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Լույս են տեսել 
Էդիկ Բաղդասարյանի  նոր գրքերը 

ԻՐԱՆԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ը 10 ՀԱՏՈՐՈՎ 
ՀԱՅ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ը 7 հատորով 

Հայ-պարսիկ դարավոր բարեկամությունը –(Պարսկերեն) ارمنياندوستي ديرينه ايرانيان و   
ԻՐԱՆԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ը՝ 

(պարսկերեն) 2 ՀԱՏՈՐՈՎ جلد اول و دوم - رانيا انيارمن خيتار  
Աղվանք,  Ադրբեջան, Ոճրագործություն եւ  Ծավալապաշտություն 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Հայկական Հարցի Մանիֆեստ The Armenian Question Manifesto 
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Դր. Էդիկ Բաղդասարյան 
 
îñ³åÇ½áÝÇ Ñ³ßïáõÃÛ³Ý μ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó³ËáÕáõ-ÙÇó 

Ñ»ïá Ãáõñù³Ï³Ý ½áñù»ñÁ ³ñß³í»óÇÝ ²ñ»õ»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý: 1918 
Ã. Ù³ñïÇ í»ñçÇÝ ÁÝÏ³í ê³ñÇÕ³ÙÇßÁ, ³åñÇÉÇ Ï»ë»ñÇÝ, 
²Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý (Ý³Ë³·³Ñ` ². âË»ÝÏ»ÉÇ) 
¹³í³×³Ý³Ï³Ý í³ñù³·ÍÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí, ·ñ»Ã» ³é³Ýó 
¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý Ãáõñù»ñÇÝ Ñ³ÝÓÝí»ó É³í ³Ùñ³óí³Í Î³ñëÁ: 
êï³Ý³Éáí ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï³-ñ³ñÙ³Ý ÉáõñÁ 
Ãáõñù³Ï³Ý ÏáíÏ³ëÛ³Ý μ³Ý³ÏÇ Ññ³Ù³Ý³ï³-ñáõÃÛáõÝÁ å³Ñ³Ýç»ó 
³ÝÑ³å³Õ ¹³ï³ñÏ»É Î³ñëÁ£ àõëïÇ â»Ë»ÝÏ»ÉÇÝ ½áñù»ñÇ 
Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³ÝÁ Ï³ñ·³¹ñ»ó` ³é³Ýó ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý »õ 
Ïñ³ÏáóÇ Ñ³ÝÓÝ»É Î³ñëÇ ³ÙñáóÁ£ ²Û¹ Ï³ñ·³¹ñáõÃÛ³ÝÁ ³é³ñÏ»ó 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³é³çÇÝ ÏáñåáõëÇ  Ññ³Ù³Ý³ï³ñ, ·»Ý»ñ³É Â. 
Ü³½³ñμ»ÏÛ³ÝÁ, áñÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ëï³ÝÓÝ»É ¿ñ ×³Ï³ïÇ 
Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛáõÝÁ£ Ü³ ·ïÝáõÙ ¿ñ, áñ Î³ñëÇ ³ÙñáóÁ Ç íÇ×³ÏÇ 
¿ ¹ÇÙ³¹ñ»É Ãáõñù»ñÇ Ý»ñËáõÅÙ³ÝÁ, áõÝÇ å³ßïå³Ýí»Éáõ μáÉáñ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ-Ý»ñÁ£ ²åñÇÉÇ 1-Ç íÇ×³Ïáí, ê³ñÇÕ³ÙÇßÇ 
³ÝÏáõÙÇó Ñ»ïá, Î³ñëÇ Ù³ïáõÛóÝ»ñÁ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
³é³ÝÓÇÝ ÏáñåáõëÇ ½áñ³Ù³ë»ñÁ, ÇëÏ Î³ñëÇ ³ÙñáóáõÙ ·ïÝíáõÙ 
¿ÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 2-ñ¹ ·áõÝ¹Á, ³é³ÝÓÇÝ Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ ·áõÝ¹Á, 
ë³Ïñ³íáñÝ»ñÇ í³ßïÁ, Ñ»ÍÛ³É »õ Ñ»ïÇáïÝ Ï³Ù³íáñ³Ï³Ý çáÏ³ïÁ, 
ÑáõÝ³Ï³Ý Ï³Ù³íáñ³Ï³Ý ·Ý¹Ç ÙÇ Ù³ëÁ, Ù»Ï Ñ»ÍÛ³É ·áõÝ¹, 
éáõë³Ï³Ý Ï³Ù³íáñ³Ï³Ý ·áõÝ¹Á£ ¶»Ý»ñ³É Ü³½³ñμ»ÏÛ³ÝÇ 
Ññ³Ù³Ýáí Î³ñëÇ å³ßïå³ÝÝ»ñÁ Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñÓ³ÏíáÕ ½áñù»ñÇÝ 
¹ÇÙ³íáñ»óÇÝ Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ ÑáõÅÏáõ Ñ³Ù³½³ñÏáí£ Âáõñù»ñÁ Ï³Ý· 
³é³Ý£ ê³Ï³ÛÝ ³åñÇÉÇ 11-ÇÝÑ»ï»õ»ó âË»ÝÏ»Éáõ Ýáñ Ññ³Ù³ÝÁ` 
Î³ñëÁ ³ÝÑ³å³Õ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ í»ñ³μ»ñÛ³É£ ÎÝùí»ó Å³Ù³Ý³Ï³íáñ 
½ÇÝ³¹³¹³ñ£ Î³ñëÁ ³Ýó³í Ãáõñù»ñÇ Ó»éùÁ1£ 

 
ìÇ×³ÏÁ ³Ù»Ý»õÇÝ ¿É ã÷ñÏ»ó ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÁ ³ÝÏ³Ë 

Ñ³Ûï³ñ³ñ»ÉÁ: âÏ³ñ Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÛáõÝ ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý 
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ý»ñëáõÙ  »õ ê»ÛÙáõÙ: Üáñ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³·³Ñ, Ù»Ýß»õÇÏ ². âË»ÝÏ»ÉÇÝ í³ñáõÙ ¿ñ Áëï ¿áõÃÛ³Ý 
Ãáõñù³Ù»ï ·ÇÍ:  

²Ý¹ñÏáíÏ³ëÇ »ñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý (Ñ³Û, íñ³óÇ, ³¹ñμ»ç³ÝóÇ) 
³½·»ñÇ ³ÝÙÇ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ñ å³ï×³éÁ, áñ Ãáõñù³Ï³Ý ½áñù»ñÁ 
é³½Ù³Ï³Ý Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ÇÝ áõÝ»ÝáõÙ: 

Âáõñù ½³íÃÇãÝ»ñÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Ñ³ñóáõÙ Ñ³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý 
μáÉáñ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙÇ³Ï³Ù ¿ÇÝ: 1918Ã. ³åñÇÉÇÝ 
²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉáõÙ Ð³Ûáó ³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùμ 
Ï³Û³ó³í Ñ³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³Ïóáõ-ÃÛáõÝÝ»ñÇ  »õ 
³ÝÏáõë³Ïó³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ ËáñÑñ¹³Ï-óáõÃÛáõÝ: 
ÊáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÁ áñáß»ó §μáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ ÙÇçáóÝ»ñáí 
ß³ñáõÝ³Ï»É »ñÏñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ¦: ê³Ï³ÛÝ Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ 
ÙÇ³ÛÝ³Ï Ç íÇ×³ÏÇ ã¿ñ ¹ÇÙ³Ï³Û»É Ãáõñù ½³íÃÇãÝ»ñÇÝ: 

Âáõñù³Ï³Ý ½áñù»ñÇ é³½Ù³Ï³Ý Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ñ³ñÏ³¹ñ»óÇÝ ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ í»ñëÏë»Éáõ 
îñ³åÇ½áÝáõÙ ÁÝ¹Ñ³ïí³Í μ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ø³ÛÇëÇ 11-ÇÝ 
´³ÃáõÙáõÙ ëÏëí»óÇÝ Ãáõñù-³Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý Ñ³ßïáõÃÛ³Ý Ýáñ 
μ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ: ê³Ï³ÛÝ é³½Ù³Ï³Ý Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ-Ý»ñáí 
³ñμ»ó³Í Ãáõñù»ñÝ ³Ù»Ý»õÇÝ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ÇÝ μ³í³ñ³ñí»É 
´ñ»ëïÇ Ñ³ßïáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí: Üñ³Ýù ÏáÕáåïã³Ï³Ý Ýáñ 
å³Ñ³ÝçÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óñÇÝ, áñÇ å³ï×³éáí μ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
ÏñÏÇÝ Ùï³Ý ÷³ÏáõÕÇ: 

*** 
ú·ïí»Éáí Ýå³ëï³íáñ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó` Ù³ÛÇëÇ 15-ÇÝ 

Ãáõñù³Ï³Ý ½áñù»ñÁ Ñ³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ Ñ³ñÓ³ÏáõÙáí ·ñ³í»óÇÝ 
²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÁ (¶ÛáõÙñÇÝ)  »õ ³é³ç ß³ñÅí»óÇÝ »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí: Ð³ÛÏ³Ï³Ý ½áñù»ñÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ , ·»Ý»ñ³É 
Ü³½³ñμ»ÏÛ³ÝÁ Çñ ßï³μÁ ï»Õ³-÷áË»ó Ô³ñ³ùÇÉÇë³, ÇëÏ Ð³Ù³ÙÉáõ 
·ÛáõÕÁ Ù³ÛÇëÇ 21-ÇÝ Ãáõñù»ñÇ Ó»éùÝ ÁÝÏÝ»Éáõó Ñ»ïá` ¸ÇÉÇç³Ý£  
Âáõñù³Ï³Ý ½áñù»ñÇ ÙÇ ËÙμ³íáñáõÙ ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇó ß³ñÅí»ó 
¹»åÇ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¹³ßï` ºñ»õ³ÝÁ  »õ ¾çÙÇ³ÍÇÝÁ ·ñ³í»Éáõ, ÇëÏ 
ÙÛáõëÁ` Ô³ñ³ùÇÉÇë³ (ì³Ý³Óáñ¤-Ô³½³Ëáí é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý 
áõÕÕáõÃÛáõÝ í»ñóñ»ó ¹»åÇ ´³ùáõ: Ð³ÛÏ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ 
½áñ³Ù³ë»ñÁ ³ÝÏ³ñáÕ ¿ÇÝ »ñÏ³ñ³ï»õ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝ óáõÛó ï³É 
½³íÃÇãÝ»ñÇÝ: Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç ·ÉËÇÝ ÝáñÇó Ï³Ëí»ó ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý 
μÝ³çÝçÙ³Ý íï³Ý·Á1: 

 
*Էդ. Բաղդասարյան, «Հայ պետականության պատմություն», Տորոնտո, 
2013, էջ 242-262 

  
  
  »خواهم ملتم را از اين لكه ننگ نجات دهم مي«

اند كه اطالعات و نقطه  چند تن از دوستان پيشرو به كرّ ات به من ياد آوري كرده
هاي آشنا  نظرات خود را راجع به وقايع مربوط به ارمنيان تحرير كنم. برخي چهره

اند. اين  و محترم نيز از بين سردبيران جرايد پيشنهاد مصاحبه در اين مورد را كرده
عالً سكوت كند تا مشكالت و اختالفات موجود بندة خدمتگزار تصميم داشت كه ف

برخوردم و » ژاماناك«را سنگين تر نكند. اما روز گذشته به يكي ازمخبرين نشرية 
از فحواي صحبت هايمان فهميدم كه تمايل بسياري از ارمنيان اين است كه تركها 
مسئوليت جرائم اخير را بر دوش بنهند. توضيح و شرح مختصري با هدف نجات 

تم از اين لكة ننگ به وي دادم، زيرا سردبير نشريه هنگام مالقاتمان نتوانسته بود مل
كه بيان داشته بودم شرح دهد. از سوي ديگر هيچ نكته و  نقطه نظرات مرا آن چنان

توجيهي باقي نمانده كه بتواند اين لكة ننگ را بپوشاند. پس مناسب ديدم وقايع 
ها در كمال تنفر آگاهي دارم افشاء  اتي كه از آنمربوط به ارمنيان را با كلية جزئي
ام ارائه دهم و صدور حكم  كه ديده و درك كرده نمايم و همه چيز را آن چنان

  داوري نهايي را به عهدة تمدن و انسانيت بگذارم.
  محمد جالل بيگ

   
  كيست؟ بيگ جالل محمد 

  
تحصيل در  1883در استانبول متولد شد. در سال 1863محمد جالل بيگ در سال 

مدرسة كارمندان امور مدني را به پايان رساند و از سوي وزارت كشاورزي براي 
به مديريت مدرسة كارمندان امور مدني  1908تحصيل عازم آلمان شد. در سال 

به سمت استانداري ارزروم منصوب شد. در سال  1910گماشته شد. وي در سال 
در همان سال به سمت والي در وزارت داخله پستي به دست آورد و  1911

مقام وزير  1913(استاندار) واليت آدرينه /آدرياناپوليس/ انتخاب شد. در سال 
 والي 1914–1919هاي  وزارت تجارت و كشاورزي را كسب كرد. در طي سال

 با[  1923 سال از پس را بيك جالل محمد. است بوده آدانا و قونيه حلب، واليات
يه ] به سمت رياست كل انحصار دخانيات ترك در جمهوري حكومت شروع

  استانبول گماشتند.
 ارمنيان از زيادي عدة وي تدفين مراسم در. درگذشت استانبول در 1926 سال در 

 به اخيراً بود واقع استانبول تقسيم ميدان حوالي در كه وي مزار. كردند شركت
  .شد تخريب شهري گستردة هاي سازي بهينه بهانة

اي جالل بيك در آن است كه به علت زندگي در حلب و قونيه ه اهميت يادداشت
از شهود عيني اخراج و تبعيد ارمنيان بوده است. محمد جالل يكي از چند تن 
مديران بلند پاية دولتي است كه به علت اعتراض به اعمال غيرقانوني اخراج 

  ارمنيان از مقام دولتي خود عزل شدند.
   

  رزروم ديدموضعيت و نظم اجتماعي كه در ا
اي در اوايل دوران قانون گذاري مشروطه باعث شده بود مرا  پيش آمد غيرمنتظره

به جايي بفرستند كه امكان انجام مطالعات واقعي در بارة ارمنيان برايم فراهم 
ام مارس (عزل و تبعيد سلطان عبدالحميد دوم در 31ساخت. يعني پس از وقايع  مي

ارضروم (كارين) منصوب شدم و دو سالي را در م) به سمت استانداري 1909سال 
  آن جا سپري كردم.

ها  ترين آن در آن دوران بين ارمنيان و كردها برخي اختالفات وجود داشت كه مهم
اختالفات ارضي بود. اگر كشوري بخواهد حقوق يكسان به همة افراد اعطاء كند 

ها را در برابر  ة آنپس براي رفع اختالفات موجود بين اتباع خود بايد حقوق كلي
هاي تابع  قانون يكسان و محترم شمارد و توسل به زور و شدت عمل را بين گروه

كشور ممنوع سازد تا از اين طريق حكومت مطلقة قانون در كشور حكمفرما شود. 
  من نيز پيرو اين هدف بودم.

كشور  تا پرداختم مطالعه به كشور در موجود اختالفات علل بارة در اول وحلة در 
و ملت خود را بهتر درك كنم. با همه مالقات كردم و به سخنان همه گوش سپردم. 

بارها و بارها به اقصي نقاط واليت تحت مسئوليت خود سفر كردم و بر سر سفرة 
هاي كرد در چادرهايشان پذيرايي شدم. ارمنيان صاحب مشاغل مختلف را » بيك«

ني در واليت ارزروم نماند كه يك در روستاهايشان مالقات كردم. بخش و دهستا
  دو روز را در آن جا به سر نبرم.

 ؟والي ارزروم كه بود "محمد جالل بيگ 
23/05/2015 16:03: 00  
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Լույս Ամսագիր 

 
 

Սարդարապատի հերոսամարտը 
 

¶»Ý»ñ³É Ü³½³ñμ»ÏÛ³ÝÁ ¸ÇÉÇç³ÝÇó Ñáõë³Ñ³ï³Ï³Ý 
Ñ»é³·Çñ ¿ ÑÕáõÙ ÂÇ ý ÉÇëÇ Ñ³Ûáó ³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹ÇÝ` Ñ³ÛïÝ»Éáí, 
áñ ÇÝùÁ áã ÙÇ ½ÇÝíáñ ãáõÝÇ, áõëïÇ å»ïù ¿ ÁÝ¹áõÝ»É Ñ³ßïáõÃÛ³Ý 
³Ù»Ý  ÙÇ å³ÛÙ³Ý³·Çñ£ ´³ÃáõÙÇó Ñ³Û Ñ³ïíÇñ³ÏÝ»ñÇ ËáñÑñ¹áí 
Ð³Ùá úÑ³Ýç³ÝÛ³ÝÁ ºñ»õ³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹ÇÝ Ñ»é³·ñáõÙ ¿` 
³é³Ýó ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý ù³Õ³ùÁ Ñ³ÝÓÝ»É Ãáõñù»ñÇ 
áÕáñÙ³ÍáõÃÛ³ÝÁ£ ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ¸áõÙ³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ 
¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý ÂáßÛ³ÝÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùμ ¸áõÙ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ 
Ð. úÑ³Ýç³ÝÛ³ÝÇ ³é³ç³ñÏÁ£ ²Ûë áñáßÙ³Ý ¹»Ù ù³Õ³ùáõÙ 
Ñ³Ù³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý óáõÛó ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ, áñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ 
áñáßáõÙ »Ý Ïéí»É »õ å³ßïå³Ý»É ù³Õ³ùÁ£ àïùÇ ¿ »ÉÝáõÙ Ý³»õ 
ù³Õ³ùÇ ßñç³Ï³ ·ÛáõÕ»ñÇ μÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ£ ÂßÝ³ÙáõÝ  ¹ÇÙ³¹ñ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÁ ËÙμ»ñáí ·³ÉÇë »Ý ø³Ý³ù»éÇó, ²éÇÝçÇó, 
²í³ÝÇó »õ ³ÛÉ ·ÛáõÕ»ñÇó£ 

 
Âáõñù»ñÇÝ ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ï³ñí»ó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 

½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ í»ñ³¹³ë³íáñáõÙ: êï»ÕÍí»ó ºñ»õ³ÝÛ³Ý 
½áñ³ËáõÙμÁ, áñÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ ¿ñ ·»Ý»ñ³É Øáíë»ë êÇÉÇÏÛ³ÝÁ: 

²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¹³ßï Ý»ñËáõÅ³Í Ãáõñù ³ëÏÛ³ñÝ»ñÁ 
(½ÇÝíáñÝ»ñÁ) Ù³ÛÇëÇ 21-ÇÝ ·ñ³í»óÇÝ ê³ñ¹³ñ³å³ï (²ñÙ³íÇñ) 
·ÛáõÕÝ áõ Ï³Û³ñ³ÝÁ: Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ³½·³ÛÇÝ-³½³ï³·ñ³Ï³Ý 
å³Ûù³ñÇ »É³í, áõñ í×éí»Éáõ ¿ñ Ýñ³ ÉÇÝ»É-ãÉÇÝ»Éáõ Ñ³ñóÁ: 

 
Ø³ÛÇëÇ 22-Ç í³Õ ³é³íáïÛ³Ý »Ï»Õ»óáõ ½³Ý·»ñÇ 

ÕáÕ³ÝçÝ»ñÇ Ý»ñùá ëÏëí»ó ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ å³ïÙ³Ï³Ý 
×³Ï³ï³Ù³ñïÁ: ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ ½áñ³çáÏ³ïÁ, áñÇ 
Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ ·Ý¹³å»ï ¸³ÝÇ»É ´»Ï-öÇñáõÙÛ³ÝÝ ¿ñ, 
Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ³Ýó³í 
Ñ³Ï³Ñ³ñÓ³ÏÙ³Ý: Ð³ÛÏ³Ï³Ý ½ÇÝáõÅÁ ÑáõÅÏáõ ·ñáÑáí Ñ»ï 
í»ñóñ»ó ÃßÝ³Ùáõ ÏáÕÙÇó Ù»Ï ûñ ³é³ç ·ñ³í³Í ê³ñ¹³ñ³å³ïÁ: 
Âáõñù»ñÁ, Ù»Í ÏáñáõëïÝ»ñ ï³Éáí, Ëáõ×³å³Ñ³ñ Ý³Ñ³Ýç»óÇÝ 
ÙÇÝã»õ ²ñ³ùë Ï³Û³ñ³ÝÇ Ùáï³Ï³ μ³ñÓáõÝùÝ»ñÁ: ÆëÏ ÙÇ ù³ÝÇ ûñ 
ï»õ³Í Ñ³Ù³é áõ Í³Ýñ Ù³ñï»ñÇó Ñ»ïá Ãáõñù³Ï³Ý 15-
Ñ³½³ñ³Ýáó ½áñùÁ ç³Ëç³Ëí»ó  »õ Ý³Ñ³Ýç»ó ¹»åÇ ¶ÛáõÙñÇ: 

 

 
 

Դանիել բեկ Փիրումյան  1861-1921 
 
²Û¹ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÁ μ³ñÓñ³óñ»ó ½áñùÇ  »õ ÅáÕáíñ¹Ç 

ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÁ: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ  »õ ºñ»õ³ÝÇ 
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áïùÇ »É³í ºñ»õ³ÝÇ áõ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý 
¹³ßïÇ áÕç Ñ³Û μÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ: Ð³ñÛáõñ³íáñ Ù³ñ¹ÇÏ, ³ÝÏ³Ë 
Ïáõë³Ïó³Ï³Ý å³ïÏ³Ý»ÉáõÃÛáõÝÇó, Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÇó, 
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ùá½ÙáõÝùÝ»ñÇó áõ ï³ñÇùÇó, Ý»ñÏ³Û³ÝáõÙ ¿ÇÝ 
½áñ³Ù³ë  »õ Ï³Ù³íáñ Ù»ÏÝáõÙ ×³Ï³ï: ¶ÛáõÕ³óÇÝ»ñÁ ïñ³-
Ù³¹ñáõÙ ¿ÇÝ ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñ, ÷³Ù÷áõßï, ëÝÝ¹³ÙÃ»ñù, 
ÙïÝáõÙ ³ßË³ñÑ³½áñ³ÛÇÝÝ»ñÇ ß³ñù»ñÁ, ÷áñáõÙ Ëñ³Ù³ïÝ»ñ: 
Ð»ñáë³Ù³ñïÁ ëï³ó³í Ñ³Ù³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý μÝáõÛÃ, Ñ³Û 
ÅáÕáíáõñ¹Á Ñ³Ù³ËÙμí»É, ÙÇ μéáõÝóù ¿ñ ¹³ñÓ»É, áñáíÑ»ï»õ 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³Û ·Çï³ÏóáõÙ ¿ñ, áñ ÇÝùÁ Ù³ñïÝãáõÙ ¿ Ñ³ÝáõÝ 
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ, Ñ³ÝáõÝ ÏÛ³ÝùÇ áõ ³½·³ÛÇÝ ³ñÅ³Ý³-å³ïíáõÃÛ³Ý:  

 

Բաշ-Ապարանի հերոսամարտը 
 

 
Բաշ-Ապարանի հուշարձանÁ, Ապարանում - 1979 

 
ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÇÝ ·ñ»Ã» ½áõ·ÁÝÃ³ó ³Ñ»Õ 

Ù³ñï»ñ ÙÕí»óÇÝ Ý³»õ ´³ß-²å³ñ³ÝáõÙ  »õ Ô³ñ³ùÇÉÇë³ÛáõÙ: 
Ø³ÛÇëÇ 22-ÇÝ Ãáõñù³Ï³Ý ÙÇ ¹ÇíÇ½Ç³, ·ñ³í»Éáí êåÇï³ÏÁ, 
ß³ñÅí»ó ´³ß-²å³ñ³Ý` Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí ºñ»õ³ÝÇ íñ³ ·ñáÑ»É 
ÑÛáõëÇëÇó, ÙïÝ»É ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¹³ßï  »õ ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ Ùáï 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ½áñ³Ù³ë»ñÇÝ Ñ³ñí³Í»É ÃÇÏáõÝùÇó: êï»ÕÍí»ó 
Ñ³ñí³Í³ÛÇÝ ËáõÙμ: Ð³ÛÏ³Ï³Ý ½áñ³Ù³ëÁ, ¸ñáÛÇ 
Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ùμ, áã ÙÇ³ÛÝ Ï³ë»óñ»ó Ãáõñù»ñÇ ³é³çÁÝÃ³óÁ, 
³ÛÉ»õ ËÇ½³Ë Ñ³Ï³·ñáÑáí ÷³ËáõëïÇ Ù³ïÝ»ó ÃßÝ³ÙáõÝ: ²Û¹ 
ÏéÇíÝ»ñáõÙ Ñ³Û»ñÇÝ û·ÝáõÙ ¿ñ æ³Ñ³Ý·Çñ ³Õ³ÛÇ ùñ¹³Ï³Ý 
(»½¹Ç³Ï³Ý) çáÏ³ïÁ: 

Ø³ÛÇëÇ 24-28-Á ³Ñ»Õ Ù³ñï»ñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý Ô³ñ³ùÇÉÇë³ÛÇ 
Ùáï: ºñÏáõ ÏáÕÙ»ñÝ ¿É áõÝ»ó³Ý Ù»Í ÏáñáõëïÝ»ñ: âÝ³Û³Í 
ÃßÝ³ÙÇÝ Ç í»ñçá ·ñ³í»ó Ô³ñ³ùÇÉÇë³Ý »õ ß³ñÅí»ó ³é³ç, ë³Ï³ÛÝ 
³ÛÝï»Õ ÝáõÛÝå»ë Ñ³Û»ñÁ óáõÛó ïí»óÇÝ ÑÇñ³íÇ Ñ»ñáë³Ï³Ý 
¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝ: ¸³ Ëáëïáí³Ý»É ¿ Ñ»Ýó Ãáõñù 
Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛáõÝÁ: Ô³ñ³ùÇÉÇë³ÛÇ ÏéÇíÝ»ñáõÙ ³ãùÇ ÁÝÏ³Ý 
ëå³Ý»ñ ². ´»Û Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÁ, Ü. ÔáñÕ³ÝÛ³ÝÁ, ¶. ÜÅ¹»ÑÁ, 
Ù³ñï»ñáõÙ Ñ»ñáë³μ³ñ ½áÑí»ó Ï³åÇï³Ý ¶. î»ñ-ØáíëÇëÛ³ÝÁ  »õ 
áõñÇßÝ»ñ: 

 

 
Գեն. Թովմ. Նազարբեկյան (1855-1928) 

 
²ÛëåÇëáí` ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ, ´³ß-²å³ñ³ÝÇ  »õ 

Ô³ñ³ùÇÉÇë³ÛÇ Ñ»ñáë³Ù³ñï»ñáõÙ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Ï³ñáÕ³-ó³í 
ÃßÝ³ÙáõÝ ³ñÅ³ÝÇ Ñ³Ï³Ñ³ñí³Í ï³É  »õ íÇÅ»óÝ»É ²ñ»õ»ÉÛ³Ý 
Ð³Û³ëï³ÝÁ ½³íÃ»Éáõ áõ ï»ÕÇ Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ áãÝã³óÝ»Éáõ 
»ñÇïÃáõñù»ñÇ Íñ³·ÇñÁ: Ø³ÛÇëÛ³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñïÁ ³ÙμáÕç Ñ³Û 
ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³í³ù³Ï³Ý áõÅÇ  »õ ³½·³ÛÇÝ ÙÇ³ëÝáõÃÛ³Ý 
Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ ¿ñ: ²í»ÉÇÝ, »Õ»éÝ ï»ë³Í, ÏÛ³ÝùÇ áõ Ù³Ñí³Ý »½ñÇÝ 
Ï³Ý·Ý³Í Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á áã ÙÇ³ÛÝ å³Ñå³Ý»ó Çñ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý 
·áÛáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ »õ ëïÇå»ó Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ Ñ³ßíÇ Ýëï»É Çñ Ñ»ï 
 »õ ×³Ý³ã»É Çñ ³ÝÏ³Ë ³åñ»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ: Ø³ÛÇëÛ³Ý 
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Լույս Ամսագիր 
Ñ»ñáë³Ù³ñï»ñÁ ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³ó³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ: ºí Ñ»Ýó ³Û¹ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ ûñ»ñÇÝ Ñéã³Ïí»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ 
³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ:  

 
Դրաստամատ Կանայան -Դրո - 1883-1956 

 
Ø³ÛÇëÛ³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñïÁ ¹³ñÓ³í Ñ³Ûáó Ýáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ 

²í³ñ³ÛñÁ, áñ Çñ Ë³Õ³ó³Í ¹»ñáí áõ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ùμ, ÑÇñ³íÇ, 
Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ñ»ñáë³Ï³Ý ¹ñí³·Ý»ñÇó ¿: ²Ûë 
¹»åù»ñáí, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, ÷³ÏíáõÙ ¿ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç áÕμ»ñ·³Ï³Ý 
 »õ Ñ»ñáë³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ñ³ñáõëï Ýáñ å³ïÙáõÃÛ³Ý 
ßñç³ÝÁ,  »õ ëÏëíáõÙ Ýáñ³·áõÛÝ` Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
å³ïÙáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ1: 

 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é³çÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ  

(1918Ã. Ù³ÛÇë - 1920Ã. ÝáÛ»Ùμ»ñ-
¹»Ïï»Ùμ»ñ) 

 
 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏáõÙÁ 
 

²ÛÝ ûñ»ñÇÝ, »ñμ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Ãáõñù³Ï³Ý ½³í-ÃÇãÝ»ñÇ 
¹»Ù ÏÛ³ÝùÇ áõ Ù³Ñí³Ý ÏéÇíÝ»ñ ¿ñ ÙÕáõÙ 1918Ã. Ù³ÛÇëÛ³Ý 
Ñ»ñáë³Ù³ñï»ñáõÙ, ëáõñ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ÇÝ ³é³ç³ó»É 
»ñÏñ³Ù³ëÇ »ñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³½·áõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ï³½Ùí³Í 
²Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý ¸³ßÝ³ÛÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý ¸³ßÝáõÃÛ³Ý 
÷Éáõ½áõÙÁ ¹³ñÓ³í ³ÝËáõ-ë³÷»ÉÇ: 

1918 Ã. Ù³ÛÇëÇ 26-ÇÝ ÉáõÍ³ñí»ó ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý ë»ÛÙÁ 
(å³éÉ³Ù»ÝïÁ),  »õ ¹ñ³Ýáí ÇëÏ Ï³½Ù³ÉáõÍí»ó ²Ý¹ñÏáí-Ï³ëÛ³Ý 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹ ÝáõÛÝ ûñÁ ìñ³ëï³ÝÁ Ñéã³Ï»ó Çñ 
³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ, Ñ³çáñ¹ ûñÁ` ²¹ñμ»ç³ÝÁ, ÇëÏ Ù³ÛÇëÇ 28-ÇÝ 
ÂÇýÉÇëáõÙ ·áñÍáÕ Ð³Ûáó (Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý) ²½·³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Á 
áñáßáõÙ Ï³Û³óñ»ó Ñéã³Ï»É Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ: 
ÀÝ¹áõÝí³Í Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñáõÙ Ù³ëÝ³-íáñ³å»ë ³ëíáõÙ ¿ñ. 
§²Ý¹ñÏáíÏ³ëÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÙμáÕ-çáõÃÛ³Ý ÉáõÍ³ñáõÙáí  »õ 
ìñ³ëï³ÝÇ áõ ²¹ñμ»ç³ÝÇ ³ÝÏ³-ËáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏáõÙáí ëï»ÕÍí³Í 
Ýáñ Ï³óáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å` Ð³Ûáó ²½·³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Á Çñ»Ý 
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·³í³éÝ»ñÇ ·»ñ³·áõÛÝ  »õ ÙÇ³Ï 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ¦2: 

Àëï Ñ³Û å³ïÙ³μ³Ý ¼³ñ»õ³Ý¹Ç` §Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹»Ù ³é³ñÏáõÃÛáõÝ Ï³, áñ ³ÛÝ §³ÝáÝóÝ¦ ¿ñ£ 
ÆëÏ ³Û¹ §³ÝáÝóÁ¦ áõÝÇ »ñáÏõ ÇÙ³ëï` Ý³Ë ³ÛÝ, áñ ³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñÝ 
»ÝÏ»ñï»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ, ³å³ »ñÏñáñ¹Ý ³ÛÝ ¿, 
áñ ³ÛÝ ÐÚ¸-Ç Ó»éÝ³ñÏ³ÍÝ ¿£... ê³Ï³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝí»ó μáí³Ý¹³Ï Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ×Ç·»ñáí, 
Ýñ³ ëï»ÕÍÙ³Ý Ù»ç ¹»ñ Ï³ï³ñ»ó á°ã ÙÇ³ÛÝ ³ñ»õ»É³Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ, 
³ÛÉ»°õ ³ñ»õÙï³Ñ³Û ·³ÕÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ »õ ³ßË³ñÑÇ ãáñë 
ÏáÕÙ»ñÇó »ñÏÇñ ÷áõÃ³óáÕ Ï³Ù³íá-ñáõÃÛáõÝÁ£ Ð³Ûáó 
³½³ïáõÃÛáõÝÁ Ï»ñï»óÇÝ ¸³ßÝ³Ïó³Ï³Ý å»ï»ñÇ` ²ñ³ÙÇ »õ ¸ñáÛÇ 
Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ áã-Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ½áñ³í³ñÝ»ñ` Ü³½³ñμ»ÏÛ³ÝÁ, 
êÇÉÇÏÛ³ÝÁ »õ öÇñáõÙÛ³ÝÁ£ Æ±Ýãáõ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ÙÇ³Ñ³Ùáõé 

