանության բոլոր հանցագործությունների ճանաչումը եւ 
դատապարտումը, ժխտողականության իսպառ մերժումը եւ 
հատուցման պահանջի ներկայացումը, մեր զորակցությունն ենք 
բերում ցեղասպանության ենթարկված ազգերին եւ վճռականորեն 
ենք տրամադրված պաշտպանելու մարդկային 
արժանապատվությունը եւ խաղաղությունը ժողովուրդների միջեւ, 
կոչ ենք ուղղում ազգերի առաջնորդներին, անհատներին եւ բարի 
կամքի տեր բոլոր մարդկանց միավորելու իրենց ջանքերը 
տառապանքից եւ բռնություններից զերծ արդար եւ ներդաշնակ 
աշխարհի կերտման գործում, աղոթում ենք Հայոց 
Ցեղասպանության նահատակների եւ մարդկության դեմ ուղղված 
հանցագործությունների հետեւանքով բոլոր զոհերի համար եւ 
հայցում Ամենակարող Աստծուն զորացնել մեզ աշխարհում 
խաղաղության ու արդարության հաստատման մեր առաքելության 
ճանապարհին»: 
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Լույս Ամսագիր 

Վլադիմիր Պուտինը դիմել է հայերին 
22.04.2015 

 
 
Ռուսաստանը հանդես է գալիս ցեղասպանության ցանկացած 
դրսեւորման դեմ եւ կոչ է աում միջազգային հանրությանը 
դիմագրավել դրանց։ Այդ մասին գրել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր 
Պուտինը «Աշխարհն առանց ցեղասպանությունների» հիշատակի 
երեկոյի մասնակիցներին ուղղված ուղերձում, հաղորդում է Կրեմլի 
պաշտոնական կայքը։ 
«Հարգելի բարեկամներ, 
1915թ. ապրիլի 24-ը ողբերգական տարելից է՝ կապված Հայոց 
ցեղասպանության՝ «մարդկության պատմության ընթացքում 
ամենասարսափելի եւ ողբերգական իրադարձություններից մեկի» 
հետ։ 
Հարյուրամյակ անց մենք մեր գլուխներն ենք խոնարհում այդ 
ողբերգության բոլոր զոհերի հիշատակի առջեւ։ Մեր երկրում այդ 
ողբերգությունը միշտ ընկալել են որպես սեփական ցավ եւ 
ողբերգություն։ 
Ռուսաստանի դիրքորոշումը եղել եւ մնում է օբյեկտիվ եւ 
հետեւողական, ազգային հողի վրա զանգվածային ոչնչացմանը չի 
կարող արդարացում լինել։ Միջազգային հանրությունը կոչված է 
անելու ամեն ինչ, որ նման չարագործությունները երբեք եւ ոչ մի 
տեղ չկրկնվեն։ 
Հայերի եւ տարածաշրջանի մյուս ժողովուրդների նոր սերունդները 
պետք է ապրեն խաղաղության եւ համաձայնության 
պայմաններում՝ չմանալով սարսափների մասին, որոնց հանգեցնում 
են կրոնական թշնամությունը, ագրեսիվ ազգայնամոլությունն ու 
այլատյացությունը։ 
Մաղթում եմ եղբայրական Հայաստանին, Ռուսաստանում ապրող 
բոլոր հայերին բարօրություն, խաղաղություն եւ բարիք։ Հավերժ 
հիշատակ զոհերին»,- ասվում է ուղերձում։  
 

Աշխարհի քրիստոնեական եկեղեցիների 
առաջնորդները` Հայոց ցեղասպանության 

թանգարանում 
22.04.2015 
Ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի շրջանակում Երեւանում 
ընթացող Միջեկեղեցական համաժողովին մասնակցելու համար 
Երևան ժամանած քրիստոնեական տարբեր եկեղեցիների հոգևոր 
առաջնորդներն այսօր` ապրիլի 22-ին,  Ամենայն Հայոց կաթողիկոս 
Գարեգին Բ-ի ուղեկցությամբ այցելեցին Հայոց ցեղասպանության 
թանգարան-ինստիտուտ: 
Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ն լրագրողների հետ 
զրույցում կարևորելով Հայոց ցեղասպանության միջազգային 
ճանաչումը,  նշեց, որ Ցեղասպանությունը պետք է դատապարտել, 
որպեսզի այն այլևս չկրկնվի։ 
«Այս տարի լրանում է Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա 
տարելիցը: Այս ընթացքում, փառք Աստծու, որոշ երկրներ ճանաչել 
են այն: Սակայն, Ցեղասպանության համընդհանուր ճանաչումը  
կարևոր է, որովհետև չարիքը պիտի դատապարտվի, որպեսզի այլևս 
չկրկնվի»,-ասաց Գարեգին Բ-ն: 
Ուղղափառ, անգլիկան, կաթոլիկ, ղպտի եկեղեցիների 
առաջնորդները շրջեցին Ցեղասպանության թանգարան-
ինստիտուտում, ծանոթացան նախօրեին բացված՝ թանգարանի նոր 
մշտական հավաքածուին։ 

Վանի քաղաքապետարանը հարգել է Հայոց 
ցեղասպանության զոհերի հիշատակը 

18.04.2015 

 
Վանի քաղաքապետարանի խորհրդի նիստում մասնակիցները 
հարգել են Հայոց ցեղասպանությա եւ Էնֆալի կոտորածի զոհերի 
հիշատակը։ 
Ինչպես NEWS,am-ը տեղեկանում է Վանի քաղաքապետարանի 
կայքից, քաղաքապետարանի խորհրդի 3-րդ նիստի սկզբում 
խորհրդի փոխնախագահ Ջահիթ Բոզբայ եւ «Ժողովրդավարական 
տարածաշրջաններ» (DBP) կուսակցության խոսնակ Ռամազան 
Ալվերը հանդես են եկել Հայոց ցեղասպանության եւ Էնֆալի 
կոտորածի հետ կապված հայտարարությամբ։ 
Վանի քաղաքապետարանի խորհրդի փոխնախագահը հայտարարել 
է, որ դատապարտում են իրականացված Հայոց ցեղասպանությունն 
ու Էնֆալի (Սադամի օրոք քրդերի կոտորած Իրաքում-խմբ) 
կոտորածը եւ հարգում զոհերի հիշատակը։ Նա շեշտել է, որ 
անհրաժեշտ է, որ հասարակությունը առերեսվի տեղի ունեցած 
ցեղասպանությունների եւ կոտորածների հետ։ 
Ռամազան Ալվերն իր հերթին հայտարարել է, որ 1915-ին հայերի 
հետ տեղի ունեցածը մարդկային ողբերգություն է, որը հենց 
ցեղասպանություն իմաստն ունի։ Նա շեշտել է, որ DBP-ը 1915-ը 
որպես ցեղասպանություն է ճանաչում՝ նշելով, որ Հռոմի Պապի 
հայտարարությունը տեղի ունեցածի հստակ պարզաբանումն էր։ 
«Չնայած տեղի ունեցածից 100 տարի է անցել, սակայն այն դեռ իր 
թարմությունը պահած մարդկային ողբերգություն է։ Պետությունն 
էլ փորձում է կոծկել այն»,-ասել է Ռամազան Ալվերը։ 
 

Եգիպտոսի ղպտիական եկեղեցին ճանաչել է 
Հայոց ցեղասպանությունը. ղպտիների հոգևոր 

առաջնորդ 
23.04.2015 

 
Ղպտիական եկեղեցին ճանաչել է Հայոց ցեղասպանությունը: Այս 
մասին NEWS.am-ի հետ զրույցում ասաց Եգիպտոսի ղպտիների 
հոգևոր առաջնորդ Թավադրոս Բ. Պապը: 
Դիտարկմանը, որ Եգիպտոսի կառավարությունը Հայոց 
ցեղասպանությունը չի ճանաչել, ղպտիների առաջնորդը հորդորեց 
դիմել Կառավարությանը: 
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Լույս Ամսագիր 
Անդրադառնալով աշխարհի տարբեր երկրներում քրիստոնյաների 
նկատմամբ իրականացվող ճնչումներին՝ Թավադրոս Բ. Պապը 
նշեց, որ պետք է համագործակցել խաղաղության մշակույթը 
տարածելու ուղղությամբ: 
«Բայց խաղաղության մշակույթը սկսվում է յուրաքանչյուր մարդու 
սրտից, եթե դու քո սիրտը չես մաքրել, դու չես կարող խաղաղության 
տարածող լինել»,- ասաց նա: 
 

ԱՄՆ Հավայի նահանգն ընդունեց Հայոց 
ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձեւ 

11:48, 04.04.2015 

 
ԱՄՆ Հավայի նահանգի Պետական Սենատն անցած շաբաթ 
միաձայն բանաձեւ է ընդունել՝ ճանաչելով Հայոց 
ցեղասպանությունը եւ ապրիլի 24-ը հռչակելով որպես 
Ցեղասպանության զոհերի հիշատակման օր: «Սենատը միանում է 
Հավայների Ներկայացուցիչների պալատին, ամերիկահայ 
համայնքին եւ ողջ աշխարհով սփռված հայերին՝ ճանաչելով եւ 
հարգելով Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, կոչ անելով 
աշխարհի բոլոր մարդկանց երբեք չմոռանալ մարդկության դեմ այդ 
սարսափելի հանցագործությունը»,- ասվում է ընդունված 
բանաձեւում: 
Հավայների Սենատում բանաձեւը ներկայացրել են սենատորներ 
Սյուզան Չան Օքլենդը, Դոնովան Դելա Քրուզը, Ուիլ Էսպերոն, 
Բրին Հարիմոտոն, Լես Իհարա կրտսերը եւ այլք: Բանաձեւի 
ընդունմանը ներկա է գտնվել հայ համայնքի ներկայացուցիչ Արթուր 
Արթենյանը: 

Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am 
 

Եթե հայերը ներեն էլ, Աստված մեզ չի ների. 
թուրք լրագրողը՝ ցեղասպանության մասին 

00:04, 04.04.2015 

 
 
Թուրքական Radikal-ի սյունակագիրներից Ռըդվան Շահինի 
հերթական հրապարակումը՝ «Եթե հայերը ներեն էլ, Աստված մեզ չի 
ների» վերնագրով, նվիրված է Հայոց ցեղասպանությանը։ 
«Երբ գալիս է ապրիլի 2-ը, սիրտս ճմլվում է, խիղճս տանջում, 
ամաչում եմ, որ մարդ եմ... ։ Հենց գալիս է ապրիլի 2-ը, աչքերիս 
առաջ են գալիս ճանապարհներին ընկած կանայք, սովից մահացած 
երեխաներ, իրենց տները ստիպված լքող մայրեր...։ 

Այո, ապրիլի 2։ Այդ օրը Վանում նշում են «թշնամուց» 
ազատագրելու օրը։  Սրանից 97 տարի առաջ այդ օրը 7 հայ 
սպանողին երաշխավորում էին մահից հետո դրախտ ընկնել։ Վանի 
հայերի մի մասին տեղահանեցին, մի մասին էլ շարում էին իրար 
հետեւից եւ հրազենով կրակում՝ փորձելով, թե մի կրակոցով քանի 
հայ է սպանվում։  Դաժանորեն էին սպանում, ահավոր 
կտտանքների ենթարկում։  Հայերի հետքերը վերացնելու նույնիսկ 
սուտ պատմություններ էին հորինում։ 
Հեյ, մուսուլմաններ, նման սուտ պատմություններով, 
ժխտողականությամբ դեռ ինչքա՞ն եք շարունակելու։ Թողեք թող 
երիտթուրքերի թոռները պաշտպանեն իրենց պապերի սխալները, 
դուք այդ մեղքերին հանցակից մի եղեք։ 
Իսլամում ասվում է, որ եթե մեկը վատություն, անիրավություն եւ 
բռնություն է կիրառում, դադարեք նրան պաշտպանել եւ պայքարեք 
նրա դեմ։  Ալլահի մարգարեն ասում է. «Եթե հանցանք կատարողը 
նույնիսկ իմ դուստրն է, նրան էլ կպատժեմ»։ 
Մուսուլմանների բարեւհաճությանը հանձնված հայերի պապերի, 
որդիների գերեզմանները նույնիկս ոչնչացրեցինք՝ ասելով, թե 
այնտեղ ոսկի կա...։ 
Այո, որոշ հայեր թշնամուն օգնել են։ Որոշ հայեր էլ ավազակության 
են դիմել, բայց պետության գործը հանցագործներին բռնել ու 
պատժելն է, ոչ թե հազարավոր անմեղ երեխաների, 
երիտասարդների, տարեցների՝ առանց կին ու տղամարդ ասելու,  
քշել իրենց հայրենքից դեպի մահվան ճանապարհներ, Սիրիայի 
անապատներ եւ նպաստել հիվանդություններից, սովից ու շոգից 
նրանց մահվան։ 
Այսօր մեզ բաժին ընկած ճշմարտություններն ուսումնասիրել, մեր 
խղճին ականջ դնել եւ ճշմարտությունը բացականչելն է։ 
Ներեցեք մեզ, մեր պապերը չկարողացան պաշտպանել ձեր 
պապերին։ Ներողություն ենք խնդրում»։ 
 

Քրդական HDK-ն կոչ է արել ընդունել Հայոց 
ցեղասպանությունը եւ փոխհատուցել 

24.04.2015 

 
Թուրքիայի քրդական «Ժողովուրդների դեմոկրատական կոնգրեսը» 
(HDK) հայերի եւ ասորիների ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի 
հետ կապված հայտարարություն է տարածել։ 
Թուրքական ETHA գործակալության փոխանցմամբ՝ HDK-ի 
տարածած հայտարարության մեջ նշվել է, որ 100 տարի առաջ 
ապրիլի 24-ին 235 հայ մտավորականների ձերբակալություններին 
հետեւել է համակարգված ցեղասպանության իրականացում 
պետության կողմից։  « 
Երկու տարվա ընթացքում Անատոլիայի ամենահին 
ժողովուրդներից հայերին եւ ասորիներին հիմնովին ոչնչնացրեցին։ 
Բոլորս գիտենք, որ ցեղասպանություն է ոչ միայն 
հարյուրհազարավոր մարդկանց կոտորելը, այլ նաեւ այդ ամենը 
ժխտելն ու թաքցնելը։ 
HDK-ն պահանջում է, որ պետությունը ճանաչի հայերի եւ 
ասորիների ցեղասպանությունը, ներողություն խնդրի եւ հետ 
վերադարձնի բռնազաթած ունեցվածքն ու գույքը»,-նշվել է 
հայտարարության մեջ։ 
 
Մենք երբեք չենք մոռանա ցեղասպանությունը. 

Դիարբեքիրի քաղաքապետ 
19:25, 24.04.2015 
 
Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին Թուրքիայի 
Դիարբեքիր քաղաքում տեղի ունեցած սգո միջոցառման ժամանակ 
ելույթով հանդես են եկել Դիարբեքիրի քաղաքապետ Գյուլթան 
Քըշանաքը եւ քրդական «Ժողովուրդների դեմոկրատական» 
կուսակցության առաջնորդ Սելահաթին Դեմիրթաշը։ 
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Ինչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական «Ակոս»-ը, 
Դիարբեքիրի քաղաքապետ Գյուլթան Քըշանաքն իր խոսքում նշել է, 
որ հայ եղբայրները հայ ժողովրդի վերապրած ցավը, 
ցեղասպանությունը չմոռանալու համար պատրաստել են անմոռուկ։ 
«Մենք երբեք չենք մոռանա դա։ Տեղի ունեցած այդ ողբերգությունը, 
այդ կոտորածը, այդ ցեղասպանությունը մերս սրտի խորքում զգում 
ենք։ Չենք ուզում այդ ողբերգության հետ շարունակենք մեր 
ճանապարհը, արդեն ժամանակն է, որ մեր վերքերը ապաքինվեն։ 
Մենք պետք է կարողանանք հաջողության հասնել, որ առերեսվենք 
իրականության հետ։ Մենք դատապարտում են տեղի ունեցած 
ցեղասպանությունը»,-ասել է Դիարբեքիրի քաղաքապետը։ 
HDP-ի առաջնորդ Սելահաթին Դեմիրթաշն էլ նշել է, որ այս պահին 
անհրաժեշտ է, որ Ցեղասպանության մասին քննարկումները 
Թուրքիայում մի կողմ դնեն ու ամբողջ Թուրքիայում սուգ 
հայտարարեն։ «Շատ ցավալի է, երբ դիակը գետնին է գտնվում, 
սակայն քննարկում են, թե ինչպես է մահացել, կամ ինչպես է 
սպանվել»,-ասել է Սելահաթին Դեմիրթաշը։ 
 

Թուրքիայի Այնթափ քաղաքում Հայոց 
ցեղասպանության համար ներողություն են 

խնդրել  
24.04.2015 

 
 
Թուրքիայի Գազիանթեփ (Այնթափ) քաղաքում քրդական 
«Ժողովուրդների դեմոկրատական» (HDP) կուսակցության 
անդամները 1915-ի Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի 
համար միջոցառում են կազմակերպել։ 
Թուրքական DHA գործակալության փոխանցմամբ՝ Այնթափի 
Յեշիլսուի այգում HDP-ի անդամներն ապրիլի 24-ին սգո 
միջոցառում են կազմակերպել Ցեղասպանության զոհերի 
հիշատակի համար։ 
Հավաքվածները նստացույցի միջոցով իրենց վշտակցությունն են 
հայտնել հայ ժողովրդին՝ պարզելով, «1915-ի Հայոց 
ցեղասպանության համար ներողություն ենք խնդրում հայերից» 
պաստառներ։ 
Մասնակիցներից Ջելալ Դենիզը նշել է, որ 100 տարի առաջ հայերին 
եւ ասորիներին երիտթուրքերի ցեղասպանության են ենթարկել։ 

 

 

 
 

Դերսիմում հարգել են Ցեղասպանության 
զոհերի հիշատակը եւ կոչ արել առերեսվել 

12:33, 25.04.2015 

 
Թուրքիայի Թունջելի նահանգի (Դերսիմ) Հոզաթի շրջանում 
ապրիլի 24-ին հավաքվածները հարգել են Հայոց ցեղասպանության 
զոհերի հիշատակը եւ պետությանը կոչ արել ճանաչել 
Ցեղասպանությունը։ 
Թուրքական Haberler-ի փոխանցմամբ՝ «Դերսիմի հայերի եւ 
ալեւիների բարեկամության միության» (DERADOST)  կողմից 
կազմակերպվել է Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակման 
արարողություն։ 
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Թունջելի քաղաքի Սեյիթ Ռըզայի հրապարակում հավաքվածները 
ավտոշարասյունով շարժվել են դեպի այն վայրը, որտեղ 1915-ին 
կոտորել են հայերին։ Հիշատակի միջոցառմանը մասնակցել են 
«Ժողովրդա-հանրապետական» կուսակցության անդամ, Հոզաթի 
քաղաքապետ Ջելալեդին Փոլաթը, քրդական «Ժողովուրդների 
դեմոկրատական» կուսակցության կողմից պատգամավորի 
թեկնածու առաջադրված Ալիջան Օնլուն, քաղաքական գործիչնեչ, 
հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ եւ 
բազմաթիվ քաղաքացիներ։ 
Հավաքվածները հարգել են Հայոց ցեղասպանության զոհերի 
հիշատակը եւ պետությանը կոչ արել ճանաչել Ցեղասպանությունը։ 
 

Ցեղասպանության ժամանակ ֆրանսիացի 
կապիտանը փրկել է հայերի կյանքը 

07:17, 03.04.2015 

 
Պետրոս Քելջիքը 1899 թվականին փախուստի է դիմել թուրքական 
ազգայնականության աճող ալիքից: Այս մասին գրում է MPR News-
ը: 
Նրան հաջողվել է Հայոց ցեղասպանությունից փրկել ծնողներին եւ 
քույրերի ու եղբայրների մեծ մասին: Նա բնակություն է հաստատել 
ամերիկնան Սենթ Փոլ քաղաքում, որտեղ գործընկերոջ հետ 
գորգերի խանութ է բացել: 
100 տարի անց Հարավային Մինեապոլիսում գորգերի խանութը 
ղեկավարում է նրա թոռնիկ Մարկը: Եվ չնայած բարեկեցիկ կյանքին՝ 
ընտանիքը երբեք չի մոռացել այն, ինչը վերապրել են Պետրոսն ու 
մյուս հայերը: 
Ապրիլին լրանում է Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը: Այդ 
առիթով Քելջիքներն իրենց ընտանիքի տարբեր պատմություններ 
են ներկայացնում: Դրանցից մեկի համաձայն, ֆրանսիացի 
կապիտանը ոստիկաններին հայտարարել է, որ իր նավը Ֆրանսիայի 
տարածք է համարվում: Այդպիսով, նա փրկել է Պետրոսի եւ նրա 
եղբոր կյանքը: 
Մարկը հույս ունի, որ այդ օրերի դաժանությունների մասին 
հիշողությունները կօգնեն խուսափել հետագա 
ցեղասպանություններից: 

Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am 
 

Համշենահայը՝ Թուրքիայում ինքնության 
պահպանման դժվարությունների մասին 

00:04, 03.04.2015 

 
Համշենահայ Ջեսուր Չախալօղլուի հետ Թուրքիայում ինքնության 
մասին դժվարությունների մասին հարցազրույց է արել Akunq.net-ի 
թղթակիցը։ 
Թուրքիայի Արդվին նահանգի Խոպա գավառի Խիկո (այս գյուղը 
հայտնի է նաև Խիգի, Խիգոբա անվանումներով, իսկ պաշտոնական 
անվանումը Բաշոբա է-Ակունքի խմբ.) գյուղից 39-ամյա Մեմնունե 
Շիմշեքը մասնագիտությամբ իրավաբան է և աշխատում է Խոպայի 
քաղաքապետարանում: Դպրոց հաճախել է հայրենի գյուղում: 

Նրա զարմիկը՝ 38-ամյա Ջեսուր Չախալօղլուն, ով նույնպես խիկոցի 
է, Ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության անդամ է և 
աշխատում է որպես համակարգչային մասնագետ: 
Խոպայում գտնվելու օրերին առանձին հանդիպումներ ունեցանք 
նրանց հետ և զրուցեցինք համշենական ինքնության մասին: 
«Երբ ես փոքր էի, մեր ընտանիքներում առանձնապես չէին արգելում 
համշենահայերեն խոսել,- մեզ պատմեց Մեմնունե Շիմշեքը,- Հաճելի 
էր խոսելը. մեր մայրենի լեզուն էր: Խիկոն ավելի ազատ էր այդ 
առումով, քանի որ մեր գյուղը դպրոց ուներ` Բաշոբայի 8-ամյա 
դպրոցը, ուր միայն համշենցիներ էին հաճախում: Նախքան 
սահմանի բացումը (Սարպիի թուրք-վրացական սահմանադուռը 
բացվել է 1989 թ.-Ակունքի խմբ.) չգիտեինք, որ հայեր գոյություն 
ունեն: Հետո շփվեցինք ու լեզվի հետ նմանություն նկատեցինք: 
Կարծում եմ` հայերի և համշենցիների նմանություններից մեկն էլ 
առատաձեռնությունն է. «Oրինակ` մենք նույնպես որևէ բան գնելիս 
մանրը չենք վերցնում: Մեկ այլ նմանություն է հյուրընկալությունը, 
հյուրասիրությունը»: 
Ի պատասխան մեր այն նկատառմանը, թե Խոպայում 
բացարձակապես չհանդիպեցինք որևէ մուրացկանի, Մեմնունեն 
նշեց. «Այո՛: Համշենցիների մեջ մուրացկան չկա: Կարծում եմ` 
հայերի մեջ ևս: Ըստ իս՝ դրա պատճառներից մեկը 
աշխատասիրությունն է, ինչպես նաև` պատվախնդրությունը»: 
Խոպայում չկար նաև որևէ որբանոց: Մեմնունեն մեզ հետ զրույցում 
հայտնեց, որ երբ, Աստված մի արասցե, որևէ մանկահասակ երեխա 
զրկվում է իր բոլոր հարազատներից, նրա ազգականների միջից 
անպատճառ գտնվում է մեկը, ով հանձն է առնում տվյալ մանուկի 
խնամակալությունը: 
Ջեսուր Չախալօղլու 
«Թուրքիայում ինքնության մասին խոսելը մեծ խիզախություն է: 
Համշենցիների նկատմամբ մեծ ճնշումներ են գործադրվել: Նրանց 
ներկայացրել են, թե իրենք իբր թե ծագում են օղուզներից,-մեզ հետ 
հանդիպմանը նշեց Ջեսուր Չախալօղլուն,- Ես իմ ինքնության 
մասին իմացա միայն այն ժամանակ, երբ գյուղից իջա քաղաք: Իմ 
հայրը չէր ցանկանում, որ համշենահայերեն խոսենք, քանի որ դա 
վտանգավոր էր համարում մեզ համար: Մեզ նույնիսկ ծեծում էին 
համշենահայերեն խոսելու համար: 
Իմ մեջ Հայաստանի հանդեպ հետաքրքրություն կա: Ինձ 
հետաքրքիր են հատկապես մեր ընդհանրությունները, թեև մինչ այս 
առիթ չէի ունեցել շփվելու Հայաստանի հայերի հետ: Կցանկանամ 
այցելել Հայաստան»: 
Ի պատասխան մեր այն հարցին, թե «Ի՞նչ պետք է անել 
համշենահայերի ինքնության պահպանման ուղղությամբ, Ջեսուրը 
նախ կատակով ասաց. «Գոնե չծեծեն իրենց երեխաներին դրա 
համար»: Ապա շարունակեց. «Ամենամեծ խնդիրն այն է, որ 
համշենահայերենը գրավոր լեզու չէ: Առաջին հերթին պետք է 
այբուբեն ստեղծվի, քանի որ բանավոր լեզուն անհետանալու 
վտանգի առաջ է կանգնած: Կարևոր է համշենական ինքնության և 
մշակույթի պահպանումը: Մենք յայլաներում ենք դարձել 
համշենյան ինքնության կրող: Ես, իհարկե, համշենահայերեն 
կսովորեցնեմ իմ երեխաներին: Դա ավելի դյուրին կլինի, եթե 
այբուբեն ստեղծվի»: 
Զրույցի վերջում٫ անդրադառնալով համշենական մշակույթի 
առանձնահատկություններին٫ Ջեսուրը շեշտեց. «Համշենի 
մշակույթն ուրույն է: Օրինակ՝ ինչո՞ւ ենք մենք մինչև հիմա 
բարձրաձայն խոսում. մեր գյուղերը հեռու են եղել իրարից: Հեռվից 
ենք միմյանց կանչել… Մենք ուզում ենք, որ պահպանվի մեր 
մշակույթը…»: 
 

Արեւմտյան Հայաստանի 180 հազար 
մշակութային արժեքների 97 %-ը ոչնչացվել է. 

հայագետ 
06.04.2015 
Արեւմտյան Հայաստանում գտնվող 180 հազար նյութական 
մշակութային արժեքներից  96-97 տոկոսը ոչնչացվել է: Այս մասին 
այսօր՝ ապրիլի 6-ին, լրագրողների հետ զրույցում ասաց հայագետ, 
նախիջևանագետ Արգամ Այվազյանը: 
«Մեր ժողովրդի պատմության մեջ մեզ հասած ժառանգության 
ամենամեծ հատվածը նյութական ժառանգությունն է՝ մեր 
պատմամշակութային հուշարձանները, սակայն  առ այսօր հայ 
ժողովուրդը չունի գոնե մի հասարակ ցանկագրություն մեր 
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Լույս Ամսագիր 
մշակութային արժեքների վերաբերյալ: Գիտական որեւէ 
հաստատություն այդ ուսումնասիրություններով չի զբաղվում, չկան 
նաեւ անհատ ուսումնասիրողներ այդ թեմայով»,-ասաց Արգամ 
Այվազյանը: 
 

 
Նրա խոսքով՝ մեր հարեւան պետություններում գտնվող 
մշակութային հուշարձանների նույնպես ավերվում են: 
«Վերջին շրջանում՝ 1998-2006 թթ., Ադրբեջանի իշխանությունների 
կողմց մշակութային եղեռն իրականցացվեց հայկական 
մշակութային հուշարձանների նկատմամբ, շուրջ 27 հազար 
մշակութային հուշարձաններ ավերվեցին եւ ոչնչացվեցին: 
Վրաստանում նույնպես մշակութային ցեղասպանություն է 
իրականացվում՝ հայկական եկեղեցիներից հայկական 
արձանագրությունները հանվում են եւ վրացական 
արձանագրություններ են դրվում»,-ասաց Արգամ Այվազյանը: 
Հայագետի խոսքով՝ մեր հարեւաններից միակ երկիրը Իրանի 
Իսլամական Հանրապետությունն է, որտեղ հայկական 
հուշարձանները ոչ միայն պահպանվում են, այլ նաեւ  
վերականգնվում: 
Արգամ Այվազյանի խոսքով՝ Հայաստանում նույնպես պատմական 
հուշարձաններ են ավերվում են նաեւ այսօր: 
«Մեր այսօրվա հուշարձանապահպան կազմակերպությունները այս 
վիճակով ի զորու չեն Հայատանի եւ առավել եւս դրսի 
հուշարձանների պահպանությունն իրականացնելու համար»,-նշեց 
հայագետը: 
 

100 տարի զղջման սպասումով. Նեկտար 
Ալատուզյան  

11:00, 06.04.2015 
 

 
NEWS.am-ը 1915-23 թվականներին Օսմանյան Թուրքիայում 
իրականացված Հայոց  ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի 
նախաշեմին շարունակում է նյութեր հրապարակել 
«Վերապրածները» նախագծի շրջանակներում։ 
«Վերապրածները» իրենց մանկությունն ու հայրենիքը կորցրած 
սովորական մարդկանց  պատմություններն են։ 
«Վերապրածները» 100 տարվա ցավն ու հիշողությունն է, 
փոխհատուցման 100 տարվա սպասումը։ 
 «Վերապրածները» այն մարդկանց օրեցօր նոսրացող խումբն է, 
որոնք չեն կորցնում ճանաչման հույսը՝ իրենց ցավի ճանաչման 
հույսը։ 
Դա 101-ամյա Նեկտար Ալատուզյանն է: 
Էջմիածնի կենտրոնում ՝ Կոմիտասի փողոցում, լուռ է եւ հանգիստ: 
Միայն հեռվից թափառական շների անհոգ  հաչոցն է լսվում եւ 

կոտրվող ցախի խուլ չրխկոցը. ինչ-որ մեկը հավանաբար փայտ է 
կոտրում: 
Այս տարի գարունը դեռ ձմռանն էր եկել, սակայն, ըստ երեւույթին, 
փայտն անհրաժեշտ էր ցրտի մնացուկներից պատսպարվելու  
համար։ 
Մոտենալով № 9 տանը՝ հասկանալի դարձավ, որ փայտը հենց 
այստեղ են կոտրում: Դարպասը կիսաբաց էր, եւ մենք անկոչ 
հյուրերի պես մտանք բակ: Տեսարանը, որ բացվեց մեր աչքերի 
առջեւ, ստիպեց կորցնել խոսելու ունակությունը. փոքրամարմին, 
չորչորուկ եւ արդեն կորացած մի տատիկ, կացինը վեր 
բարձրացնելով, թափով վայր էր բերում այն կոճղի վրա: Մեզ 
տեսնելով՝  նա կանգ առավ, շունչը տեղը բերեց եւ  շարունակեց 
աշխատանքը ասես ոչինչ  չէր եղել։ 
-Շեմին մի՛ կանգնեք,  տու՛ն անցեք, - բակ դուրս եկավ մի 
երիտասարդ կին: 
Մի քանի րոպե անց մենք իմացանք, որ նրա անունը Գեղեցիկ է, իսկ 
փայտ կոտորող տարեց կինը նրա տատիկն է՝ 101-ամյա Նեկտար 
Ալատուզյանը։ 
-Տատիկս ծանր, բայց հետաքրքիր կյանք է ունեցել,- սեղան գցելով 
պատմում է Գեղեցիկը։ - Սկսեմ հեռվից։ 
Նեկտար Ալատուզյանը, օրիորդաց ազգանունը Աբդունուրյան, 
ծնվել է 1914թ.Միջերկրական ծովի ափին՝ Մուսա Լեռան ստորոտին  
գտնվող Խդրբեկ գյուղում։ 1915թ. ամռանը Խդրբեկի բնակիչները 
շրջակա 6 գյուղերի հետ միասին հրաման ստացան հավաքել  իրենց 
իրերն ու պատրաստվել արտագաղթի:  Հայերի մի մասը ենթարկվեց 
թուրքական իշխանությունների հրամանին, իսկ մյուս մասը, իր հետ 
վերցնելով անասուններին եւ անհրաժեշտ ամանեղենը, բարձրացավ 
լեռը, որի վրա ինքնապաշտպանություն կազմակերպեց: Նրանց մեջ 
էր նաեւ Աբդունուրյանների ընտանիքը՝ Թովմասը, նրա քաջարի 
կինը՝ Օվսաննան եւ մեկ տարեկան Նեկտարը։ 
-Շատ չանցած՝ թուրքերը հարձակվեցին լեռան վրա։  Տատիկիս 
պատմելով՝ նրանք պաշտպանվել են, ինչպես կարողացել են։ 
Կանայք՝ եղաններով եւ փոցխերով  զինված, իրենց տղամարդկանց 
եւ եղբայրներին թիկունք  թիկունքի տված, կռվել են մինչեւ վերջ,- 
պատմում է  Գեղեցիկը։ 

 
Թովմաս Աբդունուրյան 

Մուսա լեռան պաշտպանությունը տեւեց 53 օր։  Հայերը հերոսաբար 
դիմադրում էին, սակայն ուժերն անհավասար էին։ 
-Ժամանակ առ ժամանակ նրանց հուսահատություն էր պատում, 
սակայն նրանք շարունակում էին հավատալ, որ Աստված նրանց 
կողմից է, եւ կողքով անցնող նավերից  որեւէ մեկը օգնության կգա։ 
Այդ նավը դարձավ ֆրանսիական «Գիշենը»։ Մուսա լեռան 
պաշտպանները նավով տեղափոխվեցին Եգիպտոսի Պորտ Սայիդ 
քաղաք, որտեղ մնացին մինչեւ Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի ավարտը։ 
1919թ. Հաթայի շրջանը Ֆրանսիայի մանդատի տակ անցնելուց 
հետո, հայերը վերադարձան իրենց  գյուղերը։ 
-Հայտնվելով հայրենի գյուղերում՝ նրանք տեսան, որ թուրքերը 
զբաղեցրել են իրենց տները։ Այն ժամանակ իր 12 
ամենահավատարիմ զինակիցների հետ Թովմաս պապը թուրքերին 
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հարկադրեց լքել Խդրբեկը, իսկ այդ մասին պատմող հուշը՝ զենքը, 
կախեց իր  տան պատին,- պատմում է  Գեղեցիկը։ 

 
Օվսաննա եւ Թովմաս Աբդունուրյաններ 

Մի օր Աբդունուրյանների տուն ոստիկաններ եկան։ 
-Թովմաս պապիկին մեղադրում էին սպանության մեջ և այդ 
պատճառով  եկան  նրա տունը խուզարկելու։ 
Բակում ոստիկաններ տեսնելով՝ երիտասարդ Նեկտարը գորգի մեջ 
է փաթաթում պատից կախված զենքերը եւ երեխաների հետ նստում 
դրանց վրա։  Անարդյունք խուզարկումից հետո ոստիկանները 
հեռանում են։ Սակայն Նեկտարի խորամանկ հնարքը հորը չփրկեց 
բանտարկությունից։ 
1920-ական թթ. Թովմաս Աբդունուրյանին դատապարտեցին ոչ 
ավել ոչ պակաս 101 տարվա ազատազրկման, որոնցից հայդուկը 
բանտում անցկացրեց միայն 13-ը։  Քանի դեռ հայրը բանտում էր, 
Նեկտարը նրան ուտելիք էր տանում եւ պատմում էր գյուղի 
նորությունները։ 
1938թ. Նեկտարը ամուսնանում է Տիգրան Ալատուզյանի հետ, որը 
ֆրանսիական բանակում ծառայող հայ սպա էր։ 

 
Տիգրան Ալատուզյան 

-Տատիկս պատմում է, որ նա շատ երկրպագուներ է ունեցել, սակայն 
իր հայրը բոլորից լավ էր վերաբերվում Տիգրանին, քանի որ նա 
նվագում էր ուդի վրա (լարային երաժշտական գործիք, խմբ.)։ 
Չնայած կոշտ բնավորությանը՝ Թովմասը փափկասիրտ մարդ էր եւ 
բարձր էր գնահատում երաժշտությունը,- ասում է Գեղեցիկը։ 
1939թ, երբ Թուրքիայի եւ Ֆրանսիայի միջեւ կնքված պայմանագրով 
տարածաշրջանը կցվեց Թուրքիային, մուսալեռցիները նորից լքեցին 
իրենց հայրենիքը եւ այլեւս երբեք չվերադարձան իրենց տները։ 
-Սկզբում մերոնք հաստատվեցին Լիբանանում՝ Անջարում, իսկ 
հետո տեղափոխվեցին Բեյրութ։ 
Բեյրությում ծնվեց Տիգրանի ու Նեկտարի առաջնեկը՝ Ժոզեֆը, իսկ 
այնուհետեւ՝ Մարին եւ Եսային։ 1947թ. երկարատեւ մտորումներից 
հետո նրանք որոշեցին տեղափոխվել Արեւելյան  Հայաստան։ 

 
-Որոշ ժամանակ տատիկս ընտանիքով ապրում էր Ծաղկաձորում, 
բայց հետո տեղափոխվեց Էջմիածին։ 
Արդեն Հայաստանում Նեկտարի ընտանիքում ծնվեց եւս երկու  
երեխա՝ Ժոզեֆինան եւ Զարինեն։ 
Օվսաննա Աբդունուրյանը վախճանվեց 1958թ. 8 տարի անց 
մահացավ նաեւ Թովմասը։ Գեղեցիկի խոսքով՝ մահից առաջ 
հայդուկ Թովմասը հատկապես տխուր էր։ 
-Նա հաճախ էր հիշում իր մանկությունն ու հայրենի գյուղը։ Նա 
ցանկանում էր թաղվել այնտեղ՝ իր նախնիների կողքին։ 
Այսօր Նեկտար տատն ունի 12 թոռ, 33 ծոռ եւ 8 կոռ։ Նրանց բոլորին 
Նեկտարը սիրով պատմում է  Խդրբեկի մասին եւ պատվիրում 
երբեք չմոռանալ սեփական արմատներն ու սեփական ժողովրդի 
պատմությունը։ 

Անի Աֆյան,Լուսանկարները՝ Արսեն Սարգսյանի/NEWS.am 
 

Հայ թեկնածու ունենք, քանի որ հայերը 
Թուրքիայի իրականությունն են. Դեմիրթաշ 

13:06, 09.04.2015 

 
Թուրքիայի քրդական «Ժողովուրդների դեմոկրատական» (HDP) 
կուսակցության առաջնորդ Սելահաթին Դեմիրթաշը պարզաբանել 
է, թե ինչու են ազգային եւ կրոնական փոքրամասնություններին 
առաջադրդել պատգամավորի թեկնածուներ։ 
Թուրքական T24.com կայքի փոխանցմամբ՝ HDP-ի առաջնորդ 
Սելահաթին Դեմիրթաշը հայտարարել է. «հայ թեկնածու ունենք, 
քանի որ հայերը Թուրքիայի իրականությունն են։ Ալեւիներ կան, 
քանի որ նրանք Թուրքիայի իրականությունն են։ Սոցիալիստները, 
գլխաշորով կանայք ու քրդերը Թուրքիայի իրականությունն են»,-
ասել է Դեմիրթաշը։ 
Նշենք, որ Ստամբուլի 3-րդ ընտրատարածքում HDP-ն 2-րդ համարի 
տակ ներկայացրել է ստամբուլահայ համայնքի ակտիվ անդամ 
Կարապետ Պայլանի թեկնածությունը։ 
 

