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Լույս են տեսել 
Էդիկ Բաղդասարյանի  նոր գրքերը 

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

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

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

(Պարսկերեն) ان، آذربايجان ، جنايت و توسعه طلبيار  
Հայ Գրականության Պատմություն 3 հատորով(Պարսկերեն)  جلد 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) 
كوميتاس و شكل گيري موسيقي كالسيك ارمني    

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

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

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

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

Ակնարկ Պարսկերենի Ուղղագրության, (Պարսկերեն) Տորոնտո, 2014. 
  2014باغداساريان ، تورونتو اديك  -  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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Լատինամերիկյան խորհրդարանը 
ճանաչել է Հայոց ցեղասպանությունը 

Լատինամերիկյան խորհրդարանը հուլիսի 31-ին Հայոց 
ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձեւ է 
ընդունել։ 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձեւը միաձայն 
հավանություն է ստացել, միայն մեկ պատգամավոր 
ձեռնպահ է մնացել քվեարկությունից, հայտնում է Prensa 
Armenia-ն։ 
«Ուրուգվայն աշխարհում առաջին երկիրն էր, որը 50 
տարի առաջ ճանաչեց Ցեղասպանությունը, եւ այսօր մենք 
վճռականորեն պաշտպանում ենք այս դիրքորոշումը»,- 
հայտարարել է Լատինամերիկյան խորհրդարանի 
նախագահ Ալֆրեդո Աստին։ 
ԼԱԽ-ը Լատինական Ամերիկայի երկրների 
խորհրդարանականների խորհրդատվական մարմինն է։ 
Այն 1964թ. Լիմայում հիմնել են լատինաամերիկյան 
պետությունների ազգային կոնգրեսների 
ներկայացուցիչները։ 

Բելգիայի խորհրդարանն ընդունեց Հայոց 
ցեղասպանությունը դատապարտող 

բանաձեւը 
Բելգիայի Ներկայացուցիչների պալատի լիագումար 
նիստում հուլիսի 23-ին քվեարկությամբ ընդունվել է 
Հայոց ցեղասպանության մասին բանաձեւը։ Բանաձեւին 
կողմ են քվեարկել Ներկայացուցիչների պալատի 124 
անդամներ, դեմ՝ ոչ ոք, 8 պատգամավոր ձեռնպահ է 
քվեարկել։ 
Ընդդիմությունը քննադատել է, թե անհրաժեշտ էր ավելի 
միանշանակ փաստաթուղթ, բայց, հաշվի առնելով, որ 
վարչապետ Շառլ Միշելը խորհրդարանում ճանաչել է 
Հայոց ցեղասպանության փաստը, կողմ է քվեարկել։  
Ներկայացուցիչների պալատը վերջին օրերին բուռն 
քննարկումներ է արել բանաձեւի վերաբերյալ, 
 պատգամավորները նշել են Հայոց ցեղասպանության 
ճանաչման անհրաժեշտությունը: 
Լսումների ընթացքում նաեւ քննադատություն էր հնչել 
Բելգիայի ԱԳՆ-ի հասցեին, քանի որ այն 
ներկայացուցիչներ չէր ուղարկել Հայոց 
ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված 
միջոցառումներին: 
Բելգիայի վարչապետ Շառլ Միշելը հուլիսի 18-ին 
Ներկայացուցիչ պալատում կառավարության անունից 
ճանաչել էր Հայոց ցեղասպանությունը: «Կարծում եմ, որ 
1915-1917 թվականների ողբերգական 
իրադարձությունները, որոնք նախաձեռնել է Օսմանյան 
կայսրության վերջին կառավարությունը, պետք է 
որակվեն որպես ցեղասպանությունը»,- ասել էր Շառլ 
Միշելը: 
Հիշեցնենք, որ Բելգիայի Սենատը 1998 թվականին արդեն 
ճանաչել է Հայոց ցեղասպանությունը՝ համապատասխան 
բանաձեւ ընդունելով: 