                                                            
1 - ÐÄä, Ñ. 7, ¿ç 38-45£ Ð³Û. Ð³ñó Ð. ¿ç 77, 291-292, 405-406£ Ð»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ 
ÏáÉ»·Ç³, Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ»õ³Ý 1994, ¿ç 227-231£ 
2 - Ð»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÏáÉ»·Ç³, Ð³Ûáó ä³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ»õ³Ý 1994, ¿ç 231£ 

ç³Ýù»ñáí ëï»ÕÍí³Í Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñÇ å³ïÇíÁ ï³É 
ÙÇ³ÛÝ ³ñ»õ»É³-Ñ³ÛáõÃÛ³Ý »õ ÙÇ³ÛÝ ¸³ßÝ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ¦3£ 

 

 
 
²ÛëåÇëáí, »Õ»éÝ ³åñ³Í Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á, ÃßÝ³Ùáõ 

Ù³Ñ³μ»ñ ëå³éÝ³ÉÇùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, áõÅ ·ï³í Çñ Ù»ç  »õ 
í»ñ³Ï³Ý·Ý»ó Ñ³Ûáó ³ÝÏ³Ë å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: Ð³Û³ëï³ÝÇ 
³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏáõÙÁ å³ïÙ³Ï³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ñ  »õ 
ëï»ÕÍí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÙÇ³Ï Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ áõÕÇÝ: Ð³Û³ëï³ÝÇ 
³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á å³ñï³Ï³Ý ¿ñ 
³½³ï³·ñ³Ï³Ý Çñ ï»õ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇÝ, ÇëÏ ÏáÝÏñ»ï 
å³ñ³·³ÛáõÙ ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ, ´³ß ²å³ñ³ÝÇ, Ô³ñ³ùÇÉÇë³ÛÇ 
Ñ³ÕÃ³Ï³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñï»ñÇÝ: Æ Ýß³Ý³-íáñáõÙÝ ³Û¹ 
Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³Ý` Ø³ÛÇëÇ 28-Á Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý 
ÝíÇñ³Ï³Ý ïáÝ»ñÇó Ù»ÏÁ` ²é³çÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ûñÁ:  

Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏáõÙÁ ßñç³¹³ñÓ³ÛÇÝ »Õ³í 
Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ù³Õ³ù³Ï³Ý  »õ Ñá·»õáñ-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùáõÙ4: 

 

´³ÃáõÙÇ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ 
1918 Ã. ³åñÇÉÇÝ îñ³åÇ½áÝáõÙ ÁÝ¹Ñ³ïí³Í Ãáõñù-

³Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý μ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ÛÇëÇ ëÏ½μÝ»ñÇÝ 
í»ñëÏëí»óÇÝ ´³ÃáõÙáõÙ: Âáõñù»ñÝ ³í»ÉÇ ÏáÕáåïÇã å³ÛÙ³ÝÝ»ñ 
Ý»ñÏ³Û³óñÇÝ: Üñ³Ýù Ù³ÛÇëÇ 26-ÇÝ í»ñçÝ³·Çñ ïí»óÇÝ 
³Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý å³ïíÇñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ: ´³Ûó ù³ÝÇ áñ Ñ»Ýó ÝáõÛÝ ûñÁ 
²Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù³ÉáõÍí»ó, áõëïÇ 
Ýáñ³Ñéã³Ï Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ ÇÝùÁ å»ïù ¿ 
ÉáõÍ»ñ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ»ï å³ï»ñ³½ÙÇ  »õ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ: 

 

     
²É. Ê³ïÇëÛ³Ý         Ðáí. Ք³ç³½ÝáõÝÇ        Ø.ä³å³ç³ÝÛ³Ý 

 
Ð»Ýó Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏÙ³Ý ûñÁ` Ù³ÛÇëÇ 28-

ÇÝ, Ð³Ûáó ²½·³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Á áñáß»ó Ýáñ å³ïíÇ-ñ³ÏáõÃÛáõÝ 
áõÕ³ñÏ»É ´³ÃáõÙ  »õ Ñ³ßïáõÃÛáõÝ ÏÝù»É Ãáõñù»ñÇ Ñ»ï: 
Üáñ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ·ÉË³íáñ»ó ²É. 
Ê³ïÇëÛ³ÝÁ:  

ê³Ï³ÛÝ Ñ³Ûáó ½»ÝùÇ ÷³éùÁ Ë³ÙñáõÙ ¿ ´³ÃáõÙÇ 
¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ë»Õ³ÝÝ»ñÇ íñ³. Ã»»õ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ½áñùÁ 
å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ñ  Ù»ñÅ»É Ñ³ßïáõÃÛáõÝÁ, »õ ÅáÕáíáõñ¹Ý ¿É ÏáÕÙ ¿ñ 
ÏéÇíÁ ß³ñáõÝ³Ï»ÉáõÝ, ÂÇýÉÇëÇ ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý ù³Õ³ù³·»ïÝ»ñÇó 

                                                            
3 - ¼³ñ»õ³Ý¹, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ »õ ³Ýáñ ¹»ñÁ Ñ³Ûáó 
å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç, Ð³Ûñ»ÝÇù ³Ùë³·Çñ, ´áëïáÝ, 1963, Ñ³Ù³ñ 7 ¥³ñ»õ»-
É³Ñ³Û»ñ»ÝÇ í»ñ³Í»óÇÝù Ù»Ýù¤£ 
4 - Ա. Մ.Հակոբյան, Հայաստանի խորհրդարանը եւ քաղաքական 
կուսակ-ցություները, էջ 9-11: Ð»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÏáÉ»·Ç³, Ð³Ûáó 
å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ»õ³Ý 1994, ¿ç 231-232£ 
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Լույս Ամսագիր 
μ³ÕÏ³ó³Í å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¥²É»ù-ë³Ý¹ñ Ê³ïÇëÛ³Ý, 
ÐáíÑ³ÝÝ»ë ø³ç³½ÝáõÝÇ, ØÇù³Û»É ä³å³ç³ÝÛ³Ý¤, áñ 
Õ»Ï³í³ñíáõÙ ¿ñ ÎáíÏ³ëÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáõÙ Ýëï³Í Ð³Û ²½·³ÛÇÝ 
ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó, ³Ýï»ÕÛ³Ï é³½Ù³×³Ï³ïÇ Ï³óáõÃÛ³ÝÁ, Çñ 
Ñ³ÕÃ³Ý³Ï³Í ëíÇÝÇ ÷áË³ñ»Ý, ÃßÝ³Ùáõ áÕáñÙ³ÍáõÃÛ³Ùμ ¿ñ 
·ÍáõÙ Ð³Ûáó å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ, »õ Ñ³ßï³·ÇñÝ 
ëïáñ³·ñ»Éáõó Ñ»ïá ÙÇ³ÛÝ, ì»ÑÇμ ÷³ß³ÛÇó ÇÙ³ÝáõÙ, áñ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ½áñùÁ Ïéí»É ¿ Ñ»ñáë³μ³ñ »õ Ñ³ÕÃ»É5£  

 

 
Մեհմեդ Վեհիբ Փաշա (աջ) եւ  նրա մեծ թղբայր՝ Ասադ Փաշա 

(ձախ) 
Ø³ÛÇëÇ í»ñçÇÝ ëÏëí»óÇÝ Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý μ³Ý³Ïóáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÐáõÝÇëÇ 4-ÇÝ ÏÝùí»ó ´³ÃáõÙÇ Ñ³ßïáõÃÛ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý  »õ úëÙ³ÝÛ³Ý 
ÃáõñùÇ³ÛÇ ÙÇç»õ: ä³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ã³÷³½³Ýó Í³Ýñ ¿ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ñ³Ù³ñ: 

 
ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԸՍՏ ԲԱԹՈՒՄԻ 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ 
 

ÎÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý ë³ÑÙ³Ý³·ÇÍÁ 
³ÛÝå»ë ¿ñ ï³ñíáõÙ, áñ »ñÏÇñÁ Ù³ëÝ³ïíáõÙ  »õ ãÝãÇÝ ï³ñ³Íù ¿ñ 
ÃáÕÝíáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ: 

ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ áõÝ»Ý³Éáõ ¿ñ 
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Ãíáí ½áñù: ºñÏ³ÃáõÕÇÝ»ñÇ í»ñ³ÑëÏáÕáõ-ÃÛáõÝÝ 
³ÝóÝ»Éáõ ¿ñ ÃáõñùÇ³ÛÇÝ, áñå»ë½Ç Ï³ñáÕ³Ý³ Ð³Û³ëï³ÝÇ íñ³Ûáí 
½áñù ï»Õ³÷áË»É ²¹ñμ»ç³Ý: ¸ñ³ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ Ëáñï³Ï»É êï. 
Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ·ÉË³íáñ³Í ´³ùíÇ ÏáÙáõÝ³Ý  »õ ïÇñ³Ý³É ´³ùíÇ 
Ý³íÃÇÝ: ¸ñ³ÝÇó ½³ï Ð³Û³ëï³ÝÁ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ñ 
Ï³½Ù³ÉáõÍ»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ ³ÝÏ³ÝáÝ ½áñ³ËÙμ»ñÁ  »õ ³ÛÉÝ: 

²ÛëåÇëáí, ´³ÃáõÙÇ å³ÛÙ³Ý³·ñáí ÃáõñùÇ³ÛÇÝ ¿ñ 
³ÝóÝáõÙ áã ÙÇ³ÛÝ ²ñ»õÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ, ³ÛÉ »õ ²ñ»õ»ÉÛ³Ý 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ` Î³ñëÇ Ù³ñ½Á  »õ ßáõñç 5 ·³í³é: 
¥ÂáõñùÇ³Ý ½³íÃ»ó ²ñ¹íÇÝÁ, Î³ñëÁ, ²ñ¹³Ñ³ÝÁ, úÉÃÇÝ, 
Î³Õ½í³ÝÁ, ²Ë³Éù³É³ÏÁ, ²Ë³ÉóË³Ý, êáõñÙ³ÉáõÇ ·³í³éÁ, 
¾çÙÇÍÝÇ »õ ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ ·³í³éÝ»ñÇ »ñ»ù ù³éáñ¹Á, ºñ»õ³ÝÇ 
·³í³éÇ Ï»ëÁ »õ Þ³ñáõñ-¸³ñ³É³·Û³½Ç ·³í³éÇ Ù»Ï ÑÇÝ·»ñáñ¹Á, 
²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÁ, ³ÙμáÕç »ñÏ³ÃáõÕÇÝ ÙÇÝã»õ æáõÉý³¤  
²ñ¹ÛáõÝùáõÙ` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³ÝÁ ÷³ëïáñ»Ý ÙÝáõÙ 
¿ñ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 9 Ñ³½. ù³é. ÏÙ ï³ñ³Íù` 321 Ñ³½³ñ μÝ³ÏãáõÃÛ³Ùμ, 
áñÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ñ ê»õ³Ý³ É×Ç ³í³½³ÝÁ  »õ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¹³ßïÇ 
ÙÇ Ù³ëÁ: ²Ûë Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ ï»ÕÇÝ ¿ ÑÇß»É ·»ñÙ³Ý³óÇ ÙÇ 
¹Çí³Ý³·»ïÇ ³ñï³Ñ³Ûï³Í Ñ»ï»õÛ³É å³ïÏ»ñ³íáñ Ëáëù»ñÁ. 
§Âáõñù»ñÁ Ñ³Û»ñÇÝ ï»Õ ïí»óÇÝ ê»õ³ÝáõÙ ÉáÕ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ, 
μ³Ûó ¹áõñë ·³Éáõ` ãáñ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ï»Õ ãïí»óÇÝ¦: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ 
Ñ³ßíáí ÂáõñùÇ³Ý ²ñ»õ»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇó ËÉáõÙ ¿ñ 28 Ñ³½. ù³é. 
ÏÙ ï³ñ³Íù: ä³ïÙ³μ³Ý È»áÝ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ÙÝ³ó³Í ³Û¹ ï³ñ³ÍùÁ 
Çñ³í³Ùμ Ñ³Ù³ñ»É ¿ áã Ã» Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç μÝ³ÏáõÃÛ³Ý ï»Õ, ³ÛÉ 
·»ñ»½Ù³Ý6£ 

 

                                                            
5 - 1918-1921. Ð»ï³¹³ñÓ Ñ³Û³óù, ºñ»õ³Ý 1998, ¿ç 4£ 
6 - Ð. ¶. ÂáõñßÛ³Ý, êñ¹³ñ³å»ïÇ Ñ»áë³Ù³ñïÁ, ºñ»õ³Ý, Â»Ññ³Ý 1982, ¿ç 
212£ ´. ê. úÑ³Ýç³ÝÛ³Ý, ¸³ßÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ³é³Ýó ¹ÇÙ³ÏÇ, ºñ»õ³Ý 1980, ¿ç 
93-95£ Ð»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÏáÉ»·Ç³, Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ»õ³Ý 1994, ¿ç 232-233£ 

 
´³ÃáõÙÇ 

 
´³Ûó ÙÛáõë ÏáÕÙÇó, ×³Ï³ï³·ñÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí, ë³ ³ÝÏ³Ë 

Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é³çÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃÝ ¿, áñáí 
ÃáõñùÇ³Ý ³é³çÇÝÁ ×³Ý³ã»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ: ²É. 
Ê³ïÇëÛ³ÝÁ, ³Ù÷á÷»Éáí Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý μ³Ý³Ïóáõ-ÃÛáõÝÝ»ñÇ 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, Çñ áõÕ³ñÏ³Í Ý³Ù³ÏáõÙ ·ñáõÙ ¿ñ. §Ø»Ýù Ïμ»ñ»Ýù 
í³ï Ñ³ßïáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ, μ³Ûó Ïμ»ñ»Ýù Ý³»õ ³ÝÏ³Ë 
Ð³Û³ëï³Ý, ïáõÝ, μáõÛÝ, áñï»Õ ÏéíáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ÙÇïùÁ: 
²Ûë μáÉáñÁ ÏÏ³åÇ, ÏÙÇ³íáñÇ, Ïμ³ñÓñ³óÝÇ á·ÇÝ, ÇëÏ ¹³ Ï³ñ»õáñ 
¿: ºë Ñ³í³ïáõÙ »Ù Ù»ñ å»ïáõÃÛ³ÝÁ¦:  

¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ Ù»ñÅ»ó ×³Ý³ã»É ´³ÃáõÙÇ 
ëïñÏ³óáõóÇã §¹³Å³Ý¦ ¹³ßÇÝùÁ£ ´³ùíÇ ²½·³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Á, áõñ 
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ Ï³½ÙáõÙ ¹³ßÝ³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÁ, ÝáõÛÝå»ë 
Ù»ñÅ»ó ³Û¹ ¹³ßÇÝùÁ£ ²ñ»õÙï³Ñ³Û ¹³ßÝ³Ï-ó³Ï³ÝÝ»ñÇ 
å³ßïáÝ³Ã»ñÃ §²ßË³ï³Ýù¦-Á ¹ñ»É ¿. §ºõ »Ã» ÏÝùí³Í ¿ 
Ñ³ßïáõÃÛáõÝÁ, ëïáñ³·ñí³Í »Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ... ³å³ áõñ»ÙÝ 
·áñÍí³Í ¿ Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñáõ ³Ù»Ý³ë»õÁ, ¹³í³×³-ÝáõÃÛ³Ý 
³Ù»Ý³ëáëÏ³ÉÇÝ, áñáÝó ÝÙ³ÝÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ï³ñ»·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ã¿ 
»Õ³Í ¹»é¦ ¥1918Ã, ÑáõÝÇëÇ 5¤£  Þ³ï»ñÁ ËáñÑáõÙ ¿ÇÝ Ã» 
§¹³ßÝ³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÁ å³ñ½³å»ë Í³Ë»óÇÝ ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ, ´³ß-
²å³ñ³ÝÇ »õ Ô³ñ³ùÇÉÇë³ÛÇ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÁ7£ 

´³ÃáõÙÇ å³ÛÙ³Ý³·ñáí ÂáõñùÇ³Ý ×³Ý³ã»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ 
³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ£ Ð»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿ áñ ·»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñÁ Â³É»³Ã-
÷³ß³ÑÇ Ñ»ï ÏÝù³Í ·³ÕïÝÇ å³Ù³Ó³ÛÝ³·ñáõÙ, Ãáõñ»ñÇÝ 
å³ñï³¹ñ»É »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ßÝáñÑ»É ÇÝùÝ³í³ñáõÃÛáõÝ. 

 
´ºèÜàôØ èàôê²Î²Ü ¶àðÌºðÆ  
Ð²ì²î²ðØ²î²ðÆ Ðºè²¶ÆðÀ 

 
No 432 
Ø³Ý·»Éßï³ÙÇó 

Â³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ éáõë»ñ»ÝÇó 
 

14/30 ÑáõÝí³ñÇ, 1917 Ã. 
 

Ð³Ù³Ó³ÛÝ ·³ÕïÝÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Þí»Ûó³ñÇ³ÛáõÙ 
·ïÝíáÕ Â»éÝáõÙ ²Éμ³ÝÇ³ÛÇ ¹»ëå³Ýáñ¹ êáõññ»Û³ μ»ÛÁ åÝ¹áõÙ ¿, 
áñ Â³É³³Ã-÷³ß³Ý ´»éÉÇÝáõÙ »Õ³Í Å³Ù³Ý³Ï ·»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñÇ 
Ñ»ï ÏÝù»É ¿ ·³ÕïÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ, áñáí ÂáõñùÇ³Ý 
å³ñï³íáñí»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ßÝáñÑ»É ÇÝùÝ³í³ñáõÃÛáõÝ, 
÷áË³ñ»ÝÁ ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý »ñ³ßË³íáñáõÙ ¿ úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý 
³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛáõÝÁ£ êáõññ»Û³ÛÇ Ëáëù»ñáí, ·»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñÇ 
Ýå³ï³ÏÝ ¿` Çñ»Ýó íñ³ÛÇó Ñ³Ý»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÍÝ»ñÇ 
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ »õ ³½·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÝùÝ³áñáß-Ù³Ý 
ëÏ½μáõÝùÇ éáõë å³ßïå³ÝÝ»ñÇ Ù»ç Ñ³ñáõó»É  Ñ³Ù³Ïñ³Ýù 
ÂáõñùÇ³ÛÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ£ ÜÏ³ïÇ ³éÝ»Éáí, áñ ÂáõñùÇ³ÛÇÝ ¿ 
í»ñ³å³Ñí»É Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÁ, êáõññ»Û³ÛÇ åÝ¹áõÙÝ»ñÁ ã»Ý 
Ñ³Ï³ëáõÙ ÄÝ»õáõÙ ÂáõñùÇ³ÛÇ ÏÛáõå³ïáëÇ ³ÛÝ Ñ³Õáñ¹Ù³ÝÁ 
¥ï»ëÝ»É ÇÙ Ñ³Ù³ñ 2345 Ñ»é³·ÇñÁ¤, áñ ´»éÉÇÝáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ 
×³Ý³ã»É »Ý áñå»ë ÂáõñùÇ³ÛÇ Ý»ñùÇÝ ·áñÍ£ Ü³ ë³Ï³ÛÝ ³í»ÉÇ 
³é³ç ¿ ·ÝáõÙ òÛáõñÇËáõÙ ÂáõñùÇ³ÛÇ ÑÛáõå³ïáëÇ 
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÇó ¥ï»ë ÇÙ Ñ³Ù³ñ 383 Ñ³é³·ÇñÁ¤, Áëï áñÇ 
ÇÝù³Ý³í³ñáõÃÛáõÝ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ñ³Ù³ñí»É ëáëÏ 1914 Ãí³Ï³ÝÇ 
éáõë-Ãáõñù³Ï³Ý ³ÏïÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ£ Ð³Ù»Ý³ÛÝ ¹»åë ³Û¹ μáÉáñ 
»ñ»ù Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ»ï»õóÝ»É, áñ ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóáõÙ ëÏë»É ¿ 
ÙÇ Ýáñ Ë³Õ »õ Ó·ïáõÙ ¿ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ³ßíÇÝ ÙÇ ³í»Éáñ¹ ³Ý·³Ù 
Ñ³Ý¹»ë ·³É ÷áùñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ §³½³ï³ñ³ñÇ¦ ¹»ñáõÙ£ ´Ýáñáß ¿, 
áñ ÄÝ»õÇ Ñ³Û»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ÙÇÝã»õ ÇëÏ Éáõñ»ñ »Ý åïïíáõÙ, Ã» 
³é³çÇÏ³ÛáõÙ ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý Ñéã³Ï»Éáõ ¿ §³ÝÏ³Ë¦ Ð³Û³ëï³Ý£ 

                                                            
7 - ¶»ñë³Ù ²Ñ³ñáÝÛ³Ý, Ø»Í »ñ³½Ç ×³ÙμáõÝ íñ³, ´ ïå³·ñáõÃÛáõÝ, 
´»ÛñáõÃ, 1964, ¿ç 111£ 
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Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ »õ »éñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇ 
Ùáï»óáõÙÝ»ñÝ áõ ÙÇç³ÙïáõõÃÛáõÝÝ»ñÁ åÇïÇ ùÝÝ³ñÏ»É 
§²ñ»õ»ÉÛ³Ý Ñ³ñóÇ¦ßñã³Ý³ÏáõÙ, áñÇÝ Ï³Ý¹ñ³¹³é-Ý³Ýù Ñ»ï³·³ 
¿ç»ñáõÙ£ 

´³ÃáõÙÇ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ, áñÁ ãÇ í³í»ñ³óí»É á°ã 
Ð³Û³ëï³ÝÇ  »õ á°ã ¿É ÃáõñùÇ³ÛÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, Çñ 
áõÅÁ å³Ñå³Ý»ó ÙÇÝã»õ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ ³í³ñïÁ` 
1918 Ã. ÝáÛ»Ùμ»ñÁ9: 
 

Հայաստան 
 

Լրանում է Շուշիի ազատագրման 
գործողության 23-ամյակը 

 

 
 
Մայիսի 8-ին լրանում է ռազմավարական նշանակության 
Շուշի քաղաքի ազատագրման բացառիկ օպերացիայի 23-
ամյակը։ 
Ադրբեջանի կողմից պարտադրված պատերազմի շրջանում 
Շուշին վերածվել էր ադրբեջանական զինվորական 
հենակետի։ Հակառակորդը, օգտագործելով քաղաքի 
բարձրադիր դիրքը, արդեն 1991 թվականի ավարտին սկսեց 
գնդակոծել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Իրավիճակը կտրուկ 
վատացավ 1992 թվականի փետրվարին, երբ 
ադրբեջանցիներն սկսեցին «Գրադ» զինատեսակ 
օգտագործել։ 
Հատկանշական էր հատկապես գնդակոծման բնույթը. այն 
ուղղված էր հատկապես բանկելի թաղամասերին, որպեսզի 
հնարավորինս մեծ թվով խաղաղ բնակչություն սպանվեր։ 
Անմարդկային գնդակոծումների զոհ դարձան հարյուրավոր 
խաղաղ բնակիչներ։ Արդեն ապրիլին Ստեփանակերտի 
գոյությանը մահացու վտանգ էր սպառնում։ Ամսվա վերջին 
հայ զինվորներն ընդունեցին միակ հնարավոր որոշումը՝ 
գրոհով ադրբեջանցիների զինված խմբավորումներից 
ազատագրել Շուշին։ 
Օպերացիան սկսվեց 1992 թվականի մայիսի 8-ի գիշերը՝ 
02։45-ին։ Շուշին պաշտպանում էր մինչեւ ատամները 
զինված 2500 ադրբեջանցի զինվորական։ Հայկական 
կողմից հարձակմանը մասնակցում էր 3800 կամավոր՝ 
Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար 

                                                            
8 - ÐêêÐ äÎä², ø³Õí³ÍùÝ»ñÇ ýáÝ¹, ·. 43, Ã. 48  
¥äñáý. æáÝ ÎÇñ³ÏáëÛ³Ý,  Ð³Û³ëï³ÝÁ ØÇç³½·³ÛÇÝ ¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý »õ 
êáí»ï³Ï³Ý ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ 1828-1923, 
ºñ»õ³Ý 1972, ¿ç  402-403¤ £ 
9 - ÐÄä, Ñ. 7, ¿ç 102£ 

Արկադի Թադեւոսյանի գլխավորությամբ։ Ճակատը եղել է 
45 կմ։ Հարձակումն իրականացվել է մի քանի 
ուղղություններով։ 
Հայ մարտիկների բարձր բարոյական ոգին, 
Ստեփանակերտի խաղաղ բնակչությանը փրկելու 
անհրաժեշտության գիտակցումը թույլ տվեցին  
օպերացիան ավարտել ամենակարճ ժամկետներում։ Այն  
շարունակվեց 26 ժամ։ Արդեն մայիսի 9-ի առավոտյան՝ 
04։00-ին, Տեր-Թադեւոսյանը հայտարարեց՝ հակառակորդի 
բոլոր խմբավորումները լքել են Շուշին։ Կայծակնային 
արագությամբ իրականացված օպերացիան թույլ տվեց այն 
անցկացնել նվազագույն մարդկային կորուստներով։ 
Հայկական կողմը կորցրեց 58 մարտիկ, ադրբեջանական 
կողմը՝ շուրջ 200։ 
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ԼՂՀ-ում ավարտվեցին 
խորհրդարանական ընտրությունները  

 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում այսօր՝ 
մայիսի 3-ին, ժամը 20.00-ին փակվել են 278 
ընտրատեղամասերի դռները, որոնցից մեկը՝ 
քրեակատարողական հիմնարկում։ Եվս մեկ 
ընտրատեղամաս բացվել է Երեւանում՝ ՀՀ-ում ԼՂՀ 
ներկայացուցչության շենքում (ֆոտոռեպորտաժ): 
Ընդհանուր առմամբ ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովը ձեւավորել է 12 ընտրատարածք, որոնցից 
մեկը՝ Հայաստանում։ 
Դիտորդների կարծիքով, ընդհանուր առմամբ, 
քվեարկության արդյունքում խախտումներ չեն գրանցվել։ 
Հիշեցնենք, որ ընտրություններին հետեւել են 110 
դիտորդներ տարբեր երկրներից։ 
ԼՂՀ ԱԺ 33 մանդատների համար պայքարում են 
համամասնական համակարգով 7 քաղաքական 
կուսակցություններ՝ «Ազատ հայրենիք» (50 մարդ), 
«Ազգային վերածնունդ» (14 մարդ), «Արցախի 
ժողովրդավարական կուսակցություն (35 մարդ), Լեռնային 
Ղարաբաղի կոմունիստական կուսակցություն (14 մարդ), 
«Խաղաղություն եւ զարգացում» (6 մարդ), ՀՅԴ (34 մարդ) 
եւ «Շարժում 88» (14 մարդ): 
Մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվել է 50 
թեկնածու, որոնցից 27-ը ինքնաառաջադրվածներ են։ Երեք 
թեկնածու առաջադրել է ՀՅԴ-ն, 4-ական թեկնածուներ՝ 
«Ազատ Հայրենիքը» եւ Արցախի ժողովրդավարական 
կուսակցությունը, 5 թեկնածու՝ «Ազգային վերածնունդը», 7 
թեկնածու՝ «Շարժում 88»-ը։ Մեծամասնական 
ընտրակարգով առաջադրվածներից 34-ն անկուսակցական 
են։ 
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Ընտրությունները համապատասխան 
են միջազգային չափանիշներին. 

Հունաստանից Արցախ ժամանած 
դիտորդ 

 
ԼՂՀ խորհրդարանական ընտրություններն անցնում են 
հանգիստ, առանց միջադեպերի, միջազգային 
չափանիշներին համապատասխան: Այս մասին այսօր` 
մայիսի 3-ին, լրագրողների հետ զրույցում ասաց 
Հունաստանից ժամանած դիտորդ Էրսի Քոին` նշելով, որ 
ինքը կարծիք է կազմել Ստեփանակերտի 9 տեղամասերում 
լինելով, ամբողջ գործընթացի մասին խոսել չի կարող: 
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«Մենք գնում ենք պատահական ընտրատեղամասեր, կես 
ժամ մնում եւ նշումներ ենք անում գործընթացի 
վերաբերյալ: Ես եղել եմ միայն մի քանի տեղամասերում 
շատ լավ էր ընթանում գործընթացը, մենք ուրախ ենք, թե 
ինչքան բան ենք տեսել»,- ասաց նա` նշելով, որ եթե անգամ 
աշխարհի շատ երկրներ չեն ճանաչում ընտրությունները, 
կարեւոր է, որ գործընթացը լավ է անցնում: 
Էրսի Քոին առաջին անգամ է Արցախում, նա նշեց, որ 
տպավորված է տեսարժան վայրերով. «Շատ լավ տեսարան 
է, հիանալի լեռներ կան, անտառներ: Ինքս երբեք չէի եղել 
Կովկասյան լեռներում: Շատ տպավորված եմ երկրի 
գեղեցկությամբ»: 
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Տպավորված եմ ժողովրդավարական 
գործընթացով. Բունդեսթագի 
պատգամավորն Արցախում է 

 

 
 
Գերմանիայի Բունդեսթագի պատգամավոր Ալբերտ 
Վայլերը տպավորված է Արցախում տեղի ունեցող 
ժողովրդավարության գործընթացով: Այս մասին այսօր՝ 
մայիսի 3-ին, լրագրողների հետ զրույցում ասաց 
պատգամավորը, որն Արցախ է ժամանել 
խորհրդարանական ընտրություններին որպես դիտորդ 
մասնակցելու համար: 
«Երկրորդ անգամն է, որ այստեղ եմ, շատ մարդկանց եմ 
հանդիպել, տպավորված եմ ժողովրդավարական 
գործընթացով: Ընտրությունները շատ լավ են անցնում, 
բայց ԼՂՀ միջազգային ճանաչումը միայն 
ընտրություններով չէ պայմանավորված: Լեռնային 
Ղարաբաղը չի կարող միայնակ հասնել միջազգային 
ճանաչման, պետք բազմաթիվ  բանակցություններ 
ընթանան այլ՝ հատկապես հարեւան երկրների հետ: Դա 
դժվար հարց է, սակայն անհրաժեշտ»,- ասաց 
պատգամավորը: 
Պատգամավորը նշեց, որ հետեւում է ղարաբաղա-
ադրբեջանական շփման գծում սահմանային միջադեպերին, 
տեղյակ է նաեւ ուղղաթիռի կործանման դեպքից. 
«Սահմանային միջադեպերը բացասական եմ գնահատում, 

կարծում եմ, որ մենք պետք է կարողանանք մեր 
աջակցությունը ցուցաբերել»: 
Ալբերտ Վայլերը նշեց նաեւ, որ մայիսի 20-ին  հայ-
գերմանական ֆորում կկայանա, որի ընթացքում այլ 
հարցերի հետ կքննարկվի նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի 
խնդիրը:  
Նշենք, որ այսօր անցկացվող՝ ԼՂՀ խորհրդարանական 
ընտրություններին մասնակցում են ավելի քան 100 
միջազգային դիտորդներ՝ եվրոպական երկրներից, ԱՄՆ-ից, 
դիտորդներ Հայաստանից։ 
Լուսանկարը՝ Արսեն Սարգսյանի/NEWS.am 
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Արցախի ԿԸՀ-ն հրապարակել է 
ընտրությունների արձանագրությունը 

 

 
 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է մայիսի 3-ին 
կայացած խորհրդարանական ընտրությունների 
համամասնական ընտրակարգի ամփոփիչ 
արձանագրությունը։ 
Ըստ արձանագրության՝ ընտրողների ընդհանուր թիվը 
կազմել է 102 042 մարդ, քվեարկությանը մասնակցել է 72 
296 մարդ կամ ընտրողների 70,8 տոկոսը։ Ընտրական 
հանձնաժողովներին տրվել է 103 699 քվեաթերթիկ, մարվել 
է 31 401 քվեաթերթիկ, անվավեր է ճանաչվել 3380-ը (4,7%)։ 
Ձայները բաշխվել են. «Ազատ հայրենիք»՝ 32632 (47,35%), 
«Ազգային վերածնունդ»՝ 3709 (5,38%), Արցախի 
Ժողովրդավարական կուսակցություն՝ 13105 (19,01%), ԼՂ 
Կոմկուս՝ 1136 (1,65%), «Խաղաղություն եւ զարգացում»՝ 
591 (0,86%), ՀՅԴ՝ 12965 (18,81%), «Շարժում-88»՝ 4778 
(6,93%)։ 
Անճշտությունների թիվը՝ 15։ 

 
Ստորագրվեց Հայաստանի եւ ԱՄՆ 

միջեւ առեւտրի եւ ներդրումների 
համաձայնագիրը 

Մայիսի 7-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած 
պատվիրակության կազմում Վաշինգտոնում գտնվող ԱԳ 
նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը եւ ԱՄՆ առեւտրի 
ներկայացուցչի տեղակալ Դեն Մուլանին՝ ՀՀ Նախագահի 
ներկայությամբ, ստորագրեցին Հայաստանի 
Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 
միջեւ Առեւտրի եւ ներդրումների շրջանակային 
համաձայնագիրը։ 
Հայաստանը եւ Միացյալ Նահանգները, ըստ փաստաթղթի, 
հավաստում են իրենց մտադրությունը՝ ստեղծելու 
բարենպաստ պայմաններ ներդրումների եւ երկու երկրների 
միջեւ ապրանքաշրջանառության, առեւտրի խրախուսման 
համար։ 
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Լույս Ամսագիր 

 
 
Նախատեսվում է ձեւավորել Առեւտրի եւ ներդրումների 
հայ-ամերիկյան խորհուրդ, որի հանդիպումներն անց են 
կացվելու առնվազն տարին մեկ անգամ։ Խորհուրդը կոչված 
է՝ բացահայտելու երկկողմ ներդրումների եւ առեւտրի նոր 
ոլորտներ եւ աշխատանքներ տանելու դրանց զարգացման 
ու այդ ճանապարհին հնարավոր խոչընդոտների վերացման 
ուղղությամբ։ 
 

Հայաստանում ցանկանում են 
հստակեցնել 70 հազար 

օտարերկրացիների աշխատանքի 
կարգը 

 

 
 
Հայաստանում պատարստվում են հստակեցնել 
օտարերկրացիների աշխատանքի կարգը։ 
«Օտարերկրացիների մասին» օրենքում 
փոփոխությունների համապատասխան նախագիծը 
խորհրդարանում մայիսի 7-ին նեկայացրել է աշխատանքի 
փոխնախարար Արայիկ Պետրոսյանը։ 
Օրինագիծը նախատեսում է, որ օտարերկրացիները պետք է 
աշխատանքի թույլտվություն ներկայացնեն կեցության 
կարգավիճակի փաստաթղթի հետ մեկտեղ։ 
60 օրվա ընթացքում գործատուն պարտավոր է 
պայմանագրերը ներկայացնել լիազոր մարմնին՝ 
հաշվառման համար։ 
Բացի այդ, օտարերկրացիներին աշխատանքի հրավիրելուց 
առաջ գործատուն պետք է զբաղվածության պետական 
ծառայություն դիմի եւ հարցում անի՝ արդյոք Հայաստանում 
կան համապատասխան մասնագետներ։ Միայն մեկ ամսվա 
ընթացքում դրական պատասխանի դեպքում ընկերությունը 
կարող է օտարերկրացի մասնագետ հրավիրել։ 
Պետրոսյանի տվյալներով, այսօր Հայաստանում 
աշխատում են 70 հազար օտարերկրացիներ։ 

Շուշին ազատագրելը խնդիր չի եղել, 
մեզ մնում էր շքերթով մտնել քաղաք. 