Թուրքիայում պատգամավորի հայ կին 
թեկնածուն առաջին հարցազրույցն է տվել 

09.04.2015 
Թուրքիայի ընդդիմադիր «Ժողովրդա-հանրապետական» (CHP) 
կուսակցության կողմից պատգամավորի թեկնածու առաջադրված 
Սելինա Օզուզուն Դողանը հայտարարել է, թե չի կարող ներել 
Էրդողանին՝ «Կներեք ինձ նույնիսկ հայ են ասել» խոսքերի համար։ 
Թուրքական ÇağdaşSes-ի հետ զրույցում պատմել է, որ 
պատգամավորի թեկնածուի առաջարկը եղել է ստամբուլահայ 
համայնքին։ «Ցանկանում էին որ կին լինի եւ երիտասարդ։ Մեծ բաց 
կար եւ այդ առիթը չօգտագործելը սխալ կլիներ։ Որոշեցի 
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պատասխանատվություն վերցնել ինձ վրա։ Հանդիպեցինք 
Ստամբուլում եւ համատեղ մի մտքի եկանք»,-ասել է Սելինան։ 
Սելինան նշում է, որ իրեն սոցիալ- դեմոկրատ եւ ֆեմինիստ է 
համարում՝ շեշտելով, որ պատգամավորի համար կարեւոր է խիղճ 
ունենալ, իսկ հայերի մեջից կին պատգամավոր ունենալը շատ 
կարեւոր է։ 
 

 
 «Այսօր «մշակույթային ցեղասպանություն» կչվող 
արտահայտություն է կիրառվում։ Սակայն այսօր այնքան շատ 
հրատապ հարցեր կան։ Ցեղասպանության հետեւից չգնալով էլ, 
բավականին շատ հարցեր կան։  Հայերը մեծ պատրիարքարան 
ունեն, սակայն այն ինքնավարություն չունի»,-ասել է հայ 
թեկնածուն՝ անդրադառնալով նաեւ հայ-թուրքական փակ 
սահմանին։ 
«Բոլոր սահմանները պետք է բացվեն։ Դե փաստացի սահմաններ 
չկան։ Հայաստանցիները գալիս են Թուրքիա առեւտուր են անում։  
Սակայն այս պահին առանց հետաքրքրությունների ոլորտի մասին 
տեղյակ լինելու պետք չէ դեռ խոսել, դեռ պատգամավոր չեմ»,-շեշտել 
է Սելինան։ 
Խոսելով Էրդողանի կողմից «Կներեք, ինձ նույնիսկ հայ են ասել» 
արտահայտությանը, Սելինան նշել է, որ ինքը չի ներում Էրդողանի 
այդ խոսքերը։ 
Նշենք, որ CHP-ն Սելինա Օզուզուն Դողանին պատգամավորի 
թեկնածու է առաջադրել Ստամբուլի 2-րդ ընտրատարածքից՝ նրան 
տալով առաջին հորիզոնականը, այսինքն՝ հայ թեկնածուն անցողիկ 
տեղում է գտնվում։ 
Հայուհին ծնվել է 1977-ին, Ստամբուլում: Ամուսնացած է, ունի երկու 
երեխա: Աշխատում է փաստաբանական գրասենյակում: Հայերենից 
եւ թուրքերենից բացի տիրապետում է նաեւ անգլերենին եւ 
ֆրանսերենին: 
 

Համշենահայերը՝ հայերի եւ Հայաստանի 
մասին 

09.04.2015 

 
Համշենահայերը խոսում են առաջին անգամ հայերի հետ 
հանդիպումների եւ Հայաստանի հետ կապված թեմաների մասին։ 
Ներկայացնում ենք Akunq.net-ի հարցազրույցը համշենահայերի 
հետ։ 
Նախկինում փոստատար եղած թոշակառու Ալի Աքսուն (Խիկո 
գյուղից, 55 տարեկան) մեզ հետ զրույցում նշեց, որ հայերի հետ 
առաջին անգամ ծանոթացել է 1977 թվականին` Ստամբուլում, 17 
տարեկան հասակում: 
«Հորս հետ շրջում էինք Ստամբուլի Փակ շուկայում (Kapalı Çarşı), 
երբ հայրս ինձ ասաց` «Նրանք հայ են»: Ես նրանց հետ խոսեցի 
համշենահայերենով: Եվ երբ նրանք պատասխանեցին, զարմացա` 
մտածելով, թե ինչպես կարող են նրանք խոսել մեր մայրենիով,-մեզ 
պատմեց Ալի Աքսուն,-Լեզվի նմանությունը խիստ մեծ էր, սակայն 

հայերն այն ժամանակ Թուրքիայում վախենում էին հայերեն խոսել 
և խուսափում հայոց լեզվով հաղորդակցվելուց: 
Մեծ ջերմություն էի զգում, երբ մեր լեզվով զրուցում էի նրանց հետ: 
Նաև` բազմաթիվ հարցեր էին ծագում գլխումս. ինչպե՞ս և ինչու՞ են 
նրանք խոսում մեր լեզվով: Մե՞նք ենք եկել այս կողմեր, թե՞ նրանք 
են գնացել այս վայրերից… Ցանկացա հայերի պատմության մասին 
որոշ բաներ իմանալ: Ինչու՞ են հայերը ենթարկվել 
ցեղասպանության: Ինձ հետաքրքիր է հայոց պատմությունը: Հիմա 
հասկացել եմ, որ մեզ` համշենահայերիս, հատուկ պոկել են մեր 
արմատներից…»: 
Ալի Աքսուն մեզ պատմեց նաև համշենահայերի ուծացմանն 
ուղղված Թուրքիայի քաղաքականության մասին. «Գյուղում 
համշենահայ երեխաները նախքան դպրոց հաճախելը թուրքերեն 
չէին խոսում: Միայն դպրոցում էին սկսում սովորել պաշտոնական 
լեզուն: Դպրոցի տնօրեններն ընդմիջումներին նկատողություն էին 
անում համշենահայերեն խոսող երեխաներին: Հենց այդտեղից էր 
սկսում ուծացումը… 
Իմ երեխաներն արդեն չեն կարողանում համշենահայերեն խոսել 
(ԱլիԱքսուն ունի 3 դուստր-Ակունքի խմբ.), միայն հասկանում են, 
բայց չեն պատասխանում: Դժվարությունները շատ են: 
Համշենահայերենը, գոնե որպես ընտրովի դաս, չի ընդգրկվել 
դպրոցական ծրագրում: 
Երբ համշենահայի երեխան սկսում է դպրոց հաճախել, պետք է լավ 
տիրապետի թուրքերենին, որպեսզի խնդիրներ չունենա: Տանն 
աշխատում ենք հիմնականում մեր մայրենիով շփվել, սակայն իմ 
աղջիկներն այլևս չեն կարողանում խոսել, միայն հասկանում են…»: 
Վերադառնալով Հայաստանի և հայերի թեմային` Ալի Աքսուն նշեց, 
որ առայժմ չի եղել Հայաստանում, թեև այցելելու ցանկությունը մեծ 
է: Նա նաև հայտնեց, որ համացանցով և հեռախոսով շատ է շփվում 
հայերի հետ: 
Մասնագիտությամբ գործարար Նազմի Գյուլը (Ձաղըրնա գյուղից, 
պաշտոնական անվանումը` Գյունեշլի), արդեն 20 տարի է, ինչ 
աշխատում է Թուրք-հայկական բիզնեսի զարգացման խորհրդում 
(Turkish – Armenian Business Development Council): 
«Հայաստանը երկրորդ հայրենիքս է, իսկ առաջինը` բնականաբար 
Համշենը, Խոպան,-մեզ հետ զրույցում նշեց Նազմի Գյուլը,-Իմ 
կարծիքով` համշենահայերի և հայերի ամենամեծ նմանությունը, 
բացի լեզվական նմանությունից, նաև հյուրասիրությունն է»: 
Մեր այն հարցին ի պատասխան, թե «Կապե՞ր ունեք 
հայաստանցիների հետ», Նազմի Գյուլը հայտնեց, որ մեծ թվով 
ընկերներ ունի Հայաստանում: 
Իսկ Խոպայում մի համշենահայ սրճարանատեր և առևտրական, ով 
չցանկացավ, որ իր անունը հրապարակվի, շեշտեց, որ իր փորձից 
ելնելով` կարող է ասել, թե հայերն ազնիվ են առեւտրի մեջ: Բազմիցս 
Հայաստան այցելած սրճարանատերը, սակայն, ընդգծեց, թե ինքը 
որոշ ազգայնամոլություն է նկատել հայաստանցի հայերի մեջ: Այդ 
ազգայնամոլությունը բացատրեց հայերի ներփակ լինելու 
հանգամանքով: 
Անդրադառնալով նաեւ Հայոց ցեղասպանության հարցին` իր 
անունը հրապարակել չցանկացած համշենահայը նշեց. «Երկու 
քարի արանքում ենք: Մեկը Թուրքիայի տեսակետն է, մյուսը` 
հայկականը: Այդ դեպքերը որքանով կարող են որպես 
ցեղասպանություն բնորոշվել` չգիտեմ: Գիտեմ, որ եղել է զուլում: 
Սակայն չեմ կարող ասել, թե հայերի հետ նույնն է կատարվել, ինչ 
հրեաների: Չեմ կարող վստահ լինել: Շատ բան չգիտենք այդ 
մասին…»: 
 

Թուրք իրավաբանները Ցեղասպանության 
համար ներողություն են խնդրել հայերից 

16:04, 09.04.2015 
Թուրքիայի «Ժամանակակից իրավաբանների միության» Իզմիրի 
մասնաճյուղը Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին 
ներողություն է խնդրել հայ ժողովրդից։ 
Թուրքական Demokrathaber կայքի փոխանցմամբ՝ Իզմիրի 
փաստաբանների պալատը ապրիլի 9-ին անցկացնում է «Վերջ 
Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա ստերին» կոնֆերանսը, ինչին 
արձագանքել են «Ժամանակակից իրավաբանների միության» 
Իզմիրի մասնաճյուղի իրավաբանները։ 
«Ժամանակակից իրավաբանների միության» Իզմիրի մասնաճյուղի 
իրավաբաններն անընդունելի են համարել իրավաբանների կողմից 
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Լույս Ամսագիր 
«տեղահանություն» ասել ցեղասպանությանը եւ պետության 
խխտողական քաղաքականությունը շարունակելը։ 
«Սրանից 100 տարի առաջ Օսմանյան պետությունում հայերի 
հանես իրականացված «տեղահանությունը» ցեղասպանություն է։ 
Մեր միության անունից ցեղասպանության համար հայ ժողովրդից 
ներողություն ենք խնդրում»,-ասվել է «Ժամանակակից 
իրավաբանների միության» Իզմիրի մասնաճյուղի տարածած 
հայտարարության մեջ։ 

 
Արգելված թեմա. Գյուլենը Ցեղասպանությունը 

դատապարտող նամակ է գրել հայ 
պատրիարքին 

13.04.2015 

 
Թուրքիայում կան թեմաներ, որոնց վերաբերյալ կան 
չբարձրաձայնելու մասին չգրված օրենքներ։ Այդ թեմաներից են 
Ցեղասպանության հետ կապված իրադարձությունները։ 
NEWS.am-ն այս անգամ ներկայացնում է Թուրքիայում վերջին 
տարիներին մեծ աղմուկ բարձրացրած եւ Էրդողանի դաշնակցից 
Էրդողանի ոխերիմ թշնամին դարձած Ֆեթուլլահ Գյուլենի՝ 
տարիներ առաջ Պոլսո հայոց նախկին պատրիարք Շնորք 
Գալուստյանին։ 
Թուրքական Yeni Safak-ում հայտնված եւ Ֆեթուլլահ Գյուլենի 
ստորագրությունը կրող նամակը թվագրվել է 1965-ով։ Նամակը 
սկսվում է «Սուրբ եւ պատվավոր պատրիարք Շնորք 
Գալուստյանին» գրությամբ։ 
Նամակի սկզբում Գյուլենը նշում է, որ աշխարհի բոլոր ազգերը 
եղբայրներ են։ Նա գրել է, որ իր մանկության եւ աշխատանքային 
գործունեության ընթացքում բավականին շատ հայ անձանց եւ 
ընտանիքների է ճանաչել։ 
Գյուլենը շեշտել է, որ 1915-ին հայերի դեմ մեծ ցեղասպանություն է 
տեղի ունեցել, եւ ինքը հարգանքի տուրք է մատուցում զոհվածների 
հիշատակին, խստորեն դատապարտում մեծ մարգարեի եւ Սուրբ 
Քրիստոսի որդիների կոտորածն անգրագետ մուսուլմանների 
կողմից։ 

 

Արգելված թեմա. Թուրքիան տակնուվրա արած 
Ֆեթուլլահ Գյուլենը հա՞յ է 

04.02.2014 
Թուրքիայում կան թեմաներ, որոնց մասին չբարձրաձայնելու  
չգրված օրենքներ կան։ Այդ  թեմաներից են Թուրքիայի 
պատմության մեջ հայերի ունեցած դերակատարումները։ 
Արգելված թեմաների շարքից այս անգամ NEWS.am-ը 
ներկայացնում է վերջին շրջանում Թուրքիայում Էրդողանին 
հասցրած հարվածների շնորհիվ աշխարհի ուշադրության 
կենտրոնում հայտնված Ֆեթուլլահ Գյուլենի՝ հայկական ծագման 
մասին պնդումները: 
Բաց ակնարկներ այն մասին, որ Ֆեթուլլահ Գյուլենը հայ է, արել է 
դեռեւս տարիներ առաջ Թուրքական պատմագիտական 
ընկերության արդեն նախկին նախագահ Յուսուֆ Հալաչօղլուն: Այս 
թեման ավելի զարգացրել է թուրք լրագրող Մուրադ Ալփերենը, ով 
պնդել է, թե Գյուլենը ծագումով հայ է եւ նրա պապերը ժամանակին 
Էրզրումում կոտորել են թուրքերին: 
Դեռեւս 1999-ի հունիսի 14-ի համարում թուրքական Star 
պարբերականը տպել էր Անկարայի ոստիկանության պետ Ջեւդեթ 
Սարալի գլխավորությամբ Գյուլենի վերաբերյալ զեկույցը, որտեղ 
Գյուլենի էթնիկ ծագման վերաբերյալ կասկածներ են տեղ գտել: 
Թուրքական Turkishnews.com կայքը 2013-ի հուլիսի 5-ին տեղադրել 
է  Ֆեթուլլահ Գյուլենի մասին հրապարակում, որտեղ նշվում է, թե 
Ֆեթուլլահ Գյուլենի հայ պապը (1915-ականներին-խմբ) աշխատել է 
Իբրահիմ բեյի մոտ, երբ մյուս հայ աշխատողներն ըմբոստացել են 
Իբրահիմ բեյի դեմ, ով սպանել է Գյուլենի պապուն եւ նրա 
ընտանիքի անդամներին ու ինքնասպան եղել: « Ողջ է մնացել միայն 
Գյուլենի հայրը, ով թաքցնելով ինքնությունը, 18 կամ 19 
տարեկանում գնացել է Իսպիրի (Սպեր-խմբ) շրջան եւ մուսուլմանի 
անուն վերցնելով՝ ամուսնացել: Դրանից հետո նա ամեն տեղ 
հայհոյում էր թուրքերին կոտորած հայերին եւ իրեն ուղղադավան 
մուսուլման հայտարարում»: 
Ֆեթուլլահ Գյուլենի հոր հայկական ծագումը նաեւ մեկնաբանվում է 
նրա արած հետեւյալ արտահայտությամբ. «Այնպիսի մի զավակ եմ 
դաստիարակելու, որ սրանց հենց  իրենց կրոնով հարվածի»: Սա 
մեկնաբանում են, թե Գյուլենը հենց իսլամի միջոցով է հարվածելու 
թուրքերին: 
Գյուլենի հայկական ծագման մասին մեկ այլ պնդում կա կապված 
նրա պապերի ծննդավայրի հետ: Հայտնի է, որ Գյուլենի պապը 
Էրզրում է եկել հայերով խիտ բնակեցված Վանա լճի 
հարեւանությամբ գտնվող Խլաթից: Նշվում է, որ Գյուլենի պապն 
ընտանիքով Խլաթից հեռացել եւ Էրզրումի Բասենի շրջանում է 
տեղավորվել նամուսի հետ կապված խնդրի պատճառով: 
Ֆեթուլլահ Գյուլենի պապերի մասին հետաքրքիր պնդումներ են 
տեղ գտել թուրքական Kapsamhaber կայքում, որտեղ կարդում ենք, 
թե Գյուլենի հայ պապերը մուսուլմանների, հատկապես քրդերի 
կոտորածների մեջ ներգրաված լինելու պատճառով որոշ ժամանակ 
ստիպված են եղել հեռանալ եւ ապաստանել այն ժամանակ 
իրանական տիրապետության տակ գտնվող Երեւան քաղաքում, 
սակայն այնտեղ չեն կարողացել հող եւ ապրուստ ստեղծել եւ կրկին 
վերադարձել են Թուրքիա, բայց քանի որ իրենց հայրենի Խլաթ-
Բիթլիսում մուսուլմանների կոտորածների մեջ էին մեղադրվում, 
մեկնել են Էրզրում: 
Գյուլենի հայկական ծագման հետ կապված քննարկվում է նաեւ նրա 
հոգեզավակ Էյուփ Ջանի եւ նրա կնոջ՝ Էլիֆ Շաֆաքի փաստը: 
Էյուփ Ջանը կրթություն է ստացել ԱՄՆ-ում, որից հետո Թուրքիա 
վերադառնալով աշխատել է Գյուլենի միության գլխավոր թերթում՝ 
Zaman-ում, հիմա նա Radikal պարբերականի գլխավոր խմբագիրն է:  
Էյուփ Ջանը այն քիչ թուրք լրագրողներից է, ով ճանաչում է Հայոց 
ցեղասպանությունը եւ իր հրապարակումներում խոսել է 
պատմության հետ առերեսվելու անհրաժեշտության մասին: 
Իսկ Գյուլենի հարսի՝ թուրք հայտնի լրագրող Էլիֆ Շաֆաքի մասին 
հայտնի է, որ նրա մայրը հայ է: Նա նույնպես երկար ժամանակ 
աշխատել է Zaman թերթում:  Էլիֆ Շաֆաքը գրել է Հայոց 
ցեղասպանության մասին պատմող սկանդալային «Ստամբուլի 
բիճը» գիրքը, որի պատճառով Թուրքիայում նրա դեմ որոշ 
ժամանակ դատական հետապնդում է իրականացվել տխրահռչակ 
301-րդ հոդվածով (թյուրքականության վիրավորում-խմբ): 
Հիշեցնենք, որ Գյուլենի ստեղծած շարժումը կամ ինչպես ընդունված 
է ասել Թուրքիայում՝ Գյուլենի կրոնական համայնքը, Թուրքիայում 
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Լույս Ամսագիր 
եւ Թուրքիայից դուրս ունի դպրոցներ, համալսարանները, 
հիմնադրամներ, միություններ, լրատվամիջոցներ, հիվանդանոցներ, 
բիզնես կառույցներ եւ բանկեր: 
Թեեւ Ֆեթհուլլահ Գյուլենին վերագրվում է արդի իսլամի եւ 
ժողովրդավարության սինթեզի կրող եւ աշխարհում Թուրքիայի 
ազդեցությունը ուժեղացնող անձ, նա դարձել է քաղաքական եւ 
տնտեսական հզոր ուժ եւ համարվում է, որ նա վտանգ է 
ներկայացնում Թուրքիայի աշխարհիկ կարգերին: 
Գյուլենի շարժման անդամները կարեւոր պաշտոններ են 
զբաղեցնում Թուրքիայի գրեթե բոլոր գերատեսչություններում, որով 
պայմանավորված էր «մեծ կաշառք» գործողության միջոցով  
Գյուլենի անակնկալ եւ հուժկու հարվածն Էրդողանին եւ նրա 
ղեկավարած կուսակցությանը: 
Արթուր Հակոբյան 
  

Թուրքիայի Մարդինի հայկական եկեղեցում 
աղոթել են Ցեղասպանության զոհերի համար 

24.04.2015 

 
Թուրքիայի հարավ-արեւելյան Մարդին նահանգի Դերիքի շրջանում 
հայկական Սուրբ Գեւորգ եկեղեցում ապրիլի 24-ին հարգել են 
Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ 
Քրդական Diclehaber կայքի փոխանցմամբ՝ Դերիքի Սուրբ Գեւորգ 
եկեղեցում տեղի 2 հայ ընտանիքների մասնակցությամբ տեղի է 
ունեցել Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակման 
արարողություն, որի ժամանակ հավաքվածներն աղոթել են ու մոմ 
վառել։ 
Դերիքի հայերից Զեքերիա Սաբունջուն պատմել է, որ 13 
տարեկանում ցեղասպանությունից մի կերպ փրկված տատը 
պատմել է, թե ինչ դաժանությամբ է ուղեկցվել հայերի 
կոտորածները։ Նա պատմել է, որ Դերիքի հայերին տարել են 
Թուրջել լեռ եւ նետել ներքեւ։ 

 
Քրդական Azadiye Wlelat-ը հայերեն վերնագրով 

է լույս տեսել. 100-ամյա վերքը  
24.04.2015 

 
Թուրքիայում մշտապես դատական հետապնդումների մեջ գտնվող 
քարդական Azadiye Welat թերթի ապրիլի 24-ի համարի գլխավոր 
էջը նվիրված է եղել Հայոց ցեղասպանությանը։ 

Թերթի գլխավոր էջում հայերենով գրված է. «Հարյուրամյա վերքը»։ 
Նշենք, որ թուրքական Cumhuriyet-ը եւս հայերեն վերնագրով էր 
լույս տեսել. «Այլեւս երբեք»։ 
 «100 տարի առաջ այս հողերում տեղի ունեցած համատեղ ցավն են 
սգում։  Օսմանյան կայսրության ժամանակ տեղի ունեցած 
արհավիրքի ցավը դեռ թարմ է։ Արդեն ժամանակն է առերեսվել 
մարդու խիղճն ու զգացմունքները կաթված անող այդ վերքի հետ։ 
Թող դա երբեք չկրկնվի»,-նշվել է Cumhuriyet-ի ապրիլի 24-ի 
համարում։ 
 

Քրդական Ozgur Gundem-ը հայերեն 
վերնագրով է լույս տեսել. Տես, իմացիր, 

առերեսվիր  
16:37, 24.04.2015 

 
Թուրքիայի քրդական թերթերից Ozgur Gundem պարբերականը 
ապրիլի 24-ին լույս է տեսել Հայոց ցեղասպանության մասին 
հայերեն վերնագրով։ 
Ozgur Gundem-ի գլխավոր էջը նվիրված է եղել Հայոց 
ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ «Տես, իմացիր, առերեսվիր»,-
հայերենով գրված է եղել գլխավոր էջի վերնագրում, իսկ տեքստում 
արդեն թուրքերենով նշվել է, որ 1915-ին թվականին պետությունը 
ծրագրավորված ցեղասպանության է ենթարկել 1,5 մլն հայերի եւ 
500 հազար ասորիների։ 
Նշենք, որ քրդական Azadiya Welat-ը եւ թուրքական Cumhuriyet-ը 
եւս ապրիլի 24-ին լույս են տեսել հայերեն վերնագրերով։ 

 
Էրդողանը ուղերձով է հանդես եկել 

14:36, 24.04.2015 

 
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կողմից հայերին 
հասցեագրված ուղերձն ընթերցվել է Պոլսո հայոց 
պատրիարքարանի կողմից կազմակերպված պատարագի 
ժամանակ։ 
«Հարգելի Արամ Աթեշյան, Թուրքիայի հայերի փոխպատրիարք. 
Մեր հայ քաղաքացիների համար հատուկ իմաստ ունեցող այս օրը 
Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ կյանքից զրկված 
օսմանցի հայերի հիշատակը մեկ անգամ եւս հարգում եմ, նրանց 
երեխաներին եւ թոռներին ցավակցություն հայտնում։ 
Ապաքինում եմ մաղթում Հայոց պատրիարք, հարգարժան Մեսրոպ 
Մութաֆյանին։ 
Թանկագին հայ քաղաքացիներ, մարդկության ամենամեծ 
արհավիրքներից հանդիսացող Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի ժամանակ կյանքից զրկված ցանկացած ազգի եւ 
կրոնի ներկայացուցիչների հիշատակը հարգում եմ։ Թուրքիայի 
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Լույս Ամսագիր 
հանրապետությունը կարողացանք ստեղծել  առանց այդ ցավերը 
մոռանալու եւ դրանք ծածկելու։ 
Այսօր էլ, խաղաղության, հանգստության եւ եղբայրության հիմքի 
վրա ավելի լավ օրերի հասնելու համար, առանց նայելու էթնիկ եւ 
կրոնական ինքնությանը, պայքարում ենք մեր բոլոր 
քաղաքացիների եւ բարեկամների հետ։ 
Հարյուր տարի առաջ մեր համատեղ հայրենիքը բռնազավթել 
ցանկացողների թոռներին Չանաքքալեում ցնծությամբ 
դիմավորելու, պատերազմը դատապարտելու, խաղաղությունն ու 
բարեկամությունը բարձրացնելու մշակույթ ունենք։ 
Մեկ անգամ եւս ասում եմ, որ գիտենք հայ հասարակության հետ 
նախկինում տեղի ունեցած տխրեցնող իրադարձությունների մասին 
եւ ձեր ցավը անկեծղորեն կիսում եմ։ 
Ուզում եմ իմանաք, որ օսմանյան հայերի՝ աշխարհի ցանկացած 
վայրում ապրող թոռների համար մեր սրտերի դռները մինչեւ վերջ 
բաց են։ 
Ողջ սրտով ողջունում եմ ձեզ, բոլորիդ իմ սերն ու հարգանքը 
հղում»։ 
  

Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին մտել է 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ժամանակավոր ցանկ 

24.04.2015 

 
Վանի Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ եկեղեցին մտել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 
համաշխարհային ժառանգության ցանկ։ 
Այս մասին Twitter-ի իր էջում գրել է Թուրքիայի մշակույթի եւ 
տուրիզմի նախարար Օմեր Չելիքը։ Նա նշել է, որ Թուրքիայից 10 
մշակույթային արժեք ներկայացնող կառույցներ մտել են 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակույթի ժառանգության 
ժամանակավոր ցանկ։  «Այդ 10 կառույցների թվում է Վանի 
Աղթամար կղզու եկեղեցին»,-գրել է Օմեր Չելիքը։ 
Նշենք, որ 2014-ի հոկտեմբերին թուրքական իշխանությունները 
Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ եկեղեցու ցուցատախտակի վրա 
ավելացրել են «Հայկական եկեղեցի» բառը՝ այն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 
ցանկում ընդգրկելու համար։ 
 

Դիարբեքիրում Ցեղասպանությանը նվիրված 
ցուցահանդես է բացվել 

24.04.2015 

 
Դիարբեքիրի պատմական պարիսպների մեկի հատվածում բացվել է 
ֆրանսահայ լուսանկարիչ Անտուան Ագուջյանի լուսանկարների 
ցուցահանդեսը՝ նվիրված Հայոց ցեղասպանության 100-րդ 
տարելիցին։ 
Թուրքական Haberaksiyon կայքի փոխանցմամբ՝ Դիարբեքիրի 
քաղաքապետարանի եւ առեւտրի պալատի կողմից Դիարբեքիրի 
պատմական պարիսպների մի հատվածում բացվել է ֆրանսահայ 

լուսանկարիչ Անտուան Ագուջյանի կողմից արված լուսանկարների 
ցուցահանդեսը։ 
«Լռության ճիչը» անունը կրող ցուցահանդեսին ներկայացված են 
հայ լուսանկարչի կողմից 27 տարվա ընթացքում Սիրիայում, 
Վրաստանում եւ Հայաստանում արված լուսանկարները։ 
Ցուցահանդեսի բացմանը մասնակցել են Դիարբեքիրի 
քաղաքապետը, Դիարբեքիրի առեւտրի պալատի նախագահը, 
Դիարբեքիրի տուրիզմի եւ մշակույթի վարչության պետը, Սուրբ 
Կիրակոս եկեղեցու հիմնադրամի նախագահ Էրգուն Այըքը եւ այլ 
պաշտոնյաներ։ 
 
Թուրքիայում ապրիլի 24-ին Ցեղասպանության 

օրվա միջոցառումների ցանկը 
24.04.2015 

 
Ինչպես ամբողջ աշխարհում Թուրքիայի մի շարք քաղաքներում եւս 
անցկացվելու են Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին 
նվիրված միջոցառումներ, որոնք համակարգվում են  մի քանի 
կազմակերպություններից կազմված «Հայոց ցեղասպանության 
հիշատակման մայր պլատֆորմի» կողմից։ 
Ինչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական «Ակոս»-ը, 
Թուրքիայում միջոցառումների ցանկը հետեւյալն է. 
1.Թուրքիայի մարդու իրավունքների միության ռասիզմի եւ 
խտրականության դեմ հանձնաժողովի անդամները  Ստամբուլ 
եկած Եվրոպայի հայկական խորհրդի անդամների հետ միասին 
Ստամբուլի Բայազետի հրապարակում ժամը 10։00-ին 
հիշատակման միջոցառում են կազմակերպելու։ Միջոցառմանը 
հարգելու են 1915-ի հունիսի 15-ին Բայազետի հրապարակում 
կախաղան հանված Հնչակյան կուսակցության 20 անդամների 
հիշատակը։ 
2.Ստամբուլահայերի մի խումբ 10։00-ին կայցելեն Ստամբուլի 
Էլմադաղի շրջանում գտնվող Կոմիտաս վարդապետի տուն եւ 
Կոմիտաս վարդապետի եւ նույն տանը ապրած Ավետիս 
Նաքաշյանի հիշատակին շենքի դիմաց հուշագիր կդնեն։ Նույն 
խումբը 11։30-ին Բալըքըլը կոչվող գերեզմանատանը 1915-ի զոհերի 
համար հիշատակի միջոցառում կանցկացնի։ 
3.Սուլթանհամեդ հրապարակում գտնվող Թուրք եւ իսլամական 
արվեստի թանգարանի (1915-ի ապրիլի 24-ին ձերբակալված 
հայերին պահել են այս շենքում-խմբ) առաջ 11։00-ին հիշատակի 
միջոցառում կլինի։  Միջոցառումից հետո անձայն քայլերթ է լինելու 
դեպի Էմինօնու, որտեղից մասնակիցները նավով կանցնեն դեպի 
Հայդարփաշայի կայարան։ 
4.2011-ի ապրիլի 24-ին ծառայության ժամանակ զինակցի կողմից 
սպանված Սեւակի հիշատակմանարարողությունը տեղի կունենա 
15։30-ին, Շիշլիի գերեզմանատանը։ 
5.«Նոր Զարթոնք» շարժման կոչով հավաքվածները 18։30-ին 
Ստամբուլի Գալաթասարայի լիցեյի մոտից կշարժվենդ եպի 
Թաքսիմի հրապարակ։ 19։15-ին Իսթիքլալ պողոտայում  «Հայոց 
ցեղասպանության հիշատակման մայր պլատֆորմի» կողմից 
հիշատակի մեծ միջոցառում է տեղի ունենալու։ 
6.Ստամբուլի միջոցառումներին զուգահեռ Դիարբեքիրում 
Կոմիտաս ինստիտուտի, Մարդու իրավունքների միության 
Դիարբեքիրի մասնաճյուղի, Դիարբեքիրի փաստաբանների 
պալատի եւ «Զան» հիմնադրամի մասնակցությամբ 12։00-ին Սուրբ 
Սարգիս եկեղեցու ավերակների մոտ 1915-ի հայ զոհերի հիշատակի 
միջոցառում են իրականացնելու։  Դիարբեքիրի եւ Սուրի 
քաղաքապետարանների աջակցությամբ միջոցառմանը ակտիվ 
մասնակցություն է լինելու, որի ժամանակ հայտարարություններով 
հանդես կգան հայ, քուրդ եւ ասորի գործիչներ։ 
Ապրիլի 24-ի հիշատակի միջոցառումների հետ զուգահեռ Լոնդոնի 
Կոմիտաս ինստիտուտի անդամները հերթով այցելելու են Բիթլիս, 
Մոտկան, Սասուն, Վան, Մուշ եւ Դիարբեքիր, կազմակերպելու են 
հանդիպումներ եւ կոնֆերանսներ։ 
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Դիարբեքիրում Հայոց ցեղասպանության 100-
րդ տարելիցից հետաքրքիր կադրեր  

27.04.2015 

 
Թուրքիայի մի շարք քաղաքներում, այդ թվում Դիարբեքիրում 
ապրիլի 24-ին տեղի են ունեցել Հայոց ցեղասպանության զոհերի 
հիշատակման միջոցառումներ։ 
Դիարբեքիրում սգո միջոցառմանը մասնակցել են Թուրքիայի 
խորհրդարանի քրդական «Ժողովուրդների դեմոկրատական» 
(HDP) կուսակցության առաջնորդ Սելահաթին Դեմիրթաշը, 
պատգամավոր Ալթան Թանը, Դիարբեքիրի քաղաքապետ Գյուլթան 
Քըշանաքը, փաստաբաններ, ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ, հայ 
հյուրեր եւ տեղի բնակիչներ։ 
Ստամբուլի հայկական «Ակոս»-ը ներկայացրել է լուսանկարներ 
հիշյալ միջոցառումից։ 
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Սփյուռք 
 

Մահացել է Ստամբուլի «Ակոս»-ի հայկական 
էջերի խմբագիր Սարգիս Սերոբյանը 

29.03.2015 

 

Ստամբուլում հիվանդանոցից տուն տեղափոխվելուց օրեր անց 
մահացել է հայկական «Ակոս» շաբաթաթերթի հայերեն էջերի 
խմբագիր Սարգիս Սերոբյանը: 
Ստամբուլում 1935-ին ծնված Սարգիս Սերոբյանը հոդվածներ է գրել 
տարբեր թերթերում: 1996-ին Հրանտ Դինքը «Ակոս»-ը ստեղծելու 
ժամանակ հրավիրում է Սարգիս Սերբյանին խմբագրելու հայերեն 
էջերը եւ այդ աշխատանքը Սարգիս Սերոբյանն իրականացրել է 
մինչ օրս:  
 

 
08.04.2015 

ՊՈԼՍՈ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԸ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ Է 
ՍՏԵՂԾԵԼ` ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ 

ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 
 
Պոլսո Հայոց պատրիարքարանը, իրավաբանական անձի 
կարգավիճակ ձեռք բերելու նպատակով, «Հովակիմ 1461» անվամբ 
հիմնադրամ է ստեղծել: Հովակիմը Կոստանդնուպոլսի առաջին հայ 
պատրիարքն է եղել՝ այդ պաշտոնը ստանձնելով 1461 թվականին: 
Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը, որը կգլխավորի Պոլսո 
Հայոց պատրիարքի փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, 
կազմված կլինի պատրիարքարանի 10 անդամից: Ստամբուլի 22-րդ 
քաղաքացիական դատարանն արդեն պաշտոնապես գրանցել է 
հիմնադրամը, որն էլ կընդունի պատրիարքարանի ֆինանսական 
հարցերով որոշումները: Օրենսդրության համաձայն, այն կարող է 
կազմակերպել սեմինարներ, համաժողովներ, հրատարակել 
ամսագրեր և թերթեր՝ պատրիարքարանի նպատակներին 
համահունչ հոդվածներով, նաև Թուրքիայից և արտասահմանից 
նվիրատվություններ ընդունել: Հիմնադրամն իր սեփականությունն 
ունենալու իրավունք ունի, որը կարող է ժառանգել, գնել կամ 
ստանալ որպես նվիրատվություն: 
http://www.yerkirmedia.am/?act=news&lan=hy&id=24261 
 

Ստամբուլի տարբեր տեղերում կատարվել են 
Ցեղասպանության հիշատակի 

միջոցառումները  
15:08, 24.04.2015 

 
Ստամբուլում վաղ առավոտյանից արդեն սկսվել են Հայոց 
ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի սգո միջոցառումների շարքը։ 
Թուրքական Demokrathaber կայքի փոխանցմամբ՝  Ստամբուլում 
Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի միջոցառումների 
մասնակիցների մի խումբ առավոտյան այցելել է այն տները, որտեղ 
ժամանակին ապրել են Կոմիտաս վարդապետը, Ավետիս 
Նաքաշյանը եւ Ռուբեն Սեւակը 
Մեկ այլ խումբ հավաքվել է Սուլթանհամեդ հրապարակում գտնվող 
Թուրք եւ իսլամական արվեստի թանգարանի (1915-ի ապրիլի 24-ին 
ձերբակալված հայերին պահել են այս շենքում-խմբ) առջեւ եւ 
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դատապարտել Թուրքիայի կողմից ժխտողական 
քաղաքականությունը։ Հավաքվածների ձեռքերին եղել են 
պաստառներ. «Ճանաչիր, ներողություն խնդրիր եւ փոխհատուցիր» 
գրություններով։ 
Ստամբուլում եւ Թուրքիայի այլ քաղաքներում շարունակվում են 
սգո միջոցառումների շարքը։ 

 

 
 

Հայերը Երուսաղեմում Ցեղասպանության 
տարելիցին քայլերթ են անցկացրել (ֆոտո) 

24.04.2015 

 
Երուսաղեմի հայ համայնքն այսօր՝ ապրիլի 24-ին, Հայոց 
ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված քայլերթ է 
անցկացրել: 
Ինչպես հայտնում է Եվրասիական հրեական կոնգրեսի կայքը, թեեւ 
Իսրայելը առ այսօր պաշտոնապես չի ճանաչել Հայոց 
ցեղասպանությունը, եւ ողբերգական իրադարձությունների 

տարելիցին նվիրված միջոցառումներ պետական մակարդակով չեն 
անցկացվում, այնուամենայնիվ, Երուսաղեմում կազմակերպվել է 
հայ ժողովրդի ողբերգությանը նվիրված քայլերթ: Այն կազմակերպել 
է տեղի հայ համայնքը: 
Աղբյուրը հիշեցնում է, որ 1915թ. կոտորածների ժամանակ շատ 
հայեր ապաստան են գտել Իսրայել-Երեցում: 
Իսրայելցիների նախաձեռնող խումբը ստորագրահավաք է 
կազմակերպել՝ Իսրայելի կողմից Հայոց ցեղասպանության 
ճանաչման պահանջագրով: Պահանջագրի տեքստը կազմված է 
երեք լեզուներով՝ անգլերեն, եբրայերեն եւ ռուսերեն: 
 

 

 
Տասնյակ հազարավոր հայեր երթ են արել 

Բեյրութում  
17:48, 24.04.2015 

 
 
Տասնյակ հազարավոր հայեր են մասնակցել Բեյրութում՝ Հայոց 
ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված երթին։ 
Դրոշներ եւ անմոռուկի պատկերներով պաստառներ պահած՝ երթի 
մասնակիցները անցել են հայկական պատրիարքարանից դեպի 
մարզադաշտ, Լիբանանի հայաբնակ Բուրջ Համուդ թաղամասում, 
հաղորդում է «The Daily Star»-ը։ 
Ելույթ ունենալեվ երթի մասնակիցների առջեւ՝ Մեծի Տանն Կիլիկիո 
Արամ Ա կաթողիկոսը հայտարարել է, թե հայերը Թուրքիայից ոչ թե 
ցավակցություններ, այլ ճանաչում եւ արդարություն են ուզում լսել։ 
«Մենք աշխարհին ասում ենք, որ ցեղասպանությունից մենք 
հաղթած ենք դուրս եկել, քանի որ մեր մարդիկ կենդանի են 
մնացել»,- հավելել է կաթողիկոսը։ 
Լիբանանի վարչապետ Թամամ Սալամը զանգահարել Արամ Ա-ին, 
համերաշխություն հայտնել հայերի հետ։ Նրա խոսքով, Լիբանանի 
ժողովուրդը երախտապարտ է հայերին՝ երկրի կյանքում նրանց 
զգալի դերի համար, նաեւ կիսում տառապանքները, որ կրել է հայ 
ժողովուրդը։  
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Պոլսո հայոց պատրիարքարանը ապրիլի 24-ին 
պատարագ է մատուցել  