 

  آرتساخ –ره باغ كوهستاني ق
قره باغ كوهستاني يا آرتساخ حكومتي است مستقل كه در قفقاز جنوبي قرار دارد. 
اين كشور از غرب با جمهوري ارمنستان، از جنوب با ايران و از شمال و شرق با 
جمهوري آذربايجان هم مرز است. پايتخت آن شهر استپاناكرد و شهر شوشي مركز 

  .فرهنگي آن است

يكي از استان هاي تاريخي ارمنستان به نام قره باغ كوهستاني به عنوان
آرتساخ معروف است. در دوران هاي مختلف تاريخي اين منطقه اسامي مختلفي به 
خود گرفته است. نام آرتساخ به دوران قبل از ميالد بر مي گردد. آرتساخ بهمعني 
جنگل هاي آرا مي باشد، كه در واقع شكارگاه آرا يكي از پادشاهان اسطوره اي 

يا  "اورتخه"ارمنيان بوده. در سنگ نوشته هاي اورارتويي از اين منطقه با نام هاي 
ياد شده است. استرابون در كتاب جغرافياي خود (قرن اول ميالدي)  "اورتخيني"

از اين منطقه به عنوان يكي از استان هاي هايك كبير، در ساحل شرقي رودخانه 
يا  "زاودك". در قرون وسطي با نام ياد كرده است "اورخيستنا"به نام  "كور"
(سيونيك صغير) معروف بوده است. در قرن سيزدهم ميالدي از  "پوكر سيونيك"

ناميده  "ارمنستان صغير"ياد شده است. در قرن هجدهم  "خاچن"اين منطقه با نام 
 "، "آغوانگ "با اسامي  "اوديك"شده و همچنين به عنوان بخشي از استان 

(طرفهاي شرقي) معروف بوده است. كلمه قره باغ در  "سآروليتيس گوغمانت
منابع تاريخي از قرن چهاردهم ميالدي پديدار شده و در واقع به زماني بر مي گردد 

و  "باغ سفيد"كه منطقه تحت سلطه ايران بوده است. در آن زمان مناطق دشتي 
منطقه ناميده مي شدند. سپس ساكنان ترك زبان  "باغ سعيد"مناطق كوهستاني 

مبدل كرده اند. در زمان سلطه حكومت روسيه  "باغ سياه"را به  "باغ سعيد"
(كوهستاني) به آن افزوده شده و نام اين منطقه به منطقه  "ناگورنو"شوروي كلمه 

تبديل شده است. قابل ذكر است كه قسمت كوهستاني  "قره باغ كوهستاني"
ناحيه عسكران،  5ت. قره باغ از درصد كل قره باغ را دربرگرفته اس 5/12تقريباً 

  .مارتوني، هادروت، شوشي و مارداكرت تشكيل شده است

م اين منطقه كه با نام خانات قره باغ معروف شده بود از ايران جدا  1805در سال 
م اين 1828م و بعدها تركمنچاي در 1813و بر اساس معاعده هاي گلستان در 
.ان جدا و به روسيه تزاري واگذار شدندمنطقه و ارمنستان شرقي كامالً از اير

 
م و از بين رفتن حكومت روسيه تزاري و به قدرت 1917اين وضيعت تا سال 

رسيدن حكومت اتحاد جماهير شوروي ادامه پيدا كرد. البته با از بين رفتن 
حكومت روسيه تزاري جمهوري تازه تاسيس دمكراتيك آذربايجان ادعاهاي خود 

ر آوردن مناطق ماوراء قفقاز شروع كرد كه همزمان با تخليه را براي تحت سلطه د
و قتل عام ارمنيان ساكن باكو و گنجه از سوي نيروهاي آذربايجاني بود. با وجود 