Դալիբալթայան 

 
 
Շուշին ազատագրելը խնդիր չի եղել. բոլոր 
նախապատրաստական աշխատանքներն իրականացնելուց 
հետո մնում էր միայն շքերթով մտնել Շուշի: Այս մասին 
այսօր՝ մայիսի 7-ին, լրագրողների հետ զրույցում ասաց 
1991-92թթ. Հայաստանի պաշտպանության նախարարի 
առաջին տեղակալ, Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, 
գեներալ-գնդապետ, ներկայումս ՊՆ խորհրդական 
Գուրգեն Դալիբալթայանը: 
«Հպարտ եմ, որ այդ մարտական գործողությունների 
մասնակիցն եմ եղել: Հայաստանը միշտ կորցրել է իր 
տարածքները: Մենք այնպիսի աշխարհագրական դիրք 
ունենք, որ օտար զավթողները միշտ հետաքրքրվել են մեր 
տարածքով եւ միշտ դժբախտության մեջ ենք եղել: Ինձ 
բախտ է վիճակվել մասնակից լինել այդ մարտական 
գործողություններին: Հպարտ եմ, որ իմ գիտելիքներն ու 
ունակությունները պետք է եկել մեր ազգին սպառնացող 
մարտահրավերը կասեցնելու գործում»,- ասաց Գուրգեն 
Դալիբալթայանը՝ նշելով, որ ինքը մայիսի առաջին օրերը 
երբեք չի մոռանում: 
Նա հիշեց, որ Շուշիի ազատագրման օրն իրենք 
խորամանկորեն «բանդաներից» մաքրել էին Շուշի տանող 
բոլոր մուտքերը եւ մնում էր ընդամենը շքերթով մտնել 
Շուշի. «Ճիշտ է՝ դա մեզ այնքան էլ հեշտ չտրվեց, բայց շատ 
հպարտ եմ, որ մենք  բոլոր մարտահրավերները 
կատարեցինք նվազագույն մարդկային կորուստներով: Մեր 
նպատակն այն էր, որ քիչ հայեր կորցնեինք եւ կարծում եմ, 
որ դա մեզ հաջողվեց»: 
Դալիբալթայանի խոսքով՝ ճիշտ որոշում է եղել մարտական 
գործողությունները Ղարաբաղի կողմից իրականացնելը, 
քաղաքական գործիչներն էլ են այդ հարցում իրենց հետո 
կողմնակից եղել: 
«Մեզ ոչ ոք չի կարող մեղադրել, որ մենք ագրեսորներ ենք, 
քանի որ Ադրբեջանին պատերազմ ենք հայտարարել: Ոչ, 
մենք մաքրել ենք մեր երկիրը կեղտից: Եվ այսօր ունենք 
կայացած բանակ, որը թեեւ խնդիրներ ունի, բայց 
պատրաստ է կատարել իր առջեւ դրված խնդիրները, 
մասնավորապես պաշտպանել հայրենիքը»,- ասաց նա: 
Դալիբալթայանի հետ լրագրողների հետ հանդիպմանը եկել 
էր նաեւ «Հայաստանի հանրագիտարան» 
հրատարակչության գլխավոր խմբագիր Հովհաննես 
Այվազյանը, որը Գուրգեն Դարիբալթյանի մարտական 
կենսագրության հեղինակն է: 
«Այս գործողությանն ամբողջ Հայաստանը եւ Ղարաբաղն 
էր սպասում: Դրա համար ազատագրման լուրը չէր կարող 
քարի տակ մնալ, միանգամից տարածվեց, որ Շուշին արդեն 
ազատագրված է, իսկ հատուկ պաշտոնական  
հաղորդագրություն եղավ ավելի ուշ»,- նշեց նա: 
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Լույս Ամսագիր 

Թուրքագետ. Այս տարի 
Ցեղասպանությունը ճանաչող 

երկրների թիվը կավելանա 
 

 
 

Քաղաքական առումով աշխարհում Հայոց 
ցեղասպանության հարցոում սկզբունքային փոփոխություն 
է տեղի ունեցել։ Խոսքը տարբեր երկրների 
խորհրդարանների կողմից Հայոց ցեղասպանության 
ճանաչման ու դատապարտման մասին է։ Այս մասին մայիսի 
7-ին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց 
ՀՀ ԳԱԱ Արեւելագիտության ինստիտուտի տնօրեն, 
թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ 
Նա գրեթե կասկածներ չուն, որ այս տարի կավելանա Հայոց 
ցեղասպանությունը ճանաչած երկրների թիվը։  Նրա 
խոսքով՝ մայիսի 6-ին Ցեղասպանությունը ճանաչած 
Լյուքսեմբուրգը  փոքր երկիր է, բայց դա ԵՄ անդամ 
հիմնական երկրներից է եւ ԵՄ հիմնադիր պետությունը։  
«Համաձայն թուրքական մամուլի՝ Թուրքիան շոկի մեջ է 
հայտնվել այն բանից հետո, երբ, Լյուքսեմբուրգը ճանաչել է 
Հայոց ցեղասպանությունը»,- նշեց Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ 
Անդրադառնալով Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին 
նվիրված միջոցառումներին՝ նա նշեց. «Մենք տեսանք, որ 
ժամանակակից քաղաքակիրթ աշխարհի մեծ մասը մեզ հետ 
կիսում էր մեր ցավը։  Մենք տեսանք, որ աշխարհում  
հայությունը լուրջ գործոն է, որ մեր ձայնը լսելի է 
աշխարհում։ Պետք է նշեմ, որ այդ միջոցառումները կրում 
են ոչ միայն քաղաքական, այլ նաեւ մշակութային  բնույթ, 
քանի որ միլիոնավոր մարդկանց սրտերին կարելի է հասնել 
ոչ թե քաղաքական  գնահատականների, այլ մշակութային 
լեզվի միջոցով»։ 
Սաֆրաստյանի խոսքով՝ Թուրքիայի խնդիրն է հակազդել 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը՝ օգտագործելով 
քարոզչության տարբեր միջոցներ։ «Սակայն , ինչպես մենք 
տեսանք, դա հաջողությամբ չի պսակվում։ Գալիպոլիի 
միջոցառումները չտվեցին այն արդյունքը, որն ակնկալում 
էր թուրքական կողմը»,- նշեց թուրքագետը։ 
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ԱԳՆ. Հայաստանը ողջունում է 
Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանի 

որոշումը 
Շարունակվում է միջազգային հանրության կողմից Հայոց 
ցեղասպանության փաստի ճանաչման անշրջելի 
գործընթացը։ 
ԱԳ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարություն է 
տարածել` Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանի կողմից Հայոց 
ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ։ 

«Հայաստանը ողջունում է Լյուքսեմբուրգի 
պատգամավորների պալատի կողմից Հայոց 
ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ բանաձեւի 
միաձայն ընդունումը։ 

 

 
 
Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանը, հարգանքի տուրք 
մատուցելով Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակին, ընդգծում է, 
որ մեկ դար առաջ Օսմանյան կայսրությունում հայերի դեմ 
իրականացվածը հենց ցեղասպանություն է, եւ կոչ անում 
Թուրքիայի իշխանություններին առերեսվել սեփական 
պատմությանը։ 
Այս բանաձեւի ընդունմամբ Լյուքսեմբուրգը համալրեց 
Ցեղասպանությունը ճանաչած երկրների շարքը եւ իր 
կարեւոր ներդրումը բերեց մարդկության դեմ նոր 
հանցագործությունների կանխարգելման վեհ գործին»,- 
ասվում է Նալբանդյանի ուղերձում։ 
Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր NEWS.am-ը, Լյուքսեմբուրգի 
Մեծ Դքսության խորհրդարանը միաձայն ընդունել է Հայոց 
Ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձեւ։ 
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Թուրքիան հետ է կանչել 
Լյուքսեմբուրգում իր դեսպանին 

 
Թուրքիայի ԱԳՆ-ը հայտարարություն է տարածել Լյուքսեմբուրգի 
խորհրդարանի կողմից Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող 
որոշման հետ կապված։ 
Թուրքական Timeturk-ի փոխանցմամբ՝ Թուրքիայի ԱԳՆ-ն 
հայտարարել է, թե խստորեն դատապարտում է Լյուքսեմբուրգի 
խորհրդարանի կողմից 1915-ը ցեղասպանություն անվանող 
որոշումը։ 
ԱԳՆ-ի հայտարարության մեջ նշվել է, թե խնդրի հետ կապված 
իրենց տեսակետները հայտնել են են Թուրքիայի ԱԳՆ կանչված 
Անկարայում Լյուքսեմբուրգի դեսպանին, ինչպես նաեւ հետ է 
կանչվել Լյուքսեմբուգում Թուրքիայի դեսպան Լեւենթ 
Շահինքայան։ 
Նշենք, որ մայիսի 6-ին Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանը 1915-ին 
հայերի դեմ իրականացված կոտորածը Ցեղասպանություն էր 
որակել եւ կոչ արել Թուրքիային ճանաչել ցեղասպանությունը։ 
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Լույս Ամսագիր 

Թուրքագետ. Գերմանիայում որոշ 
քաղաքական ուժեր հաշվի են նստում 

թուրքական գործոնի հետ 
 

 
Թուրքական գործոնը Գերմանիայում ուժեղ է եւ այդ գործոնի հետ 
հաշվի են նստում երկրի որոշակի քաղաքական ուժեր: Այս մասին, 
այսօր՝ մայիսի 7-ին, մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է 
Հայաստանի ԳԱԱ արեւելագիտության ինստիտուտի տնօրեն, 
թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը: 
Նրա խոսքով, Գերմանիայում թուրքերի ճնշումը որոշակի 
արդյունք է տալիս: «Մյուս կողմից, մենք տեսանք, որ առաջին 
անգամ Գերմանիայում քաղաքական ուժերը Բունդեսթագում շատ 
հստակ դատապարտեցին Հայոց ցեղասպանությունը: Կարծում 
եմ, որ մինչեւ հունիսի 30-ը Հայոց ցեղասպանության մասին 
օրինագիծը կդրվի քննարկման, սակայն չեմ կարող ասել, թե 
ինչպիսին կլինի բանաեւի վերջնական տեսքը, մասնավորապես, 
վերնագիրը»,-նշել է Սաֆրաստյանը: 
Հիշեցնենք, որ Հայոց ցեղասպանության մասին Բունդեսթագում 
ներկայացված բանաձեւի նախագիծն ուղարկվել է խորհրդարանի 
հանձնաժողովներին՝ հետագա քննարկումների համար: 
Գերմանիայի խորհրդարանը բանաձեւը պետք է ընդունի նախքան 
ամառային արձակուրդները: 
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Տոլման հայկական, այլ ոչ թե 
թուրքական կերակրատեսակ է. 

Սեդրակ Մամուլյան 
 

 
Թուրքերի այն պնդումը, որ տոլման թուրքական 
կերակրատեսակ է, չի համապատասխանում 
իրականությանը։ Այս մասին այսօր՝ մայիսի 13-ին, 
լրագրողների հետ զրույցում ասաց «Հայ խոհարարական 
ավանդույթների զարգացման և պահպանման» ՀԿ 
նախագահ Սեդրակ Մամուլյանը։ 
«Ինչի՞ թուրքը չի պնդում, որ բաստուրման իրենցն է, 
որովհետեւ բաստուրման իրոք քոչվոր ժողովուրդներին 
պատկանող կերակրատեսակ է, եւ իրենցն է։ Մենք 
ուսումնասիրել ենք եւ պարզել, որ տոլմա բառը առաջացել է 
տոլի բառից, որը նշանակում է խաղողի տերեւ։ Եւ մենք դրա 

ապացույցը ունենք։ Մեղրիում մի կերակուր է 
շրջանառվում, որը կոչվում տոլմա խաշու եւ տոլմայի հետ 
կապ ունի այնքանով, որ խաղողի մատղաշ տերեւով ապուր 
է։ Եվ վերջապես Դալմայի այգիներ, որը նշանակում է 
խաղողի այգիներ։ Սա նշանակում է, որ տոլմա բառը 
հայկակն բառ է»,-ասաց նա։ 
Նշենք, որ մայիսի 16-ին Մուսա Լեռ հուշահամալիրում 
կանցկացվի արդեն ամենամյա դարձած տոլմայի 
փառատոն։ 
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Գերմանական Մայնցի խորհրդարանը 
Ցեղասպանությունը դատապարտող 

բանաձեւ է ներկայացրել 
 

 
 
Մայիսի 12-ին Գերմանիայի Ռայնլանդ Փֆալց դաշնային 
հողի խորհրդարանը Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի 
կապակցությամբ ցեղասպանությունը դատապարտող 
համատեղ բանաձեւ է ներկայացրել։ 
Մայրաքաղաք Մայնցում խորհրդարանի բոլոր 
խմբակցությունները Օսմանյան կայսրությունում 1915թ. 
կատարվածը բնութագրելու համար օգտագործել են 
ցեղասպանություն եզրը։ Բանաձեւում մասնավորապես 
ասվում է. 
«Գերմանիայի նախագահ Յոախիմ Գաուկը, Բունդեսթագի 
նախագահ Նորբերթ Լամերթն ու Բունդեսթագի բոլոր 
խմբակցությունների ներկայացուցիչները իրենց ելույթում 
հուզիչ բառերով հստակ նշեցին այս տարելիցի 
նշանակությունը։ Մենք բոլորս պետք է կրենք այս 
Ցեղասպանության պատմական պատասխանատվությունը, 
հատկապես գերմանական ռեյխի ունեցած դերի 
ենթատեքստում։ Այդ պատճառով մենք ներկայացնում ենք 
այս համատեղ բանաձեւը։ Խոսքը ոչ միայն զոհերին հիշելու, 
այլ առաջ նայելու անհրաժեշտության մասին է։ Մեր 
համատեղ նպատակն է հասնել հաշտության, 
փոխըմբռնման եւ ճանաչման։ Այդ պատճառով մենք կողմ 
ենք հայ-թուրքական հարաբերությունների զարգացմանը։ 
Բանաձեւը կոչ է անում հիշել 100 տարի առաջ տեղի 
ունեցած Հայոց ցեղասպանության մասին։ Խորհրդարանի 
խմբակցությունները դատապարտում են Օսմանյան 
կայսրության արարքը, որը հանգեցրեց 1.5 մլն հայերի 
բնաջնջման։ Խմբակցությունները ցավում են դրանում 
Գերմանական ռեյխի ունեցած անփառունակ 
դերակատարման համար, որը, չնայած սպանությունների եւ 
տեղահանությունների մասին ունեցած հստակ 
տեղեկություններին, չփորձեց վերջ դնել մարդկության դեմ 
իրականացված այդ հանցագործությանը։ 
Խորհրդարանական ուժերը հավատարիմ են մնում հայ-
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թուրքական հաշտեցման իրենց որոշմանը։ Հենց այդ 
պատճառով մենք  կոչ ենք անում Ռայնլանդ Փֆալցի 
դաշնային կառավարությանը խրախուսել 1915/1916թթ. 
դեպքերի առերեսման ուղղված բոլոր ջանքերն ու 
նախաձեռնությունները եւ հետեւողական լինել 
Գերմանիայի պատասխանատվության բաժինը ընդունելու 
հարցում»,- մեջբերում է բանաձեւի տեքստը RheinZeitung-ը։ 

 
Արևմտյան Հայաստան 
 

Ստամբուլում 12 դերսիմահայ են 
մկրտվել եւ դարձել քրիստոնյա 

 

 
 
Ստամբուլի Սուրբ Ստեփանոս հայկական եկեղեցում 12 
դերսիմահայի մկրտություն է տեղի ունեցել։ 
Ինչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական «Ակոս»-ը, 
քրիստոնեության վերաբերյալ 6 ամսվա դասընթացներից 
հետո մայիսի 9-ին, Ստամբուլի Յեշիլքյոյի Սուրբ 
Ստեփանոս եկեղեցում 12 դերսիմահայ մկրտվել են եւ 
պաշտոնապես դարձել քրիստոնյա։ 
Մկրտվածները հայտնել են, որ շատ երջանիկ են իրենց 
պապերի կրոնին վերադառնալու համար՝ շեշտելով, որ 
այսուհետ ազատ արտահայտվելու են, որ քրիստոնյա են։ 

Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am 
 

Ստամբուլում հայերին պատկանած 
հայկական որբանոցը ցանկանում են 

վաճառել հայերին 
 

 
Թուրքա հայտնի մտավորական Բասքըն Օրանը 
զավեշտալի է համարել, որ Ստամբուլի «Քամփ Արմեն» 
անունով հայտնի հայկական որբանոցի սեփականատերը 
հայտարարել է, թե այն կվաճառի հայերին։ 

Թուրքական T24.com կայքում ներկայացված 
հրապարակման մեջ Բասքըն Օրանն անդրադարձել է 
«Քամփ Արմենի» խնդրին, հիշատակելով, որ հայերին 
պատկանած եւ հետագայում խլված մանկատունը 
քանդելուն զուգահեռ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ 
Թայիփ Էրդողանն «աչքալուսանք» է տվել հայերին՝ 
հայտնելով, թե հայերենով Ղուրան է լույս տեսել։ 
Բասքըն Օրանն ուշադրություն է դարձրել այն 
հանգամանքին, որ հայերին պատկանած «Քամփ Արմենի» 
ներկայիս «սեփականատերը» հայտարարում է, որ եթե 
հայերը գնեն մանկատունը, ինքը չի քանդի։ 
Նշենք, որ հիշյալ մանկատանն են մեծացել Հրանտ Դինքը եւ 
նրա կինը՝ Ռաքել Դինքը։ 
 

Սիսի կաթողիկոսության կալվածքի 
վերադարձի դատը դյուրին չի լինելու. 

Արամ Ա 
 

 
 

Սիսի Կաթողիկոսարանի պատմական կալվածքի 
վերադարձի գծով Թուրքիայի Սահմանադրական 
դատարանում բացված գործընթացը պատմական եզակի 
կարեւորություն ունեցող դատ է: Այս մասին, մայիսի 13-ի 
երեկոյան, ԱՄՆ Նյու Ջերսիի հայ համայնքի շուրջ 100 
պատասխանատուների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է 
Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Ա-ն: 
«Չմոռանանք, որ 100 տարվա ընթացքում առաջին անգամ 
մեր եկեղեցին՝ Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսության 
միջոցով իրավական քայլի է դիմում: Արեւմտյան 
Հայաստանում ու Կիլիկիայում բազմաթիվ եկեղեցիներ, 
վանքեր, եկեղեցապատկան ու ազգապատկան կալվածքներ 
դեռ մնում են բռնագրավված ցեղասպան թուրքի կողմից: 
Խոսքից գործի անցնելով մեր Սուրբ Աթոռը նախաձեռնողը 
եղավ իրավական քայլի դիմելով: 
Բնականաբար դյուրին չէր այս քայլը եւ դյուրին չի լինելու 
առաջիկա գործընթացը, սակայն, մեր ազգային 
պահանջատիրության շրջագծում կալվածքների վերադարձը 
կարեւոր բնագավառ է՝ ուր մենք ահավասիկ փորձում ենք 
մուտք գործել: Ճի՛շտ է որ իրավական այս թղթածրարը 
ներկայացնում է Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսությունը, 
բայց սա մասնակի դատ չէ, դրա իրավատերը մեր եկեղեցին 
է, Հայաստանն է ու ամբողջ հայությունը: Այս 
գիտակցությամբ է, որ ուզում ենք մեր ժողովուրդը մոտենա 
այս դատին: Նաեւ չմոռանանք, որ հսկա աղմուկ հանեց մեր 
այս դատը թե թուրքական, թե միջազգային 
շրջանակներում: Մեր ազգային պահանջատիրության 
առումով որքան այս իրավական քայլը կարեւոր է՝ նույնքան 
էլ կարեւոր է նրա առաջացրած հակազդեցությունը»,-
ընդգծել է Արամ Ա-ն: 
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Հայոց ցեղասպանությունը և 
համշենցիները 

 

 
Համշենահայ Մահիր Օզքանը Հայոց ցեղասպանության 
վերաբերյալ համշենցիների տեսակետներն է ներկայացրել, րը 
ներկայացնում ենք Akunq.net-ի թարգմանությամբ։ 
Էթնիկ ինքնությունները բազմաշերտ են: Այդ բազմաշերտության 
պատճառն այն է, որ ինքնությունը կազմավորող բազմաթիվ 
փոփոխականներ կան, և որ այդ փոփոխականները տարբեր 
մակարդակներում են փոխադարձություն գտնում իրենց որևէ 
էթնիկ ինքնությամբ բնորոշող մարդկանց մեջ: Այդ պատճառով 
որևէ էթնիկ ինքնության ընդհանուր առանձնահատկություններից` 
ժամանակ առ ժամանակ որոշիչը հանդիսացող մի 
առանձնահատկություն չկրող որևէ անհատ անգամ կարողանում է 
իրեն բնորոշել ինքնության մյուս առանձնահատկություններով: 
Էթնիկ ինքնության որոշիչ տարրը տարբերվում է` ըստ 
պատմական դարաշրջանների, էթնիկ խմբի 
առանձնահատկությունների, աշխարհագրության և բազմաթիվ 
այլ փոփոխականների: Այդ փոփոխականները կարելի է թվարկել 
որպես այնպիսի մշակութային տարրեր, ինչպիսիք են` լեզուն, 
ենթադրելի կամ իրական ցեղային կապը, կրոնը, ընդհանուր 
տարածքին պատկանելու զգացումը, սովորույթներն ու 
ավանդույթները, արժեքային համակարգը: 
Այն ժամանակաշրջանում, երբ տեղի էր ունենում Հայոց 
ցեղասպանությունը, համշենցիները կրոնական տեսանկյունից 
ապրում էին որպես երկու առանձին հանրություն` մահմեդական 
համշենցիներ և քրիստոնյա համշենցիներ: Այդ տարբերությունը 
որոշիչ է եղել այդ երկու խմբի` Հայոց ցեղասպանության 
գործընթացում գտնված դրության առումով: Տվյալ 
ժամանակաշրջանում կրոնական տարրն ընդունվել է որպես 
ամենակարևոր գործոն: Կարելի է ասել, որ Ցեղասպանության 
ժամանակ և Թուրքիայի Հանարպետության հիմնվելու ընթացքում 
բոլոր էթնիկ ինքնությունները հիմնականում գործել են` իրենց 
կրոնական ինքնության համաձայն: Ավելի ճիշտ, կարելի է ասել, որ 
թուրքական ազգայնական շարժումը կարողացել է այնպես անել, 
որ բոլոր մուսուլման ժողովուրդները շարժվեն` իրենց կարիքների 
շրջանակներում: Կարող ենք արձանագրել, որ այդ վիճակը 
հանգեցրել է նրան, որ չնայած քրիստոնյա համշենցիները մյուս 
հայերի հետ կիսել են նույն ճակատագիրը, սակայն մահմեդական 
համշենցիների կացությունը շատ ավելի բարդ է եղել: 
Ի՞նչ է պատահել քրիստոնյա համշենցիներին 
Շատ բան կարելի է գրել այն մասին, թե ինչեր են եկել քրիստոնյա 
համշենցիների գլխին: Սակայն սույն հոդվածի հիմնախնդիրը դա 
չէ: Եթե կարճ կապենք, ապա կարող ենք արձանագրել, որ 
քրիստոնյա համշենցիները կիսել են այն ճակատագիրը, որը 
Ցեղասպանության ժամանակ բաժին էր ընկել ամբողջ Թուրքիայի 
հայերին: Մինչև 1915-ը Համշենից դեպի արևմուտք` Սամսուն, 
տարածված քրիստոնյա համշենցիները եւս ենթարկվել են 
կոտորածների: Ողջ մնացածների մեծ մասն անցել է Սև ծովի մյուս 
ափ: Ներկայում նրանք իրենց գոյությունը պահպանում են 
Ռուսաստանի այնպիսի քաղաքներում, որպիսիք են` Սոչին, 

Կրասնոդարը, Վորոնեժը, Ռոստովը, ինչպես նաև` Աբխազիայի 
Սուխում և Գագրա քաղաքները: 
Մահմեդական համշենցիներ` թե՛ դահիճ, թե՛ զոհ 
Հարկ է ընդունել, որ Հայոց ցեղասպանությունը բեկում մտցնող 
ամենակարևոր դեպքն է եղել` մուսուլման համշենցիների 
ինքնաընկալման առումով: Ցեղասպանությունը պատճառ է 
դարձել, որ մուսուլմանացած համշենցիները ձգտեն խզել իրենց 
կապերը ոչ մուսուլման համշենցիների և հետևապես` հայության 
հետ: Կարելի է ենթադրել, որ համշենցիների մեջ տարածված` 
հայկական ծագման ժխտումը և կամավոր ուծացման հակումը 
մեծամասամբ զարգացել է Ցեղասպանությունից հետո ընկած 
ժամանակաշրջանում: Հանրապետական շրջանի ասիմիլացիոն 
քաղաքականությունն է՛լ ավելի է ազդել այդ դրության վրա: 
Ցեղասպանության ժամանակաշրջանում Օսմանյան 
կայսրության` կրոնի վրա հիմնված միլլեթների համակարգը դեռևս 
շարունակում էր իր ազդեցությունը պահպանել: Հետևաբար, բոլոր 
մահմեդական ոչ թուրք ժողովուրդները հիմնականում իրենց 
համարում էին մեկ միլլեթ կամ ումմա: Մուսուլման համշենցիները 
նույնպես ըստ այդմ են որոշել, թե որ դասին են պատկանում: 
Սակայն այն փաստը, որ նրանց ինքնությունն առնչվում է 
հայկական ինքնությանը, բարդացրել է այդ ընտրության 
հետևանքները: Հայկական ինքնության նկատմամբ թշնամական 
դիրք բռնելը, համշենցիների` կրոնական ինքնության պատճառով 
հայերի դեմ դուրս գալը պատճառ է դարձել, որ նրանք զգայուն 
դառնան իրենց հայկական անցյալի վերաբերյալ քննարկումների 
հանդեպ: Այն, որ ներկայում համշենցիները, Թուրքիայի սևծովյան 
շրջանում ապրող մյուս ժողովուրդների հետ համեմատած, 
համեմատաբար ավելի դժվար են ընդգրկվում սեփական 
ինքնության մասին քննարկումների մեջ, առավելապես 
պայմանավորված է այն ավերով, որ նրանց ինքնության հարցում 
գործել է Ցեղասպանությունը: 
Իրենց, որպես մուսուլման, Ցեղասպանության իրագործողների 
մեջ տեսնող համշենցիները զոհի կարգավիճակում են հետևյալ 
առումներով. այդ դեպքերը ստիպել են, որ նրանք խզեն իրենց 
կապը հայկական ինքնության հետ և ժխտեն այն: Նման զոհ լինելն 
ի հայտ է գալիս զանազան վախերի, հակասականությունների և 
հարձակողական դիրքի միջոցով: Այդ դրությունը նկատելու 
համար բավարար կլինի, եթե հայացք գցենք համշենական լեզվի և 
ինքնության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների ավելացմանը 
զուգահեռ` վերջին շրջանում սոցիալական ցանցերում շատացած` 
ինքնության վերաբերյալ քննարկումներին: 
Ֆեյսբուք սոցիալական ցանցում Հ.Հ. անվամբ մի պրոֆիլ, ձգտելով 
ապացուցել, որ համշենցիները հայ չեն, գրում է. 
«Մի շատ հին գրքում գրված է, որ Խոպայի համշենցիները զուլում 
են արել հայերի գլխին: Նույնիսկ ես էի նախկինում նման բաներ 
լսում մեր մեծերից: Համշենցի ավազակները շատ բան են քաշել 
տվել հայերին: Նրանք կարծես թե մեր պատճառով են փախել… 
Մենք գլուխ չենք գովում այդ զուլումի համար: Իրական 
անբարոյականությունն այն է, որ այս տարածքներում ապրող 
ժողովուրդներին միմյանց հանդեպ թշնամացնելով` ապահովել են, 
որ նրանք տարիներ շարունակ հետ մնան այդ թշնամության 
պատճառով… Համշենական լեզու գոյություն ունի՞: Այո՛, դա 
ասում եմ չիմացողների համար, առաջին անգամ համշեներենով 
խոսք լսողների համար: ՀԱՄՇԵՆԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ 
ՈՒՆԻ: Այդ լեզուն հնարավոր չէ ո՛չ հայերենով բնորոշել, ո՛չ էլ` մեկ 
այլ բանով: Ես գիտեմ համշեներեն. չեմ կարող դա ժխտել: Այդ 
լեզուն սովորել եմ` հայերի հետ միասին ապրելու պատճառով»: 
Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ բերված հիմնական փաստարկը 
հետևյալն է` «Եթե հայ ենք, ապա ինչու՞ ենք զուլում արել հայերի 
գլխին»: Երբ նկատի ենք առնում, որ նման խոսքեր ասողները, 
ընդհանուր առմամբ, քաղաքական հակվածությամբ թուրք 
ազգայնականներ են լինում, իրավիճակն ավելի ուշագրավ է 
դառնում: Սովորաբար Հայոց ցեղասպանությունը մերժող այդ 
անձինք, երբ խնդիրը իրենց հայ լինելը մերժելն է լինում, որպես 
ապացույց բերում են այն, որ համշենցիները զուլում են արել 
հայերի նկատմամբ: Այսինքն, երբ հարցը հայ նախահայրերին տեր 
կանգնելուն է հասնում, հայերի հանդեպ զուլում անելու փաստը 
նախընտրում են: Իսկ այն իրողությունը, որն անտեսում են, 
հետևյալն է. իրենց պապերը երբ անում էին այդ զուլումը, վարվում 
էին` ելնելով ոչ թե իրենց հայկական, այլ մահմեդական 
ինքնությունից, քանի որ հայկական ինքնությունը համարժեք էին 
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Լույս Ամսագիր 
համարում քրիստոնյա ինքնությանը և դեմ-հանդիման դնում 
մուսուլմանական ինքնությանը: 
Վերևում բերված պնդումը միակը չէ: Այլ օրինակներ էլ կան, 
որոնցից մեկը Մակարօղլու Հեմդի անվամբ մի հովիվ լսել է իր 
վրանում հյուրընկալված մի համշենցի ավազակից, և որը իմ հայրն 
է փոխանցել ինձ (1): Այդ պատմությունը ներկայացնում է, թե 
Ճորոխի ճանապարհով դեպի Բաթում գնալ փորձող հայկական 
քարավաններն ինչպես են կողոպտվել և սպանվել: Նմանատիպ 
մեկ այլ պատմություն իր ֆեյսբուքյան էջում ներկայացնում է իր 
թուրք ազգայնական լինելը բացահայտ ասող Ա.ՈՒ.-ն. 
«Ես անձամբ գիտեմ մեր ազգուտակի` գրեթե 4-5 սերունդ առաջվա 
ներկայացուցիչներին, որոնք բոլորն էլ կրել են թուրքական և 
մուսուլմանական անուններ: Իմ հոր հորեղբայր Ալին զինվորական 
ծառայության ժամանակ զոհվել է Վանում` հայ ահաբեկիչների 
կողմից: Դարձյալ ես ինքս անձամբ լսել եմ պապիկիցս, որը 
վախճանվել է 100 տարին լրացնելուց հետո (Ալլահը լուսավորի 
նրա հոգին), թե Արդվինում բնակվող հայերը մակույկներով 
փախչելիս ինչպես են խեղվել Ճորոխի ջրերում: Դրանք ամենայն 
հավանականությամբ ահաբեկչական խմբեր են եղել: Պապս 
հպարտությամբ էր պատմում, թե ինչպես է նրանց գետը թափել: 
Եվ այլ բազմաթիվ հուշեր…»: 
Արդվինում ապրող հայերը թե՛ մակույկով փախչում են և թե՛ 
ահաբեկիչ են: Նրա պապը որեւէ բան չի ասել, որ նրանք ահաբեկիչ 
են եղել: Նա ինքն է այդ եզրակացությանը հանգում: Քանզի պապը 
չի քննարկում Ցեղասպանությունը: Երբ սկսվում է 
Ցեղասպանության քննարկումը, ամեն բան խառնվում է: Առանց 
ասելու, որ «Հայերի նկատմամբ ցեղասպանություն ենք արել», 
ինչպե՞ս կարող է ասել, որ «Մենք իրականում հայ չենք և դեմ ենք 
նրանց»: Հենց այս մտահոգությունն է ստիպում, որ նման բաներ 
գրի: Արդեն իսկ նորմալ է, որ նրա` 4-5 սերունդ առաջվա 
նախնիները մուսուլման են եղել: Համշենցիների 
մահմեդականացման գործընթացը հասնում է մինչև 1600-ական 
թվականներ: Սակայն այս ֆեյսբուքյան պրոֆիլը ներկայացնող 
անձը նախընտրում է 4-5 սերունդ առաջվա նախնիների 
մահմեդական լինելը համարել հայկական ծագում չունենալու 
փաստարկ: Նորից հակասություններ, նորից 
իրարամերժություններ: 
Իսկ Շ.Ա. անվամբ պրոֆիլի գրածները կարծես բացահայտում են 
նրա` համշենցիների պատմության և ինքնության հանդեպ 
ժխտողական կեցվածքը, պատմական ճշմարտությունների հետ ոչ 
մի կապ չունենալը, լրիվ հակառակը` քաղաքական 
նախապատվությունների համաձայն պատմություն հորինելը. 
«Ընկերներ, մենք գիտակից տարիքի հասած մարդիկ ենք: Մեզ 
համար առանձնապես էական չէ, որ մեզ հայ են ասում, կամ որ 
մենք հայ դյոնմեներ ենք: Քանզի ժամանակակից սոցիոլոգիան 
մարդկանց սահմանում է` ոչ թե ըստ նրանց ծագման, այլ` 
պատկանելիության զգացման: Մեր հետագա սերունդն են 
դժվարություն ունենալու: Մեր երեխաներին խաբում են այդ 
գաղափարով, ջնջում նրանց ինքնությունը: Հազարամյակներ 
շարունակ համատեղ ապրած, ուրախության և տխրության մեջ 
միավորված մեր ազգը պառակտում են` ըստ էթնիկ 
տարբերությունների: Անկախ մեր ծագումից` հարկ է, որ 
միավորվենք` այս երկրի անքակտելի ամբողջականության 
հիմքով»: 
Այստեղ մասամբ ընդունվում է հայկական ծագումը: Ասվում է` 
էական չէ, որ մեր արմատները հայկական են, մենք այլևս թուրք 
ազգի մի մասն ենք: Պետք է նշել, որ այդ մտայնությունը կիսում են 
համշենցիների մի պատկառելի հատվածը: Համշենցիների մի մասն 
իրեն ընդունում է ոչ միայն որպես մահմեդական, այլ նաև` թուրք: 
Սակայն խնդիրը հետևյալն է. այսօր նման տեսանկյունից առաջ 
շարժվելով` նրանք իրավունք ունե՞ն արդյոք պատմությունը 
խեղաթյուրել` իրենց ներկայիս ինքնությանը համաձայն: Իրենց 
համար առանձնապես էական չեղող «հայ դյոնմե» լինելու փաստն 
ինչու՞ են կարիք զգում թաքցնել իրենց երեխաներից: 
Վերոնշյալ հարցի պատասխանի վերաբերյալ հուշումներ 
պարունակող մի միտք է կիսել Թ.Ա. անվամբ մի ֆեյսբուքյան 
պրոֆիլ, որը մի կողմից Համշենցիների ծառայության 
հիմնադրամին բողոքում է համշենական մշակույթի 
ուսումնասիրմամբ և պահպանմամբ զբաղվող ՀԱՏԻԿ-ից, մյուս 
կողմից էլ` սպառնում վերջինիս. 
«Այս հիմնադրամում գտնվող համշենցի ընկերներ և բարեկամներ, 