24.04.2015 
Պոլսո հայոց պատրիարքարանը 1915-ին տեղի ունեցած 
ողբերգության ժամանակ մահացածների համար պատարագ է 
մատուցել։ 
Թուրքական Hurriyet-ի փոխանցմամբ՝ Պոլսո հայոց 
պատրիարքարանը Ստամբուլի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին 
եկեղեցում ապրիլի 24-ին պատարագ է մատուցել 1915-ին 
զոհվածների համար։ 
Պատարագին մասնակցել են Թուրքիայի՝ ԵՄ նախարար Վոլքան 
Բոզքըրը, Ստամբուլում ԱՄՆ գլխավոր հյուպատոս Չարլզ 
Հունտերը, Հունաց պատրիարք Բարդուղիմեոսը եւ այլք։ 
 

 
 
Վիրահայերը միասին հետեւեցին սրբադասման 
արարողությանը եւ ջահերով երթ անցկացրին  

24.04.2015 

 
 
Թբիլիսիի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու բակում հավաքված 
հարյուրավոր վիրահայեր այսօր` ապրիլի 23-ին,  չնայած 
տեղատարափ անձրեւին,  ուղիղ կապով հետեւեցին Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածնում Հայոց ցեղասպանութան նահատակների 
սրբադասման արարողությանը, որից հետո ջահերով երթ 
անցկացրին դեպի Վրաստանում Թուրքիայի դեսպանատուն: 
Վիրահայերը ջահերով քայլեցին դեպի Թուրքիայի դեսպանատում` 
«ճանաչում, Թուրքիա՝ մարդասպան» վանկարկելով։ 
«Կարող եմ ասել, որ  գոնե վերջին 10-12 տարիներին վիրահայերը 
այսպես աշխույժ եւ հետաքրքրված են: Այսօր երեկոյան ջահերով 
երթը և վաղվա ցույցը Թուրքիայի դեսպանատան մոտ և նման 
միջոցառումների նպատակն է ցույց տալ,  որ մենք հիշում ենք, 
պահանջում ենք, տեր ենք կանգնելու և ստանալու ենք այն ամենը, 
ինչ պահանջում ենք»,- NЕWS.am-ի հետ զրույցում ասաց Թբիլիսիի 
առաջնորդարանի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հոգևոր հովիվ, Տեր 
Նարեկ Քահանա Ղուշչյանը: 

Նրա խոսքով` Վրաստանում ապրող թուրքերն և ադրբեջանցիները 
պատրաստվում են  Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի 
միջոցառումները խոչընդոտել: 
«Որոշ տեղեկություններ ստացել ենք մամուլից և 
հեռուստատեսությունից,  որ ինչ-որ խոչընդոտներ են ուզում 
առաջացնել, բայց կարևորն այն է, թե մենք ինչ ենք ուզում, և մենք 
ինչ ենք անելու: Խոչընդոտները միշտ էլ եղել են և կլինեն: Նրանք 
տեսան, որ մենք 100 տարի հետո էլ կանք և ձայն ենք բարձրացնում, 
ամբողջ աշխարհում ևս եղան մարդիկ, որոնք ասացին, որ Հայոց 
ցեղասպանությունը տեղի է ունեցել և պիտի դատապարտվի»,- 
աաց Տեր Նարեկը: 
 

Միջազգային 
 

Շվեցարական թերթը պատասխանել է 
պատմաբանների հանձնաժողովի մասին 

թուրքերի պահանջին 
01.05.2015 

 
Թուրքերի այն պահանջները, թե հայ եւ թուրք անկախ 
պատմաբանները պետք է անկողմնակալ կերպով ուսումնասիրեն 
Հայոց ցեղասպանության թեման, վաղուց կատարված են։ Թուրքերը 
հաճախ են կրկնում, թե ոչ մի ցեղասպանություն էլ չի եղել։ 
Ժամանակակից պատմական հետազոտությունների համար այդ 
պնդումները չեն կարող լուրջ ընդունվել։ Այս մասին գրում է 
շվեյցարական Neue Zürcher Zeitung պարբերականը՝ 
 անդրադառնալով 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության մասին 
պատմաբանների նոր հետազոտություններին։ 
Այդ ուսումնասիրությունների վառ օրինակը 2011թ. ԱՄՆ-ում լույս 
տեսած մանրակրկիտ աշխատությունն է՝ «Դատավարութուն 
Ստամբուլում» վերնագրով, որը պատմում է 1919-1922թթ. 
ռազմական դատարաններում գործընթացի մասին։ Գրքի 
հեղինակներն են ազգությամբ թուրք Թաներ Աքչամն ու հայազգի 
Վահագն Դադրիյանը։ Այդ դատական գործընթացներում մահվան 
դատապարտվեցին մարդկության դեմ հանցագործություններ 
գործած Թալեաթ փաշան եւ Էնվեր փաշան։ Դատական  գործին կից 
փաստաթղթերն ապացուցում են, որ Թուրքիայում հայերի 
զանգվածային սպանությունները պատերազմից հետո ընկալվում 
էին որպես ամոթի սեւ գիծ, մինչեւ որ թուրքերը դրա ժխտումը 
չվերածեցին «ազգային վերածնության» գաղափարի, գրում է 
թերթը։ 
Առավել տպավորիչ է վերջերս Ֆրանսիայում Ռայմոնդ Գեւորգյանի, 
թուրք Համիդ Բոզարսլանի եւ ֆրանսիացի պատմաբան Վինսենտ 
Դուսլերտի համատեղ ջանքերով հրատարակած «Comprendre le 
génocide des Arméniens» գիրքը։ Սա կարեւոր աշխատություն է, որն 
ունի Ցեղասպանության մասին  հիմնարար տեղեկագիրք դառնալու 
բոլոր շանսերը։ Գիրքը մեջբերումներ է կատարում օսմանյան եւ 
արեւտմյան արխիվներից, ցեղասպանություն վերապրածներից, 
տարբեր ամսագրերից։ 
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Լույս Ամսագիր 
Թերթը անդրադառնում է Ցեղասպանության մասին 
քննարկումներում հաճախ հայտնվող Գերմանիայի մեղքի բաժնի 
թեմային։  «Այս ոլորտում կարեւոր են Վահագն Դադրյանի եւ 
Քրիստոֆ Դինկելի հետազոտությունները, որոնք նշում են, որ 
գերմանացիները թեպետ գործնականում չեն մասնակցել հայերի 
սպանություններին, սակայն իբրեւ թուրքերի դաշնակցիներ՝ 
նպաստող ազդեցություն են ունեցել Օսմանյան կայսրության 
հակահայկական քաղաքականության վրա։ Դադրիյանը 
ուշադրություն է հրավիրում Գերմանիայի կայսր Վիլհելմ 2-րդի 
անտարբերության եւ ջարդերին չմիջամտելու քաղաքականության 
վրա։ 1894-1896 թթ. թուրք սուլթան Աբդուլ Համիդ 2-րդի օրոք 
հայերի սպանություններին հայացք գցելով՝ Դադրիյանը  նշում է, որ 
գերմանա-թուրքական բարեկամության այս բնագավառը 
անփոփոխ մնաց նաեւ Առաջին համաշխարհային պատերազմի 
տարիներին։  Գերմանիայի կանցլեր Բետման Հոլվեգը 1915. 
դեկտեմբերին գրել էր. «Մեր միակ նպատակն է Թուրքիային մինչեւ 
պատերազմի ավարտը մեր կողքին պահել, անկախ նրանից, թե 
դրանից հայեր կզոհվեն, թե ոչ»։ 
Բացի այդ, Դադրիյանը իր աշխատույթունում նշում է, որ 
գերմանական կողմն ուներ շատ ուժեղ թուրքամետ ու 
հակահայկական ձայներ։ Արդեն 1897թ. Գերմանիայի գլխավոր 
ֆելդմարշալ Կոլմար ֆոն դեռ Գոլցը Թուրքիային խորհուրդ էր տվել 
ամրապնդել դիրքերը իր կայսրության  ասիական հատվածում եւ 
Կովկասում, որպեսզի թուրք ազգերի միջոցով կարողանան 
հաղթանակ տանել։ 1914թ. փետրվարին  Բեռլինում նա զեկույցի 
ժամանակ առաջարկել էր հայերին տեղահանել երկրից եւ 
վերաբնակեցնել Սիրիայում եւ Միջագետքում։ 
1915թ.երիտթուրքերը հենց դա էին իրականացնում հայերի դեմ, 
միայն թե վերաբնակեցման տակ նրանք բնաջնջում էին 
հասկանում»,- գրում է թերթը։ 
Շվեյցարական պարբերականը ուշադրություն է հրավիրում այն 
հանգամանքի վրա, Գերմանացի պատմաբանները  բավականաչափ 
լավ չեն ուսումնասիրել Հայոց ցեղասպանության թեման։ «Միխայել 
Հասեմանի «Հայոց ցեղասպանություն» գիրքը հստակ 
պատկերացում է տալիս ոչ միայն 1915-1916 թթ. ցեղասպանության, 
այլեւ Աբդուլ Համիդի եւ Աթաթուրքի ժամանակ հայերի նկատմամբ 
թուրքերի իրագործած այլ հանցագործությունների մասին։  
Հեղինակը Վատիկանի արխիվներում հայտնաբերել էր գաղտնի 
փաստաթղթեր, որոնք ներկայացնում են ցեղասպանության 
սարսափները։ Նա բացահայտում է, որ ժամանակին Հռոմի Պապը 
տեղյակ էր հայերի բնաջնջումների մասին եւ հնարավոր ամեն բան 
անում էր նրանց փրկության համար, սակայն ապարդյուն. բարձր 
Դուռը փորձում էր կոծկել պատմությունը։ 
Թուրքիան մինչ օրս շարունակում է այս քաղաքականույթունը եւ 
մինչ օրդ փաստացի աջակցություն է ստանում Գերմանիայի 
չմիջամտելու քաղաքականության տեսքով»,- եզրափակում է թերթը։ 
Լուսանկարում՝ Վիլհելմ 2-րդ կայսրը եւ Էնվեր փաշան 
Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am 

 
Գրիգոր Նարեկացին հռչակվեց Տիեզերական 

եկեղեցու վարդապետ  
12:31, 12.04.2015 
Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարում այսօր՝ ապրիլի 12-ին, 
Հայոց Ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված սուրբ 
պատարագին, Հռոմի Ֆրանցիսկոս պապը Սուրբ Գրիգոր 
Նարեկացուն հռչակեց Տիեզերական եկեղեցու վարդապետ: 
Նախ Վատիկանի Սրբադասման դատավարությունների 
նախագահ, կարդինալ Անջելո Ամմատոն ընթերցեց բազմաթիվ 
եպիսկոպոսների խնդրանքը եւ սրբազան քահանայապետին 
խնդրեց Տիեզերական եկեղեցու վարդապետների շարքին դասել 
Սուրբ Գրիգոր Նարեկացուն: 
«Նա իր կյանքով եւ իր վարդապետությամբ քարոզել է 
գեղեկցության աստվածաբանությունը, նրա խոսքի գեղեցկութունն 
ու աստվածաբանական միտքը միշտ մեծապես գնահատվել են եւ 
պարզ ժողովրդի, եւ խորիմաց աստվածաբանների կողմից: Նրա 
տեւական ժողովրդականությունը կապված է իր գլխավոր 
գլուխծգործոցի՝ Մատյան ողբերգության հետ, որը ժողովուրդը 
պարզապես անվանում է Նարեկ եւ որը ավետարանից հետո հայ 

ժողովրդի հավատացյալների մոտ ամենատարածված գրությունն 
է»,- ասաց կարդինալը: 
Նա նաեւ հիշեցրեց, որ Ցեղասպանության ողբերգության մեջ եւս 
Նարեկացին հանդես է եկել որպես հույսի եւ խաղաղության 
կերտող: 
Հռոմի Ֆրանցիսկոս պապը դրանից հետո հայտարարեց, որ 
ընդունելով բազմաթիվ եպիսկոպոսների եւ հավատացյալների 
խնդրանքը, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացուն հռչակում է Տիեզերական 
եկեղեցու վարդապետ: 
Գրիգոր Նարեկացին Տիեզերական եկեղեցու 36-րդ վարդապետն է, 
երկրորդը՝ Արեւելքից: 
Նշենք, որ պատարագին ներկա է ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, 
Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ կաթողիկոսը, Մեծի Տանն Կիլիկիո 
Արամ Ա կաթողիկոսը, հայ կաթոլիկների պատրիարք Ներսես 
Պետրոս XIX-ը: 

 

 
 

Բրիտանական հանրագիտարանը «հայերի 
կոտորածները» փոխարինել է «Հայոց 

ցեղասպանություն»-ով 
16.04.2015 
Բրիտանական հայտնի հանրագիտարանի՝  Encyclopædia Britannica-
ի խմբագրակազմը շտկել է Հայոց Ցեղասպանության մասին 
հոդվածը եւ «հայերի կոտորածները» փոխարինել «Հայոց 
Ցեղասպանություն» եզրույթով, հաղորդում է Horizonweekly 
պարբերականը։ 
Հոդվածում, մասնավորապես, նշվում է. «Հայոց 
Ցեղասպանությունը, երիտթուրքերի կառավարության 
իրականցրած  վայրագ արշավն է Օսմանյան կայսրության հպատակ 
հայերի նկատմամբ 2-րդ Համաշխարհային պատերազմի ժամանակ 
(1914–18թթ.)։ Հարյուր հազարավոր մարդկանց մահը թեժ 
վիաճաբանությունների թեմա է գիտնականների եւ 
կառավարությունների միջեւ։ Հայերը պնդում են, որ դա հայ 
բնակչությանը բնաջնջելու միտումնավոր փորձ էր՝ 
Ցեղասպանություն։ Թուրքիայի կառավարությունը դիմադրում է 
այն  ճանաչելու կոչերին՝ պնդելով, որ, չնայած, կոտորածներ եղել են, 
հայերի հանդեպ բնաջնջման պաշտոնական քաղաքականություն չի 
իրականացվել»։ 
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Լույս Ամսագիր 

Թուրքական Cumhuriyet թերթն ապրիլի 24-ին 
հայերեն վերնագրով է լույս տեսել  

24.04.2015 

 
 Թուրքական Cumhuriyet պարբերականը գլխավոր էջերում 
հայերենով ցավակցական ուղերձով է լույս տեսել։ 
Թուրքական հայտնի պարբերական Cumhuriyet-ը 91 տարի անց 
առաջին անգամ հայերեն վերնագրով է լույս տեսել։ Ապրիլի 24-ի 
համարում Cumhuriyet-ը հայերենով վերնագրել է «Այլեւս երբեք» եւ 
տեքստում թուրքերենով ավելացրել. «100 տարի առաջ այս 
հողերում տեղի ունեցած համատեղ ցավն են սգում։  Օսմանյան 
կայսրության ժամանակ տեղի ունեցած արհավիրքի ցավը դեռ թարմ 
է։ Արդեն ժամանակն է առերեսվել մարդու խիղճն ու 
զգացմունքները կաթված անող այդ վերքի հետ։ Թող դա երբեք 
չկրկնվի»։ 
 
Սթիվ Ջոբսը՝ Ստաբուլում. Դուք 1,5 մլն հայերի 

ցեղասպանություն եք կազմակերպել 
24.04.2015 

 
Սթիվ Ջոբսն, անկասծած, ոչ մի կերպ թույլ չէր տա Apple Watch-ի 
շնորհանդեսը նշանակել ապրիլի 24-ին, գրում է Daily Beast 
պարբերականն իր հոդվածում այն մասին, թե որքան էր նա 
կապված իր խորթ ծնողների, մասնավորապես հայուհի մոր հետ: 
Apple ընկերությունը չի արձագանքել մեկնաբանության 
խնդրանքին, գրում է թերթը: 
Ջոբսի ծնողները հայեր չեն եղել, բայց նա մեծացել է նրանց 
ժառանգության ներքո, նրա: Նրա խորթ մայրը Ամերիկա է փախել 
1910-ականներին: Թեեւ Ջոբսը երբեք բացահայտ չի խոսել իր 
կապվածության մասին, սակայն նա խորը կապ է ունեցել իր 
ծողների ու հայկական կոտորածների հետ, որոնք նրանք վերապրել 
են: Նա նույնիսկ հայերեն գիտեր կենցաղային մակարդակով: 
1955 թվականին, Կլարա Հակոբյանն ու Փոլ Ջոբսը, որոնք շուրջ 10 
տարի չէին կարողանում սեփական երեխաներն ունենալ, որդեգրել 
են սիրիական ծագումով երեխային ու կոչել Սթիվ: Իր իսկական 
ծնողներին Ջոբսը երբեք չի տեսել, բայց մահից որոշ ժամանակ 
առաջ իր կենսագրության մեջ գրել է. «Նրանք իմ ծնողներն էին 1000 
տոկոսով»: 
Կլարա Հակոբյանի մայրը՝ Վիկտորյա Արթինյանը, ծնունդով 
Զմյուռնիայից էր: Արթինյանը ԱՄՆ է եկել հունական նավով եւ 

շուտով հանդիպել է Լուիս Հակոբյանին: Նա մազապուրծ էր եղել իր 
հայրենի քաղաքում սկսված կոտորածներից 7 տարի առաջ: 
Ջոբսը երբեք հրապարակավ չի մասնակցել Հայոց 
ցեղասպանության մասին քննարկումների եւ կապ չի պաշտպանել 
Քալիֆորնիայի Քուփերթինո քաղաքի հայ համայնքի ու եկեղեցու 
հետ (այստեղ էր գտնվում Apple-ի գրասենյակը-խմբ): 
2007 թվականին Ջոբսը եի իր ընտանիքը ճանապարհորդել են 
Թուրքիայում մասնավոր նավով: Ամեն ինչ հրաշալի էր ընթանում, 
մինչեւ վերջին օրը Այա Սոֆիա տաճար այցելությունը: 
«Ի՞նչ է եղել այդ բոլոր քրիստոնյաների հետ: Պարզապես թողեցին 
ու հեռացա՞ն»,-հարցրել է նա»,-հիշում է նրան ուղեկող Ասիլ 
Թունջերը: Դրանից հետո նա հավելել է. «Դուք՝ մահմեդականներդ, 
ի՞նչ եք արել բոլոր քրիստոնյաների հետ: Դուք 1,5 մլն հայերի 
ցեղասպանություն եք կազմակերպել: Պատմեք, թե ինչպես է դա 
տեղի ունեցել»: 
Թունջերը չգիտեր ինչ պատասխանել՝ իր կարծի՞քն ասել, թե 
տակտով շրջանցել վեճը, ինչպես դա անում են գիդերը: 
«Թուրք էքսկուրսավարից նման հարցի վերաբերյալ ընդունման 
խոսքեր լսելը, անգամ եթե դա ճշմարտություն է, այդքան էլ ճիշտ չէ: 
Դա նույնն է, եթե ես մեկնեմ ԱՄՆ եւ հարցնեմ «Ասացեք, ինչպե՞ս եք 
դուք սպանել հնդկացիներին»: Սակայն Ջոբսը պատասխան էր 
պահանջում: 
Սկզբում ես ասացի. «Պարոն, հավանաբար Ստամբուլում գտնվող 
զբոսաշրջիկը չպետք է խոսի այդ մասին: Եկեք լավ ժամանակ 
անցկացնենք: «Ոչ, ոչ, ոչ, ես ցանկանում եմ ձեզնից պատասխան եմ 
ակնկալում»: 
Ես ասացի. «Իհարկե, մարդիկ սպանել են միմյանց, չէ՞ որ 
պատերազմ էր: Սակայն միտումնավոր ցեղասպանություն չի եղել»: 
Դրանից հետո Ջոբսի տրամադրությունը կտրուկ փոխվեց: Եթե 
առաջին օրերին նա էքսկուրսավարին պատմում էր նոր պլանշետի 
իր գաղափարի մասին եւ ցույց էր տալիս նոր նոթբուքեր, ապա 
հիմա ամեն ինչ փոխվեց: Նա կտրուկ ընդհատեց ուղեւորության 
ծրագիրը՝ ասելով, որ ցանկանում է վերադառնալ նավակ: 
Օդանավակայանում հրաժեշտը սառն էր: 
«Նրա մեջ հայկական արյուն չի եղել, սակայն իր մոր շնորհիվ նա 
խորապես զգում էր, որ նա վերապրել է ցեղասպանություն», - 
հայտարարել է Armenian Genocide Centennial Committee of America 
կազմակերպության մամուլի քարտուղար Ֆիլ Վալոցկին: 
«Մենք արդյոք կարծում ենք, որ Apple-ը դա միտումնավո՞ր է արել: 
Իհարկե ոչ: Եթե Սթիվը ողջ լիներ, կամ եթե նրանք ավելի շուտ 
տեղյակ լինեին (չէ որ ղեկավարությունում կային մարդիկ, ովքեր 
գիտեին Սթիվի ընտանիքի մասին), կընտրեի՞ն ապրիլի 24-ը: 
Կարծում եմ՝ ոչ»: 
Այնուամենայնիվ, պատահականության հետ համաձայն չէ 
Ռասիզմի դեմ Եվրոպական ժողովրդական շարժման նախագահ 
Բենջամին Աբթանը, ով Հայոց ցեղասպանության զոհերի 
հիշատակի միջոցառում է անցկացնում: 
 «Սա Հայոց ցեղասպանությունից ուշադրությունը շեղելու 
մտադրություն չէ: Ցեղասպանությունից մի փոքր տեղյակ 
մարդկանց հայտնի է, որ դա շատ կարեւոր օր է, որին շատերն են 
սպասում»: 
 

CNN. 8 փաստ 100 տարի առաջ հայերի 
զանգվածային սպանությունների մասին 

23:20, 24.04.2015 
100 տարի առաջ «ցեղասպանություն» եզր գոյություն չուներ, 
սակայն Օսմանյան կայսրությունում ուղիղ 100 տարի առաջ տեղի 
ունեցած հայերի զանգվածային կոտորածները, շատ 
գիտնականների կարծիքով, 20-րդ դարի առաջին 
ցեղասպանությունն են, հայտնում է CNN-ը: 
Այն զանգվածային կոտորած կամ հայերի ցեղասպանություն կոչելը 
ցավոտ հարց է ինչպես հայերի, այնպես էլ թուրքերի համար: Եւ 
առաջինների, եւ երկրորդի համար դա ոչ միայն պատմական 
փաստերի գնահատում է, այլեւ ազգային ինքնագիտակցության: 
Հայերի համար շատ կարեւոր է իրենց նախնիների հետ 100 տարի 
առաջ տեղի ունեցածի ճանաչումը, իսկ որոշ թուրքեր մինչ օրս 
կարծում են, որ պատերազմի տարիներին հայերը Օսմանյան 
կայսրության համար սպառնալիք են եղել եւ որ պատերազմի 
քաոսում սպանվել են ոչ միայն հայեր, այլեւ շատ այլ էթնիկ խմբեր, 
եւ անգամ թուրքեր: Բացի այդ, որոշ թուրք ղեկավարները 
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վախենում են, որ Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը կհետեւեն 
պատճառված վնասի փոխհատուցման պահանջները: 
Այսպիսով, այսօր մենք ի՞նչ գիտենք 100 տարի առաջ տեղի 
ունեցածի մասին: Ահա մի քանի հարցեր ու պատասխաններ. 
Ի՞նչ է նախորդել 100 տարի առաջ հայերի զանգվածային 
սպանություններին: 
Օսմանյան թուրքերը Առաջին աշխարհամարտի տարիներին 
դաշնակցել են Գերմանիային եւ Ավստրո-հունգարական 
կայսրությանը, եւ նրանք մտավախություն ունեին, որ Օսմանյան 
կայսրության տարածքում գտնվող հայերը կարող էին անցնել 
Ռուսաստանի կողմը, որը վաղուց էր երազում Սեւ ծովի մուտքը 
վերահսկող Կոստանդնուպոլսի (Ստանբուլի) զավթման մասին: 
Զանգվածային սպանություններց առաջ Օսմանյան կայսրության 
տարածքում քանի՞ հայ է ապրել: 
Շատ պատմաբանների դիտարկմամբ՝ մոտ 2 մլն: Սակայն 
զանգվածային սպանությունների զոհ են դարձել նաեւ Կովկասում՝ 
Ռուսաստանի տիրապետության տակ ապրող 1,8  մլն հայերից 
շատերը. Նրանց մի մասը սպանվել է Արեւելյան Հայաստանի եւ 
Ադրբեջանի միջով Օսմանյան կայսրության զորքերի 
ասպատակությունների ժամանակ: 
Ինչպե՞ս են սկսվել զանգվածային սպանությունները: 
1914թ. օսմանյան իշխանություններն արդեն հայերին ընկալում էին՝ 
որպես իրենց կայսրության անվտանգության սպառնալիք: 1915թ. 
ապրիլի 24-ի գիշերը կայսրության մայրաքաղաք Կոստանդնուպոլսի 
իշխանությունները հավաքեցին մոտ 250 հայ մտածողների եւ 
համայնքների առաջնորդներին. գրեթե բոլորը սպանվեցին կամ 
արտաքսվեցին: 
Ապրիլի 24-ը ամբողջ աշխարհի հայերը նշում են՝ որպես Հայոց 
ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր: 
Որքա՞ն հայ է սպանվել: 
Այս հարցի շուրջ էլ ավելի շատ են վիճերը: Որոշները պնդում են՝ 
մոտ 300 հազար, մյուսները, որ 1914-1923թթ. զոհերի թիվը հասել է 
մոտ 2 մլնի: Օսմանյան իշխանություններն իրենք պնդել են, որ 1915-
1918թ. զոհերի թիվը կազմում է 800 հազար: Մասնագետների մեծ 
մասը համակարծիք են, որ այդ տարիներին մոտ 1,5 մլն հայ է 
սպանվել: 
Սպանություններից եւ արտաքսումներից հետո Թուրքիայի 
տարածքում բնակվող հայերի թիվը 1922թ. 2 մլն-ից հասել է մինչեւ 
400 հազար: 
Ինչպե՞ս են նրանք մահացել: 
Թեեւ սպանվածների ճշգրիտ թիվն անհայտ է, որ զանգվածային 
սպանությունները փաստաթղթավորվել են այդ տարիներին արված 
լուսանկարներում: Որոշ լուսանկարներում օսմանյան զինվորները 
ձեռքնեում պահել են գլխատվածների գլուխները, մյուսներում՝ 
լուսանկարվել գանգերի մեջտեղում: 
Շատերին ողջ-ողջ թաղել, խեղդել, կտտանքների են ենթարկել, սովի 
մատնել, վարակել հիվանդություններով, թունավորել գազով եւ 
թույներով: Երեխաներին նստեցրել են նավեր եւ նետել ծովը: 
Հաղորդվում է նաեւ բռնաբարությունների մասին: 
Ինչպես հաղորդում է armenian-genocide.org կայքը, շատ հայեր բռնի 
կերպով քշվել են Անատոլիայի եւ Սիրիայի անապատներ՝ մեռնելու 
սովից ու ծարավից: 
Այդ տարիներին ցեղասպանությունը արդյոք համարվո՞ւմ էր 
հանցագործություն: 
Ոչ: Այդ ժամանակ չկար «ցեղասպանություն» եզր, եւ բնականաբար, 
նման հանցագործության իրավաբանական սահմանում չկար: 
«Ցեղասպանություն» բառը ստեղծել է լեհ իրավաբան Ռաֆայել 
Լեմկինը 1944 թվականին՝ օգտագործելով հունական «ռասա» բառը 
եւ լատինական «սպանություն» բառը: Այդ խոսքով նա բնորոշել է 
այն, ինչը իրագործել են նացիստները եվրոպացի հրեաների 
նկատմամբ: 
Ցեղասպանության երեւույթը հանցագործություն են սկսել համարել 
1948-ից, երբ ՄԱԿ-ն ընդունել է Ցեղասպանության 
հանցագործության կանխման եւ պատժման մասին կոնվենցիան: 
Ցեղասպանություն ասելով սկսեցին հասկանալ ցանկացած 
գործողություն, որն ուղղված է «ազգային, էթնիկ, ռասայական կամ 
կրոնական խմբերի ամբողջական կամ մասնակի ոչնչացմանը»: 
Ո՞ր երկրներն են հայերի զանգվածային ոչնչացումը համարում 
ցեղասպանություն: հայաստանը, Վատիկանը, Եվրախորհրդարանը, 
Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Կանադան եւ մի շարք այլ երկրներ: 

Սպասվում է, որ Գերմանիան, այդ ցանկին կմիանա ապրիլի 24-ին, 
Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին: 
Ո՞ր երկրները չեն համարում դա ցեղասպանություն. Թուրքիան, 
ԱՄՆ-ը, Եվրահանձնաժողովը, Միացյալ Թագավորությունը եւ 
ՄԱԿ-ը: 
 

Գերագույն Ռադան մեկ րոպե լռությամբ 
հարգել է Ցեղասպանության զոհերի 

հիշատակը 
24.04.2015 

 
Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան մեկ րոպե լռությամբ հարգել է 
Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը: 
Ուկրաինայի ժողովրդական պատգամավոր Նիկոլայ Կնյաժիցկին 
նշել է, որ այսօր «հայ ժողովրդի եւ ընդհանուր առմամբ ողջ 
մարդկության պատմության մեջ ողբերգական օր է»: 
«100 տարի առաջ այս օրը հայ մտավորականության արտաքսման 
սկիզբ դրվեց փաստացիորեն ամբողջ ազգի կամ ամբողջ ժողովրդի 
ոչնչացմանը: Հայեր ու ուկրաինացիները նույնիսկ այդ 
ողբերգությունից առաջ երկար տարիներ շարունակ միմյանց 
կողքին են եղել: Հայն առաջինն էր, ով զոհվեց 
Արժանապատվության հեղափոխության ժամանակ: 
Հակաահաբեկչական գործողության ընթացքում ուկրաինացիներին 
բարեկամ այդ ժողովրդի 52 ներկայացուցիչ է զոհվել», - ընդգծել է 
Կնյաժիցկին, հայտնում է «UNIAN»-ը: 
 

Վալենսիայում երթ է կայացել՝ ի հիշատակ 
Հայոց ցեղասպանության զոհերի  

25.04.2015 

 
Իսպանիայի Վալենսիա քաղաքում երեկ՝ ապրիլի 24-ին մոտ 2 
հազար մարդ է մասնակցել Հայոց ցեղասպանության զոհերի 
հիշատակման միջոցառումներին։ Երթը իսպանացի ոստիկանների 
ուղեկցությամբ շարժվել է գլխավոր հրապարակ, որտեղ մեկ րոպե 
լռությամբ հարգել են զոհերի հիշատակը։ 
Ինչպես NEWS.am-ին Վալենսիայից հայտնեց Գայանե Մադոյանը, 
Վալենսիայի հայ համայնքի ղեկավար Արարատ Ղուկասյանն 
իսպաներենով հավաքվածներին ներկայացրել է եղելությունը Հայոց 
ցեղասպանության մասին։ 
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Այնուհետեւ երթի մասնակիցները շարժվել են դեպի հայկական 
խաչքարի մոտ, որտեղ խնկարկել են զոհերի հիշատակը։ Մեր 
զրուցակցի խոսքով, երթի մասնակիցներին միացել են նաեւ 
բազմաթիվ իսպանացիներ։ 

 
 

Շվեդիայում պատարագ են մատուցել եւ 
միտինգ արել՝ ի հիշատակ Ցեղասպանության 

զոհերի 
25.04.2015 
 

 
Ապրիլի 24-ին Ստոկհոլմի Ստուրշիրկա մայր տաճարում տեղի է 
ունեցել Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված 
էկումենիկ հիշատակի արարողություն: 
Արարողությանը մասնակցեցին Շվեդիայի քրիստոնեական բոլոր 
հարանվանու-թյունների առաջնորդները, կառավարության 
անդամներ, պատգամավորներ, Ստոկհոլմում հավատարմագրված 
դեսպաններ, հասարակական-քաղաքական գործիչներ, լրագրողներ, 
հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Շվեդիայի վարչապետին էր 
ներկայացնում էներգետիկայի նախարար Իբրահիմ Բայլանը։ 
Շվեդիայում Հայ Առաքելական եւ Հայ Կաթողիկե եկեղեցիների 
հովիվները մատուցեցին պատարագ, որին հաջորդեց էկումենիկ 
հոգեհանգստյան կարգը։ 
Շվեդական եկեղեցու առաջնորդ, Ուպսալայի արքեպիսկոպոս 
Անտյե Յակելենը ընթերցեց աստվածաշնչյան հատվածներ, որին 
հաջորդեցին սաղմոսերգություն եւ ծիսական աղոթքների եւ 
քարոզների ընթերցում Շվեդիայում հույն ուղղափառ եկեղեցու, 
ասորական ուղղափառ եկեղեցու, կաթողիկե համայնքի, էկումենիկ 
եկեղեցու առաջնորդների կողմից: Շվեդիայի քրիստոնեական 
խորհրդի գլխավոր քարտուղար Կարին Վիբորնը եւ Ստոկհոլմի 
եպիսկոպոս Էվա Բրուննեն ներկայացրեցին Հայոց 
ցեղասպանության պատմությունը եւ շվեդ միսիոներ Ալմա 
Յոհանսոնի մարդասիրական գործունեությունը։ 
Արարողությունը բացվեց եւ եզրափակվեց հայկական դուդուկի 
կատարումներով, հնչեց նաեւ շվեդ հոգեւոր երաժշտություն՝ 
Գունիլլա Բիրկեդալ Լինդբերգի եւ Էվա-Մարիա Մունքի 
կատարմամբ։ 

Երեկ նաեւ Սերգելս Թորյե հրապարակում ասորական եւ հունական 
համայնքների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ ընդարձակ 
հանրահավաք: 
Հանրահավաքին ելույթով հանդես եկան Շվեդիայի Ձախ 
կուսակցության առաջնորդ Յունաս Սյոստեդտը, Լիբերալ 
կուսակցության արտաքին քաղաքականության գծով խոսնակ 
Բիրգիտա Օհլսոնը, Քրիստոնյա-դեմոկրատական կուսակցության 
արտաքին քաղաքականության գծով խոսնակ Սոֆիա Դամմը, 
Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամ, 
խորհրդարանական Մաթիաս Տեգները, Շվեդական ՓԵՆ 
կազմակերպության նախագահ Օլա Լարսմոն, Շվեդիայում 
հայկական, ասորական եւ հունական համայնքների 
ներկայացուցիչներ։ 
 

Բրյուսելում երթ են արել՝ ի հիշատակ անմեղ 
զոհերի  

25.04.2015 

 
Ապրիլի 24-ին Բրյուսելի Սուրբ Մարիամ Մագդաղենացի եկեղեցում 
Արեւմտյան Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակի Բենելյուքսի 
փոխանորդ, Հոգեշնորհ Տեր Զատիկ Վարդապետ Ավետիքյանի 
կողմից Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի 
կապակցությամբ մատուցվեց հիշատակի սուրբ պատարագ, որին 
ներկա էին Բելգիայում ՀՀ դեսպան Թաթուլ Մարգարյանը, 
Բրյուսելում գործող ՀՀ դիվանագիտական առաքելությունների 
ներկայացուցիչները, համայնքային կազմակերպությունների 
ղեկավարներ, բելգիահայ համայնքի անդամներ: 
Պատարագի մասնակիցներն այնուհետեւ քայլերթ կատարեցին 
դեպի Բրյուսելի Հենրի Միշոյի անվան հրապարակ, որտեղ 
տեղադրված է Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին 
նվիված խաչքար-հուշարկոթողը: Տեղի ունեցավ հիշատակի 
միջոցառում, որին ներկա էին Բելգիայի Սենատի նախագահ, տիկին 
Քրիսթին Դեֆրեյնը, Բելգիայի կառավարության եւ խորհրդարանի 
անդամներ, քաղաքային եւ շրջանային իշխանությունների 
ղեկարվաներ, Եվրոպական խորհրդարանի անդամներ, Բրյուսելում 
գործող դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարներ եւ 
ներկայացուցիչներ: 
Իր ելույթում տիկին Դեֆրեյնը նշեց, որ նույն օրը Բելգիայի 
խորհրդարանականները Բելգիայի Սենատի եւ Ներկայացուցիչների 
պալատի ընդլայնված նիստի ընթացքում մեկ րոպե լռությամբ 
հարգել են Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը: 
Միջոցառմանը ելույթով հանդես եկավ դեսպան Մարգարյանը, ով, 
ոգեկոչելով Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, իր 
խոսքում մասնավորապես շեշտեց, որ «վերջին շաբաթների 
զարգացումները ցույց տվեցին, որ թուրքական 
ժխտողականությունը չունի ոչ միայն ապագա, այլեւ նույնիսկ 
ներկա»: 
 

Ուրուգվայում ապրիլի 24-ին հիշատակել են 
Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը 

25.04.2015 
Ուրուգվայում ապրիլի 24-ին հիշատակել են Հայոց 
ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը: Օրենդիր Պալատում տեղի 
ունեցած արարողությանը ներկա են եղել երկրի նախագահ Տաբարե 
Վասկեսը, փոխնախագահ Ռաուլ Սենդիկը, նախկին նախագահներ 
Խոսե Մուխիկան, Խուլիո Մարիա Սանգվինետտին եւ լուիս 
Ալբերտո Լակալիեն, ինչպես նաեւ բազմաթիվ այլ պաշտոնատար 
անձինք: 
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Լույս Ամսագիր 

 
Ռաուլ Սենդիկն իր ելույթում ասել է, որ ցեղասպանությունը 
«մարդկանց դեգրադացիայի վատագույն արտահայտությունն է»: 
Միջոցառման կազմակերպիչներըհիշեցրել են, որ 50 տարի առաջ 
օրենք է ընդունվել, որով ապրիլի 24-ը հռչակվել է Հայոց 
ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր: 
 

BBC. Հայոց ցեղասպանության մասին՝ 60 
վայրկյանում 

24.04.2015 

 
BBC-ն 60 վայրկյան տեւողությամբ կարճ տեսանյութով հիշեցրել է 
Հայոց ցեղասպանության մասին: 
«Տեսանյութում ներկայացվել են 1915-23 թ.թ. Օսմանյան 
Թուրքիայում իրականացված հանցագործության մասին հիմնական 
փաստերը: 
Մի քանի հարյուր հազար հայ զոհվեց, շատ պատմաբաններ ավելի 
քան մեկ միլիոնի մասին խոսում: Թուրքիան հայտարարում է, որ 
ռազմական գործողությունների ժամանակ 300 հազարն է զոհվել: 
Մարդիկ կանոնավոր կերպով ոչնչացվում էին, այդ թվում՝ 
անապատներ աքսորի ժամանակ: 
Ամեն դեպքում, Թուրքիան հրաժարվում է «Ցեղասպանություն» 
բառն արտաբերել: 
Ավելի քան 20 երկրներ, Եվրախորհրդարանն ու պատմաբանների 
մեծ մասը հայտարարում են, որ դա Ցեղասպանություն էր: 
Ամեն տարի ամբողջ աշխարհի հայերը հիշատակում են այդ 
իրադարձությունները»,- ասված է տեսանյութում: 
 

Թուրքական կուսակցությունը կոչ է արել 
ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը 

24.04.2015 
Թուրքիայի «Աշխատանք» (EMEK) կուսակցությունը Հայոց 
ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի հետ կապված 
հայտարարություն է տարածել։ 
Թուրքական EMEK կուսակցության կողմից Ցեղասպանության 100-
րդ տարելիցի հետ կապված հայտարարության մեջ 1915-ին 
երիտթուրքերի կողմից իրականացվել է ծրագրավորված 
ցեղասպանություն՝ Թուրքիան ոչ թուրքերից եւ ոչ մուսուլմաններից 
մաքրելու համար։ 
«Emek կուսակցությունը ցեղասպանության ենթարկված հայ 
ժողովրդի եւ մյուսների վիշտը կիսում է եւ դատապարտում 
ցեղասպանությունը։ Առանց Հայոց ցեղասպանության ճանաչման, 
առանց ներողություն խնդրելու, առանց ռասիստական 
քաղաքականությունը վերացնելու Թուրքիայի 
ժողովրդավարացումը հնարավոր չէ»,-նշվել է EMEK-ի 
հայտարարության մեջ։ 
 