م شهر شوشي كه پايتخت قره باغ در آن زمان بود 1920مارس  23اين كه در 
ان در مناطق توسط نيروهاي آذربايجاني كامالً ويران شده بود، نيروهاي آذربايج

ديگر قره باغ با مقابله شديد ارمنيان ساكن منطقه روبرو شدند. در اول دسامبر 
م جامعه ملل منطقه قره باغ را منطقه مورد مناقشه ناميد و بدليل قتل عام 1920

هايي كه جمهوري تازه تاسيس آذربايجان در منطقه بر عليه ارمنيان ساكن انجام 
حكومت به جامعه ملل شد. از اينرو به هيچ عنوان  داده بود مانع از عضويت اين

منطقه را جزء مرزهاي جمهوري آذربايجان قبول نكرده و منطقه را مستفل و مورد 
م كه جمهوري 1920تا  1918مناقشه ناميدند. پر واضح است كه در سال هاي 

دموكراتيك آذربايجان تاسيس شده بود منطقه قره باغ به هيچ وجه جزء اراضي 
  .كشور تازه تاسيس نبوده است اين

 

 تاكيد جهانگيري بر ضرورت گسترش مناسبات
ايروان -تهران    

بر  ارمنستان فني با نخست وزيرمعاون اول رييس جمهوري در تماس تل - ايرنا - تهران 
ايروان تاكيد كرد و گفت: دو كشور مي توانند با  - لزوم گسترش مناسبات ميان تهران 

 .توسعه روابط و گسترش همكاري ها، گام هاي موثري براي منافع دو ملت بردارند
 

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، اسحاق  
ي خود با بيان اين كه نستانارمجهانگيري در تماس تلفني با هويك آبراهاميان همتاي

روابط دو كشور از روند رو به رشد برخوردار است، اظهارداشت: زمينه هاي همكاري 
فراواني ميان دو كشور وجود دارد و مي توانيم سطح همكاري هاي خود را در حوزه 

  .هاي مختلف ارتقا دهيم
، افزود: ايران ارمنستان وي همچنين با آرزوي توفيق و سعادت براي دولت و ملت

آمادگي دارد همكاري هاي خود را با اين كشور در حوزه هاي مختلف از جمله انرژي، 
و گرجستان  ارمنستان توليد و انتقال برق و ترانزيت كاال و مسافر از مسير ايران،

نيز در اين گفت و گوي تلفني، با تكرار دعوت  ارمنستان ست وزيرنخ  .گسترش دهد
از جهانگيري براي سفر به اين كشور و با ابراز خرسندي از رفع برخي موانع پيش روي 
همكاري هاي دو كشور در بخش انرژي و انتقال گاز، خواستار ارتقاي سطح همكاري ها 

يك آبراهاميان همچنين با آرزوي هو .ايروان شد - در زمينه هاي مختلف بين تهران 
سالمتي و موفقيت براي دولت و ملت ايران، از آمادگي اين كشور براي همكاري هاي 

.و گرجستان در زمينه توسعه ترانزيت خبر داد ارمنستان سه جانبه ميان ايران،
وي اظهار اميدواري كرد در يك نشست سه جانبه با حضور مقامات سه كشور 

 .، مقدمات اين همكاري فراهم شودو گرجستان نارمنستا ،ايران
 

  فارسي زبان -ماهنامه ارمني
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Հայաստան 
Բրազիլիայի Ռիո դե Ժանեյրո նահանգը 
ճանաչել է Հայոց ցեղասպանությունը 

 
Բրազիլիայի Ռիո դե Ժանեյրո նահանգը հունիսի 24-ին 
ճանաչել է Հայոց ցեղասպանությունը, եւ ապրիլի 24-ը 
սահմանել որպես «Հայոց ցեղասպանության ճանաչման 
եւ զոհերի հիշատակման օր»։ 
«Agencia Prensa Armenia»-ի փոխանցմամբ, օրենքի 
նախագիծը նահանգային խորհրդարան էր ներկայացրել 
նահանգապետ Լուիշ Ֆերնանդու Պեժաոն։ 
Ռիո դե Ժանեյրոն Բրազիլիայի չորրորդ նահանգն է 
Պարանա, Սան Պաուլու եւ Սեարա նահանգներից հետո, 
որը ճանաչել է Հայոց ցեղասպանության փաստը։ 
Ամիսներ առաջ Բրազիլիայի Սենատը 
Ցեղասպանության ճանաչման բանաձեւ էր ընդունել։ 

Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am 
 

Սահմանադրական բարեփոխումների 
նախագիծը պետք է վերադարձնել Հատուկ 

հանձնաժողովին. Արամ Սարգսյան 

 
Սահմանադրական բարեփոխումների ներկայիս 
նախագիծն անհրաժեշտ է վերադարձնել այդ 
բարեփոխումներով զբաղվող Հատուկ հանձնաժողովին։ 
Այս մասին հուլիսի 28-ին կայացած մամուլի ասուլիսի 
ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի Դեմոկրատական 
կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։ 
Նրա համոզմամբ՝ նախագիծը լուրջ խմբագրական 
փոփոխությունների կարիք ունի։ «Շատ եմ կասկածում, 
որ Հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը 
կարդացել է սա, քանի որ նա դժվար թե իրեն նման բան 
կարողանա թույլ տալ»,- նշեց Սարգսյանը։ 
Նա հավելեց, որ սահմանադրական բարեփոխումները 
պետք է համապատասխանեն երկրում գործող 
համակարգի  տրամաբանությանը։ «Պետք է 
ուսումնասիրել վրացական փորձը եւ չկրկնել 
Վրաստանի սխալները։ Քանի դեռ այդ ամենը չի եղել, 

մենք չենք սկսի փաստաթղթի քննարկումը»,- ընդգծեց 
Արամ Սարգսյանը։ 
Անդրադառնալով նախագահի լիազորություններին, 
Դեմոկրատական  կուսակցության  նախագահը նշեց, որ 
նախագահի պաշտոնը «նվաստացվել է»։ 
«Նախագահը վերածվում է լիազորություններից զուրկ 
անձի, ով միայն հաստատում է ընդունված որոշումները։ 
Ի՞նչ է նշանակում  «նախագահը հետեւում է 
Սահմանադրության պահպանմանը»։ Նախագահը 
կարող է երաշխավորել, որ Սահմանադրությունը չի 
խախտվի»,- հավելեց Արամ Սարգսյանը։ 

Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am 

 
Արթուր Բաղդասարյանի նախաձեռնած 

«Հայկական վերածնունդն» անընդունելի է 
համարում Սահմանադրության ներկայացված 

տարբերակը 

 
Նախօրեին տեղի է ունեցել «Հայկական վերածնունդ» 
հասարակական-քաղաքական միավորման 
(նախաձեռնողը ՕԵԿ-ն է) կառավարման խորհրդի 
նիստը, որտեղ անդրադարձ է եղել Սահմանադրության 
1-7 գլուխների նախագծի նախնական տարբերակին եւ 
ներքին կառուցվածքային խնդիրներին վերաբերող 
հարցերին: 
«Հայկական վերածնունդ» հասարակական-քաղաքական 
միավորման մամուլի ծառայության տարածած 
հաղորդագրության մեջ նաեւ նշվում է. 
«Կառավարման խորհուրդն անընդունելի համարեց 
սահմանադրական բարեփոխումների ներկայացված 
տարբերակը, փաստելով, որ այն կհանգեցնի 
քաղաքական իշխանության մենաշնորհացմանը եւ մեկ 
քաղաքական ուժի դիկտատուրայի հաստատմանը, ինչը 
հարիր չէ ժամանակակից եվրոպական չափանիշներին: 
Հանրապետության նախագահի ընտրության 
համակարգը ընտրիչների մեխանիզմով եւ վերջինիս 
փաստացի խորհրդանշական դերը պետության 
ռազմավարական կառավարման գործում, որն 
առաջարկվում է տվյալ նախագծով, չեն 
համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության 
առջեւ ծառացած անվատանգային բնույթի լրջագույն 
մարտահրավերներին: 
Տարածաշրջանային լարված զարգացումների եւ ԼՂ 
հիմնախնդրի չկարգավորվածության պայմաններում 
անընդունելի է նաեւ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր 
հրամանատարի պաշտոնի բացակայությունը, ինչպես 
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նաեւ անվտանգության համակարգի կառավարման 
մեխանիզմի անորոշ եւ երկիմաստ ձեւակերպումները: 
Ներկայացված նախագծով ստեղծվելու է իշխանության 
ճյուղերի միջեւ անհավասարակշռություն եւ 
բացակայելու են իշխանության ճյուղերի փոխադարձ 
հակակշիռների եւ զսպումների, ժողովրդավարական 
երկրի համար անհրաժեշտ, մեխանիզմները: 
Ազգային ժողովի ընտրությունների երկփուլ 
համակարգը, որն իր նախադեպը չունի ոչ մի երկրում, 
ընդդիմադիր կուսակցություններին դուրս է մղելու 
իրական քաղաքական գործընթացից, իրական 
քաղաքական կյանքում չեզոքացնելով նրանց մանդատը, 
ինչը կզրոյացնի քաղաքական որոշումների ընդունման 
կամ կասեցման գործընթացի վրա ռեալ ազդեցության 
հնարավորությունը, որը ժամանակակից 
ժողովրդավարական մեխանիզմների առավել կարեւոր 
բնութագրիչն է: Արդյունքում, արհեստականորեն փորձ է 
արվում մի կուսակցությանը սահմանադրորեն 
ամրագրել գերիշխող դիրք, ինչն անընդունելի է եւ հղի 
բազմաթիվ բացասական հետեւանքներով: 
Խիստ տարակուսելի է Ազգային ժողովի 
պատգամավորների քանակի վերաբերյալ «առնվազն 
101» ձեւակերպումը, ինչը ենթադրում է, թեկուզ 
տեսականորեն, որ կարող է լինել նաեւ 1101 
պատգամավոր: Այսինքն, նշվում է ստորին շեմը, իսկ 
վերին շեմի սահմանումը, ըստ էության, դառնում է 
իշխող քաղաքական ուժի մենաշնորհը: 
Անընդունելի են նաեւ այն ձեւակերպումները, որոնք 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
ընտրությունների ժամանակ կարող են թույլ տալ 
օտարերկրյա քաղաքացիներին եւ քաղաքացիություն 
չունեցող անձանց ընտրվելու եւ ղեկավարելու տեղական 
ինքնակառավարման մարմինները: 
Նախագծում տնտեսական կարգի վերաբերյալ 
ձեւակերպման մեջ բացակայում են հանրային 
սեփականության կամ հանրային-մասնավոր 
սեփականության ձեւերին վերաբերող 
ձեւակերպումները եւ ամրագրված է սեփականության 
միայն մեկ ձեւ` մասնավոր: Սա նշանակելու է, որ 
պետությունը չի կարողանալու ունենալ տնտեսական 
բնույթի որեւէ սեփականություն, չի կարող լինել 
պետական-մասնավոր տնտեսական 
համագործակցության արդյունավետ մեխանիզմ եւ 
պետությունը դուրս է մնալու տնտեսվարման 
հարաբերություններից: Այս մոտեցումը, հատկապես 
համաշխարհային ֆինանսատնտեսական վերջին 
ճգնաժամից հետո, չեն պաշտպանում անգամ ծայրահեղ 
ազատականները: Երկրում սեփականության տարբեր 
տեսակների (հանրային, մասնավոր, հանրային-
մասնավոր) իրավահավասար գոյության չամրագրելը 
խնդրահարույց է տնտեսական ժողովրդավարության 
ձեւավորման համար: 
Ելնելով վերոշարադրյալից` «Հայկական վերածնունդ» 
հասարակական-քաղաքական միավորումը, որն իր մեջ 
ներառում է 80-ից ավելի քաղաքական եւ 