ես գնահատում եմ ձեզ, սակայն արդյո՞ք գիտակցում եք, որ 
համշենցիները կանգնած են մի շատ մեծ խնդրի առջև: Մի հայացք 
գցեք ՀԱՏԻԿ-ի էջին: Նեղություն կրեք և ընթերցեք պարոն Մահիր 
Օզքանի հոդվածը և դրա տակ եղած մեկնաբանությունները: Չե՞ք 
կարողանում նկատել, թե դրանք ինչ տեսակ գլխացավանք են 
բերելու Խոպայի Համշենին: Այս կայքում գտնվող հարգելի 
գործարարներ, կարծում եք, թե նման կեցվածքը վաղը ձեր դեմ չի՞ 
դուրս գալու, մեր զավակներն այդ խնդրի պատճառով վնաս չե՞ն 
կրելու: Թերևս կասեք, թե մեզ ի՞նչ ՀԱՏԻԿ-ը: Իսկ ես ասում եմ, որ 
ՀԱՏԻԿ-ի ղեկավարությունը ձեզ հետ միասին է: Ես պահանջում 
եմ, որ լռեցվի այդ կայքը կամ մտածում, որ հարկ է, որպեսզի որևէ 
մեկը քաշի այդ կայքի ականջը: Առաջիկայում ի հայտ գալիք ամեն 
տեսակի բացասական բաների համար բոլորդ եք 
պատասխանատու: Իմ նպատակն է ձեզ ցույց տալ այդ զգայուն 
կետը: Համոզված եմ, որ դա է մեր առաջնային խնդիրը, և պետք է 
շտապենք…»: 
Համշենցիների ինքնությանը և մշակույթին ուղղված 
աշխատանքները ինչու՞ պիտի փորձանք բերեն Խոպայի 
Համշենին: Անկասկած, այն բանի համար, որ այդ աշխատանքները 
կարող են բացահայտել հայկական ինքնության և համշենական 
ինքնության միջև եղած կապը: Քանի որ հայկական ինքնությունը 
դեռ «խնդրահարույց» է համարվում, նշվում է, որ այն փորձանք 
կբերի Խոպայի Համշենին: Գործարարներին հղված խոսքն 
ուղղակիորեն սպառնալիք է պարունակում` ուղղված տնտեսական 
շահերին: «Մեր զավակները վնաս կկրեն» արտահայտությունը ևս 
կիրառվում է: Իսկ « Ես պահանջում եմ, որ լռեցվի ՀԱՏԻԿ-ը կամ 
մտածում, որ հարկ է, որպեսզի որևէ մեկը քաշի նրա ականջը» 
միտքը նշանակում է, որ պահանջվում է վերագործարկել այս 
հասարակության` տարիներ շարունակ կիրառած 
ինքնագրաքննությունը: 
Որպեսզի հասկանանք, թե ինչու են դեռ շարունակվում նման 
վախերն ու մտահոգությունները, ինչու է համշենցիների մի 
պատկառելի հատված համառորեն խուսափում այդ 
քննարկումներից և ինչու են հակված մերժել իրենց հայկական 
արմատները, հարկ է մի քանի օրինակ բերել` առ այն, թե 
սոցիալական ցանցերում ինչպես են ընկալվում համշենցիները: 
Ուրիշները ևս գիտակցում են նրանց հայկական ծագումը, 
արմատներ, որ իրենք, գիտակցելով հանդերձ, ժխտում են: 
Գիտակցողները եթե անգամ այն դեպքում, երբ գործերը լավ են 
ընթանում, չեն խոսում այդ մասին, ապա երբ դրանք մի քիչ 
խառնվում են, անմիջապես հիշեցնում են, որ համշենցիները 
հայկական ծագում ունեն: Դրա լավագույն օրինակներից են 
Հումանիտար օգնության հիմնադրամի` IHH-ի ֆեյսբուքյան էջում 
2014 թ. հուլիսի 15-ին Խոպայում Ռամադանի երեկոյան ծոմից 
հետո դրվող իֆթարի սեղան գցելու ընթացքում տեղի ունեցած 
ընդհարումներից հետո արված մեկնաբանությունները. 
Ջ.Գ. անվամբ մի ֆեյսբուքյան պրոֆիլ գրել է` «Մեր միջի 
իսրայելցիները…», Ջ.Հ.-ն` «Հայերին օգնելու հարկ չկա. դրսից են 
եկել, Թուրքիայում ապաստանել, հիմա էլ խառնակչություն են 
անում երկրեսանիները»: Ք.Ս.-ն գրել է. «Մի վրդովվե՛ք, ընկերներ, 
դա հայկական օջախ է. նորմալ է»: Իսկ Յ.Թ.Ք.-ն արել է հետևյալ 
մեկնաբանությունը. «Կոմունիստ գյավուր շներ»: 
Առերեսվի՛ր Ցեղասպանության հետ: Առերեսվի՛ր 
մուսուլմանության հետ 
Եզրակացնելով կարելի է արձնագրել, որ Հայոց 
ցեղասպանությունը և նրա ժխտումը, Թուրքիայում հայ լինելը 
դեռևս հայհոյանքի և ստորացման թեմա լինելու փաստը 
շարունակում է ստվերել նաև համշենցիների` սեփական 
ինքնության վերաբերյալ քննարկումները: Համշենցիներն, առանց 
երկկողմանի կերպով առերեսվելու Հայոց ցեղասպանության հետ, 
չեն կարող ազատորեն ուսումնասիրել, քննարկել իրենց 
ինքնությունը, կապ հաստատել սեփական պատմության հետ: Այդ 
առերեսման մի կողմն էլ վերաբերում է այն փաստին, որ նրանք 
իրենց մահմեդական ինքնության հետևանքով կազմել են 
Ցեղասպանության հանցագործ ինքնության մի մասը: Այս հարցին 
առերեսումը զուգահեռ կերպով կշարունակվի սույն խնդրին 
Թուրքիայի ընդհանուր առերեսման հետ: Իսկ երկրորդ կողմը 
պետք է լինի Հայոց ցեղասպանության հարուցած հոգեբանական 
բեռից ազատվելը և առերեսվելը այն փաստի հետ, որ կրոնական 
տարբերությունը չի պարտադրում պատմական ու մշակութային 
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կապերի ժխտում: Այդ առերեսումը շատ ավելի կարևոր է թվում` 
համշենական ինքնության տեսանկյունից: 
Այդ առերեսումներին զուգահեռ մեկ այլ առերեսում պետք է լինի 
հայերի` մահմեդական համշենցիների գոյության փաստի հետ 
առերեսվելը: Հայկական ինքնությւոնը քրիստոնեության հետ 
հավասարեցնող ընկալումները ոչ մի բանի չեն ծառայի, քան 
վերոհիշյալ համշենական հասարակության ունեցած տրավման էլ 
ավելի խորացնելուն: Հայկական ինքնության բազմակիացումը 
կնպաստի, որ համշենցիներն մուսուլման ինքնությամբ 
պահպանեն իրենց լեզուն, պատմությունը և մշակույթը: 
 

Թուրքիայում Հայկական շուկան 
դարձնելու են տուրիզմի կենտրոն 

 

 
Թուրքական իշխանությունները երկրի արեւելյան 
նահանգներում զարգացման ծրագիր են ներկայացրել, որով 
նախատեսվում է նաեւ տուրիզմի խթանման համար 
վերականգնել մշակույթային կոթողներ եւ նոր 
ռազմավարություն մշակել։ 
Ինչպես տեղեկացնում է թուրական Kanal A haber կայքը, 
արեւելյան նահանգներում տնտեսական զարգացման 
շրջանակներում նախատեսվում է Մալաթիայում ստեղծել 
ծիրանի բորսա։ 
Իսկ տուրիզմի զարգացման հետաքրքիր քայլերից է լինելու 
Բինգյոլում Հայկական շուկայի վերականգնումը։ 
Դեպի Նեմրութի Աստվածների հուշարձանախումբ 
զբոսաշրջիկների հոսքն ավելացնելու համար 
նախատեսվում է Մալաթիայից մինչեւ Ադըյաման 
չընդհատվող ճանապարհ կառուցել։ 
 
«La Stampa». Դերսիմի հայերն ընտրում 

են մկրտությունն ու ճշմարտությունը 
 

Ապրիլի 24-ից հետո էլ համաշխարհային մամուլի էջերում 
հայտնվում են հրապարակումներ հայերի եւ 1915 թվականի 
իրադարձությւոնների մասին։ Հերթական հոդվածը 
պատրաստել է «Vatican Insider» պարբերականը։ 
Իտալական հայտնի «La Stampa»-ում հայտնված 
հոդվածում խոսվում է վերջին դեպքի մասին, որը մեծ 
արձագանք է ունեցել ողջ աշխարհի հայերի շրջանում։ 
Ներկայիս Թուրքիայի տարածքում գտնվող Դերսիմ 
քաղաքում 12 ծպտյալ հայեր որոշեցին բաց մկտրվել, մինչ 
նրանց ծնողներն ու պապերը մեկ դար ստիպված էին 
թաքցնել իրենց ինքնությունը։ 
Հոդվածում ասվում է. «12 հայեր Դերսիմից (ներկայիս 
Թունջելի նահանգի հին անվանումն է) ընդունեցին իրենց 

մկրտությունը Ստամբուլի հայկական եկեղեցում։ Նրանք 
ծագումով այն ընտանիքներից են, որոնք 1915թ. 
Ցեղասպանությունից հետո թաքցնում էին իրենց 
հայկական եւ քրիստոնեական ծագումը, շուր մեկ դար։ Այժմ 
նրանք որոշեցին հաղթել նախապաշարմունքներին եւ 
վերագտնել իրենց ինքնությունը։ 
Մկրտությանը նախորդել էր կատեխիզիսի եւ 
քիստոնեական դավանանքի ուսուցման վեց ամիսը։ Նույն 
այդ արարողությանը հոգեւորականները քրիստոնեական 
պսկադրությամբ ամուսնացրել են երկու զույգի։ Մկտրված 
եւ ամուսնացածներից մեկը Հովհաննես Մինասն է։ Նրա 
խոսքով, ինքը ցանկանում էր իրագործել ծնողների եւ 
պապերի առջեւ իր բարոյական պարտքը։ «Սա երջանիկ օր 
է ինձ համար։ Մենք երբեք չենք մոռացել մեր կրոնը, իսկ 
այժմ կարող ենք ազատ ապրել»,- ասել է նա Ստամբուլի 
հայկական «Ակոս» թերթին։ 
Մինչեւ 1915 թվականը Դերսիմի բնակչության երրորդ մասը 
հայեր էին։ Նրանք բարձր մշակույթի կրողներ էին, 
բազմաթիվ գյուղերից յուրաքանչյուրում եկեղեցի եւ 
ծխական դպրոց կար։ Ցեղասպանությունն այդ հողից ջնջեց 
ոչ միայն հայ բնակչությանը, այլեւ նրանց մասին հիշեցնող 
ճարտարապետությունը։ 
Այդուհանդերձ, որոշ ընտանիքների հաջողվել էր փրկվել եւ 
վերադառնալ՝ թեեւ թաքցնելով իրենց կրոնական եւ 
մշակութային պատկանելությունը։ Դերսիմում նաեւ 
բազում ալեւիներ են ապրել, որոնք դարերով խառնվել են 
հայերին։ Շատ ալեւիներ հիշում էին իրենց հայկական 
արմատների մասին եւ պահել էին կապը իրենց ցեղի այն 
ճյուղերի հետ, որոնք հայ կամ ալեւի էին մնացել։ 
Շատերն այժմ վերադառնում են արմատներին, այս կամ այն 
չափով պաշտոնապես։ Դիարբեքիրի հայերը, որոնք 
Ցեղասպանության ժամանակ կրոնափոխ են եղել, այժմ 
երկու անուն ունեն՝ պաշտոնական, իսլամականը եւ այն, 
որը կապում է արմատներին։ Իրենց արմատներին 
վերադարձածների ծնողները լավ գիտեին, որ իրենք հայեր 
են, բայց թաքցնում էին, քանի որ «հայ» բառը տաբու էր։ 
Հասկանալի է, թե ինչու, եթե այսօր էլ Ցեղասպանության 
ժխտման քարոզչության մեջ, դպրոցական դասագրքերում 
հայերին նկարագրում են որպես դավաճանների»։  
 

Հայերը ուզում են վերակառուցել 
Ստամբուլի մանկատունը եւ ընդունել 

բոլոր երեխաներին 
 

 
 
Հայկական հիմնադրամը պլանավորում է Ստամբուլի 
Թուզլա շրջանում վերակառուցել «Քամփ Արմեն»  
մանկատան շենքը այն բանից հետո, երբ ապամոնտաժման 
վիճելի պլանը հետաձգվել էր, եւ ներկայիս սեփականատերը 
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խոստացել էր, որ այն նվիրելու է հայկական համայնքին։ Այս 
մասին գրում է Hürriyet Daily News-ը։ 
Գեդիքփաշա շրջանի Հայկական բողոքական եկեղեցու 
պաստոր Գրիգոր Աղաբալօղլուն հայտարարել էր, որ իրենք 
պլանավորում են վերակառուցել շենքը հենց որ արտոնագիր 
ստանան։  «Մանկատունը կարելի է օգտագործել եւ հիմա։ 
Սակայն մենք պլանավորում ենք քանդել այն եւ նորից 
կառուցել նույն տեսքով։ Մանկատունն ընդունելու է ոչ 
միան հայ երեխաներին. նրա դռները բաց կլինեն բոլոր 
ազգերի երեխաների համար»,- ասել է Աղաբալօղլուն։ 
Նշենք, որ Ստամբուլի «Քամփ Արմեն» մանկատան շենքը 
բռնագրավվել էր թուրքական իշխանությունների կողմից 
1987թ., իսկ դրանից հետո այն հանձնվել էր մի թուրք 
գործարարի։ Վերջինս որոշել էր քանդել այն եւ էլիտար շենք 
կառուցել, սակայն հասարակության ճնշման տակ այդ 
որոշումը կասեցվել էր։ 
 
Թուրքիան հայերին պարտք է 800 մլրդ 

ԱՄՆ դոլար. անգլիահայ բարերար 
 

 
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար ամբողջ 
աշխարհի հայությունը պետք է համախմբված քայլեր 
ձեռնարկի, որ Թուրքիան վերադարձնի 
«պարտքը»:NEWS.am-ի հետ զրույցում նման կարծիք 
հայտնեց «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի Մեծ 
Բրիտանիայի մասնաճյուղի ատենապետ Արմինե 
Կարապետին: 
Նրա խոսքով՝ Թուրքիան հայերին պարտք է 800 մլրդ ԱՄՆ 
դոլարից ավելի գումար: 
 
«Ամբողջը, իհարկե, վերադարձնել չի կարող, բայց մենք 
պետք է պահանջատեր լինենք: Ցեղասպանության 
ճանաչման համար անվերջ պետք է խոսել, ոչ թե մեկ անգամ 
խոսել, ապա քնեցնել հարցը, օգուտ չի ունենալու: 
Անընդհատ պետք է աշխատանքներ կատարվեն, 
բավականին դժվար է, բավականին մեծածախս է լինելու, 
հուսամ՝ կլինեն մարդիկ, որոնք ծախսերը կհոգան»,- ասաց 
Արմինե Կարապետին: 
 
Ինչ վերաբերվում է Մեծ Բրիտանիայի կողմից 
Ցեղասպանությունը չճանաչելուն, բարերարը նշեց, որ 
իրենք բազմիցս նամակներով դիմել են երկրի 
իշխանություններին, պախարակել նրանց կատարած 
քայլերը: 
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Սփյուռք 
 

Թուրքիայի հայերը պատմության մեջ 
առաջին անգամ հզոր բողոքի երթի են 

դուրս եկել 
 

Ստամբուլի Թուզլա թաղամասա Քամփ Արմեն անունը 
կրող հայկական որբանոցը հայ ժողովրդին վերադարձնելու 
պահանջով Ստամբուլի հայերի Նոր Զարթոնք շարժումը 
խոշոր բողոքի ակցի եւ երթ է կազմակերպել: 
Թուրքական CNNturk-ի փոխանցմամբ՝ մայիսի 22-ի 
երեկոյան Ստամբուլի Բեյօղու թաղամասի Թունել կոչվող 
հատվածում հավաքվել են Ստամբուլի բազմաթիվ հայեր եւ 
նրանց աջակցող թուրք եւ այլ ազգության ակտիվիստներ: 
Հավաքվածների ձեռքին եղել են պաստառներ՝ Քամփ 
Արմենը հետ տվեք հայ ժողովրդին գրություններով: 
Բողոքի երթի մասնակիցները քայլել են մինչեւ 
Գալաթասարայի լիցեյի մոտ, որտեղ հայտարարությամբ է 
հանդես եկել Նոր Զարթոնք շարժման անդամ Սայաթ 
Թեքիրը, ով հիշեցրել է, որ Քամփ Արմենը ստեղծվել է 1962 
թվականին եւ ընդունել է հայ որբերի, այդ թվում Հրանտ 
Դինքին եւ նրա տիկնոջը: 
Սայաթ Թեքիրը շեշտել է, թե իրենք հերթապահելու են 
Քամփ Արմենում մինչեւ որոշում կայացվի այն 
վերադարձնել իրական տերերին՝ հայ ժողովրդին: Հայ 
ակտիվիստի հայտարարությունից հետո բողոքի ակցիան 
խաղաղ ավարտվել է: 
Նշենք, որ Ստամբուլի «Քամփ Արմեն» մանկատունը 1987-
ին զավթվել է թուրքական իշխանությունների կողմից, 
այնուհետ վաճառվել թուրք գործարարի։ Վերջինս էլ որոշել 
է քանդել մանկատունը եւ էլիտար տներ կառուցել։ 
Հասարակական ճնշման արդյունքում մանկատան 
քանդումը ժամանակավորապես դադարեցվել է։ 
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ԱՄՆ-ում հայ մաթեմատիկոսը 
թռիչքների անվտանգության եզակի 

համակարգ է մշակել 
 

 
 
Վերջին 17 տարիներին ԱՄՆ-ում հետազոտողները 
թռիչքների կառավարման համակարգերի կայունությունը 
բարելավելու նպատակով օգտագործում են մաթեմատիկոս 
Նաիրա Հովակիմյանի հաշվարկները: Մարտին նրա 
հետազոտական խմբի մեթոդը Կալիֆորնիայի 
ավիաբազայում հաջողությամբ փորձարկվել է «Learjet» 
ինքնաթիռների մասնակցությամբ: Այս մասին գրում է «ECN 
Magazine»-ը: 
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Լույս Ամսագիր 

 
Մեխանիկական գիտությունների պրոֆեսոր եւ Իլինոյսի 
համալսարանի գիտնական Հովակիմյանը 1988 թվականին 
ավարտել է Երեւանի պետական համալսարանը, որտեղ 
տեսական մեխանիկա եւ կիրառական մաթեմատիկա է 
ուսումնասիրել: Հետագայում նա ուսումը շարունակել է 
Մոսկվայում: 1994-1998 թվականներին շրջագայելով 
աշխարհով մեկ, օգտվելով սովորելու եւ դասախոսելու 
առաջարկներից, եղել է Գերմանիայում, Ֆրանսիայում եւ 
Իսրայելում: 
1998 թվականին նա Ջորջիայի Տեխնոլոգիական 
համալսարանից թռիչքների կառավարման կայունությունը 
հետազոտող թիմում աշխատելու հրավեր է ստացել: 
Միաժամանակ, ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի եւ NASA-ի 
հովանավորության շնորհիվ, Հովակիմյանը 2003 թվականին 
դառնում է Վիրջինիայի Տեխնոլոգիական համալսարանի 
դոցենտ: Այնտեղ էլ նա այլ հետազոտողների հետ համատեղ 
«L1» վերահսկողության տեսությունն է մշակում, որը կարող 
է օդաչուին օգնել անսպասելի իրավիճակներում 
վերականգնել ինքնաթիռի վերահսկողությունը: 
NASA-ն մոդելը փորձարկել է տարբեր դժվարին 
պայմաններում եւ ագրեսիվ մանեւրումներում: Հաջող 
փորձարկումներից հետո Հովակիմյանի հետազոտությունը 
միջազգային ճանաչում է ստանում: 
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Միջազգային 
 

Բելգիայի սոցիալիստական 
կուսակցությունը թուրք 

պատգամավորին կարգի է հրավիրել 
 

 
 

Բելգիայի Սոցիալիստական կուսակցության գլխավոր 
քարտուղար Ժիլ Մայոն լսել է Հայոց ցեղասպանության 
հիշատակին նվիրված լռության րոպեին ներկա չլինելու 
կապակցությամբ պատգամավոր Էմիր Քիրի 
բացատրությունները։ Այս մասին հայտնում է բելգիական 
RTBF հեռուստաընկերությունը՝ հավելելով, որ 
Սոցիալիստական կուսակցության այդ հայտարարությունը 
զուրկ չէ երկիմաստությունից։ 
«Հարաբերությունները բացահայտելը կարեւոր է։ 
Զայրույթը կամ կոնֆլիկտը մեղմելը եւ մեկը մյուսին 
հասկանալը նույնպես շատ կարեւոր է։ Սոցիալիստական 
կուսակցությունը որոշել է անել ե՛ւ մեկը, եւ՛ մյուսը»,- նշել է 
Մայոն հանդիպման ավարտին արած հայտարարության 
մեջ։ 

 «Սոցիալիստական կուսակցությունը կրկնում է. մենք 
կարծում ենք, որ պլանավորված զանգվածային 
սպանություններն ու կազմակերպած 
տեղահանությունները, որոնց զոհը դարձան հայերը, 
ցեղասպանություն էր... Ոչ ոք չի կարող անպատիժ հերքել 
բռնությունը այդ ազգի հանդեպ, որը պատմության 
նահատակ է, ուստի Սոցիալիստական կուսակցությունը 
կարգի է հրավիրում իր այն անդամներին, որոնք 
խուսափում են այդ դիրքորոշումից»,- հավելել է 
կուսակցության գլխավոր քարտուղարը։ 
 Նրա խոսքով՝ Էմիր Քիրը գիտի իր կուսակցության 
դիրքորոշումը, որը ինքը երբեք հարցականի տակ չի դրել։ 
«Նա ցանկանում է ժողովուրդների հաշտեցման կողմնակից 
դառնալ եւ դեմ է հանդես գալիս բռնության ցանկացած 
դրսեւորման, հատկապես քաղաքական բռնության կամ 
որեւէ ազգի դեմ դրսեւորվող բռնությանը»,- նշել է Ժիլ 
Մայոն։ 
Այսուհանդերձ թեպետ Սոցիալիստական կուսակցության 
հայտարարության սկզբում հստակ հիշատակվում է 
ցեղասպանություն եզրը, հետագայում այն ավելի 
երկիմաստ է դառնում, երբ խոսքը Էմիր Քիրի 
դիրքորոշմանն է վերաբերում։ «Բելգիայի կառավարության 
եւ հետեւաբար Բելգիայի պաշտոնական դիրքորոշմանը 
համահունչ՝ Էմիր Քիրը ամբողջովին ընդունում եւ 
դատապարտում է այդ մարդկային ողբերգությունը»,- 
ասված է հայտարարության մեջ։ 
 

 
 
Այդ հատվածի երկիմաստությունը ընդգծում է Բելգիայի 
պաշտոնական դիրքորոշման ոչ միանշանակ լինելը։ 
Բելգիայում միայն Սենատն է համապատասխան բանաձեւ 
ընդունել, որով Թուրքիային կոչ է անում ճանաչել Հայոց 
ցեղասպանությունը։ «Բելգիայի կառավարության պես 
Էմիր Քիրը Թուրքիային եւ Հայաստանին կոչ է անում 
ջանքեր գործադրել հարաբերությունների կարգավորման 
համար, որպեսզի ճանաչեն այն, ինչ կատարվել է 
անցյալում»,- ասված է Սոցիալիստական կուսակցության 
հայտարարության մեջ։ 
Ավելի վաղ NEWS.am-ը տեղեկացրել էր, որ 
Սոցիալիստական կուսակցության ծագումով թուրք 
պատգամավոր Էմիր Քիրը եւ այլ կուսակցությունների 
թուրք մի քանի պատգամավորներ ներկա չէին եղել Հայոց 
ցեղասպանության հիշատակի րոպեի արարողությանը։ 
 

Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանում 
ցեղասպանության բանաձև 

ներկայացրած պատգամավորի ճառը 
 
Մենք ոչ ոքի անարգանքի սյունին չենք գամում, 
ցեղասպանություն իրականացրած մարդասպանները 
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վաղուց արդեն մահացել են, եւ նրանց սերունդները չեն 
կարող կրել իրենց պապերի մեղքի 
պատասխանատվությունը, սակայն նրանք պետք է 
ճանաչեն իրենց պատմական մեղքը։ Այս մասին 
Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանում Հայոց ցեղասպանության 
ճանաչման մասին բանաձեւը ներկայացնելիս հայտարարել 
է պատգամավոր Լորենթ Մոսարը, գրում է Tageblatt.lu-ն։  
«Կարեւոր է մատնանշել իրականացված դաժան 
Ցեղասպանությունն ու հատկապես հարգել հարյուր 
հազարավոր զոհերի հիշատակը։ ՄԱԿ-ը հայերի 
զանգվածային սպանությունները ճանաչել է որպես 20-րդ 
դարի առաջին ցեղասպանություն։ Դրան հաջորդել են 22 
երկրների խորհրդարաններ, որոնց թվում՝ Լյուքսեմբուրգի 
հարեւան երկրները՝ Ֆրանսիան, Բելգիան, Նիդերլանդերը։ 
Եվրախորհրդարանը նույնպես պաշտոնապես ճանաչել է 
Ցեղասպանությունը։ Գերմանիան առաջիկա օրերին 
խորհրդարանում Հայոց ցեղասպանության մասին բանաձեւ 
կընդունի։ 
Մեր բանաձեւը Թուրքիայի դեմ չէ։ Լյուքսեմբուրգը 
պահպանում է Թուրքիայի հետ բարեկամական  
հարաբերությունները։ Մենք ոչ ոքի անարգանքի սյունին 
չենք գամում։ Մարդասպանները վաղուց արդեն մահացել 
են, եւ նրանց սերունդները չեն կարող կրել իրենց պապերի 
մեղքի պատասխանատվությունը, սակայն նրանք պետք է 
ճանաչեն իրենց պատմական մեղքը։ Նրանց կողմից Հայոց 
ցեղասպանության դատապարտումը ուժեղ նշան կլիներ, 
դա կլիներ ուղերձ առ այն, որ նման բան այլեւս չպետք է 
կրկնվի»,- հայտարարել է Մոսարը։ 
Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր NEWS.am-ը, Լյուքսեմբուրգի 
Մեծ Դքսության խորհրդարանը միաձայն ընդունել է Հայոց 
Ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձեւ։ 
 

Տորոնտոյի քաղաքային խորհուրդը 
Հայոց ցեղասպանության 
փաստաթուղթ է ընդունել 

 

 
 
Տորոնտոյի քաղաքային խորհուրդը Հայոց 
ցեղասպանության փաստաթուղթ է ընդունել։ 
Փաստաթղթում նշվում է, որ քաղաքային խորհուրդը 
ճանաչում է Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը եւ 
հարգանքի տուրք մատուցում զոհված տղամարդկանց, 
կանանց եւ երեխաներին։ 
Փաստաթուղթը ներկայացվել է խորհրդի անդամ Ջիմ 
Կարիգիանիսի կողմից՝ հայ համայնքի աջակցությամբ։ 
Չնայած խորհրդի որոշ անդամներ փորձել են խափանել 
փաստաթղթի ընդունումը, այն ընդունվել է 26 կողմ, 4 դեմ 
ձայներով։  