Անգլիական Wikipedia-ն լուսանկար է նվիրել 
Հայոց ցեղասպանության օրվան  

24.04.2015 

 
Անգլիական Wikipedia-ն լուսանկար է նվիրել Հայոց 
ցեղասպանության օրվան: Լուսանկարում Ցեղասպանության 
մահվան ճանապարհին մահացած երեխայի մոտ ծնկի իջած հայ կին 
է: 
Լուսանկարի տակ բերվում է հետեւյալ տեքստը. 
«Ցեղասպանության սիկզբ է համարվում 1915-ի ապրիլի 24-ը, երբ 
օսմանյան իշխանությունները կալանավորեցին հայ 
մտավորականության 250 ներկայացուցիչների: Ողջ մնացած 
հայկական բնակչության մեծ մասը տեղահանվեց Սիրիայի 
անապատները, որոնք այնտեղ մահացան սովից, հյուծվածությունից 
եւ պարբերաբար ոչնչացումներից: 
Զոհերի ընդհանուր թիվը գնահատվում է 1-1,5 մլն մարդ: Թեեւ այդ 
իրադարձությունները լայնորեն հայտնի են որպես Հայոց 
ցեղասպանություն, Թուրքիան ժխտում է նման ձեւակերպումը»: 
 

Լոնդոնում կայացել է Ջ. Ռոբերթսոնի Հայոց 
ցեղասպանության մասին գրքի շնորհանդեսը 

19.04.2015 

 
Լոնդոնի հեղինակավոր Բրիտանական Ակադեմիայում, Արմեն 
Սարգսյանի հովանավորությամբ ապրիլի 15-ին կազմակերպվել էր 
մադու իրավունքների իրավապաշտպան, հանրաճանաչ իրավաբան 
Ջեֆրի Ռոբերթսոնի «Մի անհարմար ցեղասպանություն. ո՞վ է այժմ 
հիշում հայերին» (“An Inconvenent Genocide. Who now Remembers 
the Armenians”) գրքի շնորհանդեսը, որը  Միացյալ 
Թագավորությունում Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի 
շրջանակներում իրականացվող կարեւոր միջոցառումներից մեկն է: 
Միջոցառման կազմակերպման եւ տեղեկատվական աջակցության 
համար Արմեն Սարգսյանի կողմից վարձվել էր «MIDAS» հայտնի PR 
ընկերությունը: 
Ներկա էին Լոնդոնում հավատարմագրված դեսպաններ, 
դիվանագետներ, հասարակական-քաղաքական գործիչներ, 
բրիտանահայ համայնքային կառույցների ղեկավարներ, 
լրագրողներ։ 
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Արմեն Սարգսյանը ներկայացնելով գրքի հեղինակին՝ նշեց պարոն 
Ռոբերթսոնի երկար տարիների նվիրվածությունը Հայոց 
ցեղասպանության խնդրին, որի արդյունքն է միջազգային 
հանրության ուշադրությանը ներկայացվող այս կարեվոր գիրքը: 
Այնուհետեւ ելույթ ունեցավ հեղինակը, անդրադարձավ  գրքի 
ստեղծման դրդապատճառներին եւ նպատակին, որը եղել է  
իրավական գետնի վրա մասնագիտական գնահատական տալ Հայոց 
ցեղասպանությանը: Ելույթից հետո Ռոբերթսոնը պատասխանեց 
ներկաների հարցերին: 
Գիրքը հրատարակվել է Հայ դատի բրիտանական մասնաճյուղի 
հովանավորությամբ ու Ատոմ եւ Սելա Թնջուկյանների 
նվիրատվությամբ: 

 
Գարի Կասպարով. Պետք է ոճրագործությունն 

անվանել իր անունով 
24.04.2015 

 
Շախմատի աշխարհի 13-րդ չեմպիոն Գարի 
Կասպարովըանդրադարձել է  Հայոց ցեղասպանության 100-րդ 
տարելիցին: 
«Այսօր նշվում է Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը: Դժվար 
է հաշտվել դրա հետ, ինչպես՝ չարի բոլոր մեծագույն դրսեւորումների 
հետ, սակայն այդպիսին է իրականությունը: Չարիքն աճում է, երբ 
մենք վախենում ենք նայել դրա աչքերին եւ հրաժարվում ենք 
խոստովանել այդ. դա է փաստում պատմությունը: Մենք պետք է 
լինենք բավականաչափ ազնիվ ու խիզախ, որպեսզի 
ոճրագործությունն անվանենք իր անունով, հատակապես, երբ 
խոսքը 20-րդ դարի ցեղասպանությունենրի մոր՝ Հայոց 
ցեղասպանության մասին է: 
2002-ին ես The Wall Street Journal-ում գրել էի հոդված՝ կոչ անելով 
Եվրոպական Միության կազմում Թուրքիային ընդգրկել մի շարք 
պայմանների իրագործումից հետո միայն: Ամենակարեւոր պայմանը 
Հայոց ցեղասպանության ընդունումն ու դրա վերաբերյալ լիարժեք 
հետաքննություն անցկացնելն էր: Այն, որ դա այդպես էլ տեղի 
չունեցավ, դարձավ մեծ հիասթափություն: 
Ես դեռ հուսով եմ, որ դա տեղի է ունենալու: Ինչպես կարող ենք 
պայքարել չարի դեմ, եթե մենք խիզախություն չունենք պայքարել 
չարի ուրվականների դեմ, որոնց 100 տարին է արդեն լրանում»,- 
ֆեյսբուքյան էջում գրել է Գարի Կասպարովը՝ Թվիթերում 
ավելացնելով, որ «ինքն ու իր ընտանիքը, հարյուր հազարավոր այլ 
մարդկանց հետ, ստիպված են եղել 1990 թվականին հեռանալ 
Բաքվից՝ ջարդերից փրկվելու համար: Կասպարովը նշել է, որ 
այդպիսի հանցագործությունները վաղեմության ժամկետ չունեն։ 

 
Վալանսում Հայոց ցեղասպանության զոհերի 
հիշատակին նվիրված խաչքար է տեղադրվել 

20.04.2015 
Ֆրանսիայի Վալանս քաղաքի Իջեւան հրապարակում, ապրիլի 19-
ին Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումների 
շրջանակում տեղի ունեցավ անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված 
խաչքար-հուշարձանի բացման հանդիսավոր արարողություն՝ 
Ֆրանսիայում գործող «Ֆրանսիա- Աշտարակ- Արմենիա» 
մշակութային միության նախագահ  Լեւոն Չատիկյանի  ջանքերով 
եւ հովանավորությամբ: Այս խաչքարը՝ 699-702 թթ.  Ջուղայում 
տեղադրված խաչքարի կրկնօրինակն է՝ կերտված  հայկական 
տուֆից: 

 
Խաչքարի բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկա են եղել 
Վալանս քաղաքի քաղաքապետ  Նիկոլա Դարագոն, Լեւոն 
Չատիկյանը, մի շարք պաշտոնական անձիք, հոգեւոր այրեր եւ 
համայնքի ներկայացուցիչներ: 
Միջոցառման ընթացքում ընթերցվել է ՀՀ սփյուռքի նախարար 
Հրանուշ Հակոբյանի ողջույնի խոսքը: 
Նշենք, որ 2014 թվականի դեկտեմբերին  Ֆրանսիայի Վալանս 
քաղաքի ավագանին որոշում է ընդունել քաղաքի Իջեւան 
հրապարկում կանգնեցնել խաչքար` ի հիշատակ Հայոց 
ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին: Որոշման կայացմանը 
նպաստել է անձամբ Վալանսի քաղաքապետ  Նիկոլա Դառագոն: 
Որոշուման դեմ բողոքել է թուրքական համայնքը, սակայն 
ապարդյուն: 
 
«Անմահ հոգիներ». Դոնի Ռոստովում հիշել են 

ցեղասպանության զոհերին 
, 20.04.2015 
Ապրիլի 19-ին Դոնի Ռոստովը միացել է«Անմահ հոգիներ» 
հիշատակի համառուսական միջոցառումներին, որոնք նվիրված են 
Օսմանյան կայսրությունում Հայոց ցեղասպանության 100-
ամյակին։ Միջոցառման կազմակերպիչն է եղել հայ 
երիտասարդների Դոնի միությունը Դոնի Նախիջեւանի հայկական 
համայնքի աջակցությամբ։ 
Ռոստովում ակցիային մասնակցելու համար հավաքվել են 
հարյուրավոր մարդիկ՝ ինչպես հայկական համայնքից, այնպես էլ 
աշխարհի տարբեր ծայրերից ցեղասպանությունը ճանաչած 
մարդիկ, գրում է Dpmday-ը։ 
Սուրբ Հարություն եկեղեցում փուչիկներ արձակելուց առաջ 
հիշատակի աղոթք է տեղի ունեցել, որից հետո 1 րոպե լռությամբ 
հարգել են զոհերի հիշատակը։ Իսկ տեղական ժամանակով ժամը 
19։15-ին հավաքվածները 300 սպիտակ լուսարձակող փուչիկ են բաց 
թողել, որոնք խորհրդանշել են ցեղասպանության անմեղ զոհերի 
հոգիները։ 
 
Կանադացի գործիչ. Հայոց ցեղասպանությունը 

մութ էջ է մարդկության պատմության մեջ  
20.04.2015 

 
 
Կանադայի մի քանի հազար հայեր ապրիլի 19-ին ակցիա են 
կազմակերպել Տորոնտոյում՝ նվիրված Հայոց ցեղասպանության 
100-րդ տարելիցին: 
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Ակցիային մասնակցել են հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, 
Կանադայում ՀՀ դեսպան Արմեն Եգանյանը, հայտնի կանադահայ 
ռեժիսոր Ատոմ Էգոյանը, հաղորդում է«Toronto Star»-ը: 
Քվինս Պարկում ակցիայի մասնակիցներին աջակցելու էին եկել 
Կանադայի պաշտպանության նախարար Ջեյսոն Քեննին, 
Օնտարիո նահանգի ղեկավար  Քեթլին Վինը եւ Տորոնտոյի 
քաղաքապետ Ջոն Թորին: 
«Հայոց ցեղասպանությունը մութ էջ է մարդկության պատմության 
մեջ, իսկ անցած 100 տարին չեն նվազեցրել այդ սարսափելի 
իրադարձությունների կշիռը: Չի նվազել նաեւ Ցեղասպանության 
ճանաչման կարեւորությունը»,-հայտարարել է Քեթլին Վինը: 
Միջոցառմանը մասնակցել են նաեւ այն համայնքների 
ներկայացուցիչները, որոնք վերջին 100 տարիների ընթացքում 
զանգվածային գազանությունների են ենթարկվել, հաղորդում 
է ctvnews.ca-ն: 
Տեղի թուրքերի ոչ մեծ մի խումբ այգուց քիչ հեռու հակաակցիա են 
անցկացրել՝ բարձրացնելով Թուրքիայի դրոշներ: 
 

 
 

«Հիշում եմ եւ պահանջում». 
Ցեղասպանությանը նվիրված հանրահավաք 

Մոսկվայում 
20.04.2015 

 
ՌԴ մայրաքաղաք Մոսկվայում «Հիշում եմ եւ պահանջում» 
կարգախոսով Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված 
հանրահավաք տեղի կունենա։ Հանրահավաքը կկազմակերպվի 

«Ռուս-հայկական համագործակցություն» եւ «Ռուսաստանի 
հայերի միություն» կազմակերպությունների համատեղ ջանքերով։ 
Ակցիան տեղի կունենա ապրիլի 24-ին՝ տեղական ժամանակով 
ժամը 15։00-ին, Գորկու անվան զբոսայգում։ Հանրահավաքի 
ժամանակ ելույթ կունենան ՌԴ Պետդումայի պատգամավորներ, 
Հանրային պալատի անդամներ, ռուսական քաղաքական 
կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, ազգային հասարակական 
միություններ։  
Նշենք, որ Ռուսաստանի Պետդուման 1995թ. ապրիլի 14-ին արած 
հատուկ հայտարարությամբ դատապարտել էր Հայոց 
ցեղասպանությունը։ Պետդումայի հայտարարությամբ ապրիլի 24-ը 
սահմանվել է որպես ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր։ 
 

Լոնդոնում քայլարշավ են արել՝ ի հիշատակ 
Ցեղասպանության զոհերի  
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Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումները 
համակարգող բրիտանական հանձնախմբի կողմից կազմակերպվել 
է բազմահազարանոց քայլարշավ Լոնդոնի կենտրոնական 
փողոցներով: 
Երթը կանգ առավ «Ուայթհոլ» կառավարական շրջանում 
տեղակայված «Փառապանծ զոհերի» հուշարձանի մոտ, որտեղ Հայ 
Առաքելական եկեղեցու Մեծ Բրիտանիայի թեմի եւ համայնքային 
կառույցների ղեկավարները, ինչպես նաեւ՝ արարողությանը 
միացած ՀՀ դեսպանության ներկայացուցիչները ծաղկեպսակներ 
զետեղեցին` ի հիշատակ Հայոց ցեղասպանության զոհերի: 
Կատարվեց նաեւ հոգեհանգստի արարողություն: Երթն ավարտվեց 
Սուրբ Պողոսի տաճարի դիմաց տեղի ունեցած հիշատակի 
միջոցառմամբ: 
Նույն օրը Լոնդոնի ամենահայտնի եւ մեծ եկեղեցիներից մեկում՝ 
Սաուդարկի Մայր տաճարում, տեղի ունեցավ հիշատակի 
բազմամարդ միջոցառում: Միջոցառմանը ներկա էին Լոնդոնում 
հավատարմագրված դեսպաններ, դիվանագետներ, Անգլիկան եւ 
քույր եկեղեցիների բարձրաստիճան հոգեւորականներ, 
բրիտանահայ համայնքի ներկայացուցիչներ, լրագրողներ, 
բազմաթիվ հյուրեր: 
Ներկաներին ողջունեց Սադակի Մայր տաճարի դեկան, գերաշնորհ 
Էնդրյու Նանը: Այնուհետեւ ելույթ ունեցան Եվրոպական 
խորհրդարանի բրիտանացի պատգամավոր Չարլզ Թանոքը, 
Ցեղասպանագետների միջազգային միության նախկին նախագահ, 
պրոֆեսոր Ուիլյամ Շաբասը, Լորդերի պալատի անդամ, 
Հայաստանի եւ Արցախի բարեկամ, Բարոնուհի Քոքսը եւ 
Ռուսական ուղղափառ եկեղեցու Սուրոժի արքեպիսկոպոս Ելիսեյը: 
Ելույթ ունեցողներն իրենց խոսքում զորակցություն հայտնեցին հայ 
ժողովրդին՝ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման արդար գործում, 
եւ դատապարտեցին Թուրքիայի ժխտողականությունը: 
Ամփոփիչ ելույթով ներկաներին դիմեց Միացյալ 
Թագավորությունում ՀՀ դեսպան Արմեն Սարգսյանը, ով իր 
ընտանիքի պատմության օրինակով ներկայացրեց 
Ցեղասպանության հետեւանքով հայերի հայրենազրկումը, կրած 
ցավն ու տառապանքները եւ հայի` վերապրելու ուժն ու աննկուն 
ոգին, ճշմարտության եւ արդարության գերակայության 
անխուսափելի լինելը: Դեսպան Սարգսյանն իր խոսքն ավարտեց` 
ընդգծելով, որ Ցեղասպանության իրականացնողների ծրագրերը 
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Լույս Ամսագիր 
խափանվել են, քանի որ հայը կարողացավ ոչ միայն վերապրել 
ողբերգությունը, այլեւ կերտել նոր Հայաստան ու հաղթանակած 
Արցախ: 

 
 

Գերմանիայի կառավարությունն հայոց 
ջարդերն արդեն ցեղասպանություն է կոչում 

20.04.2015 

 
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը  եւ Դաշնային 
կառավարությունն արդեն համաձայն են 1915թ. հայոց ջարդերը 
ցեղասպանություն անվանել։ Իշխող կոալիցիան որոշել է հաշվի 
չառնել Թուրքիայի ճնշումը։  100 տարի առաջ Օսմանյան 
կայսրության տարածքում տեղի ունեցածը պետք է 
ցեղասպանություն համարվի։ Այս մասին գրում է Die 
Welt գերմանական պարբերականը։  
Գերմանիայի կառավարության մամուլի խոսնակ Շտեֆեն 
Զայբերթը Բեռլինում  հայտարարել է, որ Գերմանիայի 
կառավարությունը կողմ է անցյալ դարի սկզբում հայերի 
զանգվածային սպանությունների շուրջ բանաձեւ ընդունելուն, 
որտեղ  արձանագրվում է հետեւյալը. «Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի տարիներին հայերի ճակատագիրը պատմության  մեջ 
զանգվածային  բնաջնջումների, էթնիկ զտումների, 
տեղահանությունների եւ այո 20-րդ դարի ցեղասպանությունների 
օրինակ է»։ 
«Բանաձեւի այս նախագծի հետեւում կանգնած է դաշնային 
կառավարությունը։ Իր մեծ դերն է խաղում նաեւ նախագահ 
Յոահիմ Գաուկը, որը ապրիլի 23-ին Բեռլինի մայր տաճարում 
հիշատակի աղոթքի ժամանակ օգտագործելու է ցեղասպանություն 
բառը»,- հայտարարել է կառավարության խոսնակը։ 
 

Լիբանանի դպրոցներում ապրիլի 24-ը ոչ 
աշխատանքային է հռչակվել 
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Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի կապակցությամբ 
ապրիլի 24-ը Լիբանանի բոլոր դպրոցներում հռչակվել է ոչ 
աշխատանքային օր։ Այդ մասին հայտարարել է կրթության 

նախարար Էլիաս Աբու Սաիբը՝ Սուրբ Հռիփսիմե հայկական 
դպրոցի բակում խաչքարի օծման հանդիսավոր արարողությանը, 
հայտնում է Tayyar. org-ը։ 
Նախարարի խոսքով, բոլոր պետական եւ մասնավոր դպրոցները 
փակ են լինելու՝ ի հիշատակ 100-ամյա ողբերգական 
իրադարձությունների։ 
 

Էսթեր դե Լանգե. Այժմյան Թուրքիան 
պատասխանատու է պատմական վերքերի 

համար 
.04.2015 

 
Այժմյան Թուրքիայի կառավարությունը մեծ 
պատասխանատվություն է կրում պատմական վերքերի համար: Այս 
մասին NEWS.am-ի թղթակցի հետ զրույցում հայտարարեց 
Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունից 
Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Էսթեր դե Լանգեն՝ 
անդրադառնալով Հայոց ցեղասպանության շուրջ 
Եվրախորհրդարանի բանաձեւին եւ Թուրքիայի ժխտողական 
քաղաքականությանը: 
«Կարծում ենք, որ ժողովրդավարության պայմաններում 
անհրաժեշտ է հաշտվել անցյալի հետ, առերեսվել դրա հետ: 
Օսմանյան կայսրությունը, ոչ թե այժմյան թուրքական պետությունն 
է պատասխանատու այն բանի համար, ինչ 100 տարի առաջ տեղի է 
ունեցել հայերի հետ, սակայն ներկայիս Թուրքիայի 
կառավարությունները պետք է գիտակցի, որ մեծ 
պատասխանատվություն է կրում պատմական վերքերը բուժելու 
հարցում»,- ընդգծեց Էսթեր դե Լանգեն: 
Հիշեցնենք, որ ապրիլի 15-ին Բրյուսելում Եվրախորհրդարանը 
Հայոց ցեղասպանության մասին բանաձեւ ընդունեց, որում 
Թուրքիային կոչ է արվում 1915 թվականի դաժանությունները 
որպես ցեղասպանություն ճանաչել, առերեսվել սեփական անցյալի 
հետ եւ շարունակել ջանքեր գործադրել հայ եւ թուրք 
ժողովուրդների իրական հաշտեցման ուղղությամբ: 

 
Թուրքերն ասում էին՝ եթե հայերին 

չոչնչացնեին, այս Թուրքիան չէին ունենա. 
Աքչամ 

22.04.2015 
Թուրք պատմաբան, պրոֆեսոր Թաներ Աքչամը, որը տարիներ 
շարունակ զբաղվում է Հայոց ցեղասպանության 
ուսումնասիրությամբ, հարցազրույց է տվել ավստրիական Der 
Standardպարբերականին, որում հայտարարել է, որ այսօրվա 
Թուրքիան կառուցվել է Հայոց ցեղասպանության վրա։ 
NEWS.am-ը որոշակի կրճատումներով ներկայացնում է այդ 
հարցազրույցը։ 
Օտարերկրյա դիտորդների համար միշտ զարմանալի է եղել, որ 
Թուրքիայում ժխտում են Հայոց ցեղասպանությունը, եւ ոչ ոք չի 
ասում. «Այն, ինչ տեղի է ունեցել1915թ., եղել է այլ ռեժիմի 
ժամանակ, եւ մենք՝ որպես Թուրքիայի հանրապետության 
ներկայացուցիչներ, կարող ենք դա վերաիմաստավորել եւ այլ 
աչքերով դրան նայել»։ Ինչու՞ է Թուրքիայի համար դա այդքան 
բարդ։ 
Թուրքերը 1920թ. բաց թողեցին դա անելու հնարավորությունը։ 
Նրանք դա կարող էին անել 1918/1919թթ. հրադադարից հետո։ Երբ 
Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Ֆրանսիան եւ Մեծ 
Բրիտանիային իրենց մանդատը հաստատեցին Անատոլիայում,  



 

 

ÈàôÚê # 198  Ապրիլ,  2015 Ã.  էջ 52 

Լույս Ամսագիր 
Թուրքիայում սկսվեց անցյալից խուսափելու եւ դրանից 
պաշտպանվելու ժամանակաշրջանը։  
Օսմանյան կայսրությունից Թուրքիայի Հանրապետության անցումը 
վերջում նույնպես հեշտ էր։ Թուրքիայի անկախության համար 
մղվող պայքարը տարվում էր կուսակցության կողմից, որը 
կազմակերպել էր հայոց ցեղասպանությունը։   Միություն եւ 
առաջադիմություն կուսակցությունը հանրապետություն կերտած 
ուժն էր։ Հայոց ցեղասպանությունից դեպի Թուրքիայի 
Հանրապետություն անցման մեջ շարունակականություն կա։ Շատ 
մարդիկ, որոնք Ցեղասպանության մեջ մեծ դերակատարում ունեին, 
Հանրապետությունում բարձրաստիճան պաշտոններ էին 
զբաղեցնում։ 
Այսինքն, ուզում եք ասել, որ ցեղասպանությունը Թուրքիայի 
Հանրապետության հի՞մքն է։ 
Այո։ Երբ ես 1991թ. ցեղասպանության ուսումնասիրությունների 
վերաբերյալ թեզ էի գրում ու օգտագործում էի ցեղասպանություն 
եզրը, Թուրքիայում արդեն կային քաղաքական գործիչներ, որոնք 
բացահայտ ասում էին, որ եթե մենք հայերին չոչնչացնեինք, 
այսօրվա մեր հանրապետությունը չէինք ունենա։ Գաղափարը, որ 
հայրենիքը միայն ցեղասպանության հիմքի վրա է ստեղծվել, արդեն 
նստվածք էր տվել իշխող խավի շրջանում։ 
Թուրք մտավորականների շրջանում տրամադրությունները 
վերջին շրջանում փոխվել են։  Հիմա մարդիկ կարող են խոսել 
ցեղասպանության մասին, ձեր գրքերը Ստամբուլում 
վաճառվում են։ 
Իշխող էլիտայի փոփոխությունից հետո երկրում կփոխվի նաեւ 
անցյալի նկատմամբ վերաբերմունքը։  Իմ կարծիքով նման 
փոփոխություն էր 2007թ. Հրանտ Դինքի սպանությունը,  որը 
փոխեց թուրք հասարակության բարոյական վերաբերմունքը 
անցյալի հանդեպ։ Նախքան Հրանտի սպանությունը մեզ՝ 
մտավորականներին եւ պատմաբաններին, դատարանից դատարան 
էին քարշ տալիս եւ ատելության քարոզ տանում մեր դեմ։ 
Թուրքիայի  քաղաքացիական հասարակությունը վերջին 
տարիներին աճ է գրանցել, քրդական շարժումն ավելի ուժեղ է 
դարձել։  Քրդերը հայկական հարցին շատ մոտ են կանգնած։ Որքան 
մենք մոտենում ենք քրդական հարցի լուծմանը, այնքան մոտենում 
ենք այն կետին, երբ կարող ենք նորից բացել Հայոց 
ցեղասպանության թեման։ 
Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութօղլուն առաջ է քաշում 
ընդհանուր ցավի գաղափարը, որով նա նշում է, որ Առաջին 
համաշխարհային պատերազմի տարիներին Օսմանյան 
կայսրության բոլոր ժողովուրդները տառապանքներ են կրել, 
այդ թվում՝ բալկանյան թուրքերը, հույները եւ հայերը։ 
Ես դա անվանում եմ ժխտման հին քաղաքականության 
հումանիստական շտրիխ։ Հենց դա է այն միակ բանը, ինչ 
Թուրքիայում փոխվել է։ Ցեղասպանությունը ժխտվում է, բայց 
հիմա գոնե չի օգտագործում ազգայնական ատելության 
հռետորաբանությունը։ Ցեղասպանության ժխտման համար մի 
քանի պատճառներ կան, որոնցից ամենակարեւորը ըստ իս 
փոխհատուցման հարցն է։ Եթե քաղաքական ղեկավարությունը 
ինչ-որ զիջում ցուցաբերի այդ հարցում, որը կնշանակի անցյալի 
ճանաչում, կհայտնվեն նաեւ այլ տուժածներ, որոնք պահանջներ 
կներկայցնեն։ 
Էրդողանը վերջերս հայտարարեց, որ պատմաբանները պետք է 
համատեղ հանձնաժողով ստեղծեն 1915թ. հարցը 
ուսումնասիրելու համար։ Կարծում եք, դա նշանակում է, որ 
Թուրքիան պատրաստ է փոխզիջումների՞ գնալ։ 
Դա միայն հռետորաբանություն է։ Այդ փաստարկն ինքն իրենով 
տարօրինակ է։ Տարիներ շարունակ հայկական  հարցը 
ուսումնասիրող բոլոր պատմաբանները աշխարհին հայտնի են։  
Նրանց կարծիքներն ու եզրակացությունները նույնպես հայտնի են։ 
Ի՞նչ եք կարծում, պետք է Մարսի՞ց մարդ բերենք, որը կփորփրի 
Ստամբուլի արխիվները։ Կամ մի՞թե ինչ-որ մեկը, ասենք այդ նույն 
արխիվը 15 տարի շարունակ տնօրինած Յուսուֆ Հալաչօղլուն, 
օրինակ, հանկարծ նի օր կասի. «Ես սխալվել եմ, իրականում 
ցեղասպանություն եղել է»։ Կամ ես այսքան տարի 
ուսումնասիրություններից հետո մի օր կանգնեմ եւ ասեմ «Ես 
գաղտնի փաստաթուղթ եմ գտել, եւ ահա, դա ցեղասպանություն չի 
եղել»։ Դա ծիծաղելի է։ Եթե նման փաստաթուղթ կա, ապա 
Թուրքիան առաջինը պետք է հանի իր արխիվից եւ ցույց տա այն։  

Թուրքիայի պաշտոնական գիծն այն է, որ 1915թ. դեպքերը չեն 
կարող ցեղասպանություն համարվել, քանի որ 
ցեղասպանությունը՝ որպես իրավական եզր, ընդունվել է 1948թ. 
ՄԱԿ-ի կողմից։ 
Դա վիճելի է, քանի որ  այդ եզրը ՄԱԿ-ում առաջին անգամ 
կիրառած մարդը՝ Ռաֆայել Լեմկինը, ուսումնասիրել էր հենց հայոց 
ցեղասպանության դեպքը։  Նա 1915 թ. դեպքերում տեսել էր այն, 
ինչ ցեղասպանություն էր համարել։ Ասել, թե 1948թ. սահմանումը չի 
տարածվում նրա վրա, ինչը դրանից առաջ է տեղի ունեցել, աբսուրդ 
է։ Իրավական տեսանկյունից ոչ մի տարբերություն, մենք դա 
ցեղասպանություն կանվանենք, թե մարդկության դեմ գործած 
հանցագործություն։ 
Խնդիրն այն է, որ Թուրքիան, կատարվածը ցեղասպանություն 
ճանաչելով, պետք է ներողություն խնդրի։ Եվ դրանից հետո միայն 
Թուրքիան պետք է Հայաստանի եւ հայկական սփյուռքի հետ 
բանակցություններ սկսի փոխհատուցում վճարելու համար։ 
 

Իրականում Եգիպտոսը 100 տարի առաջ է 
ճանաչել Ցեղասպանությունը. եգիպտացի 
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Եգիպտոսը թեեւ պաշտոնապես չի ճանաչել Ցեղասպանությունը, 
սակայն գործնականում դեռեւս 100 տարի առաջ է ընդունել այն: Այս 
մասին այսօր՝ ապրիլի 22-ին,NEWS.am-ի հետ զրույցում ասաց 
Եգիպտոսի արտաքին գործերի խորհրդի աշխատակից, 
պաշտոնաթող գեներալ-մայոր, Նասրի ռազմական ակադեմիայի 
խորհրդական Մահմուդ Խալաֆը, որը Երեւան է ժամանել՝ 
մասնակցելու Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված 
միջոցառումներին: 
Նրա խոսքով՝ Եգիպտոսն առաջին երկրներից է, որ 1915թ. ընդունել 
է հայերին, եւ այսօր էլ հայերի ամենախոշոր համայնքներից մեկը 
հենց իրենց երկրում է: 
«Չնայած մեր երկիրը պաշտոնապես չի ճանաչել 
Ցեղասպանությունը, սակայն եթե մենք իրականում չճանաչեինք 
այն, այսօր այստեղ չէին լինի։ Չմոռանանք, որ մեր վարչապետը եղել 
է ազգությամբ հայ Նուբար Փաշան։ Ես դեռ փոքր փոքր երեխա էի, 
երբ ամեն ինչ գիտեի Ցեղասպանության մասին։ Մեր հարեւանները 
հայեր էին, ու նրանք մեզ ամեն ինչ պատմել են այդ մասին։ 
Եգիպտոսն առաջին երկիրն է, որ հայերին ընդունել է 
Ցեղասպանությունից հետո։ Դա ի՞նչ է, եթե ոչ ճանաչում»,- ասաց 
նա։ 
Նա հայտնեց, որ Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի 
միջոցառումների մասնակցելու համար Եգիպտոսից ժամանել է 55 
հոգանոց պատվիրակություն: 
 

Բարոնուհի Քոքս. Թուրքիան վաղ թե ուշ 
ճանաչելու է Հայոց ցեղասպանությունը 

22.04.2015 
Հայոց ցեղասպանության հարցում Մեծ Բրիտանիայի դիրքորոշման 
մեջ որոշակի փոփոխություններ են նկատվում։ Այդ մասին այսօր՝ 
ապրիլի 22-ին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Մեծ Բրիտանիայի 
լորդերի պալատի անդամ, բարոնուհի Քերոլայն Քոքսը, որը 
մասնակցում է Երեւանում ընթացող «Ընդդեմ ցեղասպանության 
հանցագործության» երկօրյա գլոբալ ֆորումին։ 
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Բարոնուհին հույս ունի, որ Ցեղասպանությունը կճանաչի 
Գերմանիան, ինչու ոչ, նաեւ Միացյալ Նահանգները։ Թեեւ մեծ թվով 
ամերիկյան նահանգներ ճանաչել են Հայոց ցեղասպանությունը, 
ամերիկյան վարչակազմը դեռ չի ընդունել, ինչը ցավալի է, 
արձանագրել է բարոնուհի Քոքսը եւ հավելել. «Աղոթում ենք, որ 
Մեծ Բրիտանիան եւ Միացյալ Նահանգները ճանաչեն Հայոց 
ցեղասպանությունը»։ 
 

 
Բարոնուհու խոսքով, ա նցած շաբաթ Լոնդոնում կայացել է 
միջոցառում՝ նվիրված Ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, որի 
մասնակից հարյուրավոր մարդիկ բարձրացրել են 
Ցեղասպանությունը ճանաչած պետությունների դրոշները, ադ 
թվում՝ Կանադայի։ Կանադան Միացյալ Նահանգների դաշնակիցն 
է, եւ ես հույս ունեմ, որ ԱՄՆ-ը եւս կճանաչի Ցեղասպանությունը։ 
Վերջինս նաեւ կարծում է, թե վաղ թե ուշ Թուրքիան ճանաչելու է 
Հայոց ցեղասպանությունը, ինչը շատ կարեւոր քայլ կլինի։ 
Անդրադառնալով Հռոմի պապի հայտարարությանը՝ Քերոլայն 
Քոքսը նկատել է, թե այդ փաստը լավ խթան է կաթոլիկ 
պետությունների համար՝ ճանաչելու Հայոց ցեղասպանությունը։ 

 
Ադամ Շիֆը Կոնգրեսում կարդացել է Հայոց 

ցեղասպանության հազար զոհերի անունները 
23.04.2015 
Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի 
անդամ Ադամ Շիֆն ապրիլի 22-ին պալատի նիստում մեկ ամբողջ 
ժամ կարդացել էՕսմանյան կայսրությունում հայոց 
ցեղասպանության 1,5 միլիոն զոհերի մի փոքր մասի անունները։ 
Ինչպես գրում է «Asbarez»-ը, մեկ ժամում Շիֆը կարողացել է 
կարդալ զոհված հազար հայերի անունները, որոնք նրա գրասենյակ 
էին փոխանցվել վերջին երկու շաբաթների ընթացքում։ 
«Մեկ ժամում ես կարողացա կարդալ միայն Հայոց 
ցեղասպանության զոհերի մի փոքր մասի անունները։ Բոլոր 1,5 
միլիոն մարդկանց անունները կարդալու համար կպահանջվեր մի 
քանի շաբաթ, եւ, հուսով եմ, որ զոհերի անունների թվակումը կօգնի 
ուշադրություն հրավիրել ոճրագործության ծավալների վրա։ 
Անունները, ի տարբերություն թվերի, աբստրակցիա չեն, նրանցից 
յուրաքանչյուրը մեկի որդին կամ դուստրն է, մայրը կամ հայրը, 
տատը կամ պապը, հորաքույրը կամ հորեղբայրը։ Նրանցից ամեն 
մեկի կյանքն արժեք էր»,- ասել է կոնգրեսական Շիֆը։  
 
Միջազգային եվրոպական շարժումը միաձայն 

ճանաչեց Հայոց Ցեղասպանությունը 
25.04.2015 

 
Լատվիայի Ազգային Խորհրդարանի դահլիճում տեղի ունեցավ 
Միջազգային Եվրոպական Շարժման երկօրյա գագաթաժողովը, 
որտեղ օրակարգում ընդգրկված էր նաեւ Հայոց Ցեղասպանության 
ճանաչման հարցը: 

Ավելի քան 40 միջազգային կազմակերպությունների եւ ազգային 
պատվիրակությունների, այդ թվում Թուրքիայի, ներկայացուցիչներ 
քննարկեցին Հայաստանի Եվրոպացի Բարեկամներ 
կազմակերպության եւ Հայաստանի Եվրոպական շարժման կողմից 
հեղինակած բանաձեւ, որը ճանաչում է 1915 թվականի 
իրադարձությունները իբրեւ Ցեղասպանություն՝ համաձայն ՄԱԿ-ի 
1948 թվականի Ցեղասպանությունների կանխարգելման եւ 
դատապարտման կոնվենցիայի: Կազմակերպությունը հույս է 
հայտնում, որ Թուրքիայի կողմից Հայոց Ցեղասպանության 
ճանաչումը կհանգեցնի հայ եւ թուրք ժողովուրդների մերձեցմանը 
եւ բարեկամեցմանը, իբրեւ լավագույն օրինակ նշելով ֆրանկո-
գերմանական հաշտությունը եւ համագործակցությունը: 
Հայաստանի եվրոպական շարժման նախագահ Վիկտոր 
Ենգիբարյանը՝ ելույթ ունենալով ժողովի պատվիրակների առաջ 
նշեց, - Հայոց Ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը ունի 
երկու նպատակ, առաջինը կանխարգելել հետագա 
ցեղասպանությունները, եւ երկրորդ. ստեղծել հայ-թուրքական բարի 
դրացիական հարաբերություններ: Հայ-թուրքական սահմանը 
ցավոք դեռեւս փակ է, առկա են տարածաշրջանային 
անվտանգության լուրջ խնդիրներ, որոնց լուծման բանալին գտնվում 
է Հայոց Ցեղասպանության միջազգային, եւ հատկապես Թուրքիայի 
կողմից ճանաչման մեջ: 
Հատկանշական է, որ Միջազգային Եվրոպական շարժման երկօրյա 
գագաթաժողովի ողջ ընթացքում հարցը քննարկվում էր թե 
աշխատանքային խմբերի, թե անձնական զրույցների եւ թե 
լիագումար նիստի ընթացքում: 
Հայոց Ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձեւը ընդունվեց 
միաձայն: 
 

Ռումինական պարբերական. Հայոց 
ցեղասպանությունը աշխարհի ոչնչացման 

ուղեցույց է 
25.04.2015 
 

 
 
Ապրիլի 24-ին լրանում է Օսմանյան Թուրքիայում հայ ու քրիստոնյա 
լինելու համար 1,5 մլն հայերի ոչնչացման հարյուրամյա տարելիցը, 
«Հայոց ցեղասպանություն. աշխարհի ոչնչացման գործնական 
ուղեցույց» հոդվածում գրում է Adevarul պարբերականը: 
«Վերջիվերջո, ո՞վ է այսօր հիշում հայերին», - 1939թ. հայտարարում 
է Հիտլերը՝ Լեհաստան ներխուժելու եւ հետո՝ 6 մլն հրեաների 
ոչնչացումը նախապատրաստելիս: Այսպես է շարունակում նաեւ 
այսօր. Հայերի ցեղասպանությունը մոռացված ցեղասպանություն է: 
Հիտլերի ժամանակ «ցեղասպանություն» եզր չի եղել: Այն հորինել է 
հրեական ծագմամբ լեհ Ռաֆայել Լեմկինը: «Ես ցանկացել եմ ավելի 
լավ հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել հայերի հետ, քանի որ 
հայերից հետո գործի է անցել Հիտլերը», - հայտարարել է Լեմկինը: 
Աշխարհի առաջնորդները, այդ թվում՝ Վլադիմիր Պուտինն ու 
Ֆրանսուա Օլանդը ապրիլի 24-ին ժամանել են Երեւան 
մասնակցելու հիշատակի միջոցառումներին, հավելում է 
պարբերականը: 
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Կանադայում ապրիլի 24-ը Հայոց 
ցեղասպանության հիշատակի օր է 

հայտարարվել 
25.04.2015 

 
Կանադայում ապրիլի 24-ը Հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր 
է հայտարարվել։ 
Հայաստանի ԱԳՆ մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը Twitter-
ի իր էջում գրել է, թե Կանադայի խորհրդարանը երեկ բանաձեւ է 
ընդունել՝ ապրիլի 24-ը Հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր 
հայտարարելով։ 
Բանաձեւը խորհրդարանում ընդունվել է միաձայն։ 
 