հասարակական կազմակերպություններ, մերժում է 
սահմանադրական բարեփոխումների ներկայացված 
նախագիծը եւ մատնանշում, որ ներկայացված 
փաստաթուղթը լուրջ վտանգներ է պարունակում երկրի 
երկարաժամկետ ռազմավարական զարգացման 
տեսանկյունից: 
Միաժամանակ արձանագրում ենք, որ 
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական 
հանձնաժողովի պաշտոնական գրությունը, որն 
արձանագրում էր, թե ընդունվել են «Հայկական 
վերածնունդ» հասարակական-քաղաքական 
միավորման մաս կազմող «Օրինաց երկիր» 
կուսակցության առաջարկությունները, ըստ էույթյան, 
ներկայացված նախագծի հետ որեւէ առնչություն չունի եւ 
իրականում մերժվել են բոլոր սկզբունքային 
առաջարկությունները` չնայած պաշտոնական 
գրությամբ արձանագրվել է հակառակը: 
Նիստում քննարկվեց եւ արձանագրվեց նաեւ երկրում 
առկա սոցիալ-տնտեսական վատթարացող իրավիճակը, 
ինչը խթան է հանդիսանում շարունակաբար 
ահագնացող արտագաղթի համար` անմիջականորեն 
բացասական ազդեցություն ունենալով երկրի 
երկարաժամկետ, ռազմավարական 
պաշտպանունակության վրա: 
Անդրադառնալով «Հայկական վերածնունդ» 
հասարակական-քաղաքական միավորման 
կազմակերպչական խնդիրներին` արձանագրվեց, որ 
միավորմանը շարունակում են անդամակցել նոր 
կազմակերպություններ, ինչը շարունակաբար ավելի է 
ընդլայնում շարքերը: Ելնելով նշվածից կառավարման 
խորհուրդը, միավորման կառավարումն առավել 
արդյունավետ դարձնելու նպատակով, որոշեց ստեղծել 
15 միություններ եւ 3 հանձնաժողովներ, որոնց 
գործունեության մասին տեղեկություններ կներկայացվի 
հաջորդիվ: 
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Ինչպիսի՞ն է ԼՂՀ կառավարության նոր 
կառուցվածքը. Բակո Սահակյանը օրենքը 

ստորագրել է 

 
ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 1-ին 
ստորագրել է «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
կառավարության կառուցվածքի մասին» ԼՂՀ օրենքը: 
Համաձայն օրենքի` սահմանվել է Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության կառավարության հետեւյալ 
կառուցվածքը. 
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Լույս Ամսագիր 

1) առողջապահության նախարարություն. 
2) արդարադատության նախարարություն. 
3) արտաքին գործերի  նախարարություն. 
4) աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի 
նախարարություն. 
5) գյուղատնտեսության նախարարություն. 
6) էկոնոմիկայի նախարարություն. 
7) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար. 
8) կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարություն. 
9) մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի 
նախարարություն. 
10) պաշտպանության նախարարություն. 
11) քաղաքաշինության նախարարություն. 
12) ֆինանսների նախարարություն: 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր գործում են պետական 
կառավարման հետեւյալ մարմինները. 
1) ազգային անվտանգության ծառայություն. 
2) արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն. 
3) շրջակա միջավայրի եւ բնական ռեսուրսների 
վարչություն. 
4) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
ոստիկանություն: 
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ՀՀ-ում մշակվող հողատարածքները 2010-ին 
62% էին, իսկ այս տարի արդեն 74%. 