Թուրքիայում չերքեզները քննարկել են 
Հայոց ցեղասպանության մեջ 

չերքեզների դերը 
 

 
Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին Թուրքիայի 
չերքեզական «Գուշիփիս» ամսագիրը Թուրքիայում ապրող 
եւ արտասահմանից հրավիրված չերքեզների հետ քննարկել 
են Հայոց ցեղասպանության մեջ չերքեզների 
դերակատարությունը։ 
Ինչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական «Ակոս»-ը, 
Թուրքիայում ապրող եւ արտասահմանից Թուրքիա 
ժամանած չերքեզները քննարկել են չերքեզների տեսակետը 
Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ եւ դրանցում 
չերքեզների դերակատարությունը։ 
Չերքեզական հասարակական կազմակերպությունների 
ներկայացուցիչների տեսակետը բավականին զարմանալի է 
եղել, քանի որ նրանք առանց կաշկանդվելու օգտագործել են 
Հայոց ցեղասպանություն եզրույթը։ 
Թուրքիայի չերքեզական «Գուշիփիս» ամսագրի խմբագիր 
Քուբան Քուրալը նշել է, թե բավականին դրական է, որ 
Հայոց ցեղասպանության հարցի շուրջ քննարկումներում 
երիտասարդ չերքեզները անհրաժեշտ են համարել, որ 
չերքեզներն իրենց բաժին մեղքն ընդունեն 1915-ի մեջ եւ 
առերեսվեն տեղի ունեցածի հետ։ 
Անկարայի չերքեզների միության նախագահ Յինալ 
Քոզուքը նշել է, թե չերքեզներից մասնակցել են Հայոց 
ցեղասպանությանը, ինչպես նաեւ եղել են չերքեզներ, ովքեր 
փրկել են հայերին։ 
 

Բելգիայի վարչապետ. Հայոց 
ցեղասպանությունը եղել է 

 

 
Հայոց ցեղասպանությունը եղել է։ Այս մասին La Libre 
բելգիական թերթին հայտարարել է երկրի վարչապետ Շարլ 
Միշելը։ 
Անդրադառնալով Հայոց ցեղասպանության հարցում իր 
դիրքորոշմանը՝ Միշելը հայտարարել է. «Մեր դիրքորոշումը 
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միշտ պարզ է եղել։ Հայոց ցեղասպանությունը եղել է։ Այդ 
հարցում երկու կարծիք լինել չի կարող»։ 
Հիշեցնենք, որ Բելգիայի Սենատը 1998թ. ճանաչել էր Հայոց 
ցեղասպանությունը։ 
Նշենք նաեւ,  որ վերջերս Բելգիայում ծագումով թուրք որոշ 
պատգամավորների հետ վիճաբանություն էր առաջացել, 
քանի որ նրանք խորհրդարանում հրաժարվել էին լռության 
մեկ րոպեով հարգել Ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ 
 
Քուրդ պատգամավորը կրկին շեշտել է. 
1915-ին հայերի դեմ ցեղասպանություն 

է եղել 

 
 
Թուրքիայի քրդական «Ժողովուրդների դեմոկրատական» 
(HDP) կուսակցության հայտնի պատգամավորներից Ալթան 
Թանն իր ելույթում կրկին շեշտել է, որ 1915-ին հայերի դեմ 
ցեղասպանություն է տեղի ունեցել։ 
Թուրքական Arca գործակալության փոխանցմամբ՝  HDP-ի 
պատգամավոր Ալթան Թանը կուսակցության Բուրսայի 
նահանգային գրասենյակում կազմակերպված մամուլի 
ասուլիսի ժամանակ անդրադարձել է Թուրքիայում 
նախընտրական զարգացումներին՝ դատապարտելով 
քրդական կուսակցության դեմ շարունակական 
հարձակումները։ 
Լրագրողներից մեկի հարցին, կապված 1864-ին չերքեզների 
կոտորածի թեմային, Ալթան Թանը պատասխանել է. «Այս 
տարածաշրջանում մեծ ողբերգություններ են տեղի ունեցել։ 
Օրինակ՝ ապրիլի 24-ին խոսում էինք Հայոց 
ցեղասպանության մասին։ Հայոց ցեղասպանությունը 
երբեք չի մոռացվի, այնպես էլ չեն մոռացվի Կովկասում եւ 
Բալկաններում տեղի ունեցած կոտորածները»։ 
 

Իրաքցի վանականը ԻԼԻՊ-ից 
հայերենով պահպանված հնագույն 

ձեռագրեր է փրկել 
 

 
Իրաքցի վանական Նաջիբ Միխայելը պատմել է, թե ինչպես 
է ԻԼԻՊ-ից հնագույն ձեռագրեր փրկել, այդ թվում՝ 
հայերենով: Լիբանանյան «The Daily Star» պարբերականի 
փոխանցմամբ, գնդակները սուլել են հոգեւորականի 

գլխավերեւում, քիչ հեռու նկատվել է ԻԼԻՊ-ի սեւ դրոշը, 
սակայն վանականը մտածել է միայն հարյուրավոր իրաքյան 
ձեռագրերը փրկելու մասին: 
Առաջին անգամ՝ 2008 թվականի իսլամական հուզումների 
ժամանակ, Միխայելը կարողացել է թանկարժեք 
գրադարանը Մոսուլից փոխադրել Իրաքի խոշորագույն 
քրիստոնեական քաղաք Բաղդիդ: Անցյալ տարի վանականը 
կրկին վտանգ է զգացել, իսկ ԻԼԻՊ-ը նվաճել է քաղաքը 
քաղաքի հետեւից՝ Իրաքում եւ Սիրիայում ոչնչացնելով 
անգին հուշարձաններն ու թանգարանների եւ 
գրադարանների փաստաթղթերը: 
Երբ հինգշաբթի ԻԼԻՊ-ը Սիրիայում գրավել է հնագույն 
Պալմիրա քաղաքը՝ հետագա ավերածությունների վտանգ 
առաջացնելով, Միխայելը Փարիզում պատմել է, թե ինչպես 
է տարվել Իրաքի 2000-ամյա քրիստոնեական 
ժառանգության մնացորդները փրկելու գաղափարով: 
Նաջիբ Միխայելի փրկած հավաքածուն ներառում է 
պատմական եւ փիլիսոփայական աշխատություններ, 
քրիստոնեական եւ մահմեդական փաստաթղթեր, 
երաժշտության եւ գրականության մասին հայերեն, 
արամերեն, արաբերեն, ասորերեն գրառումներ: 
 

Եվգենի Կիսինի համերգը Քարնեգի 
Հոլլում՝ նվիրված Ցեղասպանության 

100-րդ տարելիցին 
 

 
 
Ռուսաստանցի հայտնի դաշնակահար Եվգենի Կիսինը 
«Քեզ հետ, Հայաստա՛ն. համերգ՝ նվիրված Հայոց 
ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին» ծրագրի 
շրջանակում ելույթ է ունեցել Քարնեգի Հոլլում: Այս մասին 
գրում է «The New York Times»-ը: 
Միջոցառումը, որը հովանավորել է «Երեւանյան 
հեռանկարներ» միջազգային երաժշտական փառատոնը, 
անցկացվել է «Հովեր» պետական կամերային երգչախմբի 
միջազգային համերգային շրջագայության շրջանակում: 
Երգչախմբի հիմնադիր Սոնա Հովհաննիսյանը ծրագրի 
առաջին հատվածում ղեկավարել է համույթը: 
Հնչել են հայկական ժողովրդական երգերի եւ հոգեւոր 
ստեղծագործությունների գործիքավորումներ, մի քանի 
ժամանակակից ստեղծագործություն, Բրիտտենի Սուրբ 
ծննդյան երգը, ինչպես նաեւ Հայոց ցեղասպանության 
հիշատակին լեհ կոմպոզիտոր Քշիշտոֆ Պենդերեցկու գրած 
երրորդ Սաղմոսի երգչախմբային կատարումը: 
Ծրագրի երկրորդ հատվածում Եվգենի Կիսինը Շոպենի 
չորս ստեղծագործություն է կատարել: Բուռն 
ծափահարությունների հետո դաշնակահարը երկրորդ 
անգամ կատարել է նաեւ հայկական տխուր մի երգ:  
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Սկիզբը նախորդ համարից 
 

Հայկական Հարցի ներկա խնդիրները 
 

Հայկական հարցի էությունն անցյալում էլ, այժմ էլ 

նույնն է. հայ ժողովրդի իր հայրենիքում` Հայկական 

լեռնաշխարհում անկախ և ազատ ապրելու քաղաքական ու 

տարածքային պայմանների ստեղծում: Հայկական հարցի 

լուծումը կարող է լինել միայն մեկը` հայոց լիարժեք 

պետականության վերականգնում պատմական Հայաստանի 

առնվազն այնպիսի ընդարձակ մի հողատարածքում, որտեղ 

հայոց քաղաքակրթության երկարատև անվտանգ 

գոյությունը երաշխավորված կլինի:  

Այլ կերպ ասած՝ Հայկական հարցը հայ ժողովրդի 

անվտանգության հարցն է, որը պահանջում է երկու 

նախադրյալի ապահովում. առաջին` հայկական լիարժեք և 

ամուր պետականության ստեղծում, երկրորդ` այդ 

պետականության անվտանգությունն ու կենսունակությունն 

ամրագրող հողային երաշխիքներ: Ընդ որում` մի նախա-

դրյալի ապահովումն առանց մյուսի անիրագործելի է. ո՛չ 

հայկական պետությունն է ի վիճակի գոյատևել նախկին 

Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապե-

տության 29.800 կմ
2
 խիստ խոցելի, իր 

անպաշտպանունակությամբ ինքնըստինքյան «ագրեսիա 

հրավիրող» սահմաններում, ո՛չ էլ հայկական պետության 

բացակայությամբ հնարավոր կլինի հայ ժողովրդի 

գոյությունն առհասարակ։  

Հայ ազգի և հայկական քաղաքակրթության գոյությունը 

վտանգված էին նախկինում, վտանգված են և այսօր, 

որովհետև չլուծված է մնում տարածքային` հողային 

խնդիրը: Հետխորհրդային ժամանակաշրջանում 

Հայաստանը դարձյալ հայտնվել է «լինե՞լ, թե՞ չլինել»-ի 

դրության մեջ: Խորհրդային Միության փլուզման 

գործընթացին զուգընթաց, հայության դեմ Թուրքիայի և 

նրա կրտսեր դաշնակից Ադրբեջանի ծավալա-պաշտական 

բացահայտ նկրտումներն ու վայրագ գործողությունները ևս 

մեկ անգամ վտանգում են արդի Հայաստանի ֆիզիկական 

գոյությունը: Վերջին երկուսուկես տասնամյակի անկախ 

գոյության փորձը փաստել է, որ Հայաստանը կարողացել է 

գոյատևել` 42.000 քառ. կիլոմետրանոց բնական որոշակի 

սահմաններ ունեցող տարածքի վրա վերահսկողություն 

հաստատելու շնորհիվ միայն, ներառելով Հայաստանի 

Հանրապե-տությունն ու Արցախը` ազատագրված 

տարածքներով հանդերձ: Սա՛ է Հայաստանի 

անվտանգությունն ապահովող այն նվազագույն 

հողակտորը, որից պակաս տարածքում հայոց 

պետականության գոյությունն այլևս կարող է անհնարին 

լինել: 

Սա է այն նվազագույն հողակտորը, որն ապահովում է 

Հայաստանի անվտանգությունը տարածաշրջանային ու 

միջազգային ուժերի քաղաքական, ռազմական, հոգե-

բանական ու աշխարհաքաղաքական շահերի 

բախումներում և փոխազդեցություններում: Միևնույն 

ժամանակ, ամենևին չի բացառվում, որ Թուրքիայի և 

Ադրբեջանի անհաշտ քաղաքականությունը և վերջինիս 

կողմից պատերազմի հավանական սանձազերծումը 

Հայաստանին այլ ելք չթողնեն, քան է՛լ ավելի ընդլայնելու 

հայոց ռազմաքաղաքական իշխանությունը հայրենիքի 

բռնազավթված տարածքների վրա, ընդհուպ մինչև այն 

կետը, երբ թշնամին այլևս կդադարեցնի սպառնալն ու 

կհաշտվի հայերի՝ իրենց հայրենի հողի վրա պետություն 

ունենալու իրողության հետ
10

: 

Ուստի Հայկական հարցի լուծաման եւ Հայ ժողովրդի 

անվտանգության ապահովման ուղղությամբ հարկ է 

քննարկել եւ լուծել հետեւյալ դրույթները. 

Ա – Հայ ժողովրդի պատմական հայրենիքի հողային 

ամբողջա-կանություն՝ 

- Հայաստանի Հանրապետություն 

- Արցախ (Լեռնային եւ դաշտային) 

- Նախիջեւան 

- Ախալքալաք 

- Արեւմտյան Հայաստանը ըստ Սեւրի Դաշնագրի 

Բ - Հայ ժողովրդի ազգային միացյալ պետականության 

ստեղծում, որի առանցքային մասն է կազմում 

Հայաստանի Հանրապետությունը։ 

Գ – Հայկական Ցեղասպանության ճանաչումը 

Թուրքիայի կողմից եւ փոխհատուցման հարցը։ 

Դ –Արեւմտյան Հայաստանում եւ Անատոլիայում 

բնակվող ծածուկ հայերի մարդկային 

իրավունքնների վերականգնում։ 

Ե – Սփյուռքահայության ներգաղթը Հայրենի հող։ 

Զ –Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվող 

հայկական հողերի վրա մնացած մշակութային 

ժառանգության վերադարձը իրենց իսկական 

տիրոջ՝ Հայ ժողովրդին եւ նրանց պահպանումը։  

 

Հայկական Հարցի լուծման մանիֆեստ՝ 
ծրագրային հայտարարություն 

 

2015 թվականին լրանում է հայոց 
ցեղասպանության 100-ամյակը: Թե Հայաստանի 
հանրապետությունում, եւ թե Հայկական սփյուռքում 
պատրաստվում են ոգեկոչելու այդ դարելիցը։ 

                                                            
10 - «Ապագա» Հանդես, համար 33, 2008 թ. Հունիս։ 
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Այդ 100 տարիների ընթացքում ի՞նչ է կատարել 
հայ ժողովուրդը, իր կորցրած մարդկային, տնտեսական, 
հասարակական, քաղաքական եւ մշակութային արժեքների 
գնահատման, հատուցման ու վերականգման ուղղությամբ։ 
Այդպիսի գնահատական տալու համար անհրաժեշտ է 
հետադարձ հայացք նետել անցյալին, վերագնահատել տեղի 
ունեցած դրական ու բացասական փորձերը, դասեր վերցնել 
մանր ու խոշոր սխալներից, ապա վերլուծելով ներկա 
իրավիճակն ու առկա մարտահրավերները, ծրագրել 
հետագա քայլերն ու պարտավորությունները եւ 
հարմարավետորեն բաժանել նրանց հանձնառուների միջեւ։ 

Անկախ նրանից, որ այդ ծրագրերի գործադրումը 
ինչ եւ ինչքան աղբյուր կամ աղբյուրներ կպահանջի, անկախ 
նրանից, որ դրանք ժամանակագրական ինչ փուլեր ու 
տեվողություն եւ ֆինանսական միջոցներ կարիք կունենան, 
փաստ է, որ այդպիսի ծրագրեր որոնց գլխավորն է 
համրվում Հայ Համազգային Ռազմավարական Ծրագիրը 
(ՀՀՌԾ) անհրաժեշտ է հայ ժողովրդի ներկա եւ ապագա 
բոլոր սերունդների համար: Այն պիտի հասակական-
քաղաքական, հասարակական-տնտեսական եւ 
հասարակական-մշակութային բոլոր միջոցառումների 
հիմքն ու թելադրող սկզբնաղբյուրը լինի, այնպես, որ 
ժամանակի ընթացքում տարբեր պայմաններում հնարավոր 
կդառնա այդ ծրագրի տարբեր մասնիկների իրագործումը: 
Սակայն ի՞նչ ակնկալիքներ կլինեն այդ ազգային 
ռազմավարական ծրագրի բացակայության դեպքում։ Պարզ 
պատասխանը այն ինչ է, եթե ոչ Հայ ժողովուրդի ներկա 
իրավիճակը մանավանդ Հայոց ցեղասպանության 
կապակցությամբ։ 

Արդեն շուրջ հարյուր տարիներ են եկել ու գնացել, 
սակայն հայ ժողովուրդը կատարել է համարյա ոչինչ, եւ 
հիմա դրա դարեդարձին մտադիր է եւս մի շարք 
միջոցառումներ իրականացնել, որոնք մեծ 
հավանականությամբ ոչինչով չեն տարբերվելու այդ 
հարյուրամյա անգործունեությունից։ 

Մինչ օրս, թե Առաջին Հանրապետության, թե 
Խորհրդային Հայաստանի եւ այժմ երրորդ 
Հանրապետության իշխանությունները, եւ սփյուռքում 
գործող հայկական ավանդական կուսակցություններն ու 
նորագույն կազմակերպությունները չեն վերցրել 
արդյունավետ քայլեր Հայկական Հարցի ամբողջական 
լուծման ուղղությամբ, եւ չունեն հստակ  արդյունավետ 
ծրագրեր, մանավանդ, որ շարունակում են հետեւել անցյալի 
սխալ գործընթացները, ոմանք էլ շահագործելով Հայկական 
հարցը, միայն եւ միայն օգտագործում են այն իրենց 
գոյատեւման նպատակով՝ իրենց գրպաններն են լցնում Հայ 
ժողովրդի ազգային զգացումներեի հաշվին։ 

Հայկական Հարցի լուծման համար անհրաժեշտ է 
հետեւյալ դրույթները. 

 
1- Ուժեղ Ազգային բանակ 
2- Ուժեղ Ազգային Տնտեսություն 

(Արդյունաբերություն, Գյուղատնտեսություն) 
3- Հայրենի հողի վրա Հայ ժողովրդի 

բնակչության թվի աճ 
4- Գործունյա Գիտական ներուժ 
5- Համազգային հասարակական-

քաղաքական, հասարակական-
մշակութային, հասարակական-
հայրենասիրական-հոգեբանական 
մակարդակի բարձրացում 

6- Միջազգային քաղաքական ու 
իրավաբանական գործունեության 
աշխուժացում 

 
Նշված դրույթների քննարկման համար հարկավոր է 

քննարկել  
 
ա) Հայաստանի ու Արցախի Հանրապետությունների 

անելիքները։ 
բ)  Հայաստանից անջատված հայկական տարածքների 

վրա ապրող հայերի անելիքները։ 
գ)  Հայկական Սփյուռքի անելիքները։ 
 

ա) Հայաստանաի եւ Արցախի 
Հանրապետություններ 

(ՀՀ, ԱՀ) 
Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետությունները 

հանդիսանում են Հայկական հարցի լուծման 
կարեւարագույն հենակետն ու առանցքը, ուստի նրանց 
ժողովուրդն ու պետությունը կրում են չափազանց մեծ 
պարտականություններ։ 

 
Ա- Ժողովուրդ 

1- ՀՀ եւ ԱՀ տարածքում ապրող հայ ժողովուրդը 
պարտավոր է ապահովել Հայրենի Ազգային 
իշխանությունը։ Ժողովուրդը պիտի փաստի, որ 
պատկանում է մի ազգի, որը ցանկանում է 
համաշխարհային պատմության մեջ ունենալ իր 
ուրույն եւ պատվավոր տեղը, ուստի այդ հանգրվանին 
հասնելու համար պիտի հույժ պայքար մղի թե ներքին 
կարգով եւ թե արտաքին ասպարեզում, նա պիտի 
ոտքի ելնի եւ պայքարի ներքին եւ արտաքին 
դավադրությունների, ապազգային ու հակահայկական 
տարրերի ու գործընթացների դեմ, եւ փաստի, որ 
միասնական ազգ է եւ օժտված է բարձր կամքով՝ 
կերտելու համար հայրենի երկիր, տեղական 
ժողովրդավարական պետություն, ազգային 
տնտեսություն, ուժեղ ազգային բանակ, ազգային 
գիտություն եւ մշակույթ, գիտակից հասարակություն։ 

2- Այդպիսի նպատակներին հասնելու համար, ազգասեր 
հայը պարտավոր է մնալ հայրենի հողի վրա եւ 
պայքարել բոլոր խոչընդոտների դեմ։ Եթե Հայրենի 
հայը իր լուսավոր ապագան տեսնում է օտար 
ափերում, այդ հայը երբեք չի կարող ստեղծել ու 
պահպանել իր  հայրենիքը եւ հարատեւել 
համաշխարհային պատմության բեմահարթակում։ 

3- Մշակութային-հոգեբանական փոփոխություն, 
վնասազերծել հայրենի համայնքները անհարիր 
վարքերից ու ապրելակերպից։ 

4- Հայրենի ժողովուրդը բաց գրկով պիտի դիմավորի 
ներկա արտասահմանում ապրող իր ազգակիցներին, 
առանց շահադիտալան մոլուցքի, միայն միասնական 
համագործակցություն մշակելու, միասնական 
բարեկամական ու բարիդրացիական կենցաղ վարելու 
նպատակով։ 
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5- Համայնքային համագործակցության եւ 
հասարակական օժանդակության հիմնարկների 
(ինստիտուտներ) կազմակերպում Հայրենի 
իշխանության պարզ եւ թափանցիկ ծրագրային ու 
նյութական ապահովությամբ։ 

6- Հայրենիքի բնապահպանության ապահովման 
ուղղությամբ համաժողովրդական ծրագրեր 
իրականացնել հայրենի բոլոր տարածքներում։ 

7- Ժողովրդական կամավորական շարժման 
ենթակառույցների ստեղծում եւ տարածում ՀՀ եւ ԱՀ 
ամբողջ տարածքում։ Այդ ենթակառույցները պիտի 
իրենց գործունեությունը ծավալեն ու տարածեն ՀՀ, 
Արցախի, Արեւմտյան Հայաստանի, Ախալքալաքի ու 
Սփյուռքի միջավայրերում։  

8- Ավելյալ ծրագրեր։ 
 

Բ- Պետություն 
        Բ-1- Ներքին քաղաքականություն 

1- Հայտարարել արտակարգ իրավիճակ։ 
2- Վերանայել սահմանադրությունը, որի հիմքը պիտի 

հանդիսանա ժողովրդավարական-
սոցիալիստական վարչակարգը։ Այս կետը ունի իր 
հիմնավորված պատճառները։ 

3- Նշված հիմնական փոփոխությունների 
իրագործման համար կարիք կլինի անցկացնել 
հանրաքվե՝ միջազգային  վստահելի 
կազմակերպությունների հսկեղությամբ։ Հարկ է 
օգտագործել Եւվրոպական լավագույն փորձերից։ 

4- Հիմնավորել «Պետությունը ժողովրդի համար - 
ժողովուրդը պետության համար» նշանաբանը, եւ 
իրականացնել այն բոլոր ասպարեզներում։ 

5- Փոխել Ազգային հիմնը, ընդունել Խորհրդային 
Հայաստանի հիմնը, հարմարմարեցնել ՀՀ 
նորագույն իրավակարգին, կրճատել 30 վայրկյանի 
սահմաններում, քանի որ այն չափազանց ավելի 
ոգեւորիչ է քան ներկա անփառունակ հիմնը: 

6- Ազգային Բանակը դարձնել երկրի ամենակարեվոր 
հիմնարկը։ 

7- Բացահայտել ու հիմնովին վնասազերծել 
մասոնական օթյակներն ու ռոթարիական 
ակումբները, 300-հոգիանոց կոմիտեին 
պատկանող բոլոր անձանց ու հիմնարկներին։ 
Այդպիսի շրջանակների հետ առընչությունը 
համարել ազգային դավաճանություն։  

8- Արգելել այսպես կոչված «Ազգային ավանդական 
Կուսակցությունների» գործունեությունը 
Հայրենիքում, մինչեւ այն պահը, երբ նրանք 
նույնանուն կազմակերպություններ ունեն 
արտերկրում։ Այդ պայմանը գոհացնելուց հետո, 
դատի տալ նրանց՝ իրենց անցյալ հայրենակործան 
գործողությունների պատճառով, որոնցից կարելի 
է նշել Ալեքսանդրապոլի դաշնագրի, Պրոմեթեի 
դաշինքի ստորագրումն ու Ֆաշիստական 
գերմանիայի հետ համագործակցությունը, 
Ներգաղթի դեմ գոծողությունները, մի քանի 
տասնյակ հայորդիների ահաբեկումը Իրանում, 
ԱՄՆ-ում, Լիբանանում եւ այլուր, Արաբա-
իսրայելյան պատերազմի տարիներին ԱՄՆ-ի 
կենտրոնական հետախոզական 

կազմակերպության լրտեսական ծառայություններ 
մատուցած կուսակցություններին, որոնցից ոմանք 
դեռեւս շարունակում են այդպիսի 
ծառայություններ։ 

9- Ազգային արդյունաբերության 
առաջնահերթությունը դարձնել Ազգային բանակի 
սպառազինման, զարգացման, նորագույն 
տեխնոլոգիաներով օժտելու հանգամանքն ու 
ծրագիրը։ 

10- Մշակել ազգային-տեղական արդյունաբերական 
Պրոյեկտիվ տնտեսություն (Proejective Approach) 
որի առաջնահերթությունը պիտի լինի նորագույն 
զենքերի, գյուղատնտեսական, արդյունաբերական 
ռոբոտիկական մեքենաշինությունը։ 

11- Բարձրագույն ուսումնական հիմնարկները 
հարմարեցնել երկրի քաղաքական-տնտեսական, 
արդյունաբերական, գույղատնտեսական 
նպատակներին։ 

12- Ազգային ակադեմիան դուրս բերել լճացումից ու 
ինքնանպատակ լինելուց, պարտավորեցնել նրա 
զանազան ինստիտուտներին զբաղվել երկրին 
հարկավոր կիռարական հետազոտություններով։ 

13- Զարգացնել համացանցային ու տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաները։ 

14- Ստեղծել Համահայկական դրամատուն՝ բանկ, որի 
աշխատանքի հիմքն է լինելու համացանցը 
(ինտերնետ), որին հնարավորություն կունենան 
մասնակցել նաեւ աշխահասփյուռ հայությունը, 
որի շնորհիվ համայն հայություն նյութական 
պոտենցիալը պիտի ծառայի հայրենիքի 
զարգացմանն ու բարգավաճմանը։ 

15- Ստեղծել համացանցային տեղեկատվական 
պետական կայքէջ (Ձայնասփյուռ, 
հեռուստատեսություն, տպագիր լրատու), որի 
միջոցով աշխարհասփյուռ հայությունը 
կծանոթանա երկրում եւ սփյուռքում կատարվող 
բոլոր իրադարձություններին։ Եւ 
փոխադարձաբար Հայրենի ժողովուրդը 
կծանոթանա արտերկրյա հայությանը։ 

16- Ստեղծել Համահայկական Ժողովրդական 
Խորհրդրան, որի ֆիզիկական կենտրոնը գտնվելու 
է Հայոց Մայրաքաղաքում, նրա նիստերը լինելու 
են ամսական մեկ անգամ վիրտուալ նորագույն 
տեխնոլոգիաների օժանդակությամբ, իսկ 
ֆիզիկական ընդհանուր ժողովը տարեկան մեկ 
անգամ ՀՀ-ում, բոլոր ճամբորդական ու 
կեցության ծախսերը պիտի հոգան տվյալ 
համայնքներն ու անհատ պատգամավորները։ 
Պատգամավորների ընտրությունը կատարել 
համացանցային տեխնոլոգիաների 
օժանդակությամբ։ Խորհրդարանի հիմնական 
պարտականությունն է լինելու Խորհրդարանի 
սահմանադրության, համահայկական ծրագրերի 
գործադրման եղանակի մշակումն ու 
ֆինասավորման միջոցների քննարկումներն ու 
ապահովումը։ Նրա գործադիր օղակներից է 
լինելու Համահայկական Բանկը։ 

17- Ստեղծել վարչապետին կից Ազգային 
Ռազմավարական Ծրագրերի 
Կազմակերպություն, որը պիտի մշակի 
երկարաժամկետ, միջինժամկետ ու 
կարճաժամկետ ծրագրեր Ազգային տնտեսության 
զարգացման համար։ 
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18- Երկրի նախագահի ամսական ժողովրդական 
հանդիպումով, հանդես գալ երկրի ռազնմական, 
անվտանգության ու արտաքին 
հարաբերությունների ու միջազգային 
իրադրությանը մասնակցած իր գործունեության 
եւ Համահայկական ծրագրերի մասին ընդարձակ 
զեկուցմամաբ։ 

19- Երկրի վարչապետի ամսական  զեկուցմամաբ 
ժողովրդին ներկայացնել կատարված բոլոր 
աշխատանքներն ու իրականացվող ծրագրերի 
վերջին իրադրությունը։ 

20- Ազգային ժողովը հարկ է մշակի հակակաշառային 
խիստ կարեւոր օրինագիծ եւ օրենք, որի 
գործադրումը պիտի հանձնվի երկրի բարձրագույն 
հետախուզական, դատական, ու ոստիկանական 
մարմիններին։ 

21- Խիստ ստուգել ՀՀ նախագահների, 
վարչապետների, նախարարների ու 
բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաների 
ունեցվածքը՝   պաշտոնը ստանձնելուց առաջ  եւ 
հետո մինչեւ նրանց պաշտոնավարության 
ավարտը։ 

22- Պատկան նախարարությունները փաստացի 
զեկույցներ պիտի ներկայացնեն իրենց կատարած 
աշխատանքների մասին, որը պիտի հասանելի 
լինի  ժողովրդական բոլոր խավերին։ 

23- Մշակել համացանցային հենակետ, երկրի բոլոր 
բնագավառների կարիքների ու խնդրվող 
միջոցների տվյալների տեղավորման համար եւ 
առիթ ստեղցել Համահայկական մակարդակով 
համագործակցության պոտենցիալի 
մասնակցությունը այդ կարիքների վերացման 
ուղղությամբ։ 

24- Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամը պիտի 
անցնի պետական ստուգման ու հաշվետվության 
խիստ քննարկմանը՝ համապատասխան 
կանոնակարգով։ Նա պիտի իր գործունեության 
իսկական ոլորտում ներառի Հայկական զինված 
ուժերի սատարման երկարատեւ ծրագիրը, եւ 
ստեղծի բանկային հատուկ հաշիվ 
Համահայկական Բանկում։ 

25- Կատարել հարկային համակարգի հիմնական 
բարեփոխումներ։ Երկրում աշխատող բոլոր մանր 
ու խոշոր ձեռնարկություններին համակարգչային 
գրանցման պարտադիր օրենքի ենթարկել, 
օրինազանցներին ենթարկել խոշոր տուգանքների 
ու երկարատեւ ազատազրկման։ 

26- Օլիգարխիան համարել ազգային 
դավաճանություն եւ դատել համապասխան 
օրենքներով։ Տնտեսական չարաշահումներ 
կատարած անձանց ենթարկել խիստ 
պատժամիջոցների (գումարային եւ 
ազատազրկման)։ 

27- Իրականացնել համատարած հայրենասիրական 
պրոպագանդա, ժողովրդի ազգային ու 
հայրնասիրական զգացումներն ու հավատքը 
բարձր մակարդակի վրա դնել ու զարգացնել։ 

28- Սփյուռքի նախարարությունը պիտի ներգրավի 
սփյուռքահայությանը իր աշխատանքներում, 
ծառայի որպես մի կամուրջ արտերկրում ապրող 
հայերի եւ հայրենի ժողովրդի ու պետության միջեւ 
առանց խմբակցային կողմնորոշումների։ Օգնել 
սփյուռքահայությանը հայապահպանման 
ծրագրերով, մշակութային ձեռնարկների, 

գրակնության առաքման, եւ այդպիսի այլ 
միջոցներով, կազմակերպել հարատեւ ներգաղթի 
ծրագիր։ 

29- Մշակույթի նախարարությունը, հարկ է 
զարգացնել երկրի մշակութային հիմնարկները՝ 
կազմակերպել արտասահմանային կանոնավոր 
ամսական ձեռնակներ (Սփյուռքի 
նախարարության հետ համատեղ), որի եկամուտի 
գլխավոր մասը պիտի ծառայի  Ազգային բանակի 
ու գիտական հիմնարկների զարգացման ու 
ռազմավարական ծրագրերի իրականացման 
ուղղությամբ։ 

30- Սահմանափակել օտար անունների 
օգտագործումը տնտեսական, գիտական, 
ուսումնական եւ այլ հաստատությունների 
ցուցատախտակի վրա։ Ժողովրդին եւ մանավանդ 
ձեռնարկատերերին քաջալերել ու առաջնորդել 
դեպի ազգայինը, ստեղծել ու արտադրել Ազգային 
տնտեսության զարգացման հաշվին, եւ ընտրել 
ոսկեղենիկ հայկական  բառեր, 
բառակապացություններ ու զուտ հայկական 
անվանումներ իրենց արտադրության ու 
ձեռնարկի համար։ 

31- Համաժողովրդական պայքար ծավալել 
(համապատասխան օրենքներով) օտարամուտ 
բացասական ազդեցությունների դեմ, որոնք 
հակասում են զուտ հայկական մշակույթին ու 
հայկական հասարակական-քաղաքական 
ենթակառույցին։ Եւ քաջալերել հայկական վարք 
ու բարքը,  կենցաղակերպը, հոգեւոր ու 
աշխարհիկ մշակույթը եւ այլն։ 

32- Մրցանակաբաշխման նոր ծրագիր մշակել ու 
գործադրել, որով պիտի գնահատվեն այն 
անհատներն ու հիմնարկները, որոնք գերազանց 
ծառայություն կը մատուցեն հայկական 
մշակութային, գիտական, արդյունաբերական, 
տնտեսական եւ մանավանդ զինվորական 
ասպարեզներում։ Այդ իրադարձությունը 
վերաբերում է ինչպես  Հայրենիքում, այնպես էլ   
Սփյուռքում ապրող հայերին ապա 
օտարազգիներին։ Հարկ է վերացնել թայֆայական, 
խմբակցային, կուսակցական մոտեցումները 
ազգային հարցերի բնագավառից։ 