Կոլիզեումի լույսերը մարել են՝ ի հիշատակ 
Ցեղասպանության զոհերի  

25.04.2015 

 
Ի հիշատակ Հայոց ցեղասպանության զոհերի 15 րոպեով անջատվել 
են Հռոմի Կոլիզեումի լույսերը։ Ժամը 22-ից մինչեւ 22։15-ը 
հռչակավոր արենան անհետացել էր գիշերային Հռոմի 
տեսադաշտից։ Այդկերպ իր ցավակցութուններն էր որոշել հայտնել 
Հռոմի քաղաքապետարանը։ 
«Քաղաքապետ Ինյացիո Մարինոյի նախաձեռնությունը մեր 
ժողովուրդներին միավորող մեծ բարեկամության եւ ընդհանուր 
արժեքների հերթական ապացույցն է»,- ասել է Իտալիայում 
Հայաստանի դեսպան Սարգիս Ղազարյանը, հաղորդում է Corriere di 
Roma-ն։«Հայ ժողովրդին իր ցավակցությունները հայտնել էր նաեւ 
Հռոմի պապը Սուրբ Պետրոսի տաճարում կայացած պատարագի 
ընթացքում»,- գրում է Informa Roma Nord պարբերականը։  
 

 

Ստամբուլում հազարավորները հարգել են 
Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը  

25.04.2015 
Ստամբուլի Թաքսիմի հրապարակում ապրիլի 24-ի երեկոյան 
հազարավոր քաղաքացիներ են հարգել Հայոց ցեղասպանության 
զոհերի հիշատակը: 
Ինչպես տեղեկացնում է թուրքական Demokrathaber կայքը, 
Թուրքիայում Հայոց ցեղասպանության հիշատակման մայր 
պլատֆորմի կողմից կազմակերպված Թաքսիմի սգո միջոցառմանը 
մասնակցել են քրդական Ժողովուրդների դեմոկրատական 
կուսակցության պատգամավորի թեկնածուներ, քաղաքական 
գործիչներ, արվեստագետներ, հյուրեր աշխարհի տարբեր 
երկրներից, այդ թվում Հայկական բարեգործական ընդհանուր 
միության անդամներ եւ հազարավոր քաղաքացիներ: 
Երեկոյան 19:15-ին սկսված սգո միջոցառման մասնակիցների 
պահանջը եղել է արդարություն, ճանաչում եւ առերեսում: 
Մասնակիցները կոչ են արել պետությանը խոսել ոչ թե համատեղ 
ցավից ու ցավակցությունից, այլ ներողություն խնդրել եւ առերեսվել 
պատմությանը: 
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Լոս Անջելեսում Ցեղասպանության զոհերի 
հիշատակի երթի է դուրս եկել 130 հազար մարդ 
25.04.2015 

 
 
Լոս Անջելեսում ապրիլի 24-ին տեղի է ունեցել երթ՝ նվիրված Հայոց 
ցեղասպանության զոհերի հիշատակին: Երթին մասնակցել է մոտ 
130 հազար մարդ: 
Հիշեցնենք, որ ապրիլի 24-ին Հայաստանը եւ ողջ աշխարհը նշել է 
Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը: Սգո միջոցառումներ են 
տեղի ունեցել աշխարհի բազմաթիվ երկրներում: 
 

Ուրուգվայում հիշատակի արարողությանը 
մասնակցել են նախկին ու ներկա 

նախագահները 
26.04.2015 
Հայոց ցեղասպանությանզոհերի հիշատակի արարողությանը 
Ուրուգվայի Արեւելյան Հանրապետությունում մասնակցել են 
նախկին եւ ներկա նախագահները։ 
 
Ուրուգվայի Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումների 
հանձնաժողովից հայտնում են, թե հիշատակի հիմնական 
արարողությունը կայացել է Արդարադատության պալատում։ 
Մասնակցել են գործող նախագահ Տաբարե Վասկեսը, նախկին 
նախագահներ Խուլիո Մարիա Սանգինետին, Լուիս Ալբերտո 
Լակալեն, Խորխե Բատլեն եւ Խոսե Մուխիկան, նաեւ 
Մոնտեվիդեոյի քաղաքապետ Անա Օլիվեյրան, տուրիզմի 
նախարար Լիլիամ Քեշիշյանը, Հայաստանի դեսպան Ալեքսան 
Հարությունյանը։ 
 
Նշենք, որ Ուրուգվայն աշխարհում առաջին պետությունն է, որը 
Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել է պետական մակարդակով, 
դեռեւս 1965թ.։  
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Եգիպտացի գիտնական. Հայոց 
ցեղասպանության ճանաչումը հեռու չէ 

26.04.2015 

 
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման պատմական պահը հեռու չէ։ 
Այս մասինNEWS.am-ի թղթակցի հետ զրույցում ասաց եգիպտացի 
պատմաբան, գիտնական եւ միջազգային իրավունքի մասնագետ 
Այմամ Սալաման։  Նա նշեց, որ արդեն 2-րդ անգամն է ժամանում 
Հայաստան։ «Ես իմ խորին ցավակցություններն եմ հայտնում հայ 
ժողովրդին, Օսմանյան կայսրությունում Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի տարիներին Ցեղասպանությունից տուժած հայ 
ընտանիքներին»,- ասաց Այմամ Սալաման։ 
Մասնագետի կարծիքով՝ ՄԱԿ 1948թ. կոնվենցիայի 1-ին հոդվածով 
ցեղասպանությունը միջազգային հանցագործություն է՝անկախ 
նրանից, թե դա կատարվել է պատերազմական, թե խաղաղ 
իրավիճակներում։ «Հետեւաբար, դա փաստացի շատ հստակ եւ 
անվիճելի կերով հերքում է թուրքական կողմի պնդումները։ Եթե 
Դուք հարցնեք իրավաբաններին, փաստաբաններին, մարդու 
իրավունքների պայքարի ակտիվիստներին, նրանց 90 տոկոսը կասի, 
որ Հայոց ցեղասպանությունը տիպիկ ցեղասպանություն էր, ինչպես 
դա որակում է միջազգային իրավունքը, միջազգային հումանիտար 
իրավունքը եւ Ժնեւի կոնվենցիան»,- ընդգծեց Սալաման՝ հավելելով, 
որ թուրքական կառավարությունը պետք է ուղերձ հղի ոչ թե հայ, այլ 
սեփական ժողովրդին, որպեսզի նրանք հասկանան, թե իրականում 
ինչ է եղել։ 
 

Թուրք պատվիրակը ԵԽԽՎ-ում հարգել է 
ցեղասպանությունների զոհերի հիշատակը 

27.04.2015 

 
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի թուրք 
անդամ Գյուլսուն Բիլգեհանը կուլիսներում հարձակման է 
ենթարկվել իր պատվիրակության մյուս անդամների կողմից։ Այս 
մասին ապրիլի 27-ին Հայաստանի խորհրդարանում հայտարարել է 
ԵԽԽՎ-ում հայկական պատվիրակության ղեկավար Հերմինե 
Նաղդալյանը՝ մեկնաբանելով Ստրասբուրգում ապրիլի 20-24-ը 
կայացած ԵԽԽՎ վերջին նստաշրջանը։ 
 «Կատարվածը հատկապես տարօրինակ է, քանի որ ԵԽԽՎ 
պատգամավորներին առաջարկեցին ոտքի կանգնել՝ հարգելու ոչ 
միայն Հայոց ցեղասպանության, այլ նաեւ մարդկության 
պատմության մեջ բոլոր ցեղասպանությունների հիշատակը։ Եթե 

թուրք պատգամավորները հրաժարվում են անգամ նման 
առաջարկից, դա պարզ ցույց է տալիս նրանց 
«ժողովրդավարության» զարգացման մակարդակը։ Այդ ֆոնին 
թուրք պատգամավորի հստակ դիրքորոշումը հարգանքի է 
արժանի»,- հայտարարեց Նաղդալյանը։ 
 

Թուրքական հեռուստաալիքը Գալիպոլիի 
փոխարեն ուղիղ եթեր Ծիծեռնակաբերդն է 

հեռարձակել  
13:31, 27.04.2015 

 
Թուրքական CNBC հեռուստաալիքը ապրիլի 24-ին Գալիպոլիի 100-
ամյակի միջոցառումն ուղիղ եթեր լուսաբանելու ժամանակ 
պատահաբար միացրել է Հայոց ցեղասպանության 
հուշահամալիրում տեղի ունեցող միջոցառումը։ 
CNBC-ի հաղորդավարուի ԻՆջե Օզքասնաքը Ծիծեռնակաբերդից 
սփռվող ուղիղ եթերին զուգահեռ խոսել է Չանաքքալեի 
ճակատամարտի 100-ամյակի միջոցառման մասին։ 
Թուրքական հեռուստաընկերության այս «սխալը» մեծ աղմուկ է 
բարձրացրել Թուրքիայում։ 
Տեսանյութը դիտելու համար սեղմեք ԱՅՍՏԵՂ։ 
 

Հազարավոր հայեր ակցիա են արել Նյու 
Յորքում՝ կոչ անելով ճանաչել 

Ցեղասպանությունը 
27.04.2015 

 
Մի քանի հազար հայեր ապրիլի 26-ին բողոքի ակցիա են 
իրականացրել Նյու Յորքում՝ պահանջելով Թուրքիայից ճանաչել 
Հայոց ցեղասպանությունը: Ցուցարարները հայկական Սուրբ 
Վարդան եկեղեցուց երթով հասել են Թայմ Սքուեր: Հազարավոր 
հայեր երկրի երեւելքից հավաքվել են Թայմս Սքուերում հայկական 
դրոշներով եւ պաստառներով: 
Ամերիկյան սենատոր Չարլզ Շումերը միջոցառման ժամանակ 
հայտարարել է, որ ինքն այսօր այստեղ կանգնած է, որպեսզի 
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Լույս Ամսագիր 
համոզվի, որ «նրանք, որոնք ժխտում են ցեղասպանությունը, արեւի 
տակ տեղ չունեն», հաղորդում է NBC New York-ը: 
Ելույթ ունեցողների մեջ եղել են նաեւ հրեական համայնքի 
ներկայացուցիչներ, թուրք պատմաբան եւ հրապարակախոս 
Թաներ Աքչամը: «Շատ տագնապալի է, որ ԱՄՆ-ը մինչ օրս չի 
ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը»,-ասել է նա: 
 

Դիարբեքիրի քաղաքապետարանը 
պաստառում քաղաքը կոչել է Տիգրանակերտ  

12.04.2015 

 
 
Դիարբեքիրի քաղաքապետարանը հերթական ժեստն է արել 
քաղաքապում ապրող հայերի նկատմամբ՝ քաղաքի վահանակների 
վրա քաղաքը կոչել նաեւ հայկական անունով՝ Տիգրանակերտ։ 
Դիարբեքիրի հայերից Արմեն Դեմիրճյանը Facebook-ի իր էջում 
տեղադրել է լուսանկար, որում նա կանգնած է քաղաքի 
վահանակներից մեկի մոտ, իսկ վահանակի վրա 
քաղաքապետարանի կողմից փակցված պաստառ է՝ քրդերենով եւ 
հայերենով գրություններով, իսկ գրության կողքին հենց Արմեն 
Դեմիրճյանի պատկերն է։ 
«Տիգրանակերտը կսիրեմ եւ չեմ աղտոտեր»,-գրված է հայերեն 
տարբերակում, իսկ քրդերեն տարբերակում նշված է Դիարբեքիր 
հին անունը՝ Ամեդ, որը ներկայում Դիարբեքիրի ոչ պաշտոնական 
քրդական անվանումն է։ 
Նշենք, որ Արմեն Դեմիրճյանը Դիարբեքիրի քիչ հայերից է, ով 
բացահայտ ընդունում է իր հայ լինելը։ Նա 2014-ին մի խումբ 
դիարբեքիրցի հայերի հետ եղել է Երեւանում։ 
 
Շեր. Հայաստան այցը դեռ ապրում է իմ սրտում  
27.04.2015 

 
Աշխարհահռչակ երգչուհի Շերը 22 տարի առաջ իր Հայաստան 
այցելությունից լուսանկար է հրապարակել: 
«22 տարի առաջ ես մարդասիրական օգնություն տարա 
Հայաստան: Այդ այցը մինչ օրս ապրում է իմ սրտում: Ես երբեք չէի 
տեսել նման տառապանք եւ նման արժանապատվություն: Ես 
այնքան հպարտ էի»,- գրել է Շերը: 

Երգչուհին հրապարակել է կտրված ծառերով այգու լուսանկարը, 
պարզաբանելով, որ բնակիչները ստիպված էին կտրել ծառերը, 
որպեսզի տաքացնեն իրենց տները: «Գլամուրային չէ, բայց մենք 
մրսում էինք, չկար ջերկություն, ջուր, էլեկտրականություն, 
սնունդ»,-գրել է նա: 
 
Բելգիայի խորհրդարանում Ցեղասպանության 

ժխտումը քրեականանցող նախագիծ է 
ներկայացվել 

01.05.2015 

 
 
Բելգիայի Դաշնային խորհրդարանի Ներկայացուցիչների պալատի 
«Ժողովրդավար ֆեդերալիստ ֆրանկոֆոններ» խմբակցությունը 
Հայոց ցեղասպանության ժխտման համար պատիժ նախատեսող 
օրինագիծ է ներկայացրել։ 
Ինչպես գրում է բելգիական La Libre թերթը, Ցեղասպանության 
ճանաչման հարցով քննարկումները վերադառնում են 
Ներկայացուցիչների պալատի օրակարգ։ «Ժողովրդավար 
ֆեդերալիստ ֆրանկոֆոնները» 1995թ. ցեղասպանությունների 
հերքումը քրեականացնող օրենքի ընդլայնման մասին նախագիծ են 
ներկայացրել, որով օրենքը կտարածվի նաեւ Հայաստանում ու 
Ռուանդայում իրականացված, ինչպես նաեւ դատական կարգով 
միջազգայնորեն ճանաչված  այլ ցեղասպանությունների վրա։ 
Բրյուսելի մայրաքաղաքային շրջանի խորհրդի 
«Ժողովրդավարական ֆեդերալիստ ֆրանկոֆոններ» 
կուսակցությունը պատրաստում է փաստաթղթի տեքստը՝ նպատակ 
ունենալով ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը տարածաշրջանի եւ 
Բելգիայի ֆրանսիական համայնքի մակարդակով։ 
Նշենք, որ Բելգիայի Սենատը  1998թ.  ճանաչել էր Հայոց 
ցեղասպանությունը եւ կոչ արել Թուրքիային ընդունել սեփական 
անցյալը: 
 

«Coca-Cola»-ի տնօրենն՝ ընդդեմ հայերի ու 
Հայոց ցեղասպանության 

01.05.2015 

 
Թուրքերը կոնսոլիդացնում են ուժերը Հայոց ցեղասպանության 
ճանաչման դեմ, ու այդ գործում ներգրավում են նաեւ իրենց հայտնի 
գործարարներին: Իհարկե մերժողական քաղաքականության 
աջակցման համար զբացվողներն էլ պետք է կրողը լինեն 
թուրքական ազգայնական գաղափարների, ինչի արդյունքում 
կատարվող գործը մեծ եռանդով կիրականացվի: Հայոց 
ցեղասպանության ճանաչման դեմ պայքարողների թվում, ԱՄՆ 
հայկական կազմակերպությունները վերջին տարիներին նշում են 
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Լույս Ամսագիր 
«Կոկա Կոլա» ընկերության տնօրեն Ահմեթ Մուհթար Քենթի 
անունը: Առկա փաստարկները դիտարկելիս այդ վարկածը համոզիչ 
է թվում: Մուհթար Քենթի անունը վերջին 7-8 տարիների 
ընթացքում նշվում է ԱՄՆ-ում լոբբինգ իրականացնող «Թուրք-
ամերիկյան միությունների ասամբլեայի» (ATAA) կազմակերպած 
միջոցառումներում: Այս կազմակերպությունը, բացի Անկարայի 
տարատեսակ ծրագրերին Միացյալ Նահանգներում աջակցելուց, 
զբացվում է նաեւ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման դեմ 
աշխատանքով, միեւնույն ժամանակ խողովակ է ադրբեջանական 
լոբբիի համար: Ասամբլեան նաեւ պայքարում է կիպրոսի հույների, 
ասորիների, պոնտոսի հույների կոտորածների ճանաչման դեմ: 
 

Հասարակական 
 

Դր. Էդիկ Բաղդասարյան 
 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ՄԱՆԻՖԵՍՏ 
(Ծրագրային Հայտարարություն՝ Առաջարկ) 

2014 Տորոնտո – Կանադա  
ISBN: 978-1-927860-27-4 

 
Սկիզբը նախորդ համարից 
 

Արեւելյան հարցը եւ միջազգային 
կարեւորագույն պայմանագրերը 

 
188  մթա.  Ապամեայի պայմանագիր: Սելևկյաններն ընդարձակ 

ծրագրեր էին մշակել Փոքր Ասիան ամբողջությամբ 

գրավելու ուղղությամբ: Տարածաշրջանի նկատմամբ իր 

հավակնություններն ուներ նաև Հռոմեական 

Հանրապետությունը: Դեռ ավելին` Հռոմը ցանկանում էր 

ջախջախել Սելևկյաններին և իր տիրապետությունը 

հաստատել Միջերկրածովյան ամբողջ 

ավազանում:Կողմերի միջև զինված ընդհարումն 

անխուսափելի էր: Վճռական ճակատամարտը տեղի 

ունեցավ Ք.ա. 190 թ. Լիդիայի Մագնեսիա քաղաքի մոտ` 

Հերմոս գետի հովտում: Հռոմեացիները համոզիչ 

հաղթանակ տարան սելևկյան Անտիոքոս III 

թագավորի մեծաքանակ զորքերի նկատմամբ: 

Մագնեսիայի ճակատամարտը և երկու տարի անց` Ք.ա. 

188 թ., կողմերի միջև կնքված Ապամեայի հաշտության 

պայմանագիրն ամբողջությամբ  փոխեցին ուժերի 

հարաբերակցությունը Արևելքում և շրջադարձային 

եղան համաշխարհային պատմության մեջ: 

183 մթա -  Փառնակ Պոնտացու դաշինքը Փոքր Հայքի կառա-

վարիչ Միհրդատի հետ։  

179 մթա – Արտաշես Ա-ի մասնակցությունը Փոքր Ասիայի հինգ 

պետությունների խաղաղության պայմանագրին։ 

93 մթա. Հայ-պոնտական դաշինք: Տիգրան Մեծի և Պոնտոսի 

թագավորի Միհրդատ 6-րդի միջև: Պայմանագրի 

կետերը. 1. Հայաստանը իրավունք ուներ նվաճումներ 

կատարելու հյուսիս, հարավ և արևելք 

ուղղություններով: 2.Պոնտեոսը իրավունք ուներ միայն 

արևմուտք նվաճումներ կատարելու: 3. Տիգրան մեծը 

պիտի ամուսնանար Միհրդատի աղջկա` Կլեոպատրայի 

հետ: 

66 մթա. Արտաշատի պայմանագիր Տիգրան Մեծի և հռոմի 

զորավար Պոմպեոսի միջև: 1.Հայաստանը հրաժարվում 

էր իր արտաքին նվաճումներից, այսինքն հետևյալ 

երկրներից` Ասորիք (Սիրիա ), Կիկիա, Փյունիկ 

(Լիբանան) և Պաղեստին: 2.Հայաստանին մնում է միայն 

հյուսիսային միջագետքը: 3. Ծոփքի և կորդուքի միացյալ 

թագավոր էր դառնալու Տիգրան Մեծի որդին`դավաճան 

Տիգրան կրթսերը: 4. Հայաստանը հռոմին վճարելու էր 

6000 տաղանդ արծաթ: 

Ըստ կնքված խաղաղության եւ բարեկամության 

պայմանագրի՝ 

1. Տիգրան 2-րդ Մեծը Հռոմին զիջեց Հայկական 

կայսրապետության բոլոր տարածքները, բացի հայ 

ժողովրդի բնօրրանից՝ Մեծ Հայաստանից: 

2. Հռոմեական կայսրապետությունը ճանաչեց Մեծ 

Հայաստան պետության անկախությունն ու 

տարածքային ամբողջականությունը: 

3. Մեծ Հայաստան պետության կազմի մեջ էին մտնում 

նաեւ Գուգարք նահանգը եւ հատուկ սահմանապահ 

(կուսակալական) շրջան Գոդերձականը: 

Ք.ա. 66 թ. միջազգային իրավունքի անկախ, ինքիշխան 

սուբյեկտ ճանաչված Մեծ Հայաստան պետությունն 

ուներ 316.895 քառ. կմ տարածք 

84 մթա – Դարդանոսի բանավոր պայմանագիրը։ Հռոմի եւ 

Պոնտոսի Միհրդատ Եվպատոր թագավորի միջեւ տեղի 

ունեցավ առաջին պատերազմը, որի առաջին փուլում 

Միհդատը գրավեց ողջ Փոքր Ասիան եւ անցավ 

Բալկանյան թերակղզի։ Սակայն 87 թ. Հռոմեացի 

Սուլլային հաջողվեց երկու ճակատամարտերում՝ 

Քերոնիայի եւ Օրքոմենի մոտ ջարդել Պոնտոսի զորքերը։ 

Դարդանոսի պայմանագրով Միհրդատը հրաժարվեց իր 

արտաքին  նվաճումներից։ 
37 թ. - «Ա» - Հաշտության բանակցություններ Հռոմի եւ 

Պարթեւստանի միջեւ։ Հայաստանի տարածքային 

կորուստները։ 

20 մթա - «Ա» Հռոմեական-Պարթեւական համաձայնագրի կնքում, 

որով վերջ տրվեց նրանց միջեւ պատերազմական 

վիճակին։ 

63 թ. «Ա» - Հռանդեայի ճակատամարտը Հռոմի եւ Հայ-

պարտեւական զորամասերի միջեւ, որի արդյունքում 

հաղթանակ են տանում վերջիններս։ Հռանդեայի 

համաձայնագրի կնքումը՝ որով Տրդատ Արշակունին 

Հռոմի կողմից ճանաչվեց Մեծ Հայքի թագավոր(63-88 

թթ.)։ 

194  - «Ա» -Հայոց թագավոր Վաղարշ Բ-ի եւ Սեպտիմիոս Սեւերոս 

կայսեր միջեւ կնքված համաձայնագիրը։  

199 -  «Ա» - Խաղաղության դաշինք Սեւերոս կայսեր եւ 

պարթեւական արքայից-արքա Վաղարշ Դ-ի միջեւ։ 

217 թ. – «Ա» Մակրինոս կայսրը (217-2218 թթ.) խաղաղության 

պայմանագիր կնքեց պարթեւական  Արշակունի վերջին 

թագավոր Արտավան Ե-ի (209-224 թթ.) հետ։ 

244 - «Ա» - Փիլիպպոս Արաբը խաղաղության դաշն կնքեց 

պարսիկների հետ։  

298 – Մծբինի պարսկահռոմեական 40-ամյա դաշնագիրը,          

որի համաձայն Հռոմն ու պարսկաստանը 40 տարի իրար 

դեմ պատերազմ չեն մղելու: Հայոց թագավոր դարձավ 

Տրդատ 3-րդը: 

363 - «Ա» - Հովիանոը Պարսկաստանի հետ հաշտություն է կնքում 

երեսուն տարով՝ մինչեւ 393 թ., որը համարվում է 

«ամոթալի»։ Պարսից Շապուհ Բ արքայի և հռոմեական 

նոր կայսեր` Հովիանոսի (363-364թթ.) միջև կնքված 

պայմանագրի համաձայն` Մեծ Հայքի հարավային հինգ 

գավառները` 15 բերդերով և քաղաքներով, ներառյալ 

Հյուսիսային Միջագետքի մի քանի բնակավայրեր, 

որոնցից ամենամեծը Մծբինն էր, անցնում են 

Պարսկաստանին: Պայմանագրի մեկ այլ կետով կայսրը 

պարտավորվում է օգնություն ցույց չտալ Հայոց 

արքային Պարսկաստանի դեմ պայքարում: Արևելքում 

Հռոմի քաղաքականությունը բնութագրող այս 

պայմանագիրը IV դարի հռոմեացի պատմիչ Ամմիանոս 

Մարկելլինոսը անվանել է «ամոթալի պայմանագիր»: 

387   – «Ա» - Մեծ Հայքի թագավորության տարածքի բաժանումը 

Սասանյան Պարսկաստանի  եւ Բյուզանդական 

կայսրության  միջեւ։ 



 

 

ÈàôÚê # 198  Ապրիլ,  2015 Ã.  էջ 59 

Լույս Ամսագիր 
422 - «Ա» - Հիսնամյա խաղաղության դաշնագիր՝ մինչեւ472, 

Բյուզանդիայի եւ Սասանյան Իրանի մինչեւ։ 

484 – Նվարսակի հաշտության պայմանագրի կնքումը։  

506 – Խաղաղության դաշնագիր Բյուզանդիայի եւ Սասանյանների 

միչեւ։ 

532 -  «Ա» - «Հավիտենական» հաշտություն 

Պարսկաբյուզանդական պետությունների միջեւ։ 

545 - «Ա» - Բյուզանդական դեսպանները Տիզբոնում զինադադար 

կնքեցին հինգ տարի ժամկետով։ 

552 - «Ա» - Նոր հնգամյա զինադադար Բյուզանդիայի եւ 

Պարսկաստանի միջեւ։ 

570 - «Ա» - սեպտեմբերի 1 – Կնքվում է հայ-բյուզանդական 

դաշինքը։ 

 

575 – 578 - «Ա» - Եռամյա զինադադար Սասաբյան Իրանի եւ 

Բյուզանդիայի միջեւ։ 

591 -  Պարսկաբյուզանդական հաշտության պայմանագիրը, 

Հայաստանի երկրորդ բաժանումը։ 

652 - «Ն» - Պայմանագիր՝ Թեոդորոս Ռշտունու եւ արաբ 

Մուավիայի միջեւ։ 

658 – 659 - «Ա» - Հաշտություն Մուավիայի եւ Կոստանդ Բ կայսրի 

միջեւ։ 

687 - «Ա» - Պայմանագիր խալիֆայության ու Բյուզանդիայի միջեւ։ 

1253 -1256 - «Ն» - Հեթում Ա թագավորի ուղեւորությունը 

Կարակորում, եւ հայ-մոնղոլական պայմանագրի 

կնքումը։ 

1268 - «Ն» - Անտիքի իշխանության վերացումը։ Հաշտության 

պայմանագրի կնքումը Եգիպտոսի եւ Կիլիկիայի միջեւ։ 

1555 թ-ի մայիսի 26-ին կնքվել է Ամասիայի հաշտության 

պայմանագիրը, որով վերահաստատվել է 1514 թ-ի 

(Չալդրանի ճակատամարտից հետո) Հայաստանի 

բաժանումը. Արևմտյան Հայաստանը, ներառյալ 

Բագրևանդն ու Վասպուրականը, մնացել է օսմանյան, 

իսկ Արևելյան Հայաստանը՝ Պարսկաստանի 

տիրապետության տակ: Թուրքիային են անցել նաև 

Արևմտյան Վրաստանը, արաբական Իրաքը` ներառյալ 

Բաղդադը, իսկ Պարսկաստանին՝ Արևելյան Վրաստանը և 

Այսրկովկասի արևելյան մասը: Կարսի շրջանը 

հայտարարվել է «չեզոք գոտի», իսկ բերդն ավերվել է: 

1590 թ-ի մարտի 21-ի Կոստանդնուպոլսի հաշտության 

պայմանագրով՝ Արևելյան Հայաստանը, Վրաստանը, 

Այսրկովկասի արևելյան մասը, Քրդստանի և 

Լուրիստանի (Արևմտյան Պարսկաստան) զգալի մասն 

անցել են Թուրքիային:  

1612 թ. պայմանագիրը. 1603–07 թթ-ին Շահ Աբաս I-ը զավթել է 

Արևելյան Հայաստանը, Արևելյան Վրաստանը, 

Քրդստանի հարավային մասը և Լուրիստանը: Այդ 

նվաճումները վերահաստատվել են 1612 թ-ի նոյեմբերի 

20-ի Կոստանդնուպոլսի պայմանագրով: 

1619 թ-ի սեպտեմբերի 29-ի պայմանագրով վերահաստատել 1612 

թ-ի պայմանագրով որոշված սահմանները: 

1639 թ-ին կնքված Կասր ի Շիրինի (Կասրե-Շիրին) 

պայմանագրով` մասնակի փոփոխություններով 

վերահաստատվել են 1555 թ-ի Ամասիայի պայմանագրով 

նշված սահմանները: Հայաստանը կրկին վերաբաժանվել 

է 2 տերությունների միջև՝ հետևյալ սահմանագծով. 

Ջավախքի լեռներից Ախուրյանի հոսանքով հասել է 

Արաքս գետ, թեքվել արևմուտք, ապա` Հայկական Պարի 

ջրբաժան գծով, Մասիսների գագաթներով ձգվել մինչև 

Վասպուրականի լեռները, Զագրոսի լեռնաշղթայով 

անցել թուրք-պարսկական այժմյան սահմանագծով: Այս 

սահմանը գրեթե անփոփոխ է մնացել մինչև 1828 թ., երբ 

Թուրքմենչայի պայմանագրով` Արևելյան Հայաստանը 

միացել է Ռուսաստանին: Պայմանագրին հաջորդած 80-

ամյա խաղաղությամբ Արևելյան Հայաստանի 

տնտեսությունը որոշ աշխուժացում է ապրել, բայց 

 Արևմտյան Հայաստանում շարունակվել է քայքայումը: 

1667 – Առեւտրական պայմանագիր է կնքվում Ռուսաստանի եւ 

Սպահանի հայ առեւտրական ընկերության միջեւ։ 

1724 թ. պայմանագիրը. Ռուս-թուրքական պատերազմի վտանգը 

կանխվել է 1724 թ-ի հունիսի 13-ի պայմանագրով: 

1727 թ-ի հոկտեմբերի 4-ի Համադանի հաշտությամբ Աշրաֆը 

ճանաչել է Թուրքիայի իրավունքները նվաճված հողերի 

վրա, իսկ սուլթանը Աշրաֆին՝ Պարսկաստանի տիրակալ: 

1732 թ-ին կնքվել է թուրք-պարսկական հաշտություն, որով 

Թուրքիան պահպանել է այրսկովկասյան հողերը՝ 

Արաքսից հյուսիս: 

1736 թ-ին Էրզրումում (Կարին) կնքված պայմանագրով՝ Թուրքիան 

ճանաչել է Պարսկաստանի տիրապետությունն Արևելյան 

Հայաստանում և Արևելյան Վրաստանում:  

1746 թ-ի սեպտեմբերի 4-ի թուրք-պարսկական հաշտությամբ 

հաստատվել են 1639 թ-ի պայմանները: 

1800 – հունվարի 12 – Թուրք-ֆրանսիական պայմանագիր, որով 

Եգիպտոսը վերադարձվում է Թուրքիային։ 

1800 – Անգլո-թուրքական պայմանագիրը, որով Սեւ ծովը եւ 

նեղուցները փակ են հայտարարվում։ 

1801 – հունվար – Անգլո-պարսկական պայմանագիրը ընդդեմ 

Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի։ 

1801 – սեպտեմբերի 12 – Ալեքսանդր Ա-ի մանիֆեստով Արեւելյան 

Վրաստանը եւ հյուսիս-արեւելյան Հայաստանի որոշ 

շրջաններ՝ Լոռի, Փամբակ, Ղազախ, Բորչալու 

գավառները միցվում են Ռուսաստանին։ 

 

1807 – մայիսի 4 – Կնքվում է Ֆինկենշտեյնի պայմանագիրը 

Ֆրանսիայի եւ Պարսկաստանի միջեւ, որն ուղղված էր 

Ռուսաստանի եւ Անգլիայի դեմ։ 

1807 – հուլիսի 8 – Կնքվում է Տիլսիթի հաշտությունը Ֆրանսիայի 

եւ Ռուսաստանի միջեւ։ 

1809 – հունվարի 17 –Դարդանելում կմքվում է անգլո-թուրքական 

պայմանագիրը, ավարտվում է անգլո-թուրքական 1807-

1809 թթ. պատերազմը։ 

1812 – մայիսի 16 – Ռուսատանի եւ Թուրքիայի միջեւ կնքվում է 

Բուխարեստի հաշտության պայմանագիրը։ 

Ռուսաստանին է միացվում Բեսարաբիան։ 

1813 – հոկտեմբերի 12 – Ղարաբաղի Գյուլիստան ամրոցում 

ստորագրվում է ռուս-պարսկական հաշտության 

պայմանագիրը, որի համաձայն Պարսկաստանը 

ճանաչում է Ղարաբաղի, Գյանջայի, Շաքիի, Շիրվանի, 

Բաքվի, Դերբենդի, Ղուբայի, Թալիշի խանությունների, 

Լոռու, Փամբակի, Շամշադինի, Զանգեզուրի եւ 

Շորագյալի գավառների միացումը Ռուսաստանին։ 

1814 – նոյեմբերի 25 – Թեհրանում ստորագրվում է անգլո-

պարսկական պայմանագիրը, որով Անգլիան խոստանում 

է նպաստել Գյուլիստանի պայմանգրի վերանայմանը։ 

1823 – Կարինում կնքվում է թուրք-պարսկական հաշտության 

պայմանագիրը, որով Բայազետ քաղաքը կրկին 

վերադարձվում է Թուրքիային։ 

1828 – փետրվարի 10 – Թուրքմենչայում կնքվում է հաշտության 

պայմանագիր Ռուսաստանի եւ Պարսկաստանի միջեւ, 

որի համաձայն Ռուսաստանին են միացվում Երեւանի եւ 

Նախիջեւանի խանություններն ու Օրդուբադի շրջանը։ 

1829 – սեպտեմբերի 2 – Ադրիանապոլսում ստորագրվում  է ռուս-

թուրքական հաշտության պայմանագիր։ Ռուսատանին 

են միացվում  Ախալքալաքը, Ախալցխան, Սեւ ծովի 

արեւելյան ափը, Անապա եւ Փոթի նավահանգիստերը։ 

1830 – հունվարի 22 – Լոնդոնի պայմանագրով ճանաչվում է 

Հունաստանի անկախությունը։ 

 

1833 – հունիսի 26 – Հունքիար – Իսքելեսիի պայմանագրի 

ստորագրումը  Ռուսատանի եւ Թուրքիայի  միջեւ։ 
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Լույս Ամսագիր 
1856 մարտի 18 – Կնքվում է Փարիզի հաշտության պայմանագիրը, 

որով ավարտվեց Ղրիմի պատերազմը։ Այդ 

պայմանագրով հուլիսի 28–ին Կարսը վերադարձվում է  

Թուրքիային։ 

1856 – Սուլթան Աբդուլ  Մաջիդը հրապարակում է Խաթը 

Հումայուն կոչվող բարենորոգումների հրովարտակը՝ 

«Թանզիմաթի» երկրորդ ակտը։ 

1877 – ապրիլի 12 (24) – Ալեքսանդր Բ-ը ստորագրեց Թուրքիային 

պատերազմ հայտարարելու մանիֆեստը։ 

1878 – հունվարի 19 – Ադրիանապոլսում զինադադար կնքվեց 

Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ։ 

1878 – փետրվարի 19 (մարտի 3) – Ցարական կառավարության եւ 

Թուրքիայի միջեւ ստորագրվեց Սան-Ստեֆանոյի 

պայմանագիրը։ 

1878 – մայիսի 23 (հունիսի 4) – Կնքվեց անգլո-թուրքական 

համաձայնագիրը, որով Անգլիան Թուրքիայից գրավեց 

Կիպրոս կղզին։ 

1878 – հունիսի 1 (13) – Բացվեց Բեռլինի կոնգրեսը, որի 

աշխատանքները շարունակվեցին մինչեւ հուլիսի 1-ը 

(13)։ 

1896 – հունվարի 30 – Զեյթունի ապստամբությունից հետո 

հաշտության պայմանագիր կնքվեց ապստամբների, 

թուրք կառավարության եւ վեց տերությունների 

ներկայացուցիչների միջեւ։ 

1914 – հունվարի 26 – Կ.Պոլսում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ 

կնքվեց համաձայնագիր՝ Արեւմտյան  Հայաստանում 

ռեֆորմներ անցկացնելու համար, որը չիրականացավ։ 

1914 – հուլիսի 20 – Կ. Պոլսում կնքվեց Գերմանիայի եւ Թուրքիայի 

գաղտնի դաշնագիրը։ 

1918 – մարտի 3 – Կնքվում է Բրեստի պայմանագիրը։ 

1920 – օգոստոսի 10 – Սեւր քաղաքում (Փարիզի մոտ) 

դաշնակիցների եւ Թուրքիայի սուլթանական 

կառավարության միջեւ կնքվում է դաշնագիր, որի 6-րդ 

հատվածի 88-91 հոդվածները վերավերում են 

Հայաստանին։ 

1920  – օգոստոսի 10 – Սով. Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Բ. 