33- Սփյուռքի նախարարության հովանավորությամբ 
եւ ՀՀ եւ Սփյուռքի հասարակական 
կազմակերպությունների ու բարերարների կողմից 
ֆինանսավորվող  «Համահայկական 
հրատարակչական Մարմին»- օգնելու հայրենի եւ 
սփյուռքահայ գրողների, բանաստեղծների, 
արվեստագետների ու հետազոտողների գործերի 
հրատարակմանը (տպագիր, թվային, եւ այլն)։ 

34- ՀՀ-ում ապրող ազգային 
փոքրամասնություններին հնարավորություն տալ 
իրենց արտերկրի հայրենակիցներին փոխադրել 
Հայաստան, այդ շարքում՝ Եզդիներին, 
Ասորիներին, Զազաներին եւ այլն։ 

35- Ծրագիր Ք։ 
36- Այլ ծրագրեր: 

 
 (Շար. 6) 
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ՄՇԱԿՈՒՅԹ 
 

Ծանոթանանք հանճարեղ 
արվեստագետ ճարտարապետ  

Զարեհ Հադդաջյանի հետ 

 
 
Վերջերս առիթ ունեցանք օտար ափերում 

ստեղծագործող ճարտարապետ Զարեհ Հադդաջյանի հետ։ 
Նա ծնվել է 1943 թվկանին Սայդա-Լիբանան։ Մայրի 
Ուրֆայից իսկ հայրի Աքչեհերից (կմ Անկարայից 70 կմ 
հեռավորությամբ): Հայրը ցեղասպանությունից առաջ 
հեռացել է ծննդավայրից, սակայն առաջին 
աշխարհամարտի ավարտից հետո վերադառնում է հայրենի 
տուն և այն գտնում թուրքերի կողմից բռնագրավված, եւ 
մատնվելով դժբախտությանը՝ ձերբակալվում և ուղարկվում 
է Դեր-Զքր, սակայն գիշերով իր ընկերոջ հետ փախչում է 
Հալեպ: Հալեպում տեղեկանում է իր ընտանիքի բոլոր 
անդամների սպանության մասին, բացի իր մի եղբորից ( 
Մարմարա թերթի խմբագիր Ռոբեր Հադեջյանի հայրը), որը 
գտնվում էր Կ. Պոլսում: Ապա անցնում է Բեյրութ եւ հետո 
Սայդա, ուր ամուսնանում է Օր Արուսյակին ևև ունենում 
երեք որդի և մեկ աղջիկ, և զբաղվել է ոսկերչությամբ ու 
ժամագործությամբ և 1946 թ. եղել է հայ համայնքի 
ատենապետ: Այստեղ է ծնվել է նրա որդին՝ Զարեհը: 

 

 
 
Զարեհը սովորել է տեղի հայկակն և ֆրանսիական ու 

կառավարական դպրոցներում: Ապա նա անցնում է Փարիզ 
եւ սովորում մաթեմատիկա և ֆիզիկա (երկու տարի)  և 
ճարտարապետություն (յոթ տարի) Բոզարում (Ecole 
Nationale Superieure Des Beaux-Arts)և ավարտել 1972թ. ու 

վերադարձել Սայդա, ապա անցնում Բեյրութ եւ 1973 
թվականից աշխատանքի է անցնում Դուբայում 
ճարտարապետական զանազան ընկերություններում իսկ 
2010 թվականից բնակվում և ստեղծագործում է Դոհայում 
Ն ունեցել է նաև իր անձնական ընկերությունը 
ճարտարապետական ու կառավարման խորհրդակցական 
բնագավառում, աշխատել է զանազան ծրագրերում, 
որոնցից են ճանապարհներ, օդանավակայններ, 
մարզավաններ, ապարանքներ ու պալատներ, զինվորական 
հենակետներ և այլն: 

 

 
 

 
 
Նա 1976 թ. ամուսնացել է օր. Լենա Մանսուրյանի 

(Լիբանան) հետև բախտավորվել երեք զավակներով՝  երկու 
տղա և մեկ աղջիկ (Վահե, Վաչե և Էլդա), որոբցից առաջինը 
բնակվում է Լիբանանում իս մյուսները ԱՄՆ-ում: 
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Ճարտարապետ Զարեհը մանավանդ վերջին 

տարիներում նվիրվել է գեղարվեստին, ստեղծագործել է 
բազմաթիվ աշխատություններ: Նրա գեղարվեստական 

գործերը պարունակում են Կիրառական արվեստը, 
արձանիկներ եւ ձեռագործ աշխատանքներ եւ հատկապես 
յուղաներկ ու ջրաներկ պաստառներ, որոնցից 
ներկայացնում ենք մի քանիսը:  
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Ð³×»ÉÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ ·ñ³Ï³Ý 
³ßË³ñÑáõÙ 

 
¾ÙÙ³  ´»·Çç³ÝÛ³Ý 

Երևան  
 

 
 
²åñÇÉÇ 21-ÇÝ Ð¶Ø ÏÉáñ ëñ³ÑáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ³ñÓ³Ï³·Çñ 
ÐáíÇÏ ì³ñ¹áõÙÛ³ÝÇ §ºÃ» Ùáé³Ý³ë, Ï³ÝÇÍ»Ù ù»½¦ íÇå³ÏÇ 
³Ý·É»ñ»Ý »õ å³ñëÏ»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßÝáñÑ³Ý¹»ëÁ: 

ìÇå³ÏÁ 1915Ã. ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 14-³ÙÛ³ 
³ÕçÝ³ÏÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ ¿: ²ÝóÝ»Éáí ¹ÅáËùÇ μáÉáñ 
åñ³ÏÝ»ñáí, Çñ ïáÏáõÝáõÃÛ³Ý áõ Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí 
Ï³ñáÕ³ó»É ¿ ÷ñÏí»É ¹³Å³Ý Ïïï³ÝùÝ»ñÇó:  
¶ÇñùÁ å³ñëÏ»ñ»Ý »õ ³Ý·É»ñ»Ý É»½áõÝ»ñáí Ã³·Ù³Ý»É ¿ 
²ñÙÇÝ» Ô³½³ñÛ³ÝÁ, ËÙμ³·ñ»É »õ Ññ³ï³ñÏ»É ¿ Ï³Ý³¹³Ñ³Û 
¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ:  
ÞÝáñÑ³Ý¹»ëÁ í³ñáÕ μ³Ý³ëï»ÕÍ ²ñï³ß»ë ²ñ³ÙÁ ÙÇÝã 
»ÉáõÛÃÝ»ñÁ Ï³ñ¹³ó Î³Ý³¹³ÛÇó áõÕ³ñÏí³Í ¾¹ÇÏ 
´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÇ ËáëùÁª íÇå³ÏÇ, Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ »õ 
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ.§ºñμ ëï³ó³ ÐáíÇÏ ì³ñ¹áõÙÛ³ÝÇ 
·ñùÇ å³ñëÏ»ñ»Ý »õ ³Ý·É»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ËÙμ³·ñ³Ù³Ý 
áõ Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÁ, ã¿Ç å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ, Ã» 
ÇÝãù³Ý åÇïÇ Ñáõ½í»Ç ³Û¹ ·áñÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: Þ³ï »ñÏ³ñ 
ï»õ»ó, áñå»ë½Ç Ï³ñáÕ³Ý³Ù ÃáÃ³÷»É ·ñùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í 
ó³íÝ áõ íÇßïÁ: 
Հովիկ Վարդումյանի գրիչը բազմաբեղուն է, նրա տողերի 

շունչը հինավուրց՝  սակայն նոր է ու թարմ, գեղարվեստի 

ազդեցիկ ու փայլուն օրինակ: Նրա ստեղծագործություններն 

ունեն ամուր գրական կառուցվածք: Դրանք ինձ համար արդի 

հայ գրականության ամենաօրինակելի ու վառ էջերից են: Ի 

խորոց սրտի շնորհավորում եմ Հովիկին, ցանկանում երկար 

տարիների  բեղմնավոր գրական կյանք եւ նորանոր 

հաջողություններ:  
²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³ÝÁ, Ýß»Ù, áñ Ç å³ïÇí ²ñÙÇÝ» 
Ô³½³ñÛ³ÝÇ, Ýñ³Ý Ñ³çáÕí»É ¿ Ñ³í³ï³ñÇÙ ÙÝ³É Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ 
É»½í³Ùï³ÍáÕáõÃÛ³ÝÁ, ³Ý·ÉÇ³É»½áõ »õ å³ñëÏ³É»½áõ 
ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ ÉÇ³ñÅ»ùáñ»Ý Ñ³ëóÝ»É Ýñ³ ³ë»ÉÇùÁ¦: 
Ð¶Ø Ý³Ë³·³Ñ ¾¹í³ñ¹ ØÇÉÇïáÝÛ³ÝÝ áõñ³Ë³ÉÇ Ñ³Ù³ñ»ó 
³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ Ñ³Û Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ·ñáÕÝ»ñÇ ·áñÍ»ñÁ 
Ã³ñ·Ù³ÝíáõÙ »Ý ï³ñμ»ñ É»½áõÝ»ñáíª ûï³ñ³É»½áõ 
ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏÇó ¹³ñÓÝáõÙ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ùß³ÏáõÛÃÇÝ 
»õ å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ:  
²ñï³ß»ë ²ñ³ÙÇ Ñ³í³ëïÙ³Ùμª Ð. ì³ñ¹áõÙÛ³ÝÁ »½³ÏÇ 
Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇó ¿, áñ ãÇ ÁÝÏñÏ»É ÏÛ³ÝùÇ ¹Åí³ñ³·áõÛÝ 

Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇ ¹»Ù, ãÇ »ñÏÝã»É, »ñμ ÉÇÝ»É-ãÉÇÝ»Éáõ ËÝ¹ÇñÝ 
¿ñ ¹ñí³Í, ãÇ »ñÏÝã»É Ý³»õ ×»ñÙ³Ï ÃÕÃÇ ³éç»õ: 
ØÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý ¹áÏ. ²Ç¹³ ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÁ 
Ýß»ó , áñ ·ñùÇ ³Ý·É»ñ»Ý ï³ñμ»ñ³ÏÁ ÷áñÓ»É ¿ Ï³ñ¹³É »ñÏáõ 
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó. Ý³Ëª áñå»ë áã Ñ³Û Ù³ñ¹ ³ñ¹Ûáù ·ÇñùÝ ÇÝã-áñ 

μ³Ý Ï³ëÇ± ³Ý·ÉÇ³Ëáë Ù³ñ¹áõÝ, »õ »ñÏñáñ¹ª ï»ëÝ»É, Ã» Ù»ñ 
»ñÇï³ë³ñ¹ ë»ñáõÝ¹Á, áñ ³Ûëûñ ¹Åí³ñ³ÝáõÙ ¿ Ñ³Û»ñ»Ý 

Ï³ñ¹³É ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ, ÇÝã-áñ μ³Ý Ï³ëÇ± Çñ»Ý ³Û¹ ·ÇñùÁ:  
Üñ³ Ï³ñÍÇùáí ³Û¹ ï»ë³Ï»ïÇó ·ÇñùÁ Ñ³çáÕí³Í ¿ »õ, ù³ÝÇ 
áñ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ÉÇÝ»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ, É»½áõÝ å³ñ½ ¿, 
¹ÛáõñÁÙμéÝ»ÉÇ, íÇå³ÏÁ ËáëáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÇó: 

Â³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ Ñ³çáÕí³Í »õ É³íÝ ¿, 
ë³Ï³ÛÝ ÝÏ³ï»ÉÇ »Ý Ý³»õ áã ¿³Ï³Ýª ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ÝÝß³Ý 
Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ:  
ÆëÏ μ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõ ²Ý³ÑÇï 
ºÕÛ³Û³ÝÝ ³ë³ó, áñ íÇå³ÏÁ Ï³ñ¹³ó»É ¿ å³ñëÇÏ ÁÝÃ»ñóáÕÇ 
³ãù»ñáí »õ ÝáõÛÝå»ë ³ñÅ»õáñ»ó  Ã³ñ·Ù³ÝãáõÑáõ ³ßË³ï³ÝùÁ.  
§îÇ³å»ï»Éáí å³ñëÏ»ñ»ÝÇÝ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íÇ ÝÙ³Ýª Ñ³ñ³½³ï ¿ 
ÙÝ³ó»É μÝ³·ñÇÝ »õ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ³ë»ÉÇùÁ  ß³ï å³ñ½ áõ ë³ÑáõÝ 
÷áË³Ýó»É ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ¦:  
´³ÝëÇñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõ, ·ñ³Ï³Ý³·»ï 
ê³Ã»ÝÇÏ ²í»ïÇëÛ³ÝÁ μ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»Éáí Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ »õ 
Ã³ñ·Ù³ãÇ ³ßË³ï³ÝùÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ÁÝ¹·Í»ó.§ Հովիկ 

Վարդումյանի՝ միայն վերջին մի քանի տարիներին գրած 

վիպական գործերի (§Կանթեղ¦,§Փոքր Մհերի վերադարձը¦, 

§Եթե մոռանաս, կանիծեմ քեզ¦¤ թեմատիկան փաստում է, որ 

արձակագրի հայացքը ուղղված է միաժամանակ անցյալին, 

ներկային և ապագային, իսկ ներկան ապրում և վավերագրում 

է ամենաակտիվ քաղաքացիական կեցվածքով՝ 
անմիջականորեն իր մասնակցությունը բերելով իր հայրենիքի 

բոլոր խնդիրների լուծմանը  ամենատարբեր 

մակարդակներում: 

    §Եթե մոռանաս, կանիծեմ քեզ¦ վիպակի ստեղծման 

պատմությունը ամենահավաստի վկայությունն է նրա, որ 

մարդիկ հաղորդակցվում են նաև մտքի կենսահոսքերով, և դա 

նույնքան իրական շփում է, որքան ֆիզիկական�անձնային 

շփումը:  Մեծ եղեռնի սարսափների ականատես ու 
խոշտանգումից սեփական խիզախումով փրկված 

տասնչորսամյա    հայուհին մի ամբողջ կյանք ապրել է  իր ու 
իր ազգի մեծ ցավը սերունդներին ավանդելու երազանքով, և 

մահից հետո էլ նրա հոգին չի գտնում երկնային հանգրվանը, 

քանզի  չի թոթափել հոգու մորմոքը: Սերունդների 

հոգեբանության վրա ցեղասպանության հետևանքների 

ուսումնասիրությամբ հայտնի ֆրանսահայ հոգեվերլուծաբան 

Հելեն Փիրալյանը իր ուսումնասիրությունների արդյունքում 

եզրակացնում է՝ քանի դեռ անհատապես վկայված ու 
վավերացված չէ տարագրված ու անապատներում 

խոշտանգված ամեն հայի մահվան փաստը, և քանի դեռ 

նրանք անթաղ են ու անգերեզման, այսինքն՝ ամրագրված չէ 
մահվան իրողությունը, սերունդները կրելու են նրանց 

անավարտ մահվան հոգեբարդույթը, ողջերը դառնալու են 

գերեզմանը բոլոր անհանգրվան հոգիների: Գրի առնելով 

պատմությունը մի ծեր կնոջ, ով օրեր շարունակ գրողի 

երազում է հայտվել և անեծքի սպառնալիքով պահանջել 
ամրագրել իր հիշողությունները, ըստ էության Հովիկ 

Վարդումյանը խաղաղ հանգրվանի հասնելու հնար է տվել 
Ցեղասպանությունից մազապուրծ մեկին, ով դարձել էր 

անանուն  մեռյալների հիշատակների դամբարանը: Այս 

վիպակի ծնունդով նրանց մի մասը փրկվեց մոռացումից: 

  Այն, որ եղերական թեմայով գրված այս գործը   Հայոց 

Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի օրերին անգլերեն և 

պարսկերեն թարգմանությամբ դրվում է այլալեզու ընթերցողի 

սեղանին,  վկայությունն  է նրա, որ ամեն ինչ ճիշտ 

ժամանակին է արվել, ինչի համար խորին 

երախտագիտություն թարգմանչուհի Արմինե Ղազարյանին 

երկլեզու թարգմանության աշխատատար գործը ինքնակամ, 

սիրահոժար ստանձնելու և պատվով կատարելու համար¦:   
Æñ»Ýó »ÉáõÛÃÝ»ñáõÙ Ã³ñ·Ù³ÝãáõÑáõ Ñ³ëó»ÇÝ ¹ñí³ï³ÝùÇ 
Ëáëù ³ë³óÇÝ Ý³»õ ïáÕ»ñÇë Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ, ³ñÓ³Ï³·Çñ ²ÉÇë 
ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÁ, ÷ÇÉÇëá÷³ ²ñÙ»Ý ø³ñ³Û³ÝÁ, μ³Ý³ëï»ÕÍ 
ºñí³Ý¹ ä»ïñáëÛ³ÝÁ:  
ìÇå³ÏÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Çñ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³ÛïÝ»ó ·ñùÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ: 
 ØÇçáó³éáõÙÁ »½ñ³÷³Ï»ó íÇå³ÏÇ Ã³ñ·Ù³ÝãáõÑÇ ². 
Ô³½³ñÛ³ÝÁ: Ü³ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»ó Çñ Ñ³Ù³ñ 
³Ýëå³ë»ÉÇ ÑÝã³Í μ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý»ñÇ  առիթով եւ 
հավելեց,  որ իր պարտքն է համարել թարգմանելու վիպակը, 

որպեսզի ոչ հայ ընթերցողը ևս իրազեկ դառնա 

ցեղասպանության ենթարկված հայ ժողովրդի  

տառապանքին: Հույս հայտնեց, որ կատարած փոքրիկ 

ներդրումը կծառայի իր նպատակին  եւ ընթերցողը խղճի 
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Լույս Ամսագիր 
թելադրանքով կպահանջի, որ պատասխանատվության 

ենթարկվեն ցեղասպանություններ և նման 

ոճրագործություններ իրականացնողները, ինչից հետո միայն 

կարող է արդարություն  հաստատվել աշխարհում: 

Միաժամանակ հույս հայտնեց, որ: Ա. Ղազարյանը 
Ñ³í³ëïÇ³óñ»ó, áñ ëÏë³Í ·áñÍÁ ÏáõÝ»Ý³ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ:  
 

Խոհեր 
 

Մեր Անցած Ճամփան 
 
Թ. Ղարախանյան Սիրակցի 

 
Ահվազ քաղաքում էլ, ով ծանոթ  ու աշխատանք 

գտնելու միջնորդ ուներ հաջողությունը ավելի էր:    
Օրինակի համար, իմ միջնեկ քույր Հայկուշը  որ Ահվազ 
քաղաքի “Նեզամ Վաֆա" միջնակարգ դպրոցի գերազանց 
թվանշաններով դիպլոմ ուներ եւ միջնակարգում 
ձեռագործի գեղարվեստական մեդալ շահող լինելով՝ 
աշխատանք չէր գտնում եւ երկար ժամանակ պարապ էր. 
թեպետ քանի անգամ ուսուցչության դիմեց Ահվազի հայոց 
դպրոցին, բայց կուսակցական չլինելով մերժվեց եւ այնքան 
պարապ մնաց մինչեւ մի տարի անց երբ մեր մեծ հորեղբոր 
տղա Արմենակ Ղարախանյանի Ահվազ եկավ, որը 
Նավթային ընկերության պահեստանոցների 
բարձրաստիճան պատասխանատու եւ կուսակցական էր, 
իր միջնորդությամբ քույրիկս անդամագրւեց տեղի 
կուսակցությանը:  Քիչ ժամանակ անց, ընդունվեց հայոց 
դպրոցում իբրեւ գեղարվեստի ուսուցչուհի:   

Մի այլ օրինակ. իմ անձս, որ զանազան 
աշխատատեղերի դիմումներից ոչ մի պատասխան 
չստանալով,  հուսահատությունից, ճարահատ 
մտահոգություներս շարանը թղթի առա, եւ երիտասարդ 
սրտիս խոսքը արտահայտեցի մի օտար սրտցավ հայի  եւ 
գրավոր դիմեցի ազգային համբավ ունեցող հարգելի եւ 
ազնվական հայ ազգի զավակ Օննիկ Սահակյանին, (լույս 
իր եւ իր տիկնոջ Հասմիկ Օհանյանի հոգիներին, որ 
երկուսն ել տասնյակ տարիններ Մասչեդ Սուլայման 
քաղաքում, անձնազոհությամբ, հոգով ու սրտով անպիղծ ու 
անարատ սիրո սրտով ծառայեցին հայ մշակույթին, հայ 
դպրոցին եւ հայ կարիքավոր ընտանիքներին, որոնց 
անձամբ վկա ենք եղել… նրանՔ փոխադրվեցին Թեհրան, 
շարունակեցին ազգային ծառայությունը եւ Հայրենքի 
անկուխության օրերին  երկուսով տեղափոխվեցին 
Հայաստան եւ 2013 թվականին երկուսն ել մեկը մյուսի 
հետեւից մահացան եւ ընդմիշտ ննջեցին Հայրենի 
Հողում…Լույս Օննիկ եւ Հասմիկ Սահակյաների 
հոգիններին:    

Պրն.Օննիկ եւ տիկ. Հասմիկ  Սահակյանները դեռ 
Մասչէդ Սուլամնում էին եւ երկուսն էլ ակտիվ էին 
հայկական դպրոցա-եկեղեցական, մշակույթային եւ 
բարեգործական ծրագրներով եւ հատկապես հայ բանվոր 
դասակարգի դարդին հասնող անձեր էին:   

Այնպես ստացվեց որ Ահվազի Քարուն գետի ափին, 
մի օր քայլելելիս, հարգելի Օննիկ Սահակյանի պատկերը 
մտքովս անցավ,  հենց այդպես  մի երկու էջանոց բաց 
նամակ գրեցի հարգելի Օննիկ Սահակյանին…առաջին էջը 
«Շունը եւ գայլի հանդիպումը» դասագրքիերից վերհիշեցի 

եւ Գայլի զրույցի այն մասին կենտրոնացա, երբ գայլը շան 
վզի քերթվածքի պատճառը լսելով, ինքը  իր մեջ  մտածեց 
որ գերադասում է թեպետ երբեմն սոված մնա բայց իրեն 
ԱԶԱՏ ու ԱՆԿԱԽ զգա եւ շան նման մի քանի կտոր հացի 
համար իր տիրոջը գերի չդառնա եւ լրիվ օրը շղթան վզին 
կապված չմնա: Այդ դասագրքի առակով  ցանկացա 
անձնական փիլիսոփայությունս արտահայտված լինեի եւ 
մյուս էջում  էլ  շարադրեցի,  ծանօթ եւ միջնորդ չունեցող մի 
անգործ ու պարապ հայ երիտասարդի ոչ շատ լուսավոր 
հեռանկարը:  Նամակը ստանալով…հարգելի Օննիկ 
Սահակյանը Նավթի Ընկերության միջոցավ, ձրիաբար 
մեքենա կարգարդրեց որպեսզի Ահվազից ինձ վերցնի ու 
Մասչեդ Սուլեյման հասնելիս ուղղակի իր գործատեղը 
հասցնի:  Այդպես էլ եղավ եւ Տեղ հասնելուն պես նորեն 
Մեքենա կարգադրեց եւ ինձ ներկայացնելով Մասչեդ 
Սուլեյմանի պարսկական դպրոցների կրթական 
գերտեսչության պատասխանատու պրն. Բիժան Ֆարհանգ 
անունով շնորհալի պաշտոնյաին եւ իրենից խնդրեց, որ 
Եթե հարմար իմանա, Մասչեդ Սուլեյմանի հսկա Հայոց 
դպրոցում, ինձ վարձատրության առաջարկ անի իբրեվ 
կառավարական ուսուցիչ:   

Հարգելի պաշտոնյա Բիժան Ֆարհանգը, առաջարկեց 
որ իր օգնականին կհրամայի, որ փնտռտուք անի  հենց 
պարսկական դպրոցներում  աշխատանք գտնի հատկապես 
որ պրն Օննիկ Սահակյանի ծանօթ բարեկամ երիտասարդ 
Ղարախանյանը` Ուսման Զորքի զինծառայող է եղել, բայց 
պրն Օննիկ Սահակյանը քաղաքագետ եւ իրավաբան 
լինելով կարծես ուղիղ այո–ոչ ասելուց խուսափեց եւ 
պատասխանեց, որ ինչպես տեղեակ է տեղիս փոքր 
գաղութը եւ հայոց դպրոցը ինձ պես մեկի պակասն է զգում 
եւ իմ նման անձը օրինակելի մանկավարժ էր լինելու 
այստեղի դեռեւս փոքր գաղութի համար:   Եւ այսպես 
հարգելի պրն Բիժան Ֆարհանգը ամենայն ուրախությամբ 
ասեց որ նամակը վաղը պատրաստ կլինի:  
Շնորհակալություն ասելով, թեյի սառչած թասերը 
արագորեն խմեցինք եւ խոնարհվելով հեռացանք:  Հարգելի 
պրն. Օննիկը ինձ հասցրեց իմ մամիս կողմից պապոնցս 
տանը:   

Մեծ պապս Սողոմոն եւ Մեծ մամս Նանաջան 
Ղարախանյանների տան դռանը որը հենց Մասչեդ 
Սուլեյմանի հայոց դպրոցի դրացությամբ էին ապրում,  
հարգելի պրն. Օննիկը ասավ, որ մյուս օրը հենց ինքը 
նամակը կվերցնի եւ կբերի եւ ինձ կհանդիպի վաղը 
առավոտյան 11:00-ին, հենց Սողոմոն պապենցս տան 
առաջ:   Չգիտեմ այդ գիշեր ինչպես լուսացավ որովհետեւ 
քանի հիշում եմ միայն Սողոմոն մեծ պապիս եւ Նանաջան 
մեծ մամիս աղոթքների մրմունջն եմ հիշում, որ հենց այդ 
աղոթքներով տեղեր մտա եւ նույն աղոթքների ձայներով էլ 
արթնացա…կարծես մի հրաշք էր պատահել, որ 
Պարսկաստանի այդ սարսափելի անգործության մեջ, ինձ 
մի պատվական աշխատատեղ էր սպասում:  Մինչեւ մյուս 
առավոտյան ժամի 11:00-ի հասնելը գուցե Սողոմոն մեծ 
պապս եւ Նանաջան մեծ մամս մի տասը գլուխ Սաղմոս 
կարդացին եւ լի  հույսերով իրենց տան դռան 
աստիճանների գլխից աղոթքները կրկնելով «Յա 
Նազովրեցի… էս էրեխին  հնգեր էլի տեղ հասնի…Յա 
Նազովրեցի» բարի օր մաղթեցին: 
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Լույս Ամսագիր 

«Business Insider»-ը Տաթեւի վանքը 
ներառել է 16 թաքնված 

մարգարիտների ցանկում 

 
«Business Insider» կայքի ավստրալական տարբերակը 
ներկայացրել է Եվրոպայի տուրիստական լավագույն վայրերից 
մի քանիսը, որոնք մինչեւ հիմա անհայտ են շատերի համար: 
Թաքնված մարգարիտների իր ցանկում կայքը ներառել է 16 
վայր՝ Դանիայի Ֆերարյան կղզիներից մինչեւ Հայաստանի 
հնագույն վանքերը: 
16 տեսարժան վայրերի շարքում կայքը ներկայացրել է Տաթեւի 
վանքը: «Հայաստանի Տաթեւ գյուղի հարեւանությամբ գտնվում 
է 9-րդ դարի Տաթեւի վանքը: Անհավանականորեն լավ 
պահպանված այս վանքից հիասքանչ տեսարաններ են 
բացվում»,- ասված է կայքի՝ լուսանկարներով ուղեկցվող 
հրապարակման մեջ: 

Լեհական թատրոնը Հայոց 
ցեղասպանության թեմայով 

բեմադրությամբ շրջագայում է ԱՄՆ-ում 
 

 
 
Լեհաստանի Գրոտովսկիի անվան հայտնի ինստիտուտի 
մշտական թատերախումբը՝ «Թատրոն ԶԱՌ»-ը, նոր 
բեմադրությամբ շրջագայում է ԱՄՆ-ում: «Արմինե, քո՛ւյր» 
ներկայացումը նվիրված է 1915 թվականի Հայոց 
ցեղասպանությանը: Այս մասին գրում է Սան Ֆրանցիսկոյի «SF 
Weekly» պարբերականը: 
Երգեցողության, շարժումների եւ փոխաբերություների միջոցով 
դերասանները մտորում են ոչնչացված ժողովրդի հանդեպ 
համաշխարհային լռության մասին: «Արմինե, քո՛ւյր» 
ներկայացումը, որը մեծ հաջողություն է ունեցել Եվրոպայում, 
ներառված է Սան Ֆրանցիսկոյի արվեստների միջազգային 
փառատոնի ծրագրում: Սա բեմադրության ամերիկյան 
պրեմիերան է: 
«Մենք բոլորս ականատեսն ենք մի բանի, որը մեր փորձը չէ, այլ 
ամբողջ մարդկության: մենք ձգտում ենք նվազեցնել մեր 
անտեղյակությունը»,- ասել է թատրոնի գեղարվեստական 
ղեկավար Յարոսլավ Ֆրետը: 

 

Â³Ù³ñ ö³ÝáëÛ³Ý 
 

Ð³Û»ñ»Ý ³é³Í³ÝÇ 

 زبانزدهاي ارمني
تاليف  تامار پانوسيان    

 

 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՌԱԾՆԵՐ 

 
Լեզուն մեկ է խոսում, հացն` երկու: 
 
Լեռը մուկ ծնեց: 
 
Լեռն ինչքան էլ բարձր լինի, մի օր վրայով 
ճանապարհ կանցնի: 
 
Լռությունը միշտ չէ, որ ոսկի է: 
 
Խալխի վրա շուն է հաչում, մեզ վրա` կատու: 
 
Խելոքին մեկ, անխելքին հազար ու մեկ: 
 
Խելքը բնովի է, դնովի չէ: 
 
Խելքը ոսկե թագ է, ամեն մարդու գլխին չի լինում: 
 
Խելքները աճուրդի են հանել, ամեն մարդ իր խելքն 
է հավանել: 
 
Խորովածի հոտի գնացին, էշ էին դաղում: 
 
Խոփն աշխատելով է փայլում: 
 
Ծառի որդն իրենից կլինի: 
 
Ծառի տակ պառկելով բերանդ տանձ չի ընկնի: 

 
 

Կյանքի օղակներ 

 



Շատ կուզեմ, տեսնենք ժամանկ կլինի 
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Â»ñÃÇ ¶ÇÝÁª Ð³ï³í³×³é -  5000 éÇ³É 
´³Å³Ýáñ¹³·ñáõÃÛáõÝª 

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

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

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

Ø³ÛÇëÛ³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñï»ñÁ*
 

Դր. Էդիկ Բաղդասարյան 
 
îñ³åÇ½áÝÇ Ñ³ßïáõÃÛ³Ý μ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó³ËáÕáõ-ÙÇó 

Ñ»ïá Ãáõñù³Ï³Ý ½áñù»ñÁ ³ñß³í»óÇÝ ²ñ»õ»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý: 1918 
Ã. Ù³ñïÇ í»ñçÇÝ ÁÝÏ³í ê³ñÇÕ³ÙÇßÁ, ³åñÇÉÇ Ï»ë»ñÇÝ, 
²Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý (Ý³Ë³·³Ñ` ². âË»ÝÏ»ÉÇ) 
¹³í³×³Ý³Ï³Ý í³ñù³·ÍÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí, ·ñ»Ã» ³é³Ýó 
¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý Ãáõñù»ñÇÝ Ñ³ÝÓÝí»ó É³í ³Ùñ³óí³Í Î³ñëÁ: 
êï³Ý³Éáí ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï³-ñ³ñÙ³Ý ÉáõñÁ 
Ãáõñù³Ï³Ý ÏáíÏ³ëÛ³Ý μ³Ý³ÏÇ Ññ³Ù³Ý³ï³-ñáõÃÛáõÝÁ å³Ñ³Ýç»ó 
³ÝÑ³å³Õ ¹³ï³ñÏ»É Î³ñëÁ£ àõëïÇ â»Ë»ÝÏ»ÉÇÝ ½áñù»ñÇ 
Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³ÝÁ Ï³ñ·³¹ñ»ó` ³é³Ýó ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý »õ 
Ïñ³ÏáóÇ Ñ³ÝÓÝ»É Î³ñëÇ ³ÙñáóÁ£ ²Û¹ Ï³ñ·³¹ñáõÃÛ³ÝÁ ³é³ñÏ»ó 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³é³çÇÝ ÏáñåáõëÇ  Ññ³Ù³Ý³ï³ñ, ·»Ý»ñ³É Â. 
Ü³½³ñμ»ÏÛ³ÝÁ, áñÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ëï³ÝÓÝ»É ¿ñ ×³Ï³ïÇ 
Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛáõÝÁ£ Ü³ ·ïÝáõÙ ¿ñ, áñ Î³ñëÇ ³ÙñáóÁ Ç íÇ×³ÏÇ 
¿ ¹ÇÙ³¹ñ»É Ãáõñù»ñÇ Ý»ñËáõÅÙ³ÝÁ, áõÝÇ å³ßïå³Ýí»Éáõ μáÉáñ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ-Ý»ñÁ£ ²åñÇÉÇ 1-Ç íÇ×³Ïáí, ê³ñÇÕ³ÙÇßÇ 
³ÝÏáõÙÇó Ñ»ïá, Î³ñëÇ Ù³ïáõÛóÝ»ñÁ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
³é³ÝÓÇÝ ÏáñåáõëÇ ½áñ³Ù³ë»ñÁ, ÇëÏ Î³ñëÇ ³ÙñáóáõÙ ·ïÝíáõÙ 
¿ÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 2-ñ¹ ·áõÝ¹Á, ³é³ÝÓÇÝ Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ ·áõÝ¹Á, 
ë³Ïñ³íáñÝ»ñÇ í³ßïÁ, Ñ»ÍÛ³É »õ Ñ»ïÇáïÝ Ï³Ù³íáñ³Ï³Ý çáÏ³ïÁ, 
ÑáõÝ³Ï³Ý Ï³Ù³íáñ³Ï³Ý ·Ý¹Ç ÙÇ Ù³ëÁ, Ù»Ï Ñ»ÍÛ³É ·áõÝ¹, 
éáõë³Ï³Ý Ï³Ù³íáñ³Ï³Ý ·áõÝ¹Á£ ¶»Ý»ñ³É Ü³½³ñμ»ÏÛ³ÝÇ 
Ññ³Ù³Ýáí Î³ñëÇ å³ßïå³ÝÝ»ñÁ Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñÓ³ÏíáÕ ½áñù»ñÇÝ 
¹ÇÙ³íáñ»óÇÝ Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ ÑáõÅÏáõ Ñ³Ù³½³ñÏáí£ Âáõñù»ñÁ Ï³Ý· 
³é³Ý£ ê³Ï³ÛÝ ³åñÇÉÇ 11-ÇÝÑ»ï»õ»ó âË»ÝÏ»Éáõ Ýáñ Ññ³Ù³ÝÁ` 
Î³ñëÁ ³ÝÑ³å³Õ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ í»ñ³μ»ñÛ³É£ ÎÝùí»ó Å³Ù³Ý³Ï³íáñ 
½ÇÝ³¹³¹³ñ£ Î³ñëÁ ³Ýó³í Ãáõñù»ñÇ Ó»éùÁ1£ 

 
ìÇ×³ÏÁ ³Ù»Ý»õÇÝ ¿É ã÷ñÏ»ó ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÁ ³ÝÏ³Ë 

Ñ³Ûï³ñ³ñ»ÉÁ: âÏ³ñ Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÛáõÝ ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý 
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ý»ñëáõÙ  »õ ê»ÛÙáõÙ: Üáñ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³·³Ñ, Ù»Ýß»õÇÏ ². âË»ÝÏ»ÉÇÝ í³ñáõÙ ¿ñ Áëï ¿áõÃÛ³Ý 
Ãáõñù³Ù»ï ·ÇÍ:  

²Ý¹ñÏáíÏ³ëÇ »ñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý (Ñ³Û, íñ³óÇ, ³¹ñμ»ç³ÝóÇ) 
³½·»ñÇ ³ÝÙÇ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ñ å³ï×³éÁ, áñ Ãáõñù³Ï³Ý ½áñù»ñÁ 
é³½Ù³Ï³Ý Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ÇÝ áõÝ»ÝáõÙ: 

Âáõñù ½³íÃÇãÝ»ñÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Ñ³ñóáõÙ Ñ³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý 
μáÉáñ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙÇ³Ï³Ù ¿ÇÝ: 1918Ã. ³åñÇÉÇÝ 
²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉáõÙ Ð³Ûáó ³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùμ 
Ï³Û³ó³í Ñ³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³Ïóáõ-ÃÛáõÝÝ»ñÇ  »õ 
³ÝÏáõë³Ïó³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ ËáñÑñ¹³Ï-óáõÃÛáõÝ: 
ÊáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÁ áñáß»ó §μáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ ÙÇçáóÝ»ñáí 
ß³ñáõÝ³Ï»É »ñÏñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ¦: ê³Ï³ÛÝ Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ 
ÙÇ³ÛÝ³Ï Ç íÇ×³ÏÇ ã¿ñ ¹ÇÙ³Ï³Û»É Ãáõñù ½³íÃÇãÝ»ñÇÝ: 

Âáõñù³Ï³Ý ½áñù»ñÇ é³½Ù³Ï³Ý Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ñ³ñÏ³¹ñ»óÇÝ ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ í»ñëÏë»Éáõ 
îñ³åÇ½áÝáõÙ ÁÝ¹Ñ³ïí³Í μ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ø³ÛÇëÇ 11-ÇÝ 
´³ÃáõÙáõÙ ëÏëí»óÇÝ Ãáõñù-³Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý Ñ³ßïáõÃÛ³Ý Ýáñ 
μ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ: ê³Ï³ÛÝ é³½Ù³Ï³Ý Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ-Ý»ñáí 
³ñμ»ó³Í Ãáõñù»ñÝ ³Ù»Ý»õÇÝ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ÇÝ μ³í³ñ³ñí»É 
´ñ»ëïÇ Ñ³ßïáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí: Üñ³Ýù ÏáÕáåïã³Ï³Ý Ýáñ 
å³Ñ³ÝçÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óñÇÝ, áñÇ å³ï×³éáí μ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
ÏñÏÇÝ Ùï³Ý ÷³ÏáõÕÇ: 

*** 
ú·ïí»Éáí Ýå³ëï³íáñ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó` Ù³ÛÇëÇ 15-ÇÝ 

Ãáõñù³Ï³Ý ½áñù»ñÁ Ñ³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ Ñ³ñÓ³ÏáõÙáí ·ñ³í»óÇÝ 
²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÁ (¶ÛáõÙñÇÝ)  »õ ³é³ç ß³ñÅí»óÇÝ »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí: Ð³ÛÏ³Ï³Ý ½áñù»ñÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ , ·»Ý»ñ³É 
Ü³½³ñμ»ÏÛ³ÝÁ Çñ ßï³μÁ ï»Õ³-÷áË»ó Ô³ñ³ùÇÉÇë³, ÇëÏ Ð³Ù³ÙÉáõ 
·ÛáõÕÁ Ù³ÛÇëÇ 21-ÇÝ Ãáõñù»ñÇ Ó»éùÝ ÁÝÏÝ»Éáõó Ñ»ïá` ¸ÇÉÇç³Ý£  
Âáõñù³Ï³Ý ½áñù»ñÇ ÙÇ ËÙμ³íáñáõÙ ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇó ß³ñÅí»ó 
¹»åÇ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¹³ßï` ºñ»õ³ÝÁ  »õ ¾çÙÇ³ÍÇÝÁ ·ñ³í»Éáõ, ÇëÏ 
ÙÛáõëÁ` Ô³ñ³ùÇÉÇë³ (ì³Ý³Óáñ¤-Ô³½³Ëáí é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý 
áõÕÕáõÃÛáõÝ í»ñóñ»ó ¹»åÇ ´³ùáõ: Ð³ÛÏ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ 
½áñ³Ù³ë»ñÁ ³ÝÏ³ñáÕ ¿ÇÝ »ñÏ³ñ³ï»õ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝ óáõÛó ï³É 
½³íÃÇãÝ»ñÇÝ: Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç ·ÉËÇÝ ÝáñÇó Ï³Ëí»ó ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý 
μÝ³çÝçÙ³Ý íï³Ý·Á1: 

 
*Էդ. Բաղդասարյան, «Հայ պետականության պատմություն», Տորոնտո, 
2013, էջ 242-262 

  
  
  »خواهم ملتم را از اين لكه ننگ نجات دهم مي«

اند كه اطالعات و نقطه  چند تن از دوستان پيشرو به كرّ ات به من ياد آوري كرده
هاي آشنا  نظرات خود را راجع به وقايع مربوط به ارمنيان تحرير كنم. برخي چهره

اند. اين  و محترم نيز از بين سردبيران جرايد پيشنهاد مصاحبه در اين مورد را كرده
عالً سكوت كند تا مشكالت و اختالفات موجود بندة خدمتگزار تصميم داشت كه ف

برخوردم و » ژاماناك«را سنگين تر نكند. اما روز گذشته به يكي ازمخبرين نشرية 
از فحواي صحبت هايمان فهميدم كه تمايل بسياري از ارمنيان اين است كه تركها 
مسئوليت جرائم اخير را بر دوش بنهند. توضيح و شرح مختصري با هدف نجات 

تم از اين لكة ننگ به وي دادم، زيرا سردبير نشريه هنگام مالقاتمان نتوانسته بود مل
كه بيان داشته بودم شرح دهد. از سوي ديگر هيچ نكته و  نقطه نظرات مرا آن چنان

توجيهي باقي نمانده كه بتواند اين لكة ننگ را بپوشاند. پس مناسب ديدم وقايع 
ها در كمال تنفر آگاهي دارم افشاء  اتي كه از آنمربوط به ارمنيان را با كلية جزئي
ام ارائه دهم و صدور حكم  كه ديده و درك كرده نمايم و همه چيز را آن چنان

  داوري نهايي را به عهدة تمدن و انسانيت بگذارم.
  محمد جالل بيگ

   
  كيست؟ بيگ جالل محمد 

  
تحصيل در  1883در استانبول متولد شد. در سال 1863محمد جالل بيگ در سال 

مدرسة كارمندان امور مدني را به پايان رساند و از سوي وزارت كشاورزي براي 
به مديريت مدرسة كارمندان امور مدني  1908تحصيل عازم آلمان شد. در سال 

به سمت استانداري ارزروم منصوب شد. در سال  1910گماشته شد. وي در سال 
در همان سال به سمت والي در وزارت داخله پستي به دست آورد و  1911

مقام وزير  1913(استاندار) واليت آدرينه /آدرياناپوليس/ انتخاب شد. در سال 
 والي 1914–1919هاي  وزارت تجارت و كشاورزي را كسب كرد. در طي سال

 با[  1923 سال از پس را بيك جالل محمد. است بوده آدانا و قونيه حلب، واليات
يه ] به سمت رياست كل انحصار دخانيات ترك در جمهوري حكومت شروع

  استانبول گماشتند.
 ارمنيان از زيادي عدة وي تدفين مراسم در. درگذشت استانبول در 1926 سال در 

 به اخيراً بود واقع استانبول تقسيم ميدان حوالي در كه وي مزار. كردند شركت
  .شد تخريب شهري گستردة هاي سازي بهينه بهانة

اي جالل بيك در آن است كه به علت زندگي در حلب و قونيه ه اهميت يادداشت
از شهود عيني اخراج و تبعيد ارمنيان بوده است. محمد جالل يكي از چند تن 
مديران بلند پاية دولتي است كه به علت اعتراض به اعمال غيرقانوني اخراج 

  ارمنيان از مقام دولتي خود عزل شدند.
   

  رزروم ديدموضعيت و نظم اجتماعي كه در ا
اي در اوايل دوران قانون گذاري مشروطه باعث شده بود مرا  پيش آمد غيرمنتظره

به جايي بفرستند كه امكان انجام مطالعات واقعي در بارة ارمنيان برايم فراهم 
ام مارس (عزل و تبعيد سلطان عبدالحميد دوم در 31ساخت. يعني پس از وقايع  مي

ارضروم (كارين) منصوب شدم و دو سالي را در م) به سمت استانداري 1909سال 
  آن جا سپري كردم.

ها  ترين آن در آن دوران بين ارمنيان و كردها برخي اختالفات وجود داشت كه مهم
اختالفات ارضي بود. اگر كشوري بخواهد حقوق يكسان به همة افراد اعطاء كند 

ها را در برابر  ة آنپس براي رفع اختالفات موجود بين اتباع خود بايد حقوق كلي
هاي تابع  قانون يكسان و محترم شمارد و توسل به زور و شدت عمل را بين گروه

كشور ممنوع سازد تا از اين طريق حكومت مطلقة قانون در كشور حكمفرما شود. 
  من نيز پيرو اين هدف بودم.

كشور  تا پرداختم مطالعه به كشور در موجود اختالفات علل بارة در اول وحلة در 
و ملت خود را بهتر درك كنم. با همه مالقات كردم و به سخنان همه گوش سپردم. 

بارها و بارها به اقصي نقاط واليت تحت مسئوليت خود سفر كردم و بر سر سفرة 
هاي كرد در چادرهايشان پذيرايي شدم. ارمنيان صاحب مشاغل مختلف را » بيك«

ني در واليت ارزروم نماند كه يك در روستاهايشان مالقات كردم. بخش و دهستا
  دو روز را در آن جا به سر نبرم.

 ؟والي ارزروم كه بود "محمد جالل بيگ 
23/05/2015 16:03: 00  

  
   خبرگزاری اوراترت

  محمد جالل بيگ يا اسكار شيندلر تركيه 
  نويسنده:ذكي ساريهان
  ترجمه:آرا آوانسيان

   
محمد «چاپ استانبول خاطرات مختصر » ژاماناك«نشرية ارمني زبان  1918در دسامبر 
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» راديكال«در روزنامه  2014آوريل  26يهان مقاله نويس ترك در شماره ذكي سار

چاپ تركيه ترجمه خاطرات محمد جالل منتشر نموده است كه ترجمة فارسي آن را در 
  خوانيم. ادامه مي
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از نتايج مطالعات خود دريافتم كه هيچ نوع اختالف ماهوي و بنيادي بين اتباع 
ها، كردها و ارمنيان قرابت و اعتماد متقابلي  وجود ندارد. برعكس بين ترك

است. كردهاييكه  وجود دارد كه در اثر همنشيني طي قرون متمادي قوام يافته
رفتند سرپرستي زن و  براي اشتغال به باربري و درباني به ازمير و استانبول مي

سپردند. همچنين ارمنياني كه براي تجارت به  بچة خود را به دوستان ارمني مي
ها و  رفتند سرپرستي خانوادة خود را به دست ترك آمريكا يا روسيه مي

ف هم سعي داشتند تا از امانت سپرده شده سپردند و هر دو طر كردهاي آشنا مي
به خوبي مواظبت كنند. در هر دو واليت نيز فقط دو نوع سكنه وجود داشت: 
نوع متجاوز به حقوق ديگران كه از راه تعدي به حقوق ديگران و پايمال كردن 

كرد، و نوع ديگر انسان افتاده و مظلوم تحت ستمي  ها سود جويي مي حقوق آن
اين غارتگران بوده و نيروي مقاومت خود را از دست داده بود. كه اسير دست 

  ها تشكيل شده بودند. ها، كردها و ارمني اين دو نوع، مجموعاً از ترك
    

مأموريت من در اين واليت دو سال به طول انجاميد و اين نقطه نظر را به من 
ترين  اسبترين و من ثابت نمود كه در ميان اقوام غير مسلمان، ارمنيان نزديك

باشند. در ميان ارمنيان ارزروم بازرگانان  قوم از لحاظ هم قدم شدن با ما مي
تپيد و بطور جدي به سرنوشت  شناختم كه قلبشان براي ميهن مي زيادي را مي

يك از اين افراد امروز  كردند. هيچ كشور خود كه وابسته به آن بودند فكر مي
هاي بي نام و نشان  در بيغولهها بدون استثناء  زنده نيستند. همة آن

ارزينجان/يرزنگا/ و يا دشت هي سوزان دياربكر به طرز دردناك و فاجعه 
اند. هدف من از ارائة اين جزئيات آن است كه بار ديگر  آميزي در گذشته

عقيدة راسخ و غيرقابل انكار خود را كه بر پاية تجربيات و مشاهداتم استوار 
قريب به اتفاق ارمنيان ساكن در اين كشور روحاً  است تكرار نمايم كه: اكثريت

و بر اساس عقيده و مرام خود به كشور وفادار و همسان خود ما دلنگران اوضاع 
  اند. كشور بوده

    
  نتايج فجايعي كه بر سر ارمنيان آمد

شكي در اين نيست كه فجايعي كه در تركيه گريبانگير ارمنيان شد و پيامدهاي 
هايي كه جنگ جهاني اول براي كشورمان  ز ديگر بدبختيشوم آن براي كشور ا

اي كه در  باشند؛ و اگر اين جنايات و سياست احمقانه به ارمغان آورد بزرگتر مي
منطقة سوريه اتخاذ كردند در بين نبود با وجود شكست كشور در مقابل 

هاي جهاني و بشريت امروزه در موقعيتي به اين درجه دردناك و دشوار  سياست
  گرفتيم. رار نميق

كنيم. وقايع  تقريباً بيش از پنج قرن است كه با ارمنيان در يك جا زندگي مي
ها بوديم اگر در قرون پيشين رخ داده  هاي اخير شاهد آن دردناكي كه در سال

  بودند اكنون يا ارمني باقي نمانده بود يا ترك.
    

  وقايع ارمنيان و علل و تأثيرات آن
  ن رخ دادند؟چه اتفاقاتي در زيتو

هنگام شروع جنگ والي حلب بودم. تعداد نفوس ارمني در آن جا نسبت به كل 
جمعيت واليت حلب قليل بود اما در امنيت و آرامش به كار خود مشغول بودند. 

ارمنيِ فراري از خدمت سربازي وجود داشتند  30الي  20فقط در منطقة زيتون 
ها را به  صورت موافقت مسئولين آنها اطمينان داده بودم كه در  و من به آن

جاي فرستادن به يمن و ديگر مناطق دور افتاده ترتيبي دهم تا در واليات 

  نزديك خدمت سربازي را انجام دهند.
    

زماني كه قرار بود اين مسئله به صورت مثبتي حل گردد رابطة سنجك [بخش] 
واليت از حق ماراش با حلب قطع و منطقة مستقل اعالم شد. در نتيجه مركز 

دخالت در امور آن جا از طريق زيتون محروم شد. فوراً نيروي نظامي به زيتون 
فرستادند، اقدامي كه به هيچ وجه ضروري نبود. سكنة ارمني آن جا همراه زنان 
و كودكان خود اخراج شده و به دهستان سلطانيه (كاراپينار) از توابع قونيه كه 

قل شدند. اخراج ارمنيان از هر سو شروع به بدي آب و هوا شهرت داشت منت
فرستاديم.  آمدند به قونيه مي شد. در ابتدا ارمنياني را كه از نقاط مختلف مي

ها را به جاي قونيه به دير الزور (صحاري شمال  سپس فرمان داده شد كه آن
  سوريه) بفرستيم.

    
  چرا از حلب به آنكارا و سپس به قونيه منتقل شدم؟

ها و  توان فكر كرد كه هدف اين فرمان كنم كه به دشواري مي اعتراف مي
اند... زيرا اين احتمال برايم قابل توجيه نيست  ها بوده ها نابودي ارمني اجراي آن

كه حكومتي پيدا شود كه نابودي اتباع شخصي و آن ثروت انساني را كه بايد 
  اند.بزگترين ثروت يك كشور شمرده شود :امري ضروري بد

هاي  رسيدند و فرمان ها سر مي هاي ارمني از آدانا و مناطق ديگر كاروان
شد. به عنوان والي فرمان اخراج ارمنيان  ها صادر مي شديدتري براي اخراج آن

دانستم كه هيچ فرد ارمني در واليت حلب  انطاكيه را اجرا نكردم، زيرا خوب مي
تبعيد از محل سكونت خود  مرتكب آن چنان جرمي نشده كه ضرورتاً مستوجب

به مناطق دور افتاده باشد. ناراحتي من باعث شد كه مرا از حلب به آنكارا 
  احضار كردند و سه چهار روز بعد به قونيه منتقل شدم.

    
  ها غيرممكن خواهد بود جبران آن تا قرن

نوشتم :اقداماتي كه بر ضد ارمنيان صورت گرفته از هر  مي» باب عالي«مدام به 
اي  هاي ارسالي من نامه اظ به ضرر كشور مقدس ما است. در شمار نامهلح

خصوصي و مخفيانه نيز به وزير وزارتخانة متبوع خود كه به حكم وظيفه تابع 
نفوس قوم ارمني بخش مهمي از سكنة «آن بودم نوشته و قيد كرده بودم كه 

آن  كشور را تشكيل مي دهند و شايد يك چهارم كل اقتصاد كشوردر دست
ها  هاست و الاقل به نصف نيروي فعال اقتصادي كشور اشراف دارند. نابودي آن

ها قابل جبران  چنان ضرر بزرگي بر كشور وارد خواهد ساخت كه تا قرن
كردند  ها فكر مي نخواهد بود. اگر كلية دشمنان ما در دنيا متحد شده و ماه

  ».توانستند در حق ما اجحافي بزرگتر از اين كنند نمي
يك از نقطه نظرها و اعتراضات من توجهي نشد. پس از دو روز ماندن   به هيچ  

در قونيه به استانبول آمدم و سعي كردم مضرات اين اقدامات را نزد مقامات 
  ذي صالح تشريح كنم. متأسفانه راهي براي توجيه و قبوالندن منظورم پيدا نشد.

    
  مناظر فجيعي كه در راه قونيه ديدم

ها و ضديت كامل  يفي كه سياست فاجعه بار جاري در مقابل ارمنيهر شخص شر
كرد قادر نبود در راستاي  آن با منافع حياتي حكومت مقدس ما را درك مي

اجراي آن گام بردارد. بدين علت بود كه اظهار داشتم :اگر قرار است ارمنيان 
ين قونيه اخراج شوند شخصي را به آن جا بفرستيد كه قادر به اجراي چن

  هايي باشد. به من اطمينان دادند كه ارمنيان آن جا تبعيد نخواهند شد. برنامه
شود  وقتي كه به آق شهير كه اولين ايستگاه راه آهن واليت قونيه محسوب مي

رسيدم ديدم كه ارمنيان آن جا را از خانه هايشان رانده وبراي تبعيد در ايستگاه 
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هاي خود برگرداندم. منظرة اسف  به خانهها را  اند. كلية آن راه آهن جمع كرده
انگيزي را كه در الگن ديدم در تمام عمر خود فراموش نخواهم كرد. در ميان 
صدها نفر زن و مرد و پير جوان كه براي تبعيد در ايستگاه گرد آمده و 
روزهاي متمادي در انتظار رسيدن قطار به سر برده و گرفتار قحطي آذوقه نيز 

اي نيز حضور داشت كه از دو پا محروم بودو  فلك زده شده بودند شخص
اي چرم روي زمين قرار داشت و به كف  كمرگاه قطع شده اش روي تكه

هايش نعل كوبيده شده بود تا روي زمين بخزد. قوطي خالي رنگ از گردن  دست
هاي او را  آويخته بود تا پول تكدي كند و در صورت پيدا كردن مشتري كفش

ين شخص را نيز براي تبعيد به آن جمعيت ملحق كرده بودند. اين واكس بزند. ا
شخص بي نوا به هيچ وجه قادر نبود انگيزة چنين رفتاري را كه با او كرده بودند 

هاي قونيه را هم به  بفهمد. هنگامي كه به مركز واليت رسيدم ديدم كه ارمني
از ايزميت، اسكي شهير ها هزاران تن نيز  اند. عالوه بر آن ايستگاه سرازير كرده

و قره حصار در آن جا جمع شده و درهواي آزاد، زير سرپناهي چادر مانند كه 
بردند و  اي، لحاف و نمد سرهم كرده بودند به سر مي هاي پنبه از تكه پارچه

دست به گريبان با فالكتي دلخراش چشم به آتية خود دوخته بودند. براي 
بودند هيچ اقدام فوري نتوانستم انجام دهم، كساني كه از شهرهاي ديگر آورده 

هاي خود بر گرداندم و شروع به پرداخت پول بابت  فقط اهالي قونيه را به خانه
  مخارج روزانه از محل بودجة مخصوص مهاجرين كردم.

    
  ها را نجات دادم و به هر قيمت نگهداري كردم تا جايي كه توانستم آن

داند كه  بود كه لب رودخانه ايستاده و ميوضع من در قونيه شبيه شرايط كسي 
هيچ راه نجات برايش وجود ندارد. درون رودخانه به جاي آب خون روان بود و 
هزاران انسان سالخورده، كودك و پيرزن و جوانان تنومند همراه جريان خون 

توانستم و در توانم بود  به سوي نابودي خود روان بودند. كلية كساني را كه مي
ها با جريان آب رودخانه دور شدند و ديگر بر  نجات دادم و بقية آن به نوعي
  نگشتند.

در قونيه پزشك ميسيونري به نام ديويد بود. ارمنياني را كه در اثر فالكت بيمار 
ها آش گرم  اي از آن توانست به عده شده بودند مداوا مي كرد و هر وقت مي

ميمي تبديل شد. يكي دو بار داد. در مدت كوتاهي آشنايي ما به دوستي ص مي
به بيمارستان رفتم و بابت رفتار انسان دوستانه اش از او تشكر كردم. بعدها، پس 
از ترك قونيه اطالع يافتم كه اين پزشگ انسان دوست را هم اخراج كرده و به 

  اند. كشور خود بازگردانده
آوردند و دربارة  قطارها هر روز هزاران نفر را از حيدر پاشا به ايستگاه قونيه مي

  كرديم. ها هر روز از استانبول فرمان دريافت مي تبعيدگاه بعدي آن
پذير  ها امكان داشتم: تا وقتي كه به ما واگن ندهند جابه جايي آن من اظهار مي

ها ادامه يافت و در طي اين مدت فقط امكان  نخواهد بود. اين وضعيت هفته
را يافتيم. براي سرعت بخشيدن به  ارسال يك دو كاروان از ارمنيان عرقلي

عمليات تبعيد هر روز به طرق گوناگون از سوي محافل رسمي و غيررسمي 
گرفتيم. رئيس كل ادارة مهاجرين و عشاير به راه افتاده بود  تحت فشار قرار مي

هاي او را به  تا به اين كار سرو سامان دهد. به ما سفارش كرده بودند كه توصيه
گاه پنهان نكردم.  ام را هيچ هاي وزارتخانه تلقي كنيم؛ ولي من عقيده منزلة ابالغيه

در استانبول و قونيه به همه گفته بودم كه به علت مضر دانستن اين عمليات براي 
كشور قادر به انجام آن نيستم. اين مطلب را در آن زمان به اطالع نمايندگان 

  واليتي حاضر در قونيه نيز رسانده بودم.
 

را به رسميت  يانمنكشور لوگزنبورگ قتل عام ار
 شناخت

 خبرگزاری اوراترت21:24:00 06/05/2015
 

  كشور لوگزنبورگ قتل عام ارامنه را به رسميت شناخت
سخنگوي دولت لوكزنبورگ در توييتر  "الئرنت ماسر"حدود دو ساعت پيش 

خود نوشت كه پارلمان اين كشور با اكثريت آرا قتل عام ارامنه را به رسميت 
  .شناخته است

    
 انتخابات پارلماني جمهوري قره باغ برگزار شد

 خبرگزاری اوراترت11:24:00 05/05/2015

 
  
ق خوبي براي بسياري از كشورها : اين انتخابات ميتواند سرمش "فرانك انگل"

  باشد
حزب  7،   ماه مي سال جاري برگزار شد  3در اين انتخابات كه در 

، "، دمكرات آرتساخ"بيداري ملي"، "سرزمين آزاد"سياسي
حزب كمونيست قره "و "88، حركت  "صلح و پيشرفت "،"داشناكسوتيون

كرسي پارلمان به رقابت پرداختند  42كانديد مستقل براي كسب  164و    "باغ
..  

تخابات پارلماني جمهوري قره باغ بوده است ، اولين دوره اين ششمين دوره ان
 28انتخاباتي پارلمان در اين منطقه بالفاصله پس از اعالم استقالل در تاريخ 

  برگزار شد . 1991دسامبر 
حوزه انتخابي واجد راي بودند  279نفر در  102034در اين دوره انتخاباتي از 

    انتخابات شركت كردنددرصد در  70نفر يا  72039،و در مجموع 
 5حزب سياسي موفق شدند حد نصاب  5در نتايج اوليه كه ديروز اعالم شد، 

درصدي را كسب و در پارلمان جديد اين منطقه نماينده داشته باشند ، حزب 
 "داشناكسوتيون"درصد و احزاب  47با كسب  "سرزمين آزاد"حاكم 

آرا به همراه حزب درصد  19هر كدام با كسب  "حزب دمكرات آرتساخ "و
درصد آرا پارلمان  5و  6,5با كسب  "بيداري ملي"و  "88-حركت "مخالف 

  جديد اين كشور را تشكيل خواهند داد .
.با توجه به عدم شناسايي رسمي كشور جمهوري قره باغ بسياري از كشورها 

ولي اين انتخابات با   اعالم كردند كه اين انتخابات را به رسميت نميشناسند ، 
ناظر بين الملي از كشورهاي مختلف منجمله آلمان ،روسيه و  110حضور 

 "فرانك انگل"ناظر از اتحاديه اروپا اتحاديه اروپا شركت برگزار شد .نماينده   
ضمن تقدير از نحوه برگزاري اين انتخابات اظهار داشت كه اين انتخابات   

       .   ميتواند سرمشق خوبي براي بسياري از كشورها باشد 
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روزنامه مليت: كاري كه داعش انجام مي دهد .
وحشيگري است ,اما همين كار را يكصد سال قبل 

 پدران ما انجام داده اند
 

 خبرگزاری اوراترت18:51:00 17/04/2015

 
  

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

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

بررسي  به  "گويرسل گوينجن"نگار در مقاله خود ضمن نقل و قول از مقاله 
سر ملت مسئله نسل كشي ارمنيان پرداخته و معتقد است آنچه اجدادشان بر 

ارمني 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:
    "تاره"بمناسبت يكصدمين سالگرد نسل كشي ارمنيان ماهنامه 

يرسل گوينجن گو"جلد خود را اختصاص به نسل كشي ارمنيان داده و  
                            :سردبير اين ماهنامه در 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 

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

  
آغاز  1915اوين در ادامه مي نويسد:اين جنايت ضد بشري بسيار قبل تر از سال 

بيش از  1896 – 1894شده بود.در زمان سلطان عبدالحميد دوم و مابين سالهاي 
دويست هزار ارمني و به عبارتي سيصد هزار ارمني (طبق منابع ارمني) كشتار 

هزار ارمني كشته شده اند و در  30تا  15در شهر آدانا  1909 شده اند.در سال
نيز دولت با ساماندهي راهزنان كُرد جمعيت شش واليت ارمني نشين  1914سال 

اتفاق افتاد ادامه  1914را نابود ،غارت و چپاول كرده است.و آنچه بعد از سال 
  همان رويكرد بود اما با ابعادي گسترده تر.

  
  نويسد: اوين در انتها مي

امروز در تركيه همه اقدامات گروه داعش را محكوم مي كنند و نابودي آثار 
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

 ؟يه اتحاديه اروپا چه آمده استدر بيان
16/04/2015 10:07:00 

 
 خبرگزاری اوراترت

 
  

عنامه اي را تصويب كرد كه پارلمان اروپا با اكثريت آرا قط
در آن از تركيه درخواست شده قتل عام ارامنه را به 

  رسميت بشناسد .
  

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

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

خود حوادث سالهاي  1987پارلمان اروپا تاييد ميكند كه در بيانيه سال 
 در ملل سازمان   معاهدات اساس بر    را عثماني امپراطوري  1917- 1915
 شناخته رسميت به عام قتل عنوان به آنها محكوميت و ها عام قتل مورد

  ميكند . محكوم را آن انكار است،و
 با مبارزه جهاني روز عنوان به  اين بيانيه همچنين پيشنهاد ميكند كه روزي 

  . شود انتخاب عام قتل
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 .
روز قبل عام ارامنه را پارلمان اروپا به عنوان فرصت بسيار يكصدمين سال

 همين در مناسبي ميبيند و به دولت تركيه توصيه ميكند كه به تالشهاي خود 
 آشتي براي را راه و بشناسد رسميت به را ارامنه عام قتل و داده ادامه راستا
  . سازد هموار ارمنستان و تركيه ملت دو
  

همچنين به دو كشور ارمنستان و تركيه توصيه قوه قانون گذاري اروپا 
ميكند كه به روند آشتي خود بدون پيش شرط ها ادامه دهند ، و توافق هاي 

  بدست آمده را به تصويب برسانند و مرز هاي بسته را بازگشايي كنند .
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  رخدادي شادي بخش در جهان ادب
  اما بگي جانيان 

  
اوريل سال جاري در كانون نويسندگان ارمنستان مراسم رونمايي ترجمه  21

اثر هويك  "نماگر فراموشم كني ، نفرينت مي ك"فارسي و انگليسي  كتاب 
وارتوميان برگزار گرديد. موضوع داستان سر گذ شت دختري چهارده ساله 

ارامنه با گذر از رنج و عذابي دوزخي  1915است كه در زمان نسل كشي سال
بپاس ايستادگي و شجاعتش توانسته است از آن شكنجه هاي سخت دردناك 

 رهايي يابد. 
ن هاي فارسي و انگليسي ترجمه كرده اين اثر را خانم آرمينه قازاريان به زبا

است. ويراستاري وانتشار آن را هم آقاي دكتر اديك  باغداساريان بعهده گرفته 
  است.