Լեգրանը Հայաստանի կառավարության 

ներկայացուցիծների հետ կնքում է համաձայնագիր։ 

 

1920 – Դաշնակցական կառավարության պատվիրակությունը 

Ալեքսանդրապոլում  թուրքական զավթիչների հետ 

կնքում է Հայաստանը անդամահատող եւ ստրկացնող 

ապօրինի  պայմանագիր։ Նույն օրը կեսօրին Երեւանում 

պայմանագիր է ստորագրում Ռուսաստանի հետ 

իշխանությունը կոմունիսներին հանձնելու 

կապակցությամբ։ 

1921 – փետրվար-մարտ - Լոնդոնի կոնֆերանսը կայացավ մի 

կողմից՝ Գերմանիայի, Թուրքիայի և մյուս կողմից՝ 

Անտանտի ու դաշնակցային պետությունների միջև։ 

Ֆրանսիայի և Իտալիայի առաջարկությամբ քննարկման 

դրվեց նաև Սևրի պայմանագիրը վերանայելու հարցը։  

1921 – մարտի 16 – Սովետա-թուրքական պայմանագրի կնքումը 

Մոսկվայում։ 

1921 – հոկտեմբերի 13 – Մի կողմից Հայաստանի, Ադրբեջանի ու 

Վրաստանի, իսկ մյուս կողմից Թուրքիայի միջեւ կնքվում 

է Կարսի պայմանագիրը։ 

1923 – հուլիսի 23 – Լոզանի հաշտության պայմանագիրը։ 

1997 -օգոստոսի 29, Մոսկվայում Ռուսաստանի և 

Հայաստանի նախագահներ Բ. Ելցինի և Լ. Տեր-

Պետրոսյանի կողմից ստորագրվեց «ՌԴ-ի և ՀՀ-ի միջև 

բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ 

օգնության մասին»  պայմանագիր: 

 (Շար. 5) 
 
 

Թուրքիայում իրենց ինքնությունը կորցրած 
հայերի անկեղծ պատմությունները 

02.04.2015 

 
Հարյուրավոր տարիներ այս հողերի վրա ապրեցին… Սակայն այս 
պատմական ողբերգության հետ չբախվեցին: Իրենց լեզուն, կրոնը, 
ինքնությունը տարիներ շարունակ ստիպված եղան թաքցնել իրենց 
հարևաններից, նույնիսկ երեխաներից: Նրանք հայերն են, ովքեր այս 
հողերի հին ազգերից են… 
Նախորդ մասերը կարող եք կարդալ. Մաս 1 եւ մաս 2 
Ֆըրաթ Բաքըրջըօղլու, 22 տարեկան 
Ծագումով Ադըյամանից` Քահթալըից եմ: Ստամբուլ գալուս 
նպատակը հայկական դպրոցում գրանցվելն ու սովորելն էր: 
Նախակրթարանից մինչև լիցեյ սովորեցի հայկական դպրոցում: 
Գրանցվելուց հետո պետությունից նախազգուշացնող ուղերձ 
ստացանք, որ հայ չենք: Եթե այս գրանցամատյանները դեռ 
պահվում են, արդյոք բխո՞ւմ է նրանից, որ պետությունը մեզ դեռ 
որպես սպառնալիք է դիտարկում: Լիցեյում նույնպես նույն խնդիրն 
ունեցա: Հետո ինչ էլ արեցինք, չկարողացանք հիմնավորել, որ հայ 
ենք: 
Չենք կարողանում ասել, որ ճնշումների դարաշրջանն 
ավարտվել է 
Օրինակ` թեև Սևակ Բալըքչըն ապաքաղաքական հայ էր, 
այնուհանդերձ սպանվեց զինվորականների աչքի առաջ, և սրա 
մեղավորը դեռ չի պարզվել: Մարիցա Քյուչյուքը٫ որի մարմնի վրա 
դանակով խաչ էին գծել٫ սպանվեց հայերով խիտ բնակեցված 
թաղամասում: Այս սպանության հետքն անգամ չգտան: Այս 
իրողությունների հետ կարող են առերեսվել միայն 
ժողովրդավարական ուժերը: Անցյալի հետ առերեսումը կկանխի 
նաև հետագա ոճրագործությունները: Հայերս մի խոսք ունենք. 
«Մենք նախաճաշը, իսկ քրդերն էլ ճաշը եղան»: 
ՄԻԱԿ ԼՈՒԾՈՒՄՆ ԱՌԵՐԵՍՎԵԼՆ Է 
Թուրքիա-Հայաստան փակ սահմանն ու ապրիլի 24-ին նշվող 
Չանաքքալեի տոնակատարությունը ցույց են տալիս, որ 
պետությունը դեռ դիմադրում է առերեսմանը: Չեմ կարող ասել, որ 
այս կետում պետությունից շատ սպասելիքներ ունեմ: 
Հասարակական ու պետական ճնշումը նույնությամբ շարունակվում 
է: Որպես Անատոլիայից գաղթած հայեր` մենք էլ ձուլվելու վախ 
ունենք և մեր ինքնությունը թաքցնելու անհրաժեշտություն ենք 
զգում: Օրինակ` ես հույս չունեմ, որ որևէ պետական 
վարչությունում կարող եմ աշխատանք գտնել: 
Այս ուղղությամբ սպասելիքներս ժողովրդավարական բլոկներից են: 
Խորհրդարան ներկայացված առերեսման օրինագիծը կարող է 
որպես դրական քայլ ընդունվել: 2014 թ. ցավակցական ուղերձը 
նույնպես կարևոր է: Առնվազն ընդունում էր, որ կոտորած է եղել: 
Անհրաժեշտ է, որ այս հայտարարությունը շարունակություն գտնի: 
Թուրքիայի առջև շարունակաբար ծառացող խնդիր լինելով` այս 
հայտարարությունը նաև մի թռիչք է, որ կբացի Թուրքիայի 
ճանապարհը: Այս առերեսումը կթեթևացնի և՛ պետության, և՛ 
հասարակության բեռը: Եվ այս առերեսման շնորհիվ հնարավոր 
կլինի հույսով նայել մեր ապագային: Այն, որ այսօր գլխավոր 
լրատվամիջոցները, պետական այրերը, անգամ 
պետականամետները խոսում են Հայկական հարցի մասին, ցույց է 
տալիս, թե որքան է փոխվել ընկալումը: Ֆաշիստական 
ազգայնականներն անգամ արդեն կարող են «Արեցինք, սակայն 
ինչու արեցինք» ձևով բացատրություններ տալ: Հրանտ Դինքի 
նման անունները և Մարդու իրավունքների ասոցիացիայի նման 
կազմակերպություններն այս փոփոխության առաջնորդը դարձան: 
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Լույս Ամսագիր 
Սպասում ենք, որ այս գործընթացում հատկապես 
մտավորականներն առաջնային դիրք կզբաղեցնեն և կխոսեն: 
Պատմության գրքերը ո՞ր պատմությունն գրված 
Քանի դեռ պատմության գրքերում չի փոխվել ընկալումը, չենք 
կարող խոսել մի փոփոխությունից, որը սկսվելու է ժողովրդից: Այս 
գործընթացները պետության համար ինդեքսային են: Թեև ես 
հայկական դպրոցում եմ սովորել, սակայն մեր պատմության 
ուսուցիչները դասերից շատերի ժամանակ պատմում էին, որ հայերը 
դավաճան են եղել: Արդեն իսկ ցածր գիտակցական մակարդակ 
ունեցող փակ հայկական համայնքը, որ ապրում է աղավնու 
անհանգստությամբ, թե իր ինքնությամբ գոյատևող հայկական 
դպրոցում անգամ նման ֆաշիստական արտահայտություններով 
դաս է պատմվելու, իր միայնությունը լքելուց բացի՝ այլ գործի 
օգտակար չի կարող լինել: Առանձին ճնշման տարր է նաև այն, որ 
հայկական դպրոցնորում նշանակված տնօրեններն ու ուսուցիչներն 
աշխատում և զեկույց են կազմում գործակալների նման: 
Դժվարին է նաև հայկական դպրոցների ներկայիս վիճակը: Լոզանից 
հետո հայկական դպրոցներին հատուկ դպրոցի կարգավիճակ է 
տրվել٫ և քանի որ վարձավճարները բարձր էին, գրանցումը բոլոր 
հայերի համար հնարավոր չեղավ: Այս իրավիճակում հայերը կրկին 
ստիպված եղան պետական դպրոցների հույսին մնալ: 
Միաժամանակ տեսնում ենք, որ այս դպրոցները որպես ներքին 
սպառնալիք էին ընկալվում: Առանձին քննարկման թեմա է նաև այն, 
որ դպրոցներում նշանակվում էին ազգայնական զգացումով 
համակված թուրքեր: Մեր թուրք ընկերներից մեկը, ով 
Ժողովրդական կրթության կենտրոնում տնօրենի պաշտոն էր 
զբաղեցնում, հայկական դպրոց էր դիմել, սակայն չկարողացավ 
նշանակվել٫ չնայած ընդունվել էր դպրոցի ղեկավարության կողմից: 
Մեր ընկերը համակարգի կողմից չնշանակվեց, քանի որ այս 
հարցերում դյուրազգաց անձնավորություն էր: 
Ամենամեծ գինը, ամենամեծ շեմը` Հրանտ Դինքը 
Հնուց ի վեր հայերը մտածում են ու վախենում՝ ասելով` «Թող 
ապրիլ ամիսը չգա, 1915թ. մասին չխոսվի»: Սակայն Հրանտին 
հաջողվեց հաղթահարել այս վախը: Նրա սպանությունը գուցե և 
ամբողջ կյանքում մղած պայքարի պտուղն է: Հրանտ Դինքը, ով ոչ 
միայն ազգայնական գաղափարախոսների, այլև հայ ժողովրդի 
կողմից էր լուրջ դիմադրության արժանանում, նպատակ ուներ այս 
երկու հասարակություններին համախմբել մարդկայինի 
մասշտաբներում: Տրապիզոնում և նման այլ վայրերում 
հանդիպումներից հետո մարդիկ սրահից արտասվելով էին 
հեռանում: Միայն Հրանտ Դինքի մահից հետո սկսվեց խոսվել, որ 
Անատոլիայից ենք, այստեղին ենք պատկանում, և նույնիսկ 
այստեղի ամենահին ժողովուրդներից մեկն ենք: Պաշտոնական 
պատմության ամենամեծ հիշատակի մեծարումը Հրանտ Դինքին 
նվիրված քայլերթն էր: Այդ օրը բոլոր այլախոհները միախմբվելով 
ընդհանուր պայքարի շնորհիվ ժողովրդավարացման էվոլյուցիան 
ամբողջացնելուն ուղղված քայլ կատարեցին: Քանի դեռ պետության 
մեջ չկա կազմակերպված ընդդիմադիր մեխանիզմ, 
ժողովրդավարության խնդիրը չի լուծվելու: Հույսս չի 
վերականգնվելու٫ քանի դեռ չի փոխվել սահմանադրությունը, որում 
ամրագրված է, թե այս հողերում ապրող ամեն ոք թուրք է: Պետք է 
առերեսվել անցյալի հետ: Պետք է ճանաչվի հայ ինքնությունը, 
պետք է հնարավորություն ստեղծվի, որ 1915 թ. ի վեր Անատոլիայից 
դուրս ապրող հայերը վերադառնան Անատոլիա: Ինչպես ասում էր 
Հրանտը٫ ճիշտ է, որ այս հողերի վրա աչք ունենք, սակայն այդ 
հողերի խորքը թափանցելու համար ենք Անատոլիան ուզում… 
Իմ ընկերների մեծ մասը քուրդ է… Ինչո՞ւ թուրք ընկեր չունեմ 
Մեր շրջապատը ձևավորվում է մարդկանցից, ովքեր ինչ-որ 
գաղափարախոսություն ունեն և ժողովրդավարական պայքար են 
մղում, գիտակցության որոշակի մակարդակի են հասել: Իմ 
ընկերների խումբը հիմնականում քրդերն են ձևավորում: Մենք մեր 
ինքնության պատճառով կամա թե ակամա մեկուսացած ենք: 
Թուրքերն էլ շարունակում են պաշտպանել իրենց պատերը: Սակայն 
մենք այստեղ ենք և պատրաստ ենք հարաբերություն հաստատել 
մեր մշակութային հասարակության բոլոր հատվածների հետ: 
Երկխոսություն կհաստատենք այն մարդկանց հետ, ովքեր կարող 
են մտածել մարդկայինի մասշտաբներում: Բացի 
ժողովրդավարական պայքար մղող շրջանակներից٫ մյուսների 
հանդեպ٫ ովքեր տարածություն են պահում մեր միջև. ոչ մի բան 
չենք կարող անել: 

ՄՇԱԿՈՒՅԹ 
Հայոց   բառի  տարագրությունը 

(ԼՈՒՅՍ-ի համար) 
Սաթենիկ Ավետիսյան, Երեւան 

Անհայրենիք բառի տառապանքը 
    Ցեղասպանությունից փրկված հայի ոգեզգայական բարդ 
համակարգը արտածման նոր ձևեր է որոնում: Քանի որ հայ 
ինքնություններն անցել էին ինքնուրացման ու էթնիկ 
նսեմացման բոլոր հնարավոր դժոխային պարունակներով՝ 
ենթարկվելով տարատեսակ անձնային ու հավաքական 
բռնությունների, ներաշխարհի բոլոր նյարդաթելիկները վնասվել 
էին, կծկվել ու պատենավորվել՝ հնարավոր ներքին և արտաքին 
հարվածներին դիմակայելու տագնապով: §ՇՇուկների 
մատյանի¦ §իմ ծերունիներից¦ յուրաքանչյուրի  
կենսապատումը վթարված հոգենյութի պատմությունն է, իսկ 
Սահակ Շեյթանյանի պարագայում՝ խեղված մարմնի ու 
երկվության դեմ ընդվզած սերմի տառապանք (գրական 

երկվորյակը §Ժամանակի գետը¦ վեպի Հովսեփ-Յուսուֆի¤:  
     Քարտեզի վրա հենման կետից զրկված §աշխատասեր ու 
սուսուփուս նանսենյանները¦ հայտնվեցին օտար 
իրականություններում և քանի որ չգիտեին ինչ նոր 
փորձություններ սպասել աշխարհից՝ պարփակվեցին իրենց 
հոգու անձավներում.§…տարօրինակ անուններ ունեին ու 
խոսում էին ինչ-որ հին, միևնույն ժամանակ կոշտ ու ողբագին 
լեզվով ու հատու բառերով, որոնք կամաց-կամաց ծննդյանս 
շեմին շշուկների վերածվեցին¦ (էջ 51¤: Ընդհատակյա բառը 
փոխակերպումների տառապանքն էր ապրում. Դեպի դուրս 
բոլոր ուղիները արգելափակված էին, միայն ներս հոսող ցավը 
հոգու հիվանդության բացիլն է, և հոգին նետվում է 
ինքնափրկության: Հայոց բառի այլափոխման ձևերն այս 
մատյանում տարբեր են ՝ 

1. Բառն արտաբերվում էր շշուկով: 
2. Բառը վերածվում էր ծիծաղի: 
3. Բառը տարրալուծվում էր  գույների երանգապնակում: 
4. Բառն անէանում էր մեղեդու էլևեջներում: 
5. Բառը հեռանում էր իրեն լուծարող ինքնությունից:  
6. Բառը տարրալուծվում էր արցունքներում: 
7. Բառը վերափոխվում էր խորհրդանիշի: 

   Բառի այլակերպ կեցության  անմիջնորդ  արարիչը Կարապետ 
Ոսկանյանն է՝ հայոց էթնոկոդի բարձրագույն 
համադրություններից մեկը, ում կենտրոնաձիգ մտազգայական 
կենսաուժը նրան դարձրել է Ֆոկշանի հայության գլխավոր 
քուրմը: Մեծ պապի աշխարհազգացողության կատարելությունը 
առարկայական իրականության զգայական ընկալումների 
սահմաններից անդին է, նրա առտնին կեցությունն ինքնին 
գաղտնախորհուրդ ծես է՝ ինքնությունը լույսի, գունապնակի, 
մեղեդու, լռության մեջ ծավալելու սրբազան կանոնակարգ. 
§Հաճախ անշարժ նստում էր ու իր համար քրթմնջում: Չէինք 
հասկանում, թե ինչ էր ասում. մեծ մայրս մեզ չէր թողնում 
մոտենալ: Այդ էջերն սպիտակ մնացին Շշուկների մատյանում: 
Մի ուրիշ անգամ իր սենյակում փակվում էր ու երգում: 
Բարիտոն ձայն ուներ, որն աստիճանաբար բարձրանում էր 
դեպի տենորի սուր նոտաները, ճիշտ Կոմիտասի ձայնի պես…: 
Երգում էր ու ջութակով նվագակցում ՝ կնտնտոցով  մի քանի 
լարերի միաժամանակ խփելով, կարծես մի ամբողջ քառյակ 
լիներ¦ (էջ 300¤: Արվեստագետի նրա կատարելատիպը 
Կոմիտասն էր, ում նման էր հոգեկառույցով և հոգևոր 
արարումներին հընթացս՝ նաև դեմքով: Ցեղասպանդից 
§փրկված¦ Կոմիտասը հայոց բառի տեղատվության բոլոր 
օղակներով անցավ. նախ՝ առողջ հոգու աստվածառաք խոսքը 
տառապանքի ահագնությունից դարձավ մրմունջ ու աղոթք, 
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ապա՝ բառը խենթացավ ու դատարկվեց իմաստից, այնուհետ՝ 
փոխակերպվեց երգի ՝ սաղմոսների և Կռունկի, հետո հաջորդեց 
ձայնալարերի բարձրաթռիչ խելագարությունը՝ անկանոն ու 
ջղաձիգ քրքիջը. §Նրա քրքիջը լսվեց ամբողջ գիշեր՝ խզզան ու 
ջղային, փտած մի գործվածքի պես, որն անընդհատ ճղում ես՝ 
ծալելով ու նորից պատռելով: Օղուզ բեյը, չիմանալով ինչ անել 
նրա հետ, ի վերջո Կոմիտաս վարդապետին հետ ուղարկեց 
Կոստանդնուպոլիս: Բեյը հմուտ  էր ընկնող կամ փախչող 
մարդկանց սպանելու մեջ, բայց չգիտեր ինչպես սպայանել 
ծիծաղող մի մարդու:…Այդ ծիծաղը ցույց էր տալիս, որ 
Կոմիտասի մեջ սպանելու ոչինչ չէր մնացել¦ (էջ 302¤: 
 Կարապետ Ոսկանյան փիլիսոփա-գեղագետն, աշխարհը 
հասկանալ-մեկնելու ներսույզ որոնումների մեջ միտքը 
բյուրեղացնելով,  հասցրել էր աքսիոմատիկ բանաձևումների, 
որոնք  բացառապես այլաբերված շարակարգեր են: Նրա և նրան 
արյունակից ու բախտակից ծերունիների շփումը միայն 
շշուկների մակարդակում է, ինչը հոգու գաղտնիքը աշխարհից 
թաքցնելու ձևերից է. §Երբ կուզես, որ չիմանան քեզի, շշուկով 
կխոսիս: Ինք շշուկով կտեսնա¦ (էջ 83¤: Զգայարանների, անգամ 
բացակա զգայարանների ընկալման այնպիսի համերաշխություն 
էր շաղկապում §իմ ծերունիներին¦, որ նրանք իրենց հայտնի, 
բայց աշխարհից թաքուն թեմաների ընկալմանն հասել էին  
գրեթե ձայնի բացակայությամբ, շուրթերի շարժումով. §Եվ 
նստում էին փայտյա նստարանների վրա՝ մեջքերն ուղիղ, 
ճակատները դեպի վեր խոսելով: Երբ ձայներն իջեցնում էին, 
միմյանց կողմ չէին թեքվում: Անասելի ճարպկությամբ էին 
որսում շշուկները: Նույնիսկ Արշակը, ում ականջը զանգի 
պատճառով ծանր էր, երբ չէր կարողանում շուրթերի վրա 
կարդալ,  խնդրում էր կրկնել: Սակայն շշուկով բառերը՝ երբեք: 
Հրաշքով միշտ լսում էր: Դրանք այլ կերպ էին թրթռում օդում, և 
նա զգում էր մաշկի միջով՝ չղջիկների նման¦ (էջ 30¤: Սեֆերյանի 
դամբարանը՝ որպես բառերի երթուդարձը ներփակող տարածք, 
դարձել էր Ֆոկշանի թաղականության գաղտնի հավաքատեղին, 
ուր աշխարհից եկող լուրը  հանգրվանում էր հնարավոր բոլոր 
աղետներից պատենավորված հայ այրերի լսելիքում և 
արձագանքում որպես շշուկով մեկնություն: 
  Բառի կեցության այլակերպությունը բացառիկ ինքնատիպ 
արտահայտություն ունի վեպի երեք հերոսների կյանքի 
պատմություններում: Առաջինը  §քարտեզների մոգ¦ Միքայել 
Նորատունկյանն է՝ իր երազանքների տարածականությամբ 
ակնհայտորեն ոչ ազգային, այլ մերօրյա ճանաչողությամբ՝ 
աշխարհաքաղաքական նկրտումներով: Նրա գաղափարները 
բառավորվում էին բացառապես քարտեզներով, որոնք ձգտում 
էին ֆրանկմասոնության ծրագրերով վերացնել սահմանները և 
մարդկությանը միավորել մեծ ապազգային անդեմության անծիր 
շրջանակում: Ցեղասպանված ազգի զավակներին, 
մասնավորապես երկատված ինքնությամբ Սահակ 
Շեյթանյանին հուսալի է թվում ամենայն ինչ, որ 
անսահմանության է ձգտում. ի՜նչ իմանար  խեղճ ծերունին, որ 
Դեր-Զորի անապատներում իրենց լլկողներն իրականացնում 
էին §Տարագրության օրենքի¦ կնքահայրերի կամքը, ովքեր 
կուսակիցներն էին Միքայել Նորատունկյանի և նրա հորեղբայր 
Նորատունկյանների: Ուրիշ առիթով պատմիչը բանաձևում է. 
§Իմաստը պարտադրում է սահմաններ¦ (էջ 409¤, ուրեմն՝ 
Նորատունկյանի՝ անսահմանության ձգտող աշխարհայացքը 
ակնհայտ հակասության մեջ էր ցանկացած չափի Հայաստանի 
գաղափարին, որը բաղադրվում էր կոնկրետ իմաստային 
եզրույթներից՝ ինքնություն, հայություն, հայրենիք: Կորուստն 
համազգային էր և անդառնալի. վերջնականորեն հայից խլել-
օտարել էին նրա §Մեծ ու փոքր Հայաստաններից մեկի հայազգի 
վերջին մեծ թագավորին¦:  

    Այս վեպի ամեն կենսապատում առանձին վեպի նյութ է: Լևոն 
Զոհրապի դիմանկարը հեղինակը վերնագրում է՝ Պատմություն 
պատմության մեջ: Սա էլ չավարտվող մահվան և չկայացած 
կյանքի պատմություն է, որում որդի Զոհրապը ապրում էր հայր 
Զոհրապի տևող մահվան ցավը: Նովելի վարպետի որդու 
կերպարում արտաբերված բառը վերջապես հաղթանակում է՝ 
որպես հայ մարդու §պատվո խոսք¦, որն ավելին էր, քան մի 
ամբողջ պետության երաշխիք, բայց հաղթությունն օտար բառով 
էր և օտարի համար: 
  Վեպի ամենաողբերգական կերպարը, թերևս, Միսաք 
Թոռլաքյանն է, որը չէր ծնվել ճառելու և աշխարհը բառավորելու 
նպատակով. նրա  մեծ առաքելությունը հայրենիքին 
զինվորագրվելն ու խլված Հայաստանը պայքարով 
վերադարձնելն էր: Դա նրան չհաջողվեց, քանզի մերկ ուժը 
անզոր է ծածուկ դավադրության դեմ, որի նենգ 
կոմբինացիաները անսահմանության են ձգտում: Պատմական 
կեղծիքն ու  իր կողմից սրբագործված գաղափարների խեղումը 
առանց այն էլ լռության ձայնը բառի թրթիռներից գերադասող 
Միսակ Թոռլաքյանից արցունքներ են կորզում. լացերից 
ամենածանրը՝ զորականի հեկեկոցը՝ խորտակված համազգային 
երազանքների ողբը: Նրա հետագա ողջ կեցությունը 
փոխակերպվում է գաղտնագրի, բառի, մտքի, գործողությունների 
այլաբանության: Վրեժի աստվածուհի Նեմեսիսի անունը 
այլաբերումն է նրա  գոյակերպի, իսկ մեծ հատուցման 
վկայությունները առարկայական խորհրդանիշներն էին՝ փոքրիկ 
փայտակերտ ձիուկները, որոնք դարձյալ խեղված երազների 
մանրակերտ էին՝ հայրենյաց լեռներում ազատորեն վարգող 
հրեղեն նժույգի և նրա դյուցազուն հեծյալի մորթված տեսիլի: 
Բոլոր հարցերը, որոնք հնչեցրին ցեղասպանված ազգի մոլորված 
բեկորները, նույնական էին՝  §Հիմա ի՞նչ պիտի պատահի¦, և 
պատասխաններն էլ  կա՛մ չէին ձևավորվել, կա՛մ բառի 
արգելափակման պատճառով փոխակերպվել էին 
խորհրդանիշների: Որպեսզի կյանքը շարունակվեր որևէ կերպ, 
պետք էր փակել պատասխանների տապանակը և թաղել այն, 
թեև պատասխաններն անվերջ էին, իսկ մեծ հարցի մեծ 
պատասխանը դեռ սպասում է ճշմարիտ բանաձևման:            
               

Հայոց բառի հոգեվարքն ու վախճանը 
   Բառը վերածնելու համար նորերը պիտի ծնվեին՝ վկայելու 
շշուկով ապրողների ճանապարհի մասին՝ լուսանկարներով 
ալբոմի էջերը նորից փոխակերպելով բառի՝ շշուկով 
կարդացողների, շշուկով տեսնողների և շշուկով շփվողների 
կենսամատյանի: Եղեռնը վերապրածների երրորդ սերունդը, եթե 
հոգևորվեց ու չուծացավ, եկավ՝ պապերի ու տատերի 
հիշողության բեռը կրելու: Պապ Ոսկանյանը թոռ Ոսկանյանին 
կրում էր իր հոգու միջուկում, իր հզոր արվեստաստեղծ 
կենսաուժի տիրույթում՝ բոլոր ողջերի ու նաև կոտորվածների  
հիշատակները վկայելու ինքնակեղեքումին տեր լինելու 
անհնարին ավանդ թողնելով դեռ մանուկ Վարուժանին՝ նրա մեջ 
տեսնելով ինքն իրեն, իր էթնոկոդի վերածնունդը: Հաճախ 
կանայք ուզում էին հեռացնել փոքրիկ Վարուժանին իրենց 
մանկության բավիղներում երազող ու երգեր դնդնացող 
ծերուկների տարածքից. §Ձգեցե՛ք,- ասում էր մեծ հայրս:- Միշտ 
կմնա մեկը, որ պիտի պատմե: Մեկ կտեսնաս, որ ճիշտ ինքը 
պիտի ըլլա պատմիչը¦: Փոքր հասակում գրիչը ձեռքս տվեց ու 
սպիտակ թղթերով շրջապատեց ինձ  այնպես, ինչպես մյուս 
երեխաները շրջապատված են անուշեղեններով և 
խաղալիքներով¦ (էջ 42¤: Պապն արարեց շշուկներ վերծանողին, 
Մեծ եղեռնի պատմիչին: Կարապետ մեծ հայրն ու իր 
ծերունիները իրենց հոգեխորշերում կրում էին բոլոր 
ցեղասպանված ու փրկված հայերի ողբերգությունը, մեծ հոր 
մահից հետո թոռը ժառանգեց շշուկների պատմությունը, որը  
բառի փոխակերպվելու դժվարին երկունքն էր ապրում, և 
պտուղը, որ մորթված ազգի անթեղված հիշողությունն էր, 
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Լույս Ամսագիր 
ճեղքելով երրորդ սերնդի ապաքինված հոգենյութը, դարձավ 
վեպ: Ցավոք, հայոց բառը տարագրությունից չփրկվեց: Այս 
մատյանը գրվեց օտար լեզվով և դարձավ  վերածնունդը ոչ հայոց 
բառի, այլ ազգային հիշողության, հառնեց իբրև Մեծ եղեռնի 
գրական հուշակոթող, վեպ, որ ավելի վավերական է, քան  ինքը՝ 
պատմությունը, և ավելի բանաստեղծական, քան ինքը՝ 
բանաստեղծությունը: 
 
Ծանոթագրություններ 
 
1.Հրանդ Մաթևոսյան, Սպիտակ թղթի առջև, Երևան,2005,էջ 33 
2.Վարուժան Ոսկանյան, ՇՇուկների մատյան, Բուխարեստ, 2012, էջ 287: 
Հետագա մեջբերումները կարվեն այս գրքից, էջը կնշվի տեղում:  
 

                                                                  Շար. 2 և վերջ 
 

Խոհեր 
Մեր Անցած Ճամփան 

 
Թ. Ղարախանյան Սիրակցի 

 
Ահվազ քաղաքում, հայությունը էլի  ծլեց ու ծաղկեց, մի նոր 
հայկական գաղութ ստեղծեց եւ մյուս հայաբնակ քաղաքներին 
մոտիկ լինելով, ինչպես յոթ գունավոր ծիածանի պես,  մշակութային 
կամուրջ ստեղծեց, եւ հայկական շունչն ու ոգին, նորից տիրեց հանդ 
ու փողոց, օջախներ ու դահլիճներ:  
ԱՀՎԱԶ քաղաքում նորեն մեր կառուցող ազգը իրար քով եկան, 
Նավթի ընկերության աշխատողներ, փոքր ու մեծ գործատերեր ու 
վաճառական միացան, ուրախացան, եփեցին  թխեցին, երգեցին, 
պարեցին, իրար հետ կեր ու խում արեցին, երազելի ազատ ու 
անկախ հայրենիքի կենաց խմեցին, դրամահավաքներ 
կազմկերպեցին և նորեն ու նորեն գարնան ծիծեռնակների պես 
բույն դրեցին, դպրոց ու եկեղեցի կառուցեցին։ Ամեն մարդ իր 
մասնագիտությունը ներդրեց, կռնակ-կռնակի տալով, Ահվազ 
քաղաքում առանց Նավթային Ընկերության օգնության, անձնական 
ջանքերով և դրամով դպրոց և եկեղեցի կառուցեցին։  Հարգանքի 
տուրք մատուցենք`  այն հայ մարդկանց, որ իրենց զոհաբերությամբ 
միայն հայ լինելու բերումով, անապատի եզրում, այս նոր 
գաղութում, էլի ու էլի մի նոր մշայութաին օջախ ստեղծեցին; ինչպես 
Աստված է շնորհում  ամեն մի մարմնին մի բաբախող սիրտ եւ շնչող 
/արտաշնչող թոքեր; կամ ինչպես Վիլյամ Սարոյանն է գրել 
“Որովհետեւ երբ անոնց երկուսը աշխարհի որեւէ մասում հանդիպէ, 
տեսէք, թէ անոնք արդեօք մի ՆՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ չեն ստեղծէ” ։  
Հարգանքով եւ ամենայն խոնարհումով` Հիշենք նվիրյալ 
հարգելիններին` Մկրտիչ (Ահվազի Քարուն Գետի կամուրջի 
պռունկին ՆԻԳՐՈ  հսկա նպարավաճառանոցի սեպհականատեր);  
Վազգեն եւ Արփի Բուդաղեաններ (Ահվազի Հայկական Մշակույթի 
Նախագահներ); Ծաղկանուշ Ղարախանյան Սիրաքի եւ Անուշ 
(Ահվազում տարիներ հայկական գրադարանի գույքատեր եւ 
մշակութային հանձնախմբի ակտիվ անդամներ);  Չեկի Մինաս 
Մինասյան (այնքան ճեկերով վճարումներ էր անում որի մականունն 
ելավ չեկի Մինաս); Ասատուր Գորգինյան; Արմենակ 
Ղարախանեան, ` Մամուքցի Լոդֆիկ (ծնված Մամուքա գյուղում, 
Չարմահալ գավառի այժմ հայաթափ գյուղ); Բաղրամյան Ընտանիք, 
Եսայի Մինասյան, որ իր անձնական բեռնատար մեքենայի 
եկամուտից աչք թողելով, իր բեռնատարը և իր ժամը նվիրեց և 
ձրիաբար եկեղեցու լրիվ հող և քարերը մինչև վերջին հատիկը 
դաշտերից փոխադրեց դպրոցա-եկեղեցական կառույցին։ 
Իհարկե Ահվազ քաղաքի դպրոցը համեմատաբար փոքր էր Մասչեդ 
Սուլայմանի եւ Աբադանի միջնակարգ դպրոցիներից սակայն 
բավարար էր Ահվազի հայ աշակերտության  եւ հայության համար 
նշմարվում էր ազգային գույք եւ պարծանք:   Ահվազ քաղաքում 
բանվոր դասակարգի ապրելակերպը նախկինից ավելի լավ էր 
որովհետեւ ամեն ընտանիք ուներ իր սեփական չորս պատը եւ իր 
մշտական հոսող ջուր ու կայծը:  Ափսոս որ Ահվազ քաղաքն էլ 
ժամանակավոր շրջան պիտի ապրեր, այս բարիքների դեմ կանգնած 
էր մեծ թվով  աշխատատեղերի պակաս, հատկապես 
երիտասարդության համար:    

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

Â³Ù³ñ ö³ÝáëÛ³Ý 
 

Ð³Û»ñ»Ý ³é³Í³ÝÇ 
 زبانزدهاي ارمني

تاليف  تامار پانوسيان    
 

 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՌԱԾՆԵՐ 

 
Իր համար քնում, ուրիշի համար երազ է տեսնում: 

 
Իր տանը կրակ, ուրիշին ճրագ: 

 
Լավ աշխատողին լավ ապրուստ: 

 
Լավ հնձվորը դաշտում էլ կհնձի, սարում էլ: 

 
Լավ ձին գարին կավելացնի, վատ ձին` մտրակը: 

 
Լավ մսի կտոր է, բայց ի՞նչ անեմ, շան բերանն է: 

 
Լավ է կանգնած մեռնել քան ծնկաչոք ապրել: 

 
Լավ է աչքով կույր լինել, քան մտքով: 

 
Լավ է մարդու աչքը դուրս գա, քան անունը: 

 
Լավ է քիչ, քան ոչինչ: 
 
Լեզու կա դեղ է, լեզու կա մկնդեղ է: 
 
Լեզուդ որ չլիներ, ագռավներն աչքերդ կհանեին: 
 
Լեզուն երկբերան է, մեկով աղոթում, մյուսով 
հայհոյում է: 

 
Ծարավ 

 



Շատ կուզեմ, տեսնենք ժամանկ կլինի 
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Թուրք լրագրողը 7 կետով 
ապացուցել է, որ 

ցեղասպանություն եղել է 
 
01.05.2015 

 
 
Թուրքական Hurriyet-ի լրագրող Ահմեդ Հաքանը 7 կետից 
բաղկացած իր տեսակետով ապացուցել է Հայոց 
ցեղասպանության իրողությունը։ 
 
1. Մենք ասում ենք, որ «ցեղասպանություն» բառն 
օգտագործում են իմպերիալիստները։ Ամենամեծ 
իմպերիալիստը ԱՄՆ-ն է, սակայն նա չի օգտագործում այդ 
բառը։ 
2. Եթե խոսք է գնում, որ հայ զինյալները հարձակումներ էին 
գործում...։ Լավ, ինչ է նշանակում բոլոր հայերին 
տեղահանության ենթարկել, որն էլ հայերի նկատմամբ 
կոտորած էր առաջ բերելու։ Զինյալների մեղքը ինչո՞ւ 
բարդվեց անմեղ հայերի գլխին։ 
3. Ինչու ենք մենք մեր պապերին անվանում հայերի 
կոտորածների համար պատասխանատու երիտթուրքերին, 
այլ ոչ թե հայերին պաշտպանած Ռեշիդ բեյին, Մեհմեդ Ջելալ 
բեյին, Ֆաիք Ալի բեյին։ Ինչո՞ւ չենք բղավում, որ մեր 
պապերը նրանք են։ 
4. Հիմա դիմում եմ նրանց, ովքեր ասում են, թե ոչինչ չի եղել 
ու ամեն ինչ սուտ է։ Այս հողերի հին ժողովուրդ հանդիսացող 
հայերին ի՞նչ եղավ։ Ո՞ւր գնացին։ Ինչ եղավ նրանց գույքին ու 
ունեցվածքին։ Ո՞վքեր վերցրեցին այդ ունեցվածքները։ 
5. Ասում ենք, որ կոտորածների ու ցեղասպանությունների 
պատմություն ունեցող երկրները մեզ չեն կարող դաս տալ։ 
Այո, ճիշտ է, բայց մի թե՞ այդ երկրների մութ անցյալի մասին 
խոսելը  լուսավոր է դարձնում մերը։  
6. «Հայ» բառն օգտագործում ենք որպես հայհոյանք։ «Հայ» 
բառն ասելուց առաջ ներողություն ենք խնդրում։ 
Սոցկայքերում գրում ենք, որ մեր պապերը հայերի հանդեպ 
մի բան էլ քիչ են արել։  Սպանված Հրանտ Դինքի «Ակոս»-ի 
խմբագրության առաջ ապրիլի 24-ին սեւ ծաղկեպսակ ենք 
դնում։ Այդ դեպքում ինչպես ենք աշխարհին համոզելու, որ 
մարդասեր ենք ու նույնիսկ մրջյունին չենք կարող տրորել։ 
7. Լավ, եթե ասենք ցեղասպանություն չի, դա մեզ 
առերեսումից կփրկի՞։  Մաքուր կլինեն՞ք։  Մեր պատմության 
բոլոր մեղքերից ազատված կլինեն՞ք։ Թափված արյան 
համար ի՞նչ ենք անելու։ Մարված օջախների համար ի՞նչ ենք 
անելու։ 

 

به دست عثماني  يانمنكشتار ار پارلمان آلمان
  مي خواند» نسل كشي«ها را 

 
پارلمان آلمان براي تصويب مصوبه اي آماده مي شود كه به  - ايرنا  - تهران 

به » نسل كشي«به دست ترك هاي عثماني مصداق  انارمنی موجب آن كشتار
 .شمار مي آيد

   
به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، پيش نويس اليحه غيرالزام 

برخي احزاب آلماني آماده شده كه قرار است روزجمعه پيش رو آوري از سوي 
مورد بحث و بررسي پارلمان آلمان قرار گيرد؛ متني كه تصريح مي كند 

ژادي، اخراج و نمونه اي تاريخي از تخريب كامل، پاكسازي نیان ارمنی سرنوشت
  .نسل كشي در قرن بيستم است

پرهيز مي كرد؛ اصطالحي » نسل كشي«دولت آلمان تاكنون از كاربرد اصطالح 
كه تركيه شديدا به استفاده از آن در ادبيات سياسي ساير دولت ها براي توصيف 

  .معترض است انارمنی حادثه كشتار تاريخي
مان اما در گفت و گو با روزنامه پرتيراژ فرانك والتر اشتاينماير وزير خارجه آل

اتفاق  انارمنی گفت: مي توانيم آنچه در حق» زوددويچه تسايتونگ«آلماني 
افتاد را نسل كشي بناميم .خوب مي دانم داليل چنين نامگذاري چيست و چه 

  .احساساتي در اين باره وجود دارد
ا به یانارمن رد كشتاربيست و چهارم آوريل(چهارم ارديبهشت ماه)هرسال،سالگ

نفر از  250است؛ روزي كه در آن  1915دست ترك هاي عثماني در سال 
ها را  ارمنی در استانبول دستگير شدند.بعداز آن، ارتش عثماني، ارمنی اشراف

از سرزمين خود اخراج و مجبور به طي صدها مايل با پاي پياده بدون غذا و آب در 
ها اعم از زن، مرد، كودك،  ارمنی يادي ازصحرا كرد. گفته مي شود تعداد ز

 .پير و جوان با اين اقدام عثماني ها به گونه هولناكي جان سپردند
در طي  ارمنی برخي روايت ها از اين حادثه حاكي از تجاوز به بسياري از زنان

  .اين حادثه تاريخي است
توسط نيروهاي عثماني  ارمنی يونپارلمان اروپا قطعنامه كشتار يك و نيم ميل

   .خواند» نسل كشي«تركيه را تصويب و اين حركت را 
  

نسل 'پاپ فرانسيس رهبر كاتوليك هاي جهان نيز پيش از اين با استفاده از واژه 
  .در اين خصوص تركيه را به خشم آورده بود 'كشي

  

 ادامه شكست تركيه در عرصه سياسي و تبليغاتي

در حالي كه دولتمردان تركيه از سال گذشته ، با اعالم برگزاري سالروز نبرد 
هر  به ، را ياننمار عام قتل مراسم سالگرد امين-100   دردنك مي تالش چاناكاال ، 

 و سياسي عرصه در و ماند نتيجه بي حركت اين ظاهرا.   نحو تحت شعاع قرار دهند 
 در تلويزيوني هاي گزارش و مقاالت پي در پي انتشار ، ماند ناموفق تركيه اي رسانه
 عشاي برگزاري  ، رسيد خود اوج به گذشته هفته در ،كه ياننمار عام قتل مورد
 اروپا پارلمان در عام قتل رسمي شناسايي ، ياننمار  عام  قتل ياد به پاپ توسط رباني

 به را يانمنار عام قتل نيز اطريش كشور پارلمان از جمله  ، جهان كشور چند و 
  . شناخت رسميت

همه اينها در مجموع ياعث شده دولتمردان تركيه در لحن سخنان خود 
پيش آنها با لحن تهديد و يا تمسخر چرخشي ناگهاني ايجاد كنند ، اگر تا چند روز 

در مورد اين شناسايي ها و اعالميه ها سخن ميگفتند، در چند روز اخير تا به انجا 
 با سخناني در "آرينچ بولنت "پيش رفتند كه حتي معاون نخست وزير اين كشور 

 مورد در تلويحي طور به " نكرديم عام قتل عمداّ و قبلي   قصد با ما" اينكه بيان
     .وع قتل عام سخن ميگويد وق
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  بيانگر  موضع مدير مسئول و “ لزوما» لويس«نامه همامقاالت و ديدگاه هاي مندرج در

  هيئت سردبيري نيست.
  .مقاالت ، عكس ها و مطالب رسيده باز گردانده نمي شود  
 .نشريه در حك و اصالح مقاله ها مجاز است  
   با ذكر ماخذ آزاد است.» نامه لويسماه «استفاده از مطالب  
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 1رويه-نامه لويسماه

  1394ماه  رديبهشتا 198ه شمار

 ;در حركتي خودجوش
بيانيه دانشجويان آذري زبان براي همدردي با هم ميهنان 

  ارمني و محكوميت حكومت فاشيست تركيه
  

    
به گزارش تارنماي پايگاه خبري و تحليلي وطن خواهان,با توجه به صدمين 

به دست عثماني ها,شماري از ارمنيان  فجيع و وحشيانه سالگرد نسل كشي 
دانشجويان آذري زبان با اقدامي خود جوش با تهيه بيانيه اي ضمن اعالم همدردي 
با هم ميهنان ارمني,حكومت فاشيستي تركيه را به علت انكار و به رسميت نشناختن 

 ون عثماني ها كه در طول تاريخ دستشان به خ .اين نسل كشي محكوم كردند
ر و..آلوده كسلماس و تبريز و كرد ها در دياربو آذري ها در خوي و ارمنيان 

است هرگز حاضر نبودند اين نسل كشي و قتل عام هاي فجيع را به رسميت 
بشناسند و به كساني كه توسط اقدام نژادپرسي اين كشور كشته شده اند, احترام 

اردوغان كه در آرزوي تشكيل  بگذارند! سياستمداران تندرو و كابينه نئو عثماني
امپراطوري عثماني هست از تاريخ خود درس عبرت نگرفته اند و با حمايت هاي 
همه جانبه نظامي و مالي خود از گروهك هاي تروريستي در 

منجر به شهادت هزاران زن و بچه بيگناه در عراق و سوريه ” داعش,النصره”منطقه
  شده اند.