شاعر نامي آرتاشس آرام كه برگزاري مراسم را بعهد داشت، در آغاز پيام آقاي 
باغداساريان را خطاب به نويسنده ومترجم  كتاب را خواند. وي نوشته 

شنهاد ويراستاري انتشار ترجمه هاي فارسي و انگليسي كتاب وقتي پي"بود.
هويك وارتوميان را پذيرفتم هرگز فكر نمي كردم اين چنين مرا تحت تاثير 
قرار داده و احساساتم را برمي انگيزد. بطوري كه پس از انجام كارهم مدتها 
 طول كشيد تا توانستم آن همه درد و رنجي كه در كتاب بتوصيف كشيده شده

  بود، فراموش كنم.
هويك وارتوميان قلمي بس توانا و رسا دارد، آثار وي ضمن اين كه نشاني از 
ژرفاي تاريخ دارد ، داراي نفسي نو و تازه است . در واقع آثار او نمونه بارزي 
از هنر ادبي است. ساختارادبي داستان هاي وي مستحكم و پايدار هستند. من 

از بهترين نثر معاصر ارمني مي دانم. از صميم قلب آثار وارتوميان را نمونه اي 
به هويك تبريك مي گويم و خواهان تندرستي و موفقيت هاي روزافزون او در 

  عرصه ادبي براي هستم.
در مورد ترجمه هاي كتاب  بايد بگويم كه خانم قازاريان  توانسته اند بخوبي 

و ساده به خواننده  انديشه ها و طرز فكرو نگارش نويسنده را با نثري سليس
  "منتقل سازد.

رييس كانون نويسندگان ارمنستان نيز طي سخناني تاكيد كرد كه ترجمه آثار 
نويسندگان ارمني بزبان هاي مختلف كاري قابل تحسين وستايش است. زيرا 
بدين ترتيب خوانندگان زبان هاي ديگر با فرهنگ و تاريخ ارمنستان آشنا مي 

  شوند.
د كرد كه وارتوميان در زمره آن روشنفكران نادري است كه آرتاشس آرام تايي

در برابر سنگين ترين چالش ها سر فرود نمي آورند و عقب نشيني نمي كنند و 
ترسي بخود راه نمي دهند. زماني كه مساله بودن و نبودن مطرح مي گردد او در 

 برابر كاغذ سفيد هم از خود رشادت نشان مي دهد.
اگر "ن دكتر حقوق بين الملل درمورد  ترجمه انگليسي خانم ايدا هوانيسيا

گفت كه آن را  كه از دو ديدگاه مختلف  "فراموشم كني، نفرينت مي كنم
مطالعه كرده است. نخست بعنوان فردي غير ارمني و در اين صورت كتاب چه 
پيامي براي خواننده انگليسي زبان دارد.  دوم اينكه كتاب آيا به جوانان مقيم 

از ميهن كه به زبان مادري مسلط نيستند و كتاب را بزبان انگليسي مي  خارج
خوانند چيزي مي دهد يا خير؟  به عقيده وي كتاب از هر دو لحاظ موفقيت 
آميز است. زيرا كتاب همچون يك اثر ادبي با زباني بسياز ساده و قابل درك 

ه ترجمه احساسات انساني را بيان مي كند. وي درپايان سخنانش افزود ك
درمجموع بسيار خوب است، هرچند كاستي هاي نه چندان اساسي و صرفا فني 

  در آن ديده مي شود.
خانم دكتر آناهيد يقيايان متخصص زبان و ادبيات ارمني هم در باره ترجمه 
فارسي گفت كه آن را از ديد يك خواننده فارسي زبان خوانده است و آن را 

او گفت كه خانم آرمينه قازاريان با تسلط كامل كاري قابل تحسين ارزيابي كرد. 
به زبان فارسي ترجمه را با زباني سايس و ساده انجام داده است. ضمن اينكه 

  توانسته حق مطلب را ادا كند.
خانم دكتر ساتنيك آوديسيان  كارشناس ادبيات ارمني كار نويسنده و مترجم را 

ايي كه هويك وارتوميان در رومان ه "بسيار ارزشمند ارزيابي كرد و افزود 
، بازگشت مهر "فانوس"چند سال اخير نوشته و بچاپ رسانده است، از جمله 

از لحاظ موضوع روشنگر   "فراموشم كني، نفرينت مي كنماگر "و  "كوچك
اين مطلب است كه نويسنده گذشته،حال و آينده  را مدح نظر دارد. وي امروز 
را از موضع شهروندي فعال و با استناد بر واقعيت هاي امروز كه خود بطور 
مستقيم در آنها شركت دارد بتصور كشيده است.  او در حل كليه مسايل و 

  ت ميهن در سطوح مختلف سهيم است.مشكال
شاهدي گويا بر  "اگر فراموشم كني، نفرينت مي كنم"داستان نوشتن رومان 

اين واقعيت است كه انسان ها با جريان بيولوژي نيز با يك ديگردر ارتباط 
هستند و اين ارتباط به همان اندازه ارتباط فيزيكي انسان ها واقعي است.قهرمان 

رده ساله اي است  كه گواه حوادث دهشتناك قتل عام داستان دختري چها
بزرگ ارامنه است و بهمت رشادت خود توانسته است از شر شكنجه هاي غير 
انساني رهايي يابد.او در طي زندگي خود پيوسته آرزو يش اين بوده است كه 
درد و رنج بي پايان ملتش را بگوش نسل هاي آينده برساند. بهمين سبب بعد از 

م روح و روانش درآن دنيا هم آرامش نيافته است. زيرا نتوانسته است از مرگ ه
زير بار سنگين دردهاي جانسوز رهايي يابد. هلن پيراليان روانشناس و روانكاو 
فرانسوي كه ساليان دراز بر روي مساله تاثير رواني قتل عام بر روي روح نسل 

جه رسيده كه آنهايي كه در هاي بعدي را مورد مطالعه قرار داده است، باين نتي
طي كوچ اجباري به بيابان ها در زير شكنجه جان سپرده اند، تا زماني كه مرگ 
هر يك از آنها بطور مستند گواهي نشود، تا زماني كه هريك از آنها بخاك 
سپرده نشده و قبر خود را  پيدا نكنند. نسل هاي بعدي وارث عقده روحي مرگ 

  مبدل به قبر ارواح  سرگردان مي شوند.  آنها مي شوند. زندگان همه
هويك وارتوميان با نوشتن داستان زن مسني كه روزهاي متوالي بخواب او مي 
آمد و با تهديد نفرين از او  خواسته تا خاطرات  اورا بنويس، در واقع با برشته 
تحرير در آوردن اين  داستان او به يكي از نجات يافتگان قتل عام بزرگ كه بهر 

تيبي جان سالم بدر برده بود، امكان رحل اقامت آرام داد، به كسي كه تبديل تر
به  آرامگاه خاطرات مردگان بي نام و نشان شده بود. حال با چاپ اين داستان 

  برخي از آنان از فراموشي نجات پيدا كردند.
اينك كتاب با موضوع قتل عام در صدمين سالگرد نسل كشي ارامنه به زبان 

انگليسي چاپ و به خوانندگان فارسي زبان و انگليسي زبان تقديم شده، فارسي و 
  اين امر خود گواه بر اين است كه همه چيزدرست بموقع انجام شده است.

در اينجا ابسيار بجا است تا از صميم قلب  مراتب سپاس و تشكر  خود را نسبت 
ا ميل و رغبت و به خانم آرمينه قازاريان مترجم محترم كتاب ابراز داريم كه ب

    "داوطلبانه كار ترجمه دوزبانه كتاب را بعهده گرفته است.
نويسنده اين سطور، آليس هوانيسيان نويسنده ، يرواند پتروسيان شاعر و آرمن 
كارايان فيلسوف نيز ضمن اظهاراتي مترجم را مورد تشويق قرار داد از وي 

  براي انجام اين مهم سپاسگزاري كردند.
اسم خانم آرمينه قازاريان ضمن تشكر از سخنان دلگرم كننده و در پايان مر
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تشويق آميز سخنرانان جلسه تاكيد كرد چنين استقبالي از ترجمه هايش واقعا 
برايش غافلگيرند ه و غير منطزه بود.  در ادامه گفت كه ترجمه كتاب را وطيفه 

اني كه ملت خود دانسته است تا خوانندگان غير ارمني هم از در دو رنج بيكر
اميدواريم كه اين "ارمن متحمل گرديده است آگاه شوند.خانم آرمينه افزود 

كار نه چندان مهم  به هدف  خود  برسد. و خوانندگان اين اثر بدرخواست 
وجدان خود  از جامعه جهاني بخواهند تا عاملين و مجريان نسل كشي و جنايات 

زيرا تنها  بعد از آن عدالت در جهان از اين قبيل را به سزاي اعمال خود برساند. 
بر قرار خواهد شد. خانم آرمينه اطمينان داد كه به  كاري را  كه شروع كرده 

  است ادامه خواهد داد.

  هويك وارتوميان
  نفرينت كنم ، گر فراموش كني
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داد. هر چند در كليسا جاي سوزن كشيش مامبره به دعايش ادامه مي

ل مسيح كه در آغوش اشم خود را به تمثچبه زانو درآمده انداختن نبود ولي همه 
  و دعا مي خواندند. مريم مقدس بود دوخته بودند 

تركان . هاي وحشتناك به درب كليسا به گوش رسيدناگهان صداي ضربه
ها و افراد بودند و غارت خانهنان افتاده د از كشتار تمام افرادي كه بدست آبع

انگار همانند درندگان وحشي از داخل كليسا بوي خون به  رسيده بودند. به كليسا
مشامشان رسيده بود. بچه هاي كوچك و دختران به دامن مادرشان چسبيده 

اي سكوت برقرار شد سپس با صدايي لحظههمچنان گريه و زاري مي كردند. 
  بلندتر شروع به التماس از خدا براي نجات خود و خانواده شدند. 

در كليسا تيراندازي كردند.   سويرا به طرفي رانده  به  اوباشها  ژاندارم
كشيش  .ندمجروح كردته و شكچندين نفر را  هشدرد  ها از در كليساگلوله

. كشيش ادامه دادندبه دعا بلندتري با صداي و همه  كردمامبره كندر دود مي
الوار تنومندي به در كليسا ضربه دشمن با كرد به همه آرامش دهد.  سعي مي

رسيد كه در كليسا به هيچ وجه زير به نظر ميهاي وحشتناكي وارد مي كرد. 
 سرانجامضربات ژاندارمها باز نخواهد شد ولي متاسفانه نتوانست پايدار بماند و 

انگار در حال  كرد وترك اراذل شد.  دشمن با داد و فرياد وارد كليسا شد.باز 
و دختران به مادرانشان چسبيده همچنان گريه و  كاندكوزوزه كشيدن بودند. 

  كردند.   زاري مي
  

از انسانيت بوي بيشتري  انكنم جهنميم ولي تصور ميه امن جهنم را نديد
حيوانات وحشي با هر چيزي كه در دست داشتند  تا آن اوباشي كه مانند اندهبرد

، پيران و كودكان كه زانو زده نروي زناو غيره  داس ،، چنگكشمشيربا چاقو، 
خراش فريادهاي گوشخواندند حمله كرده و همه را سالخي كردند.  و دعا مي
همسايه  روستاهاي انو كرد نرسيد. تركابه گوش ميو افراد بي دفاع ن امجروح

غم شريك خورده و  نمك نها نان وزندگي كرده با آ ارمنيان  ها كنار  رنكه ق
زدند.   مي فراوان دست به كشتار همان ملتلذت بودند حال با  همديگر و شادي

اصطالح انسان كه ه همه ب مريم مقدس انگار با غم و اندوه و ترس از ديدن اين
كرد. كشيش مامبره نيز محراب به آنها نگاه ميانسانيت نبرده بودند از ي از يبو

- كس به او توجه نمي ظه هيچحداد ولي تا آن لدر همانجا به دعاي خود ادامه مي

كه دشمن هنوز موفق نشده بود به محراب  ازدحام جمعيت بقدري بود. كرد
  برسد.  

با فرياد به  و كليسا شدند واردنفس زنان ها و مال  فرمانده ژاندارم سرانجام
دادند تا افراد خونخوار دستور توقف كشتار را دادند ولي آنها كماكان ادامه مي

.  خراش همه را در جاي خود ميخكوب كردو گوشاينكه مال با فريادي بلند 
را كشيش مامبره دعاي خود براي يك لحظه سكوت همه جا را فرا گرفت. فقط 

ملتش را كه وار بود كه خداوند صدايش را شنيده و ميدااو هنوز  .دادادامه مي
  د.  ادخواهد به كليسا پناه آورده بود نجات 

وحشي را از كليسا  بيرون راندند. سپس تمام دخترها و  اوباشها  ژاندارم
 دو سوي هاييك در حجرهغپسرها را جدا كرده و با معلم عزيزم خانم آست

كليسا نور اميدي تابيد  كليسا جمع كردند.  براي چند لحظه در دل مردمِ محراب
اري كردند زحتي افرادي هم شروع به شكرگاند و تصور كردند كه نجات يافته

ها با  تر جهنمي هنوز در پيش بود.   فرمانده ژاندارمهاي وحشتناكولي صحنه
كشيش مامبره نزديك از روي افراد گذشته و به محراب و به چند تن ديگر 

  شدند.
.  صدايت را ببر : بس است عوعو كنيمال با تمسخر فراوان فرياد زد 

   شنود.را نمي انديندا صداي بيـــــــخ
چند نفر را خواست آنها آمده كشيش مامبره دعايش را قطع نمي كرد. مال 

و منتظر  دكشيش را رو به پشت خواباندند و دستها و پاهايش را محكم گرفتن
افرادي كه در كليسا چندنفر از   .دادهنوز به دعا ادمه ميكشيش  .دستور ماندند

 ناخودآگاه از جاي خود برخاسته براي كمك به طرف كشيش رفتند وليبودند 
  تيرباران شدند.   در همان لحظه
اين  :اي فرياد كشيدو با صداي وحشيانهاز جيبش درآورده  را ييمال چاقو

دينان بايد انجام داد و با چاقو شاهرگ كشيش مامبره را كاري است كه با بي
. شكر كردخدا به  پا خاسته و  بهمال  .خون از شاهرگ فوران كرد. قطع كرد

مثل گله گرگها زوزه كشان منتظر دستور براي  در بيرون  بودندكه آنهايي 
  .  ه بودداده نشدنها اجازه ولي هنوز به آ  ندورود به كليسا بود

كشيش مامبره هنوز در تالش بود كه از دست ژاندارمها آزاد شود ولي در 
شد.  مال كه بر باالي سر او ايستاده تر مياثر خونريزي شديد ضعيف و ضعيف
  برد.  كرد و لذت ميبود با شوق فراوان صحنه را تماشا مي

شروع به گريه و زاري  كدهن دهاساكنآرام گرفت. كشيش  سر انجام
مردم  سويبه  و ند.  مال با خونسردي تمام سر كشيش را از تن جدا كرددكر

  پرت كردند. روي توده مردم پرت كرد، ژاندارمها هم بدن او را به طرفي ديگر 
دوباره افراد در حال انتظار با بي صبري شروع به حركت كردند ولي 

او را از حجره  .يك بودغنوبت معلم آست سپسنمايش هنوز به اتمام نرسيده بود.  
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كرد او كه فكر ميو روي محراب كه به خون آغشته بود بردند.  بيرون آوردند 
توانست تصور رسيده با غرور تمام به پيش رفت.  هيچكس نمي زمان مرگش فرا
  مال چه رسيده است.  » بكر«كند كه به فكر 

ل حضرت عيسي كه در بغل اتمث آغشته به خون كشيش مامبره بود: همه جا
با يك غآست. و غيرهحضرت مريم مقدس بود، سنگفرش مرمري و سكوي كليسا

و  وقارغرور ايستاده بود و منتظر فرمان مرگش بود. زيبا، با بدني كشيده، با 
اي مريم مقدس در مقابل شمايل او مثل فرشتههمچون سنگين و پرهيزكار 

است براي آخرين بار شمايل مريم مقدس خوميايستاده و منتظر مرگش بود.  او 
 ژاندارمچهار را نيافت  ولي فرصت آنببوسد و براي شاگردانش دعا بخواند  را

ه و لباسهايش را پاره كرد شدند ور او حملهبه  اني خون گرفتهچشم با هيكلقوي
ها را ببيند ولي معلم ما حاضر بود بدترين شكنجه و او را لخت و عريان كردند.

 انكليسا، جلوي چشم محراب آن هم در ،و شرف خود را از دست ندهدناموس 
.  در همان لحظه در او قدرتي ن دهكده و شاگردانشاحضرت مريم، ساكن

از يكي از آنها را و  و شروع به مبارزه با ژاندارمها نمود ار شدعجيب پديد
اي ولوله.  كوبيدهاي خود به زمين و دومي را با ضربه به پايين انداختمحراب 

محراب  سوي بهكه دم در كليسا ايستاده بودند  شد چند ژاندارم ديگر ايجاد 
  شتافتند.

.  يكي از دهدتوانست به مبارزه خود ادامه ميمعلم ما براي مدت زيادي ن
 رب سرانجامو به او وارد آورد  اي سختبه او حمله كرد و ضربهآنها با چاقو 

  اوضاع مسلط شد.  
در مقابل چشمان گرفته يك غخانم آستو پاهاي  ها ژاندارم از دستآن چهار 

داد.   خود ادامه مي يهزدند. او هنوز به مبارزرا بر زمين او انسانهاي متدين 
دست آورده بود شروع به ه را بتجاوز جنسي فرمانده آنها كه با اشاره مال اجازه 

وحشي كه در درگاه كليسا ايستاده  اوباشهاي شلوارش كرد.  باز كردن دكمه
  كشيدند.  بودند به شعف آمده انگار زوزه مي

موزان به معلم عزيز دانش آ ،همه آشنايان، فاميل انچشمدر مقابل دشمن 
تجاوز كرد. از ضربه خنجري كه به او وارد شده بود معلم ديگر توان حركت 

هاي شلوارش را بست.  ايستاده و دكمه هنداشت. باالخره فرمانده ارضاء شد
يك بيهوش شده بود.  مال دستهايش را با خون كشيش مامبره شست و حتي غآست

كتاب مقدس را برداشته  سپس و از خوني كه لخته شده بود مقداري را خورد
  گناه زوزه كشان له كرد.  زير پا انداخته در خون كشيش و معلم بي

- و همينطور اين پا و آن پا مي صبر را نداشتديگر تحمل  جمعيت اوباش

ها به آنها  ژاندارم وليخواست وارد كليسا شود شادي كنان دوباره مي  كرد و
  .  خواستند نمايش را ادامه دهندزيرا هنوز مي دادنداجازه نمي

 درد شديد با تعجب وي كودك را در بغل گرفته بود امادر مقدس كه عيس
شايد خداوند نيز  مي ديد. از باال را انسانيتاسفناك  رنجِ ،زده بهت يچشمهاي با

- مي بود ق كردهكه خود خل را آدمي ،كردناظر اين صحنه بود و تعجب مي

   ..اندازه وحشي باشد.به اين  ستتوان
ن دهكده از ساكنا .دادندمي شكنجهجان معلم را ها بدن بي هنوز ژاندارم

به خون  آغشته يژاندارمهارا بسته بودند.  هاي خود شرم و درد و رنج چشم
ليسيدند، هاي لخت او را ميهاي درنده سينهيكي بعد از ديگري عين حيوان معلم،

راني در حال مرگ شهوت ةتزدند و روي تن و بدن فرشهمديگر را كنار مي
شرف هاي بي شد ولي هنوز ژاندارميك آزاد ميغكم روح آستكردند. كممي

.  ماليي كه آنجا ايستاده بود كردندو با همديگر جدل مي چرخيدنددور او مي
  كرد.  برد و احساس خرسندي مياز ديدن اين صحنه لذت مي

كليسا را برداشت و سپس به ديگر افراد اشياء قيمتي ها و او تمام صليب
  اجازه ورود داد.  يك صحنه جديد جهنمي ايجاد شد.  

 نتركاتند زير ضربات هولناك گناهي كه ديگر رمق حركت نداشمردم بي
و توهين  ،دختران بيچاره مورد تجاوز ، شدندزخمي و كشته مي انو كرد
هاي هاي سگن و زوزها.  كليسا پر از صداي ناله مجروحگرفتندقرار ميتمسخر 

صداي گامهاي دشمن كه روي همه چيز آرا م گرفت.  سرانجام هار شده بود. 
- جيبرسيد.  آنها يكي بعد از ديگري گوش ميرفتند به خون مردگان راه مي

مخفي كرده بودند  شايد هاي لباسهاي شهدا را  براي يافتن هر چيز قيمتي كه
  بردند.  كردند به غارت ميكه پيدا مي آن چه راو هر  تفتيش مي كردند

هاي خويش را باال  خوشنود بود دست "فرزندان اهللا"مال كه از موفقيت 
  گرفت و فرياد زد: 

  ..را تنبيه كنيم.ان دينخدايا شكر كه فرصتي به ما اعطا كردي كه بي ـ 
    ..ارم كه صداي ما را شنيدي.زشكرگ

به  ايآزاردهنده هاي كليسا صداي خنده زير طاق ...شدهوا تاريك مي
از درد و ترس و گريه صداها خفه شده بودند. دختري از   ...رسيدگوش مي

- لرزه براندامم ميهايش آنقدر قوي بود كه ترس ديوانه شده بود.  صداي خنده
  :.  او شروع به آواز خواندن كردانداخت

 (Dle yaman)  1ه ياماندل  
  دله يامان 

  من به عشق ديدار يارم دلتنگم
  ...دله يامان 

نخستين و آواز خواندن آن دختر را نشنيده بودم شايد اين  هرگز من پيشتر
  آواز او بود.   واپسين

-گوش ميآن به  پژواكه كردكليسا برخورد هاي طاقه امواج صداي او ب
ها قطع شد. در سكوت مرگبار ها و نفريناي همه ساكت شدند. گريهلحظه رسيد.

  رسيد. آن دختر به گوش مي» ه ياماندل«فقط زاري و 
 با صداي بلند و وحشتناكي آن دختر قطع شد و او نناگهان آواز خواند

يكي از ژاندارمها اعصاب تا اينكه   ..خنديد.شروع به خنديدن كرد.  مدام مي
سكوت مرگبار دوباره همه جا گردن آن دختر را بريد.  و با شمشير  نياورد تاب

سر ما  هب چه منتظر بوديم تا ببينيمبا ترس و لرز و گريه و زاري را فرا گرفت. 
  .مدآ مي

***  
توان برگشت را نداشتم او نيز انگار  .ده بودرنانه سكوت كرد.  مرا به جهنم ب 

 ه سويب دور دستناشناخته هاي نگاهش را از كرانه سرانجام .در اين دنيا نبود
  من برگرداند و به سخنش ادامه داد: 

يكي از برادران بزرگم  .كوچكم را سر بريدندبرادر دو ـ در كليسا مادر و 
زمان دفاع از دهكده جان خود را از دست داده بود.  آن يكي را هم به سربازي 

هاي ديگر دهكده جدا كرده و با خود بودند.  سه خواهر كوچكم را  با بچه برده
 دانم بر سر آنها چه آمد. بعدها در كتابها خواندم كه كردهابردند.  ديگر نمي

                                                            
 پس از مصيبت كشتار  اين ترانه. در اصل وصف دلتنگي عاشقانه براي يار است »يامان دله« 1  

  .است. اين آواز اصوالً نمايانگر درد و رنج گرفتبه خود ، رنگ و بويي ديگر ارمنيان 
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داشته و بزرگشان پيش خود نگه دبسياري از كودكان را كه با خود برده بودن
- ها، خالهموها، عمهــــعاز تمامي افراد فاميل  كردند و به دين اسالم درآورند.

هايشان را به قتل رسانده بودند.  از خانواده تاتمام افراد گرفته هايها، داي
سرنوشت من هم نامعلوم بود.  از  و مه بودخانواده بزرگمان فقط من زنده ماند

هاي كليسا كز تمام دهكده چند دختر و پسر باقي مانده بودند كه در حجره
  كرده و منتظر سرنوشتشان بودند.  

. خدا زماني كه در ه امام به اين موضوع بسيار فكر كرددر طول زندگي
ه مي كشتمعصوم بودند و و افرادي كه مثل فرشته پاك  شخدمتگزار ،اشخانه
گرفته مي ، هر چيزي كه مقدس بود به تمسخر شد، ناموسشان لگدمال ميشدند
 ؟اندكه بزرگان ما مرتكب شده بود خاطر گناهانيه ممكن است ب كجا بود؟ شد،

- و حاال قصاص پس ميزناء برداري، دزدي، حسادت، خيانت و براي مثال كاله
، كه هنوز به بلوغ نرسيده بودند هاييبچه پسر ...گناهولي كودكان بي ..دادند.
كودكاني كه هنوز از  ...هايي كه مثل فرشته پاك و ساده بودنددختر بچهچه؟ 

آنها  ...دنيا آمده بودنده يا كودكاني كه تازه ب ،رحم مادران متولد نشده بودند
خدا كجا  عدالت ...شدندبايستي تنبيه ميچه گناهي مرتكب شده بودند كه مي

- بي ارمني دست به غارت و كشتار مسيحياناجازه يافتند ديوها و شياطين بودكه 
- مي اتفاق را كه رويدادهايي خداوند... چرا ؟عدالت خدا كجا بودگناه بزنند. 
.. و .؟گرفتمييا نديده كرد مي سكوتا ديد چريا اگر مي ...؟ديدافتاد نمي

بيني تواند پيشنميكس  هيچد و نسپري مي شوي متوالي ها قرن گونه همين
صد سال به همين  ..ادامه خواهد داشت. به همين منوال  يكند كه تا چه مدت

    ..موضوع فكر كردم.
- هر كس احترام مي يمن هيچ مخالفتي با هيچ ديني ندارم. به آرامش روح

نيز يك ترك .  روحاني ترك ندستهديگر اتيموجود انولي ترك ...گذارم
به به همان دين گرويدند ولي در طي آن سالها هم  ايرانيان و  تازياناست.  

نان و آب داده  نكمك كرده به آنا بيمارخانمان، گرسنه و بي  انيخيلي از ارمن
  و از مرگ نجاتشان دادند. 

اي شدم كه ما بطور كل مسئله اعتقاد به همچنان فكر كردم و متوجه نكته
هايمان شد.  نام اصل باعث ويراني خانهيم و همين اهدرك كرد اشتباه خدا را 

ايم بستهبه خدا  مان رااميدايم. هبودبي تفاوت ايم ولي ان آوردهــــخدا را بر زب
اعتقاد واقعي به او نه ولي ايم . اميدمان را به خدا بستهايمي كافي نساختههاقلعهو 

كه دنيا را هاي مسيحي دولتآيا تعداد ايم. سرباز تربيت كردهو نه داشتيم 
قدرتمند شدند و امروز نيز قدرت فراوان دارند.  آنها ؟كم است تسخير كردند

  يم.  اه، صد در صد مطمئنم كه در جايي اشتباه كردنه
ه و در حالي كاحترامي كرد ـ  بي زماني كه مال به كليسا ـ خانه  خدا

 مي آورد،به جا  سمان گرفته و شكر خدا رادستهاي خون آلود خود را رو به آ
مگر قتل بزرگترين  ؟چرا از آسمان بر روي او آتش نباريد و او را نسوزاند

 مگر آنها قرنها ما را  ... ؟تواند يك انسان مرتكب شودكه مي نبود گناهي
مگر آنها  . يمدين مسيحيت را به رسميت شناخت بوديم كه اولين ملتي؟ اندكشتهن

به  ه بوديمآورد–ت ـــــــدسه را كه با عرق جبين خود ب دارايي هايمانها  قرن
  بايا  و كليساهاي ما را به آخور و مستراح تبديل نكردندمگر  ؟بردندنغارت 

ها و آخورهاي خود را درست هاي ما ديوارهاي خانههاي چليپا سنگتكه
ما را با  انو دختر نهاي خود را سنگفرش نكردند؟ زناكردند؟  يا حتي حياطن

از  گاهي در برخي  ...؟ايمكرده ه در مقابل همه اين اعمال ما چ ...؟خود نبردند
- ، باور داشتهايمولي دوباره آرام گرفته ...يماهآنها ايستادگي كرد برابردر  جاها
كه شايد روزي دلشان به حال ما  ...ايماميد خود را به خدا يا بيگانگان بسته ايم،

بسوزد و به رحم بيايد.  هر بار به خاطر همين اشتباه  همه چيز خود را از دست 
اميدمان را به  اشتباه خود را فراموش كرده دوبارهخيلي سريع ايم ولي داده

تربيت  يايم نه سربازبنا كرده ايدژينه  ايم...گان بستهــــخداوند و بيگان
    ..ايم.يسا ساختهـــها كل بجاي همه اين .ايمكرده

اند. مانده پاسخدهند زيرا بيصد سال است كه مرا زجر مي انديشه هااين 
.  بدرود گويمدنيا  به اين و بتوانم  مشو كنم كه سبكآنها را به تو منتقل مي

از تو خواهند آمد  پسممكن است كه تو پاسخ را پيدا كني يا شايد آنهايي كه 
 جاي اين همه كليسا قلعهه شايد الزم بود ب..  را پيدا كنند. پرسش هااين  پاسخ
- اوت دشمن را ميشايد ما هم قسكرديم.  كرديم و سرباز تربيت ميبنا مي ودژ

 ،دانم، نتوانستم مشخص كنمنمي ..كرديم.اوتي شديدتر تالفي ميبايستي با قس
  ايم...... كوتاهي كرده. ايماشتباه كرده جايي ولي

- ها و هر چيزي كه درباره فجيعدر طول صد سال زندگيم تحقيقات، نوشته
اي كه براي ملت ما رخ داده است مطالعه كرده و ترين واقعهترين و اسفناك

ام داليل را درك كنم. همواره برايم نامفهوم بوده كه چرا و چگونه سعي كرده
دانستند كه بسوي ميآنها  ؟رفتندميخانه گوسفندهاي مطيع به سالخ مانندمردم 

د مبارزه كنند، نستتوانكردند، مينمي ياومتــــمقگونه  هيچروند ولي مرگ مي
ور ساختار شخصيتي گچنجات پيدا كنند ولي هيچ قدمي بر نداشتند.  توانستندمي

افتد كه تبديل به يك موجود ضعيف، بيچاره و بدون قدر به خطر مي نانسان آ
دي است كه صدها و و اين افت شخصيتي تا ح شوداي ميارادهگونه  هيچ

- كه به وسيله فقط چند ژاندارم به طرف كوهها و دره را ارمنيان زهزاران نفر ا
نها را كشته و آزاد شوند.  دليلش شدند نتوانستند آهاي خالي از سكنه برده مي

ممكن است نجات اي كه يوسانهأيأس و نااميدي بيش از حد بود يا نور اميد م
در ه ك جاي اينه كه ب باشد ارادهچقدر بايد يك انسان سست و بي پيدا كنند.

دهد (سه به او حتي رشوه مي ،خود باشدو آزادي دشمن  و كشتن نابودي انديشه
اين چه وضع روحي اسفناكي است كه نجات . سكه طال) كه او را تيرباران كنند

  بيند.  خود را در مرگ آسان مي
دالئل قتل عام ملت ما به اين نتيجه  بررسيدر هر حال با صد سال مطالعه و 

مبارزه با دشمن و نابود كردن او بود.  تاريخ و عادالنه  رسيدم كه تنها راه درست
تو كه دست به مبارزه زدند نجات يافتند.  اگر  گاهبه ما نشان داده است كه هر 

برند و تو قادر به نيستي ميو بيرون رانده  بطرف مرگ  اتاز خانه و كاشانهرا 
و كسي براي تو احترام  ...اي بيش نيستيتو مرده ،فكر كردن براي نجات نيستي

وجه آمرزش نخواهي قائل نخواهد شد و يا دلش برايت نخواهد سوخت و به هيچ
  ديد و گناهت بخشيده نخواهد شد نه در اين دنيا و نه در آخرت.

به خداوند  ها نشسته ويوب هستم كه روي خاكستر و ويرانهايك من 
- صد سال اعتراض و جدل با خداوند ولي هيچ جوابي نمي ...دكناعتراض مي

شايد حتي مفهوم واقعي  ...؟گناه ما چيست ...؟او چرا خاموش است ...شنوم
  ايم.گناه را درك نكرده

  
ضربان قلبش تندتر نانه از صحبت كردن خسته شد يك لحظه سكوت كرد.  

.  عروسش قهوه، شيريني و ميوه آورد.  بكشدتوانست راحت تنفس شده بود نمي
بي صبرانه كرد.  من نيز مي از من هم پذيرايي و خورد او در سكوت قهوه مي

نانه چهارده ساله آنقدر برايم عزيز   منتظر شنيدن بقيه داستان زندگي او بودم.
  شوم. آگاهوشت او دقيقاً  خواستم از سرنشده بود كه مي

  دارد هادام
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Լույս են տեսել 
Էդիկ Բաղդասարյանի  նոր գրքերը 

ԻՐԱՆԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ը 10 ՀԱՏՈՐՈՎ 
ՀԱՅ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ը 7 հատորով 

Հայ-պարսիկ դարավոր բարեկամությունը –(Պարսկերեն) ارمنياندوستي ديرينه ايرانيان و   
ԻՐԱՆԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ը՝ 

(պարսկերեն) 2 ՀԱՏՈՐՈՎ جلد اول و دوم - رانيا انيارمن خيتار  
Աղվանք,  Ադրբեջան, Ոճրագործություն եւ  Ծավալապաշտություն 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Հայկական Հարցի Մանիֆեստ The Armenian Question Manifesto 

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

Փառք Մայիսյան հերոսամարտերի 
կերտողներին 
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