  متن بيانيه به صورت زير است:

  نسل كشي ارامنه قربانيان ياد آرم گراميداشت  
    

  به نام خداوند جان و خرد
  

شمسي)، در خالل جنگ جهانى اول و با  1294ميالدى (برابر با  1915در سال 
امپراتورى عثمانى با برنامه اى از پيش تعيين  فرصتى كه جنگ فراهم آورده بود،

آوريل صدها تن از رهبران سياسى و روشنفكران ارمنى را  24شده، در شب 
ميالدي  1923تا  1915دستگير و به قتل رساند. پس از آن و در فاصله ي سالهاى 

شمسى) بيش از يك و نيم ميليون ارمنى ساكن ارمنستان  1302تا  1294(برابر با 
ريزى منسجم سردمداران امپراتورى عثمانى و در -ى بر پايه ي طرح و برنامهغرب

اجراى سياست نژادپرستانه ي حزب حاكم در آن زمان به نام (اتحاد و ترقى) به 
قتل رسيدند. صدها هزار ارمنى با برنامه ريزى قبلى به بى رحمانه ترين شكل كشته 

خل سرزمين اجدادي خود قربانى يا تبعيد شدند. ارمنيان ارمنستان غربى در دا
اولين نسل كشى قرن بيستم مى باشند كه به فجيع ترين نحو ممكن به وقوع 
پيوست. قتل عام، قرار دادن در معرض اوضاع زندگي نامناسب، تقسيم اطفال 
ارمنى بين گروههاى ديگر، كوچ اجبارى و مهاجرتى كه منتهى به زوال قواى 

اقدامات كه به قصد نابودى تمامي قوم و نژاد  جسمى كلى و جزئي آنان شد. اين

در ” يك و نيم ميليون ارمني“ارمني صورت گرفتند، منجر به نسل كشى بيش از 
راستاى تحقق اهداف نژادپرستانه پانتركيسم گرديدند و تا به امروز همچنان از 

ي جهان كه همواره متأثر ارمنيان  سوى دولت هاى متوالى تركيه انكار مى شوند. 
ز پيامدهاى اين فاجعه بوده اند، تمامى تالش خود را وقف اثبات واقعيت تاريخى ا

و جلوگيرى از تحريف تاريخ توسط دولتهاى متوالى تركيه ارمنيان  نسل كشى 
همواره احقاق حقوق حقه خود و اجراى عدالت ارمنيان  كرده اند. خواسته ي 

نه، زنجيره ي كشتارهاى بوده و مى باشد. به تعاقب بى كيفر ماندن نسل كشى ارام
، قتل عام 1978جمعى در سرتاسر دنيا استمرار يافت. قتل عام در تيمور شرقى 

، قتل عام دركامبوج اواخر دهه هفتاد، نسل كشى در رواندا اواسط 1988كردها 
  و موارد مشابه. 9 0دهه 

در طى اين ساليان ميليون ها كودك، زن و مرد قربانى فجايع و ددمنشي هاى 
قابل تصورى شده اندكه وجدان بشريت از آن به شدت يكه خورده است. غير

ميليون ها انسان بى گناه در سرتاسر دنيا قربانى جنايت فجيع نسل كشى گشته اند 
كه اثرات و عواقب جبران ناپذير آن در نسل هاى بعدى نيز در ابعاد مختلف 

  روانشناختى، اجتماعى، فرهنگى و غيره ظاهر مى گردند.
اثرات مخرب همواره زندگى ميليون ها انسان را نسل اندر نسل به مخاطره  اين

 انداخته اند. دولت تركيه امروزه با وجود مدارك انكار ناپذير، وقوع نسل كشى 
را منكر مى شود. اما از مدتها پيش كشورها و سازمان هاي بين المللى ارمنيان 

يت خود را از بازماندگان متعددى در دنيا به گونه هاى متفاوت همدردى و حما
نشان داده اند و يا رسماً از طريق پارلمان ها و قوه ي ارمنيان  قربانيان نسل كشى 

  را به رسميت شناخته اند.ارمنيان  مقننه ي كشورشان نسل كشى 
هاي غربي قلمرو ايران، به ويژه منطقه قفقاز و  در طول دوره صفويه، بخش

جانبه سپاهيان عثماني قرار گرفت. در  همهآذربايجان، بارها مورد حمله و هجوم 
اين تجاوزها، بسياري از شهرها و روستاهاي مناطق ياد شده تصرف و تخريب و 

هاي موجود در بيشتر منابع تاريخي  افراد بيشماري نيز قتل عام شدند. بنا به آگاهي
ه هاي سپاه عثماني، اين مردم غيور خط ايران و عثماني، تقريباً در تمام تهاجم

آذربايجان بودند كه در صف مقدم جنگ و ستيز با عثماني قرار داشتند. اوج 
گري مردم آذربايجان در مقاومت مردم تبريز در برابر تصرف اين شهر از  ستيزه

سوي قواي عثمان پاشا، تجلي كرد؛ مقاومتي كه سرانجام به قتل عام هولناك 
  مردم اين شهر توسط سپاه عثماني منجر شد.

هاي وسيعي از غرب و  خ)، بخش 957- 969ق) ( 986- 998ها ( ن سالدر طي اي
هاي مكرر قواي عثماني  شمال غرب ايران از قفقاز تا آذربايجان در معرض تهاجم

قرار گرفت و به تصرف آن دولت درآمد. قواي عثماني در بيشتر حمالت خود به 
و قتل عام مردم رحمي به كشتار  شهرها و روستاهاي ايران، با نهايت قساوت و بي

خ) در هنگام  964ق) (993هاي آنها در سال ( ايران پرداختند. اوج قتل عام
  تصرف تبريز، در همين شهر صورت گرفت.

ما امضاء كنندگان دانشجويان آذري زبان ,اين بيانيه ضمن اعالم همدردي خود با 
م و نسل كشي هم ميهنان عزيز ارمني, اقدام نژاد پرستانه تركيه و انكار اين قتل عا

ها توسط دولت نئوعثماني اردوغان, شديدا محكوم ميكنيم,سياستمداران تندرو و 
فاشيست تركيه, كه از تاريخ كشور خود درس عبرت نگرفته اند و هنوز در 

آرزوي تشكيل امپراطوري عثماني در منطقه هستند و با حمايت هاي همه جانبه 
شان به خون هزاران زن و بچه بيگناه مالي و نظامي خود از آدم خواران داعش دست

در سوريه و عراق آلوده است,اميد هست دولت مردان تركيه از تاريخ خود 
  عبرت گرفته و اشتباهات بزرگان خود را تكرار نكنند.

  اسامي امضاء كنندگان اين بيانيه:
  سراسري تبريز)- علي اصغري(مهندسي مكانيك
  سراسري تبريز)-حسين هنرجو(مهندس مكانيك
  آزاد اسالمي تبريز)-امير عليزاده(مهندس مكانيك

  آزاد اسالمي تبريز)-امير حسين جهاني(علوم سياسي
  آزاد اسالمي تبريز)-ميالد حداديان(مهندس مكانيك

  سراسري تبريز)- نويد صادقي(مهندس عمران
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  سراسري تبريز)- علي نجفي(مهندس عمران
  سراسري تبريز)- محمد رنجبر(مهندس عمران

  آزاد اسالمي تبريز)- نيا(مهندس عمران صادق شريفي
  سراسري اردبيل)- آرسام محمودي(مهندس عمران

  سراسري تبريز)- سهيل نامدار(مهندس عمران
  آزاد اسالمي تبريز)-علي رمضاني(مهندس مكانيك
  آزاد اسالمي تبريز)- مهسا شريفي(مهندس پزشكي

  آزاد اسالمي تبريز)- سارا نهاونديان(مهندس پزشكي
  آزاد اسالمي تبريز)- يا(مهندس پزشكينگار حاجي ن

  آزاد اسالمي تبريز)- مهدي حاجي نيا(مهندس مكانيك
  سراسري تبريز)- عليرضا خليلي(مهندس برق

  سراسري تبريز)-حسين لطفي زاده(مهندس برق
  سراسري تبريز)-مجيد گل منش(مهندس برق
  سراسري تبريز)- محسن اشرفي(مهندس برق
  تبريز)سراسري - شادي عليپور(مهندس برق

  آزاد اسالمي تبريز)- عرفان تقي نژاد(مهندس شهرسازي
  آزاد اسالمي تبريز)- علي موسويان(مهندس شهرسازي

  آزاد اسالمي تبريز)-پيمان ابولحسني(حقوق
  آزاد اسالمي تبريز)-رضا كيهاني(مهندس مكانيك

  آزاد اسالمي تبريز)-افشين يوسفي(مهندس مكانيك
  سري تبريز)سرا-وحيد ميرداماد(مهندس مكانيك
  آزاد اسالمي تبريز)-نيما حشمتي پور(علوم سياسي

  آزاد اسالمي تبريز)- سجاد قاسمي(حقوق
  آزاد اسالمي تبريز)-ميالد روزبهاني(حقوق

  آزاد اسالمي تبريز)- پارسا موسوي(مهندس شهرسازي
  آزاد اسالمي تبريز)- ايمان سليماني(مهندس شهرسازي
  المي تبريز)آزاد اس-پوريا حسين زاده(مهندس شيمي

  آزاد اسالمي تبريز)-سميه انصاري(مهندس شيمي
  آزاد اسالمي تبريز)-ساالر رسولي(مهندس شيمي

  سراسري تبريز)-حامد سوري(مهندس مكانيك
  سراسري تبريز)- حسين اشرفي نيا(مهندس مكانيك

  آزاد اسالمي تبريز)-رحيم سهرابي(مهندس شيمي
  ز)آزاد اسالمي تبري-آرش اسكندري(مهندس شيمي
  سراسري تبريز)- مسعود قنبري(مهندس عمران
  سراسري تبريز)- امير قنبري(مهندس عمران

  آزاد اسالمي تبريز)- حسين ارجمند(مهندس پزشكي
  آزاد اسالمي تبريز)- ستار تبريزي(مهندس شهرسازي
  آزاد اسالمي تبريز)- ندا كوچكي(مهندس پزشكي

  سراسري تبريز)- سپهر بذرپور(حقوق
  راسري تبريز)س-نسرين كريمي(حقوق
  سراسري تبريز)-ميالد كريمي(حقوق

  آزاد اسالمي تبريز)-علي پريزاد(مهندس مكانيك
  سراسري تبريز)- زهرا بديعي(حقوق
  سراسري تبريز)-علي قرباني(حقوق

  سراسري تبريز)- محمد قرباني(علوم سياسي
  سراسري تبريز)-شكوفه بابازاده(حقوق
  آزاد اسالمي تبريز)- مهدي قسمي(حقوق

  آزاد اسالمي تبريز)- روشن(مهندس برقحسن 
  آزاد اسالمي تبريز)- كسري خداپرست(مهندس برق

  آزاد اسالمي تبريز)- فرزاد حسني(مهندس برق
  آزاد اسالمي تبريز)-جعفر شكوهي(مهندس مكانيك

نسل كشي  1915مشاور ارشد نخست وزير تركيه: بله وقايع 
 بوده است

 Karar.comسايت خبري تركيه اي  News.amبه نقل از خبرگزاري   
 اتين با ارمني، مسئله و فرانسيس پاپ اظهارات خصوص در اي مصاحبه  

دارد انجام داده است  ارمني اصليتي كه اغلو داوود احمد ارشد مشاور ماهچوپانيان
  ،در اين مصاحبه اتين ماهچوپانيان گفته است:

واتيكان با بيان اين اظهارات باري كه يكصد سال بر دوشش سنگيني مي كرد 
برداشته است و نبايد در بين اظهارات پاپ فرانسيس مقاصد سياسي جستجو كرد 

  ه است.پاپ و واتيكان از لحاظ مذهبي و وجدان اين حقايق را بيان كرد
  اين مشاور ارشد احمد داوود اغلو در ادامه مي گويد:

هنگامي كه كشتارهاي بوقوع پيوسته در بوسني و هرزه گوين و سودان را نسل 
كشي مي دانيم آنوقت غيرممكن است آنچه كه بر سر ارمنيان آمده نسل كشي 

ل كشي اتفاق افتاد به معني واقعي نس 1915ندانيم، من هم معتقدم آنچه در سال 
بوده است.در اين برهه از زمان مهم آن است كه با تاريخ روبرو شويم و از آن 

  عبرت بياموزيم،بدون روبرو شدن با تاريخ كلمات مفهومي نخواهند داشت.
  

روزنامه مليت تركيه: كاري كه داعش انجام مي دهد 
وحشيگري است اما همين كار را يكصد سال قبل پدران ما 

 دانجام داده ان

روزنامه نگار ترك در ستون هفتگي روزنامه مليت چاپ استانبول،   اوينمهوش   
منتشر كرده است.اين روزنامه نگار در مقاله  درد ماه آوريل مقاله اي تحت عنوان

به بررسي  tarih#خود ضمن نقل و قول از مقاله گويرسل گوينجن در ماهنامه 
دشان بر سر ملت ارمني مسئله نسل كشي ارمنيان پرداخته و معتقد است آنچه اجدا

آورده اند غير انساني و تعريف كامل وحشيگري بوده است و انكار اسناد و 
  مدارك در تركيه رويكردي دوگانه داشته و مصادف با دورويي است.

  اوين مي نويسد:
جلد خود را  tarih#بمناسبت يكصدمين سالگرد نسل كشي ارمنيان ماهنامه 

ه و گويرسل گوينجن سردبير اين ماهنامه در اختصاص به نسل كشي ارمنيان داد
  سرمقاله خود نوشته :

اين نسل كشي نيست بلكه چيزي بسيار بدتر از نسل كشي ،اين اقدامي بود براي 
نابودي و پاكسازي از تاريخ ،اين اقدام تنها توسط تشكيالت مخصوصه صورت 

صورت پذيرفته  نگرفت بلكه بوسيله اراده مستقيم پدران ما يا اجبار تركان جوان
  است.

آغاز  1915اوين در ادامه مي نويسد:اين جنايت ضد بشري بسيار قبل تر از سال 
 از بيش 1896 – 1894شده بود.در زمان سلطان عبدالحميد دوم و مابين سالهاي 
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 شده كشتار) ارمني منابع طبق( ارمني هزار سيصد عبارتي به و ارمني هزار دويست
هزار ارمني كشته شده اند و در سال  30تا  15آدانا  شهر در 1909 سال در.اند

نيز دولت با ساماندهي راهزنان كُرد جمعيت شش روستاي ارمني نشين را  1914
اتفاق افتاد ادامه همان  1914نابود ،غارت و چپاول كرده است.و آنچه بعد از سال 

  رويكرد بود اما با ابعادي گسترده تر.
  اوين در انتها مي نويسد:

ز در تركيه همه اقدامات گروه داعش را محكوم مي كنند و نابودي آثار امرو
باستاني در عراق و سوريه را كاري غير انساني و وحشيگري مي دانند،در حاليكه 
درست يكصد سال قبل پدران ما با اعمالي بسيار شديدتر از آنچه داعش انجام مي 

  دهد ارمنيان را نابود كردند.
 

بايد براي به رسميت شناساندن ارمنيان  نيز مثل  آيا آذري ها
 قتل عام مردم تبريز,خوي توسط عثماني ها تالش بكنند؟

هم ميهنان ارمني فالت ايران بزرگ براي به رسميت شناساندن نسل كشي  
در كشور هاي متعدد جهان, توسط عثماني ها در طول تاريخ بسيار ارمنيان  فجيع 

سيده است كه آذري زبانان نيز همانند تالش و كوشش كرده اند آيا زمان آن نر
هم ميهنان خود براي ثبت تاريخ قتل عام وحشيانه مردم تبريز,خوس,سلماس و 

 اروميه توسط عثماني ها تالش بكنند؟
به گزارش تارنماي پايگاه خبري و تحليلي وطن خواهان,با توجه به نزديك 

ري عثماني,اكثر توسط امپراطوارمنيان  شدن, به صدمين سالگرد نسل كشي فجيع 
دولت و حكومت و پارلمان هاي كشور هاي اروپايي و آمريكاي و خاورميانه و.. 
اين نسل كشي را در سازمان ها و ارگان هاي دولتي و حكومتي خود به رسميت 
شناختند و از دولت نئو عثماني اردوغان خواستار به رسميت شناساندن اين روز در 

ننگ تاريخي و ضد بشريت كه در پيشاني  تاريخ كشور تركيه شدند,اين لكه
تركيه بر جاي مانده است, براي ادعاي هاي واهي و خيالي سياست مداران و 
دولت مردان اين كشور بسيار ضربه بزرگ و سهمگيني است,چرا كه هميشه 
سياست مداران تندرو و افراطي تركيه و بخصوص گروهك هاي فاشيستي 

تاريخ جعلي و اغراق آميز براي كشورشان  ساخت حال در   ”پانتركيسم“همچون 
  بوده اند.

كارنامه سياه تركيه و پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا در تقابل يكديگر 
هستند,يكي از شروط پارلمان اروپا براي پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا به 

توسط اين كشور هست,ولي اهداف نئو ارمنيان  رسميت شناختن نسل كشي 
ولت اردوغان مانع به رسميت شناساندن اين نسل كشي ميباشد,اردوغان عثماني د

كه آرزوي تشكيل امپراطوري عثماني نه با تكيه به تاريخ خود بلكه با حمايت از 
به سر ميبرد نميتواند اين نسل ” النصره و داعش“گروهك هاي تروريستي منطقه 

شدن نسل كشي ضد  كشي را به رسميت بشناسد چرا كه منجر به ثابت و شناخته
اين ضعف بزرگ ناشي از فشار هاي هم  .بشريت توسط امپراطوري عثماني ميشود

ميهنان ارمني و دولت ارمنستان منجر به واكنش هاي بسيار خنده دار اردوغان در 
منطقه شده است و سعي ميكند ضعف خود را با تحريك كردن روابط جمهوري 

ر را از روي خود كاهش بدهد و چشم ها را باكو و ارمنستان در منطقه قره باغ,فشا
وي  در سخنراني اخير اردوغان در يكي از شهر هاي تركيه .از روي خود بردارد

اظهار كرده بود كه بايد مردم ارمني ساكن منطقه قره باغ خانه هاي خود را خالي 
  .كنند!! و اين مطقه را به دست حكومت جمهوري باكو بسپارند

ا هم ميهنان ارمني تمام تالش و كوشش خود را به با تمامي اين گستاخي ه
خرج ميدهند تا بتوانند از تاريخ خود حفظ و حمايت الزم را بكنند,حال وقتش 
رسيده است و دارد ميگذرد كه اين حركت را نيز آذري هاي خطه غيورمردان 
آذربايجان نخست در ديار خود شروع بكنند و فشار را براي به رسميت شناساندن 

عام وحشيانه مردم خوي,تبريز,اروميه و سلماس در خود ايران و ديگر كشور قتل 
هاي جهان و مخصوصا تركيه,بياورند و قطعا با با شروع اين حركت از طرف 

  تمامي ملت ايران مورد حمايت و پشتيباني واقع خواهند شد
  آيا چيزي از قتل عام آذربايجاني ها توسط عثماني ميدانيد؟

  ايت داراي دو قسمت است:اين بخش نوشته س
    هجري 999عام و غارت شهر تبريز در  .فاجعه وحشتناك قتل1

هاي غربي قلمرو ايران، به ويژه منطقه قفقاز و  در طول دوره صفويه، بخش
جانبه سپاهيان عثماني قرار گرفت. در  آذربايجان، بارها مورد حمله و هجوم همه
مناطق ياد شده تصرف و تخريب و  اين تجاوزها، بسياري از شهرها و روستاهاي

هاي موجود در بيشتر منابع تاريخي  افراد بيشماري نيز قتل عام شدند. بنا به آگاهي
هاي سپاه عثماني، اين مردم غيور خطه  ايران و عثماني، تقريباً در تمام تهاجم

آذربايجان بودند كه در صف مقدم جنگ و ستيز با عثماني قرار داشتند. اوج 
ي مردم آذربايجان در مقاومت مردم تبريز در برابر تصرف اين شهر از گر ستيزه

سوي قواي عثمان پاشا، تجلي كرد؛ مقاومتي كه سرانجام به قتل عام هولناك 
كوشد تا به صورت  اضر ميمردم اين شهر توسط سپاه عثماني منجر شد. مقاله ح

موردي، كم و كيف تجاوز عثماني به قفقاز و آذربايجان و كشتار مردم تبريز را 
  در دوره شاه محمد خدابنده روشن سازد.

    
 در بيانيه اتحاديه اروپا چه آمده است

 

   

پارلمان اروپا با اكثريت آرا قطعنامه اي را تصويب كرد كه در آن از تركيه 
  را به رسميت بشناسد .ارمنيان  درخواست شده قتل عام 

ميليون  1,5) ، ما (پارلمان اروپا) در مقابل يانمندر يكصدمين سالگرد( قتل عام ار
ارمني كشته شده در امپراطوري عثماني اداي احترام ميكنيم ، و بر اساس اصول 
عدالت و همزيستي اروپا در مراسم بزرگداشت كشته شدگان قتل عام شركت 

خطاب ميكنيم كه به اين مراسم ميكنيم و به اعضا اتحاديه اروپا و شوراي اروپا 
  بپيوندند .

- 1915خود حوادث سالهاي  1987كند كه در بيانيه سال  پارلمان اروپا تاييد مي
سازمان ملل در مورد قتل عام   بر اساس معاهدات    امپراطوري عثماني را    1917

و انكار آن را  ها و محكوميت آنها به عنوان قتل عام به رسميت شناخته است
به عنوان روز   كند كه روزي  اين بيانيه همچنين پيشنهاد مي كند . ميمحكوم 

  جهاني مبارزه با قتل عام انتخاب شود .
همچنين در اين بيانيه آمده كه پارلمان اروپا از بيانيه هاي تسليت رئيس جمهور و 

  نخست وزير تركيه استقبال ميكند و آنها را به عنوان قدمهاي مثبت مينگرد .
را پارلمان اروپا به عنوان فرصت بسيار مناسبي ارمنيان  روز قبل عام يكصدمين سال

در همين راستا ادامه   ميبيند و به دولت تركيه توصيه ميكند كه به تالشهاي خود 
را به رسميت بشناسد و راه را براي آشتي دو ملت تركيه ارمنيان  داده و قتل عام 

همچنين به دو كشور ارمنستان و قوه قانون گذاري اروپا و ارمنستان هموار سازد .
كند كه به روند آشتي خود بدون پيش شرط ها ادامه دهند ، و  تركيه توصيه مي

  توافق هاي بدست آمده را به تصويب برسانند و مرز هاي بسته را بازگشايي كنند .
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  سخن ويراستار

به منظور تقسيم دنيا و چپاول  1914زماني كه جنگ جهاني اول در ماه اوت 
جان و مال ملل بي گناه توسط امپرياليستهاي جهاني و نيروهاي پرنفوذ پشت پرده 
سياست آغاز شد، هيچ كس غير از برنامه ريزان سياست جهاني نمي توانست تصور 

ي در تاريخ روي خواهد داد. كند كه كمتر از يك سال بعد بزرگترين فاجعه انسان
در ادامه روند جنايت پيشگي حكومت تركان عثماني، گويا تصميم دولت تركان 
جوان براين بود كه يك بار براي هميشه مسئله ارمني را به عنوان بخشي از مسئله 
شرق به زعم خود حل كند و در همين راستا دهشتناك ترين جنابت تاريخ، اولين 

ميليون ارمني ساكن ارمنستان غربي  5/1يعني كشتار بيش از  نژاد كشي سده بيستم
  د.  نماي(شرق آناتولي)، و مناطق مركزي و غربي آناتولي را سازماندهي و اجرا 

در باره قتل عام ارمنيان جامعه جهاني و حتي برخي تاريخدانان اطالعاتي 
فاجعه باعث  ندارند و يا دانسته آنها در حد بسيار ناچيزي است. عدم شناخت اين

شد فاجعه ديگري از همان نوع در جنگ جهاني دوم روي دهد و جان ميليون ها 
  انسان صرفا به علت يهودي بودن قرباني گردد.

همانگونه كه اشاره رفت، تركان جوان و كميته اتحاد و ترقي آنها اين فاجعه 
ند از طلعت ، سردمداران اين كميته عبارت بودندانساني را سازماندهي و اجرا نمود

پاشا، انور پاشا، جمال پاشا و ديگران. مغز متفكر كميته همانا نفر اول بود. پس از 
جنايت بر «دادگاه نظامي استامبول همه آنان را به جرم 1918اتمام جنگ در سال 

به مجازات اعدام محكوم كرد لذا اين حكم در مورد اكثر آنها اجرا » عليه بشريت
لت ارمن چند وجدان بيدار دست به اقدام زد، و اين نشد تا اينكه از درون م

تكاران را به سزاي اعمال خود رسانيد. مهمترين اين وقايع ترور طلعت پاشا ايجن
دست سوغومون تهليريان تنها ه وزير امور داخله و سپس صدراعظم تركيه ، ب

  بازمانده خانواده خود در جريان قتل عام بود. 
 11روز  هنگامي كهچنين اقدامي بزند زيرا تهليريان مجبور بود دست به

جنگ به پايان رسيد، ارمنيان نيز انتظار داشتند مسئوالن نژادكشي  1918نوامبر 
مجازات گردند ليكن عكس العمل آنها (انگليس، فرانسه، آمريكا) نشان داد كه 
ايشان قصدي براي اين كار نداشتند و برعكس جنايتكاران تركان جوان را در 

  آتش خشم انتقامجويي ارمني مورد حمايت قرار دادند.برابر 
خيابان  17طلعت پاشا در مقابل خانه شماره  1921ماه مارس  15روز 

هاردنبرگ شهر برلين آلمان به ضرب گلوله سوغومون تهليريان به قتل رسيد و 
  پس از دستگيري توسط پليس صريحا به عمل خود اعتراف نمود.وي 

در برلين انجام شد. اين  1921و سوم ماه ژوئن محاكمه او روزهاي دوم 
محاكمه در واقع به عنوان محاكمه سردمداران تركان جوان و محكوميت قتل عام 

ابي مي گردد. پس از دو روز بازجويي و شهادت گواهان و جرو ــــــارمنيان ارزي
بحث هاي مفصل حقوقي و پزشكي و تاريخي هيئت منصفه راي به تبرئه تهليريان 

  اد.د
به دستور هيتلر از برلين به استامبول منتقل  1943بقاياي جسد طلعت در سال 

شد و طي مراسم رسمي حكومتي و نظامي در تپه آزادي آن شهر به خاك سپرده 
شد تا آن دسته از هموطنانش كه طرفدار جنايت و زور هستند با ديدن آن افتخار 

هر بار نگاه بر مقبره او احساس كه داراي وجدان انساني هستند با  كنند و آنان

  شرمساري نمايند.
علي رغم مطالبي كه حقوقدانان و وكالي مدافع در جلسه دادگاه در تبرئه 
آلمانيان از همدستي با تركان جوان عنوان كردند، امروزه پرواضح است كه 
دولت هاي آلمان مسئوليت مستقيم در اين جنايات داشتند و تا امروز در صورت 

  ري از حس انسانيت موظفند رسما از ملت ارمن عذرخواهي كنند.برخوردا
دولت امروزي تركيه نيز با انكار تمام شواهد و مدارك و حتي اسناد دادگاه 
استامبول، از پذيرش قتل عام ارمنيان سرباز مي زند زيرا به نظر نگارنده سطور 

  عبدالحميدها است.هاي ددمنشانه تركان جوان و سلطان  ادامه دهنده همان سياست
جامعه و وجدان بيدار بشري وظيفه انساني در شناختن رنجها و مصيبت هاي 
ملل ديگر يعني صفحات سياه تاريخ بشري به عهده دارد. اسناد دادگاه محاكمه 

و فارسي ، سوغون تهليريان تا كنون به زبانهاي آلماني، انگليسي، فرانسه، ارمني 
   .اسپانيولي ترجمه شده است

انسان هاي امروزي براي جلوگيري از رويداد فجايع انساني در هر نقطه از  ما
جهان هيچ راه ديگري جز شناخت تاريخ و محكوم كردن رويدادهاي وحشتناك 
گذشته نداريم. مادام كه اينگونه وقايع بي كيفر باقي مانده باشند، رويدادهاي 

  اكان تكرار مي گردد.ـــــديگر از همين نوع كم
ي كه اكنون به نظر خواننده گرامي پيشكش مي گردد گوشه و نمونه داستان

كوچكي از جتايت اعمال شده توسط تركان و كردان (كردان رسماً از ملت ارمن 
عذرخواهي كرده اند)    در قبال ارمنيان است كه هويك وارتوميان نويسنده نامي 

به فارسي  آن را ريانازاقشيوا نگاشته و خانم آرمينه  يارمنستان آن را به زبان
   ردانيده است.گبر

باشد كه روزي پليدي ها و زشتي هاي ددمنشانه از جوامع بشري زدوده 
   .شود

  ترجمانيادداشت 
را خواندم، بار »  گر فراموش كني، نفرينت كنم«پس از اين كه كتاب 

داستان بر دوش نويسنده اين كتاب گذاشته بود و سنگيني را كه قهرمان 
اي از سنگيني اين بار كاسته درخواست نويسنده مبني بر اينكه با هر خواننده

خواهد شد مسئوليت ترجمه اين داستان را به عهده گرفتم و به عنوان عضوي از 
- صدمين بار فرياد آن بييكجامعه ارمني و بشريت وظيفه خود دانستم كه براي 

اند و خواستار برقراري عدالت بودند، قتل عام شده 1915اهاني را كه در سال گن
  به گوش جهانيان برسانم.

ميالدي برابر با يكصدمين سالگرد نژاد كشي يك و نيم ميليون  2015سال 
بدست دولت تركان عثماني است.  تركان جوان با برنامه  1915ارمني در سال 

يان از خاك آبا و اجدادي خود، ويراني خانه و ريزي قبلي اقدام به اخراج ارمن
كاشانه آنها، تصرف ميهن ارمنيان، كشتار روشنفكران و ملت ارمني و در پي آن 
آواره ساختن بازماندگان رهايي يافته از كشتار و پراكندگي آنان در سراسر گيتي 

 هاي پياپي تركيه، امروز نه تنها گناهكردند.  حقيقت تلح آن است كه دولت
-گيرند بلكه بطور كل نژاد كشي ارمنيان  را انكار مياعمال خود را به گردن نمي

كنند و حتي سعي بر نابود كردن آثار فرهنگي و تاريخي ارمنيان دارند تا نشاني از 
آنها در خاك وطنشان (ارمنستان غربي) باقي نماند. دستان دولت تركيه نه تنها به 

- ملتهايي كه در امپراطوري عثماني زندگي ميخون ارمنيان بلكه به خون ديگر 
كردند بدون در نظر گرفتن مليت و مذهب آنها نيز آغشته است،  كشتار يونانيان، 

  تازيان، صربها، آشوريان و جز اينان.  
اين كشتارها با قصاوتي غير قابل تصور انجام گرفت و بدترين، غم  

هبران اين نژاد كشي انگيزترين و چندش آورترين قسمت آن اين بود كه ر
ديوهايي چون خود را ملبس به لباس روحانيت كرده زير نقاب خادمان خدا چنان 
اعمالي را انجام دادند كه از عهده يك روحاني واقعي و يا غير روحاني متدين 

  خارج است. 
متاسفانه در طول داستان، قهرمان كتاب بطور مستقيم يا غير مستقيم بارها با 

گير يا مواجه شده است. بنا بر متن داستان اعتقادات مذهبي هر چنين افرادي در
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هاي ها و انديشهكس گرامي است و هرگز كسي به خود اجازه ناسزاگويي به دين
  ديگران را نبايد بدهد. 

اگر با نگاهي واقعبينانه، بدون تعصب و پيش داوري داستان را مورد مطالعه 
عملكرد تركان و كشتاري كه آنان انجام شويم كه بي گمان قرار دهيم  متوجه مي

اند مد نظر است و همانگونه كه بسياري آگاهي دارند، در زمان كشتارها و داده
تازي و ايراني بودند كه به بازماندگان  انپس از آن، در وهله نخست اين مسلمان

  سياه بخت ارمني پناه دادند.  
گر اين مان نظارههاي بزرگ وقت و دنياي به اصطالح متمدن آن زدولت

كشتارها بودند ولي سكوت اختيار كردند و عامالن مجازات نشدند. همين امر 
باعث تكرار و ادامه كشتارها شد از جمله: كشتار يهوديان در زمان جنگ جهاني 
دوم، كشتار مردم كامبوح به دست خمرهاي سرخ، كشتار مردم رواندا، كشتار در 

به دست نيروهاي آذري جمهوري آذربايجان چين،  كشتار ارمنيان در قراباغ 
)، عمليات خونخوارانه و وحشيانه 2014دروغين و حتي امروز (از اواسط سال 

گناه هاي دست نشانده دولت تركيه كه مردان، زنان، پيران و كودكان بيداعشي
بيشماري را كشته و يا از خانه و كاشانه خود آواره نموده و راهي سرنوشتي 

ند.  اگر مدارك و عكسهاي موجود نژاد كشي ارمنيان و كشتار افراد نامعلوم كرد
ها فقط با گناه سوريه و عراق را از نظر بگذرانيم متوجه تشابه بيش از حد صحنهبي

  شويم.  تفاوت زماني آن مي
هر نژاد كشي، بدون در نظر گرفتن عاملين و قربانيان آن، جنايتي است عليه 

شوند. بنابراين ها شامل مرور زمان نميات و نژاد كشيكل بشريت. كشتارها، جناي
زمان آن رسيده كه كل بشريت با قاطعيت تمام چنين اعمالي را محكوم كرده، 
خواستار اشد مجازات عاملين و التيام زخم باقيمانده بر روح و جسم قربانيان باشد 

  تا از تكرار اين جنايات جلوگيري شود. 
را شود و زخمهاي ملت ارمن التيام يابد تا به اميد روزي كه عدالت اج

آرامش واقعي خود را بدست  "يگانه روح يك و نيم ميليون ارمني قتل عام شده"
  آورد. 

  يشگفتار نويسندهپ
 بدست  ارمنيان داستاني كه خواهيد خواند زندگينامه زني است كه از كشتار 

  جان سالم بدر برد.   1915جوان در سال تركان 
 دور از  بود يا بر تن و روح خود حس كرده و ديدهكه او  رويداد هايي

و رفتارهايي كه در آن  كردار ها . است يسالم انسانعقل  خارج از هر  تصور  و
و مسيحيان ديگر انجام دادند باوركردني  ارمنيان  برابر عثماني در تركان    ها سال

  نيست.
مسئوليتي بس بزرگ  برابركرد و مرا در  بازگوش را برايم و آن زن داستان

بود.  من مجبور به اداي دين خود بودم  او نگاشتن داستان همانا قرار داد و آن
نفرين بودم.  او خواستار سبك كردن بار سنگين انتقام  سزاواراو  گفتهوگر نه به 

به ابديت روحش در آرامش كامل  تاميليون ارمني و مسيحي قتل عام شده بود دو 
  بپيوندد.

 سنگيني گرامي ، خوانندهمن اين داستان را نوشتم و اميدوارم كه اكنون 
سان تحمل اين بدين شود.  نهاده است با من سهيم بر دوش من  آن بانوكه باري را 

و هم براي خواننده و هم دو ميليون قتل عام شده  هم براي نويسنده درد بزرگ
  .خواهد بود تر و مسيحي آسانارمني 

به حقيقتي تلخ پي  آلماني ييلمي را تماشا كردم كه در آن زنف چندي پيش
بسياري  كار اجباري هاياردوگاهيكي از رييس به عنوان  ، نازيست اوبرد كه پدر

صادر  دست خود كشته و  فرمان كشتن شمار زيادي راا را باز اسيران جنگي 
 .  زنبوداين حقيقت  گواهدست آن زن رسيده بود ه هايي كه ب عكس .بودكرده 

را در بغل  اشسر مادر تير باران شدهاي كه شش ساله كودك«آلماني گفت: 
ازت  .تو خونسردانه او را هم با يك تير خالصش كرديگريه مي كند، گرفته و 

انه زن با فرزندش خ  ».كنممن براي هميشه تو را ترك مي تو  هيواليي،  متنفرم.
خواهم كه فرزندم نمي«  اش منع كرد.ديدار با نوهرا از و او  پدري را ترك كرد

   ».در خانواده يك آدمكش بزرگ شود
زن ترك را  يك توانپيش آمد.  از خود پرسيدم آيا مي پرسشيبرايم   

خنده دار  بلكهغير قابل تجسم   .. اين برايم نه تنهاتصور كرد. قهرمان فيلم جاي ه ب
-نظر ميه جوان بسيار ناچيز ب تركان   اعمال در مقايسه با  آن فاشيست عمل . بود

  پدر خود را متهم شناخت و تركش كرد. قهرمان فيلمحال  ناي بارسد.  
عثماني تنها اقدام به كشتار نكردند بلكه همواره تمام خالقيت خود را  تركان 

از  نخود بيابند.  آناديد براي شكنجه بيشتر قربانيان ج بردند تا روشيكار ميه ب
آري،   ..بردند.ها لذت مي درد، رنج و  عذاب انسان اجراي اين اعمال و تماشاي

هيچ  هم بدين دليل ...شيوه استروش تغذيه خونخواران و شياطين به همين 
 قهرمانشبيه  كم و بيش چنين شخصيتي حتي نمي تواندوجه  هيچه هنرمند تركي ب

حتي  به فكرش هم خطور نخواهد كرد  يزن تركهيچ  زيرا، را پديد آورد فيلمآن 
اي پسر است يا املهـكه جنين زن ح خاطر شرط بندي بر سر اينه پدرش را ب تا

  محكوم كند. كرده است، مقصر بشناسد و رحمي تمام پاره دختر، شكم او را با بي
  

  كنمنفرينت    ،گر فراموش كني
در ميدان دهكده از تاكسي پياده شدم.  همه جا سوت و كور بود.  آنجا 

   مردي كه انگار منتظر كسي باشد ايستاده بود.
  اش كجاست؟شناسيد؟  خانهخانم نانه را مي پرسيدم: 

  است.  تهفته است كه منتظر يك  مرد با لبخند گفت:
هفته تمام،  شناختم. ولي يكاز جوابش يكه خوردم. من خانم نانه را اصالً نمي

كرد.  فقط يك ديدم كه مرا پيش خود دعوت مي هر شب خواب او را مي
 من در انتظار  هفته است كه گويد كه آن خانم يكخواب بود، ولي اين مرد مي

  .است
 داند كه شما قرار  بود بياييد.نانه مي . نيدكتعجب ن آن مرد با لبخند گفت:
  اسمم آندرانيك است.  ،نتيجه ايشان هستم من .خودش شما را احضار كرد
.  نيست. مگر يك خواب بيشتر نبود. دنيا واقعاً قابل درك بيشتر دستپاچه شدم

  لحظه بعد چه اتفاقي خواهد افتاد. يككه توان حدس زد نمي رگزه
، ممكن بود كه يآمدبيا برويم اگر ديرتر مي  او آستينم را كشيد و گفت:

  . بينيمهمديگر را ن
در  اي دو طبقه شديم.دنبال او راه افتادم. از يك درگاه نيمه باز وارد خانه

   طبقه اول روي تخت چوبي، زن مسني خوابيده بود.
  ماره (مادر) بيدار شو، او آمده است.: آن مرد گفت

 ه منرا برمقش بي نگاهو  بلند كرد اش زن سرش را به آهستگي از روي سينه
  :گفتدوخت و 

   خسته شدم. تآمدي، بنده خدا. از انتظارچرا نمي - 
 ، آري همان زناز تعجب بيشتر دستپاچه شدم .سالم كردم شدم ،نزديك 

صورت پر چين و با همان هيچ اشتباهي نبود بود كه در خواب ديده بودم.  مسني
اده مانده بودم. تهمانطور ايس ... و با سن نامشخصشرمق چشمهاي بي ،چروك

توانستم حواسم را متمركز آنقدر عجيب بودند و نامهفوم كه نميها تمام اين گفته
بودم شده ه و ناراحت در خواب ديد او را آنقدرتمام يك هفته در عرض كنم. 

تصميم گرفتم به اين ده بيايم. برايم مهم نبود كه مورد تمسخر قرار  سرانجامكه 
بگيرم، يا اقدامم احمقانه محسوب شود. حال معلوم شد كه همه چيز واقعي بود.  با 

با ارتباطي .  من چه واقعيتشد.  اين خواب بود يا اينحال همان سوال تكرار مي
   توانم داشته باشم.اين زن مسنِ ناشناس مي

  دوباره شروع به صحبت كرد:او 
تواني است مي اسمم نانه ـ االن چند سالم ـ چهارده ساله بودم 1915در سال ـ  

  حساب كني...
  جواب دادم: ـ صد و بيست سال

با وجود اين بار  م،ستتواننمي رفتم وليبه آن دنيا مي دـ خيلي وقت پيش باي
 بايد اين بار را از دوش من توبار دنيا بايد در دنيا بماند.    ..سنگين مقدور نيست.

  دور شوم.، بتوانم من فارغ از اين بار، تا بر دوش خودت حمل كني و يبردار
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    من شد و گفت:   شگفت زدهاو متوجه نگاه آن زن خيره شدم.   انبه چشم
دهي.  ملت ما  و به نسلهاي آينده انتقالبنويسي ـ تو را انتخاب كردند تو بايد 

فرقي هيچ براي دنيا  ،اندكار كردهه با ما چ نكند كه تركا شهرگز نبايد فرامو
  فراموش كنيم.. اصالً خيالش هم نيست... ولي ما نبايد ..داردن

   :ادامه داد و نفسي تازه كردبعد از يك مكث كوتاه  
موضوع شان بر آن است كه الزم نيست درباره اين ـ هستند افرادي كه عقيده

توانيم همچنان صحبت كرد.  بهتر است كه فراموش شود... ولي چطور مي
توانم توجه نكني من نمي فراموش كنيم... اگر فراموش كنيم، اگر به حرفهايم

شوم.  هنوز  آسودهي را از دوش من بردار كه تبميرم... كمكم كن و اين بار لعن
كشته فجيع ها زن و مرد و پير و جوان و كودك كه با آن وضع  فغان آن ميليون
- تواند خون ريخته شده بيزند و نميشود، هنوز خاك فرياد ميشدند شنيده مي

تواند ندارد اگر مردم سكوت كنند، خاك نمي يفرق ..ناهان را هضم كند.گ
دهد با به وجودش ادامه ميدنيا . زند. خون ريخته شده فرياد ميبماندساكت 

آيد كه زخمي در درد ميه مشكالت خودش، هيچ توجهي هم ندارد.  قلب كسي ب
  آن دارد.

و او با صداي نيمه خاموش ولي دلنشينش شعري را خواند كه تا آن زمان 
  :مددر جايي نخوانده و نشنيده بو گاههيچ

  
  صد سال گذشت

  از اندوه سيه روزي ارمني
  كماكان دنيا طعم آدميت را نچشيد

  .ستا رك قصاب همان ترك باقيو ت
  

  فرياد خون كودكان
  كماكان در بيابانها باقيست

  ديوانه  (Deir ez-Zor) 1ديرالزوراي 
ستا مردگان هنوز هم در قلب تو باقي آه.   
  

اي غبار درد چشمهايش را پوشاند، از ته قلب آهي كشيد و براي لحظه
  :حركت ماند و ادامه دادچشمهايش را بست و بي

توان انسان ناميد.  او درست است موجودي دو پا است پسرم، ترك را نميـ 
ولي از بيخ و بن اشتباهي بيش نيست.  بذر ناسالمش بر حسب اتفاق بر زمين افتاده 

انجام داد هيچ حيوان  ارمنيان  روئيده است.  اعمالي كه او با  علف هرزو مثل 
  د.ادام نميـاي در حق همنوع خود انجدرنده

توان همه اين فجايع را آنها ما را كشتند و وطن ما را تصرف كردند چطور مي
  ..فراموش كرد.

و شروع به تعريف خود را  روي تشكي كه نشسته بود جا بجا كرد  و نانه
  داستان زندگيش كرد.

    
متولد  (Shogh) بنام شوق روستاييدر   (Van) 2من در واليت وان  

ي بود كه بر دامنه يما همانا بهشت روستايآنجا زندگي كردم.  و تا چهارده سالگي 
از قلب  پهن شده بود. هاي مرتفعبين تپهو   (Dzaghkants) ســتزاغكانكوه 

و به رود گذشت ما مي ميان روستايكوههاي اطراف رودي جاري بود كه از 
رسيدن جريان پر خروش رودخانه به هنگام  پيوست.مي (Aradsani) آرازاني

با راحتي هاي ده شد كه پسر بچهگرفت و آنقدر عمقش زياد ميبه دهكده آرام مي
خيلي در تابستان  ها رفتند، گاوميشدر آب شيرجه مي ي اطرافهااز صخره

 و پشه و مگس را از خود دور مي كردند. نشستندراحت وارد آب شده در آن مي

                                                            
كه تعداد بي شماري  واقع شده است فرات نام استاني در  مرز سوريه و عراق و در كرانه رود . 1

توان پيدا در آنجا جان سپردند كه تا به امروز  باقيمانده استخوانهاي را ميارمنيان  آوارگان قتل عام
  كرد. 

  يكي از واليت هاي ارمنستان غربي  2

رون ـــــنشستند.  ماهيان از آب به بيها مينهاي آ نوبه خود بر شاخه پرندگان هم ب
- هاي آنها انعكاس پيدا كرده مي جهيدند و نور خورشيد بر روي پولكمي

  ..درخشيد.
 دسال زيبا بودند.  هنگام زمستان برف سنگين و سفي هاي م فصلدر ده ما تما

مملو از گلهاي  هاي اطراف ها و كوه پوشاند.  در بهار دشتهمه اطراف را مي
در امواج سبز خود پنهان  ها را ها شكوفه كرده و خانه . باغندشدرنگارنگ مي

  كردند.مي
آمدند و فضا را از با شروع فصل بهار پرندگان بسياري به سوي دهكده ما مي

ساختند. همه و همه در فصل بهار انگار از خواب آهنگ و آواز خود لبريز مي
هاي  كردند. دامداران به كوهشروع مييت خود را لزمستاني بيدار شده و فعا

رفتند.  در رودخانه آنقدر ها مي و برزگران براي كشت و كار به دشت زاغكانتس
  ماهي بود كه مردان دهكده حتي با دست قادر به صيد آنها بودند.

نقدر زياد بودند كه از زنبورها آ و درندگان. حيوانات ،مردم. ودندهمه سير ب
  رسيد.ام ميمشه ها بوي عسل بصخره

ها مراسم راست دهكده كليساي ده قرار داشت.  يكشنبه سمتبلندي  بر باالي
مامبره  پدرشد.  شد. سرودهاي مذهبي خوانده ميبرگزار مي مذهبي

(Mambreh)   ، كرد و براي مردم  خداي بزرگ را ستايش مي كشيش كليسا
  نمود.دهكده طلب آمرزش مي

كردند. با عشق و صفا زندگي ميدر اين بهشت فرشتگان آسمان  مانندمردم 
تابستاني، افرادي كه به بلنديهاي اطراف رفته بودند به ده باز  هاي با اتمام فعاليت

شد.  از هر سوي دهكده صداي زورنا و ها شروع مي گشتند و فصل عروسيمي
  كردند.شد و مردم بطور جمعي در مراسم عروسي شركت ميشنيده مي دهل

هنرمندان و  ،نادري بود كه مدرسه و گروه كُر روستاهايآن ا از دهكده م
هاي هاي طوالني زمستان مردم در يكي از خانه خود را داشت. در شب گويانقصه

  كردند.شدند و به حكايتها و آوازها گوش ميمع ميـــدهكده جاهالي 
وش خود ـوي خـا بـيده بود كه بسهاي رآخر تابستان و اول پاييز زمان ميوه

  ..كردند.  به لطف خداي بزرگ همه چيز فراوان بود.فضا را پر مي
ها دود به هاي تمام خانهدر آخر پاييز و با شروع فصل سرما، از دودكش

شد.  همه اهالي براي آرامش و خوشبختي خود شكر خدا را طرف آسمان بلند مي
  آوردند.بجاي مي

.  چهار عمو، سه عمه و از طرف مادري نيز ما خانواده بزرگي بوديم
هاي خود قسمت اعظمي از زيادي داشتيم.  آنها با فرزندان و نوهخويشاوندان 

  دادند.اهالي دهكده را تشكيل مي
رفتم.  با عشقي كه به تحصيل داشتم، مادر و پدر در آن زمان من به مدرسه مي

را به من داده بودند.   )امروزي استامبول( قسطنطنيهقول ادامه تحصيل در دانشگاه 
اي واقعي بود. زيبا، تحصيل كرده و فرشته  (Astghik)يكغمعلم ما خانم آست

  داشتم.مي خوش قلب. در دنيا او را بيش از هر كس دوست 
-دهكده ما در كمال آرامش، زندگي بهشتي خود را مي 1915تا سال شوم 

له اول اخباري در مورد هو همه چيز عوض شد. در در اين زمان گذراند.  ولي
كس باور كردني  .  براي هيچبه جريان افتاد ارمنيان  شروع جنگ و آزار و اذيت 
. تا زماني كه فقط داردقوانيني  كهكردند دولتي هست نبود چرا كه همه فكر مي

تواند در حق كه انساني مي بپذيريمتوانستيم رسيد نميميبه گوش اخبار مختلف 
هاي سياه نزديك زددمنشانه داشته باشد. ولي كم كم رو چنيني رفتارانساني ديگر 

ام افراد مشدند.  يك روز ژاندارمهاي ترك سر رسيدند و مشغول جمع آوري تمي
مبرم  نيازي  آنها شروع جنگ جهاني و جوان، سالم، قوي و پركار ده شدند.  بهانه

كشور به سرباز بود. در آن زمان تعداد بسيار معدودي موفق به فرار از دست 
  هاي اطراف پناه بردند. ها يا جنگل ها شدند. آنها به كوه ژاندارم
ها  ها و دشت مردان، زندگي دهكده ما كامالً  تغيير يافت.  باغ دور شدنبا 

بار رسيده روز به روز خالي شدند.  ده ما به يك مادر سوگوار شبيه بود.  اخ
  شد.تر ميوحشتناك

ول شب ـها فرار كرده بودند فقط در ط كوه از دست عسگرها بهرادي كه ـاف
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به پدر من هم رفتند. ها مي و قبل از صبحدم دوباره به كوه آمدندميها ه خانهـب
بوسيد گشت همه ما را ميمي ازبه خانه ب پنهاني  هر شب و ها پناه برده بود كوه

خيلي وقتها آه  مشد.  مادربه صحبت طوالني مشغول مي خلوت در مسپس با مادر
  كرد.كشيد و گريه ميمي

با  ي خودو روستاها شهرهارا از  ارمنيان  اخبار رسيده حاكي از اين بود كه 
باور نمي  اين اخبار را  ند.راند مي ها سوي بيابانه اعمال زور اخراج كرده و ب

نحوي نجات پيدا ه همسايه  ب كدهده گروهي از اهاليروز  اين كه يك كرديم تا
همه در   هر آنچه بر سرشان آمده بود تعريف كردند.و  فرار كرده بودند كرده و

و  گشتندپناه بذده بودند بازها  كوه بهمردان كه  تعداد معدودي ازوحشت بودند. 
رسيد كه در مقابل ظر ميــــمشكل به ن. كننددفاع خود  كدهده تصميم گرفتند از

براي  و همراهي مي شدند كرد و ترك اوباش توسطكه هاي ترك  ژاندارم
ولي  .كم نفرات هم با تعداد آن ،كنند ايستادگي بتوانند ،بودند آمده غارتگري

مبارزه و دفاع از در راه  باختندبايستي جان ميمردان ما تصميم گرفتند كه اگر مي
  مردم بي گناه خود باشد. 

ما نزديك  كدهه دهفراوان ب باسرعت ژاندارمهاي سواره كه نكشيد طولي
و توده  گذاشتندجا ه بگرد و خاك پشت سر خود ابري سنگين از شدند و 
  خزيد.دهكده مي سويماري به  ماننده نظام سواره از پشت سر نيز چپاولگر
ها رفته و به طرف گرد و  ، كوچك و بزرگ روي پشت بامكدهن دهاساكن

او و آمرزش خداي بزرگ  ، ان روستااميد آنها تنها  مرد . خيره شده بودندخاك 
بزرگ  خدايو از  مردان ده در كليسا مشغول دعا بودندپيركشيش مامبره و  بود.

 برابربتوانند در تا مي كردند طلب نيرو و قدرت فراوان براي مردان رزمنده ما 
  دشمن ايستادگي كنند.

دهكده ما و  بين او در ضمن رابط بود. مپدر كدهده عمليات دفاعي دهنفرما
د.  حتي از اول يرسانجا به دهكده مي را از آنها شهر وان بود.  اخبار و دستور

رسيد، مردان دهكده در خانه ما گرد فصل بهار كه اخبار از اطراف به گوش مي
هاي  ريزي دولتاخبار جنگ، برنامه چونهاي مختلف  هم آمده و در باره موضوع

  كردند.بزرگ، سرنوشت ملت ارمني و دهكده كوچك ما بحث و گفتگو مي
و  انتظار مقابله را  به طرف دهكده در حركت بودندبا سرعت  نتركا
  نداشتند. 

 به ياد داشته باشم.  ناگهان ورويداد ها را  بخوبي  بتوانم سن من آنقدر بود كه
-سوار گوش رسيد.ه بشديد تيراندازي مهيب انفجار و  صداي طور غير منتظرهه ب

كه از پشت  جمعيت اوباشي.  غلتيدندزمين  به  هاي ترك سراسيمه از اسبان خود
 زمين هآنهايي را كه بحفظ كند و  عادل خود رانتوانست تدر حركت بود  نسر آنا

و  ارمنيان  . صداي شادي ان مي گريختندـــــــــهراسافتاده بودند لگدمال كرده 
با شادي فراوان شاهد  هم آميخته بود.در  نجيغ و دادهاي وحشت زده تركا
موفق زودي ه رسيد كه ببه نظر مي .بوديم نغافلگيري و ترس و وحشت تركا

  ايم.پيروز شده يا اصالً خواهيم شد
براي مدتي طوالني ادامه داشت. آنهايي كه به  نوضعيت نابسامان تركا

كردند ولي بطور سنگر گرفته و شروع به تيراندازي بودند وضعيت عادي برگشته 
از  .روز كوتاه بهاري به پايان رسيدتسلط بر اوضاع نشدند. ديگر موفق به كلي 

صرفه ها گلولهدر مصرف بايستي زيرا مينشد تيراندازي ديگر  ارمنيان  سنگرهاي 
- ميدهكده ادامه  ن كماكان به تيراندازي به سويولي تركا مي كردند جويي
  دادند.

گشتند.  از پيروزي خود خرسند بودند بازهان با پدرم به خانه ما دتمام فرمان
 ارمنيان  نگران بود. هيچ خبري از شهر وان نداشتند و واضح بود كه  مولي پدر

  توانستند براي مدت طوالني مقابله كنند.نمي
چيد و ما مادرم ميز را مي. شنيديماز اتاق پهلويي ميما صداي صحبت آنها را 

  :گفت مپدر زد.مي را براي كمك صدا 
خواهد شد ما بايد اقدامات بعدي خود  كدهپس فردا دشمن وارد دهيا فردا ـ  

  را مشخص كنيم. 
  :يكي از مردان گفت

نجا كه امكان فعالً  تا آ. گيريمميتصميم  در زمان خودش، ـ به اميد خدا  
  دارد بايد بجنگيم.

  يكي ديگر پيشنهاد كرد: 
  به شهر وان بفرستيم تا اخبار جديد را بياورد. را ـ يكي

  پدر گفت:
آيد.  آنها ـ فايده ندارد چند روزي است كه اخبار جنگ از هر طرف مي  
  هم فكر كنند.  مانه وقت و نه امكانات كافي دارندكه درباره  فعالً

و   ديگر تا تفنگ.  اگر ده نداريمكافي  دهيم ولي فشنگبه دفاع ادامه مي - 
  داديم.داشتيم به جنگ ادامه ميمي گلوله كافي 

از روي جنازه  بايد تركها .دهيمـ هر چه باشد تا آخرين نفس به دفاع ادامه مي
  شوند.  ده  د و واردونما رد ش

چيد همچنان آه و ناله مادر كه براي آنها ميز مي .گفتگوي آنها ترسناك بود
  :كردمي

  كشيد. و بر روي خويش صليب مي . كن مان ـ مريم مقدس تو كمك
  ده را خارج كرده و به وان منتقل كنيم.   مردمِـ 

  : گفت ي زد و پدر لبخند
  شويم.اگر از ده خارج شويم سريعاً  محاصره و كشته مي  ـ

  آن مرد با پافشاري گفت:
  چطور؟ ـ اگر شبانه باشد

  يكي ديگر مخالفت كرده و گفت: 
  ؟ـ زن و بچه و مردم مسن را چطور خارج خواهيم كرد

كس شروع به  خوراكي روي ميز چيده شده بود ولي هيچاز هاي پر  بشقاب
    خوردن نكرده بود.

  احساس پيروزي ديگر از بين رفته بود. 
  يكي از آنها اظهار كرد:

  كنيم.يـشويم. حداقل سعي خود را مـ فرقي ندارد در هر حال كشته مي 
  با ناراحتي گفتند:  انمرد

  همه را به كشتن مي دهيم. ه غير ممكن است.نـ 
  :مردان آه از سينه برآوردند

  اين مصيبت است... ـ  
   و حيا گفت:  غذا سرد مي شود بفرماييد. شرمندگيم با مادر

آنها را به خوردن شام دعوت كرد.  آنها شروع به خوردن كردند و پدرم 
  پدر نظرات همه آنها را شنيد و آخر سر گفت: را ادامه دادند. شانصحبتهاي

بايد با افتخار بميريم.  همه دست  اگر قرار است كشته شويمام، ـ فكري كرده 
  خوردن كشيدند.از 

هم اسلحه و هم گلوله كافي بدست  ، كنيم اگر موفق شويمميـ شبانه حمله 
  آوريم.مي

  يكي از مردان گفت: 
  آتش روشن كرده و منتظر ما هستند.ـ ولي آنها 

اصالً  منتظر ما استراحت مي كنند و چرتكي مي زنند. ـ قبل از سپيده دم آنها 
  ..نيستند.

  هيچ چاره ديگري نبود، همه موافقت كردند.
  گفت: مپدر ،وقتي خوردن نهار به اتمام رسيد

برم. مينيد من آن گروه را با خود از جوانان يك گروه ده نفره آماده كـ  
كنيم.  همه چيز بايد در سكوت حمله ميو خنجر  سالح دستي... با فقط با خنجر

  انجام گيرد. كامل 
كردند كه خودش اقدام نكند ميمردان ديگر موافق نبودند. پدر را راضي 

  موفق نشدند.  اما ،زيرا فرمانده همه آنها بود و اميد دهكده
ها سگ پارس .دتوانست بخوابنميهيچ كس پدرم بيدار بود و در انتظار. 

- فضاي ده را پر كرده بود حتي آنها نيز نزديك شدن لحظه شوم را احساس مي
همه ما هايش را در زير بالهاي خود نگه داشته مرغي كه جوجه مانندكردند.  مادر



 

 

 8رويه-نامه لويسماه

  1394ماه  رديبهشتا 198ه شمار

 سپيده دمكرد.  همه از ترس كز كرده و منتظر مي مانرا در آغوش گرفته و آرام
  .بوديم

كرد و برگشت من  يقبل از رفتن در درگاه مكث. از سپيده دم پدرم رفت پيش
و  ايستاده بود مكه خوابيده بودند بوسيد. مادررا و  برادرانم و خواهران كوچكم 

اي را كشيد، پدر او را نيز بغل كرد و در سكوت خارج شد او هيچ كلمهانتظار مي
 نداشت.  ممكن است ميايي هيچ معنكرد بر زبان نياورد، اگر چيزي هم بيان مي

روز ك در عرض ي. » ها خوب مراقبت كناگر بر نگشتم از بچه«خواست بگويد 
  همه چيز مفهوم خود را از دست داده بود.

كرد. زماني كه پدرم رفت و در تاريكي شب  بدرقهمادرم در سكوت او را 
  ناپديد شد او روي صورتش صليب كشيد و با صداي آهسته گفت:

من به آغوش مادر رفتم و بي  اي مريم مقدس بزرگ از او حمايت كن. ـ 
مرا بغل نگه داشته بود صدا شروع به گريه كردم. مادر كه به زور اشكهاي خود را 

  كرد و گفت: 
   گريه نكن عزيزم خدا بزرگ است.ـ  

شد. از دور فقط  ترسنگينپس از رفتن پدر انگار زمان متوقف و سكوت 
- بگوش مي رسيد كه هر از گاهي با صداي مرغ شبانه قطع مي دشمن فرياد هاي

  شد.  
كرد كه حامي گرفت تمام وقت از مريم مقدس خواهش ميمادر آرام نمي

  پدر باشد.
   اي مريم مقدس نگهدار او باش...ـ  

شروع  نتركا .شد زمان را تخمين زد.  ناگاه شلوغ شدچقدر گذشته بود نمي
بيرون دويديم ولي در تاريكي چيزي گي هم .به تيراندازي و داد و فرياد كردند

اي كه از ها و جرقهروبروي دهكده سوسوي آتشهاي شد.  تنها روي تپهديده نمي
كم سپيده دميد همچنان شد. كمجهيد ديده ميرون ميــــها بيانفجار باروت اسلحه

 آن داشتيم كه پدر و جواناني اميده و تاريكي دوختو چشم به ه مانداز خانه  بيرون
  كه  با او رفته بودند هر لحظه از تاريكي خارج شده و به طرف ده بيايند.  

  كمك كن تا آنها صحيح و سالم برگردند.   ،ـ مريم مقدس معجزه كن
كه او  يراسخ ايمانِ آنچنان من به مادر خيره شده بودم و مطمئن بودم كه با

دعاي او  ،گشتمي زاريخت حتماً  پدر صحيح و سالم بو اشك مي كرد دعا مي
  توانست به كائنات نرسد.  نمي

و همين طور هم شد در تاريكي صداهايي به گوش رسيد پدر با گروه جوانان 
  كرد: اريزرگكرا باال گرفته و باصدايي بلند ش نش. مادر دستاگشتمي ازـــــب

  ـ خدايا شكرت، اي خداي بزرگ... 
نفس زنان  و كردندبا قدمهاي سريع در حالي كه با شادي با هم صحبت مي

 قهوارد حياط شدند واضح بود كه از دست دشمن فرار كرده بودند.  آنها به طب
با خنجر رفته و با اسلحه  دوم رفتند.  بر دوش هر كدام از آنها دو يا سه اسلحه بود

  د.  متاسفانه يك نفر از آنها شهيد شده بود.  گشته بودنازب
   پدرم گفت: 

  مثل شير بود.    (Sheramik)افسوس شراميك - 
زماني كه دشمن وارد ده ما بعداً، كه دانستيم همه غمگين شدند ما هنوز نمي

  خورديم.  شود به كساني كه كشته شده بودند قبطه مي
  بودند.تمام فرماندهان جمع شدند و همه خوشحال 

  آنها گفتند:
  توانيم بجنگيم.  ـ حاال مي 

اي گرفته و به سنگرهاي دفاعي پدر به جوانان فرمان داد كه هر كدام اسلحه
رسيد. وقت ميفرا سپيده دم سازند.  آگاهرفته  سرگروهشان را از ورود خود 
  كرد.كافي نبود. هر لحظه دشمن حمله مي

  
ها اي قبل  نبود.  حتي آواز گنجشكه. آن صبح مثل صبحهوا روشن شد

 پيشروز همه چيز عوض شده بود.   تغيير كرده بود.  در حقيقت در عرض يك
از طلوع آفتاب آسمان به رنگ قرمز ارغواني درآمد.  ممكن است سرخي آن 

احساسي شوم دست داده  همه مابه چندان هم با روزهاي ديگر تفاوتي نداشت ولي 
هر چند  .بود روشن، همه چيز هم آن تصوراتوجود  بدوندر هر حال، حتي بود. 

-اي پيدا وارد دهكده نشده بودند اميدوار بوديم كه راه چاره نتا زماني كه تركا
  كنيم. و نجات پيدا  هشد

 وها پيش بيدار  دهكده ما از ساعتاهالي حركت بودند. تركها هنوز بي
ها را روال هميشگي سطلر به صدا درآمده بودند. مادرم طبق وگاوها در آخ

به حدي بود كه سكوت و آرامش به آخور رفت. دوشيدن شير برداشت و براي 
هاي . روي بلنديبوديم ها و درگيري ديروز را در خواب ديدهتيراندازي انگار

  رسيد.  صداي اذان به گوش مي كدهروبروي ده
چطور مي  خوانند و بعد از آنمادرم گفت: خيلي عجيب است اول نماز مي

  كشند.بآدم  توانند
بار كرد.  فرماندهان باال آمده بود ولي دشمن هنوز حمله نميخورشيد كامالً 

  جمع شدند. در خانه ما ديگر 
بار  اين .كشدزياد طول نمي اين امر اند وليهوش نيامدهه پدرم گفت: هنوز ب

  تر كنيم.  يد سنگرها را محكمنها با شدت بيشتري خواهد بود.  باحمله آ
توانند تا زماني كه گلوله كافي داريم آنها نميديگر گفت:  يفرمانده

  پيشروي كنند.  
ايد. صداي گريه و شود درس خوبي به آنها دادهديگري گفت: معلوم مي

سپارند و بعد از هايشان را به خاك ميرسد.  حتماً كشته مي كــــدهزاريشان به ده
  كرد.ن حمله را آغاز خواهند آ

و بعد از رسيدن آن حمله  باشندـ ممكن است منتظر كمك پدرم گفت: 
  .  شويمخواهند كرد.  از اين فرصت بايد استفاده كرده خوب آماده 

ده درآورده و به از  را مردمبايد  اندهنيامد به هوشتا زماني كه  مردي گفت:
  شهر وان برسانيم.

 وضاغ درا دانيمولي ما نمي گفت:يكي از فرماندهان با او موافقت نكرده و 
توانيم مطمئن باشيم نمي. است.  در طول راه چه اتفاقي خواهد افتاد چگونهآنجا 
  توانيم وارد شهر وان بشويم؟ آيا مي كه

  شود.  در هر حال آخرش به مرگ ختم مي آن مرد ادامه داد: 
 را آماده ناالزم است كه تمام نيروهايمان را  بسيج كرده ساكن پدرم گفت:

  ها، افراد مسن...بچهنيم.  ما نمي توانيم با هم از دهكده خارج شويم. ك
  بود گفت:  آمده خانه ما به ره كه با فرماندهان بكشيش مام در همان زمان

با شما از  يدكه قدرتش را دارد بگذار و آنتواند پياده برود كه ميآن  - 
ممكن است با افراد مانم.  مي كــــدهخارج شود.  من با بقيه افراد در ده كدهده

    ..باالخره خدايي هست.  ..ها كاري نداشته باشند، در هر حال انسانند.پير و بچه
آه كشيش عزيز، اگر خدايي هست پس هواسش كجاست انگار پدرم گفت: 

  ما را فراموش كرده.
  ره با ترس روي خود صليب كشيد.بكشيش مام

كه به اين روز  دـ اميدمان به خدا بويكي ديگر از مردان با ناراحتي گفت: 
  افتاديم.

  پدر گفت:
نظر قطعي من بايد تصميم نهايي را گرفت.  ،ها نيست حاال وقت اين صحبت ـ 
  مانيم.  بجا  كنيم يا با همه همينجا دور  ست كه يا همه را از اينا اين

ن ده را خارج اكه با تاريك شدن هوا ساكنبعد از بحث بسيار تصميم برآن شد 
   كرده به شهر وان انتقال دهند.

هاي . بر بلنديه بوددشمن تيراندازي خود را به طرف دهكده ما شروع كرد
الشخورهاي  چون.  آنها ندي مي كردقرارو كرد بي ترك اوباش ،كدهروبروي ده

  .بودندگرسنه و وحشي در انتظار كشتن شكار خود و پاره پاره كردن آن 
كه ما موفق به رسيدن به شهر وان خواهيم  زد جرقهاميدي نور  هاي مادر قلب

. به نظر ما شهر وان قدرتي غير قابل شكست يا دژي و رهايي خواهيم يافت شد
يافتيم ولي آخرين مي تسخير ناپذير بود كه با رسيدن به آنجا امنيت خود را باز

گرد و  منتهي مي شداي كه به دهكده ما اميد ما نيز از بين رفت.  از دور در جاده
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صورت ابري به آسمان رفت.  پدرم با عجله بيرون دويد.  نيروي ه خاك غليظي ب
  .كردروي ميـــــپيش كدهده سويبه  انترك نظام كمكي سواره

  
 كدهكه بدون برخورد و هيچ مقاومتي وارد دهتركها كه بر آن عقيده بودند 

 پسند، نزآميزي دست مياي به هر عمل خشونتگونه مقابله شوند و بدون هيچمي
حتي بعد از رسيدن  ،كردنداز عمليات شب گذشته با احتياط بيشتري عمل مي

 كده عمليات دشمن را ازن دهاشروع نكردند. مدافعسريعاً نيروي كمكي حمله را 
هاي بعدي آنها را  خواستند قدمسنگرهاي خود تحت نظر گرفته بودند و مي

  .  دريابند
هايمان قادر به ديدن همه هاي خانهبعد از ظهر حركت شروع شد. از بام

تيراندازي شديدي شروع پيشروي به سوي دهكده آغاز و بوديم.   انآن اتحرك
- خواستند گلولهمان نميفرماندهايسكوت كامل برقرار بود.  شد ولي از طرف ما 

در  مد، ما نفس خود راآجلو مي دشمن با تيراندازي ،هاي موجود را به هدر دهند
با نزديك شدن ترسيديم كه آنها ديگر توقف نكنند. بوديم.  مي حبس كرده سينه
از رسيدن به  پيش اماشد  بيشترآنها شروع به دويدن كردند.  وحشت ما  كدهبه ده

ها افراد ما بطرف دشمن آتش گشودند.  دشمن يكي بعد از اولين رديف خانه
وا ــــهبه ه آنها از سرهاي كامالً تراشيدهايشان كاله  افتاد وديگري به زمين مي

روي زمين خوابيده مجبور شدند كه  سپسآنها از حركت باز ايستادند و  پريد.مي
هاي نزديك دهند. در همين وضعيت از يكي از بلنديو به تيراندزي خود ادامه 

سرازير شد. تيراندازي  كدهسواره با فريادهاي اهللا اهللا بطرف ده يگروه كدهده
سرهاي خود را توانستند كه افراد ما بسختي ميبود سربازان خوابيده آنچنان شديد 

يا از  باال بگيرند هايي كه با عجله كنده بودندچالهاز از سنگرها و يا در حقيقت 
ها با داد و هاي آنها را بدهند. سوارهرديف اول جواب گلوله خانه هايهاي پنجره

وحشت تمام وجود اهالي را در  براي بار ديگر شدند.فرياد زياد نزديك مي
كه از روي  نظام به آنهايي . سوارهدر سينه حبس شددهكده  نفسبرگرفت و انگار 

ها مجبور به لگد كردن و گذشتن از روي  اسب ، كردند رسيدزمين تيراندازي مي
ها از روي آنها ها رم كردند و سواره اي رخ داد.  اسبآنها شدند و ناگهان معجزه

بنا بر اين  و ديگر قادر به حركت نبودند. غلتيدنداز ديگري روي زمين  پسيكي 
ها پس از سواره .بر عكس تصور ما دشمن آنقدر هم قوي و شكست ناپذير نبود

  اي مكث پا به فرار گذاشتند.لحظه
- ما از شادي در پوست خود نمي كدهدهخداي من، چه خوشبختي بزرگي. 

رقصيدند، بزرگان نيز به آنها پيوستند در آن لحظه وضع گنجيد.  كودكان مي
  اسفناك و ناتواني خود را فراموش كرده بوديم.  

قدام به حمله نكردند.  فقط از ديگر ا ناپس از اين حمله ناموفق ترك
دور كردند. پدرم و فرماندهان ديگر دوباره سنگرهاي نزديك مدام تيراندازي مي

از صحبتهاي آنها فهميديم كه نقشه آنها براي انتقال مردم به شهر جمع شدند. هم 
 غير قابلشد. تصميم بر آن شد كه شبانه به كوههاي مي بايستي عوض وان مي

اطراف رفته و در آنجا مخفي شوند و قدم به قدم با مبارزه به ايران برسند.   گذر
اينكه با حمله مستقيم نفرات  ركولي تركها اين نقشه را نيز به هم زدند.  با د

قبل از  كنند. محاصرهگرفتند كه دهكده را  دهند تصميمبيشتري را از دست مي
  ما از چهار طرف در محاصره بود.   كدهغروب خورشيد ده

ن ارمني كم بود.  چند تن نيز ابود.  تعداد مبارز يجديدريزي برنامهاحتياج به 
هاي كوچكي تقسيم و  ما به  گروهافراد شهيد شده بودند.  به اجبار زخمي شده يا 

شب از تمام اطراف دهكده صداي  سراسرسنگرهاي جديدي را تشكيل داديم. 
  رسيد.  شليك گلوله به گوش مي

يكي از آنها  .دادندفرماندهان در خانه ما بودند و به جر و بحث ادامه مي همه
در صورت :  بودندپيشنهاد تسليم شدن را داد و حتي چندين نفر با او موافق 

هم كشته نشوند،  ماناگر افراد يمدوام بياور يمتوانمقاومت تنها چند روز مي
  شود.تمام مي يمانهاگلوله

دانيم كه با همه ما خوب مي  پدرم قاطعانه مخالفت كرد و با عصبانيت گفت:
اين كه بار اول نيست هر  .اند دشمن چطور رفتار كرده استافرادي كه تسليم شده

. من به ، بگذار بشوداش تسليم شودخانواده وخواهد خود كس آزاد است اگر مي
جنگم.  بعد هيچ وجه اين كار را نخواهم كرد و تا آخرين گلوله، آخرين نفس مي

 ... جنگمها با سنگ، چوب، تبر يا هر چيزي كه در اختيارم باشد مياز اتمام گلوله
  خواهد بشود بگذار بشود. هر چه ميكشته شدنم بعد از 

  تنها راه درست است. جنگيدن : ت كردموافق با پدرم ره نيزبكشيش مام
  آن مرد كه پيشنهاد تسليم شدن را داده بود گفت: و بعد...

كند.  اگر هزار در نيز و يك در  باز مي رازخداوند هكشيش مامبره گفت: 
ماند. بدون يأس و نااميدي به مبارزه خواهد بر روي ما بسته شود حتماً يك در باز 

  دهيم.  ادامه مي
  تا آخرين نفس.  مبارزه ،تصميم نهايي گرفته شد

شش روز ادامه يافت.  شيرمردان ارمني  ونابرابر و سهمگين شروع شد جنگي
ي دتعدا و دليرانه به مبارزه خود براي شش روز ادامه دادند.  تعدادي شهيد شده

با  و شكاري سالح هايو مسلح به هاي كوچك  با گروهارمنيان   زخمي شدند.
 اماهاي دشمن نيز زياد بود تعداد كشته مقاومت كردند. هاي محدود گلوله

دفاعي دهكده  مواضعظهر روز ششم خونخوار دشمن  اوباشها و  ژاندارم سرانجام
  را به تصرف درآوردند.  و آن تندسدر هم شكرا 

شد جنگ در حياط داد و تسليم نميدهكده ما هنوز به مقاومت خود ادامه مي
 ها ادامه داشت تعداد بيشماري از مادران ماتك كوچهها و تكهر يك از خانه

ه يا هر چيزي كه بو چنگك  داس، فرياد زنان با تبر، هاي بلند پروازشاهين مانند
ترك و كرد ايستادگي كرده تا قبل از  اوباش چپاولگردر مقابل افتاد دستشان مي

و چندين نفر از دشمن را به هالكت  از خانه و خانواده خود دفاع كردندمرگشان 
  رساندند.  
بدون تجربه جنگي و بدون اسلحه واقعي مگر چقدر  جنگ نابرابر بود.ولي 

توانستند دادند نميتوان مقابله كرد.  آنها هر قدر هم از خودگذشتگي نشان ميمي
 غنايمتشنه خون بيگناهان و منتظر بلعيدن حريصانه كه ن مدر مقابل وحشيگري دش

  بود ايستادگي كنند. 
ها از ترس كند.  بچه هدانست چنمي مدانستيم پدرم كجا بود.  مادرنمي

نزديك و و فريادهاي دشمن  صداي ناسزاها و دادكردند.  ريه و زاري ميـــگ
خواند و از در حال رفت و آمد بود و دعا ميعجوالنه  مشد.  مادرتر مينزديك

  .  خواست مريم مقدس كمك مي
.  صورت پدر آنقدر دگرگون و كشيش مامبره به خانه رسيدند مناگهان پدر

 با ورودش با شتاب و با صدايي بلند گفت: . نبودسايي شده بود كه قابل شنا
   !فرصتي نيست با كشيش مامبره به كليسا برويد (Siranush) سيرانوش

با درشتي شود.  پدر مي ؟ آخرش چهخواهي كرد هتو چپس : مادر پرسيد
  !ها نيست عجله كن وقت اين صحبت :جواب داد

خواست مقداري وسايل با خود بردارد ولي پدر با عصبانيت به او مادر مي
صحبت نكرده بود.  با مادرم ن زمان هيچ وقت پدر با اين لحن ه نداد.  تا آاجاز
با  هبوسيد و همبغل كرد و پدر همه را  .كردندريه ميــها با صداي بلند گبچه

   .عجله از خانه خارج شديم
از آن كجا رفت چه شد او را ديگر  پس آخرين بار بود كه پدرم را ديدم.ن اي

  نديدم.  
 كدهكليساي ده سويكوچك را بغل كرده  به  هايمادر و كشيش مامبره بچه

  دويديم.  
سا اتفاقي يكرد كه غير ممكن است در كلمادر را اميدوار ميمامبره كشيش 

  همه خواهد بود. نشتيباپبيافتد خداوند 
 را سرهايشان ها كشته شدند. آنها را يا خفه كردند ياخيلي كدهن دهنااز ساك

گناهان انگار پرده آسمان را فرياد كمك بيند. دكر دو شق تبر با يا و له با سنگ
 چپاولتركان كه از بوي خون مست شده بودند و از عشق غارت و  اماشكافت مي

در هر حال  دادند.ادامه مي ارمنياناز انسانيت استعفا داده بودند همچنان به كشتار 
تعداد بسياري نيز موفق شدند خود را به كليسا برسانند. در كليسا از داخل بسته شد 

  كردند.و از او طلب آمرزش  و همه به خدا پناه بردند
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