նախարար 

 
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարար Սերգո 
Կարապետյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է 
Շիրակի մարզ` դիտարկելու  սերմնաբուծության և 
սերմնարտադրության, օրգանիկ այգիների հիմնման 
պետական ծրագրերի  արդյունքները: 
Նախարարը Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանի 
ուղեկցությամբ եղել է Մարմարաշեն համայնքի բնակիչ 
Կարեն Արշակյանի տնտեսությունում: 2011 թվականին 
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության և «Թամարա 
Ֆրութ» ընկերության հետ կնքված եռակողմ 
պայմանագրով ֆերմերը 3 հեկտար ազնվամորու 
օրգանիկ տնկարկ է հիմնել, անցկացրել է կաթիլային 
ոռոգման համակարգ:  Այժմ բերքատվությունից գոհ է, 
մեկ հեկտարից մոտ 1,5 տոննա ազնվամորի է ստանում, 
«Թամարա Ֆրութի» հետ բերքի մթերման 8 տարվա 
պայմանագիր ունի: Նախարարը գյուղատնտեսին 
հորդորել է ավելացնել ազնվամորու մշակության 
տարածքները: Կարեն Արշակյանը նաև 
ջայլամաբուծությամբ է զբաղվում: 

Նույն համայնքի  ֆերմեր Ալեքսան Մարկոսյանը ցորենի 
սերմնաբուծության և սերմարտադրության զարգացման 
ծրագրի շահառուներից է, որին այս տարի հատկացվել է 
2,1 տոննա աշնանացան ցորենի «վարսա» սորտի 
էլիտային վերարտադրության սերմացու:  Ստացված 
սերմացուի հաշվին ֆերմերն այս տարի մոտ 7 հեկտարի 
վրա ցանք է կատարել,  բերքից գոհ է, մեկ հեկտարից 
շուրջ 8 տոննա բերք է ակնկալում: 
Նախարար Սերգո Կարապետյանը  ցորենի 
ցանքատարածություններում շրջելուց հետո այցելել  է 
«Գյումրիի սելեկցիոն կայան»: Տնօրեն Ռուբիկ 
Կարախանյանի տեղեկացմամբ այստեղ 170 հեկտար 
տարածքի վրա հացահատիկային մշակաբույսներ են 
աճեցվում, որից 95 հեկտարը կազմում են աշնանացան 
ցորենի, իսկ 75-ը գարնանացան գարու 
ցանքատարածությունները: Օգտագործվում են ինչպես 
տեղական, այնպես էլ ներկրված սորտեր: «Գյումրիի 
սելեկցիոն կայանի» տնօրենի հավաստմամբ` այս տարի 
նախորդ տարվա համեմատությամբ 20-25 տոկոսով ավել 
կլինի բերքատվությունը. նախարարի պահանջն է 
գյուղացիական տնտեսություններին ապահովել բարձր 
վերարտադրության, որակյալ սերմացուներով: 
Զանգվածային լրատվության միջոցների հետ զրույցում 
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարը գոհունակություն է 
հայտնել ծրագրերի արդյունքներից` շեշտելով, որ այս 
տարի ցորենի ցանքատարածություններից  բարձր 
երաշխավորված բերք է սպասվում: 
«Իրականացվող ծրագրերի շնորհիվ մենք կարողանում 
ենք նաև երկրում  պարենային անվտանգության խնդիր 
լուծել. եթե ցորենի ինքնաբավության մակարդակը 
հանրապետությունում  2010 թվականին 33 % էր 
կազմում, ապա 2014 թվականին  այդ ցուցանիշը հասավ 
52%-ի, իսկ արդեն  2020 թվականին մենք նպատակ 
ունենք 65% ինքնաբավություն ապահովել»,-իր խոսքում 
նշել է գյուղատնտեսության նախարարը:  
Նախարարի խոսքով`  հանրապետությունում մշակվող 
հողատարածությունները 2010 թվականին կազմում էին 
62%, ապա այժմ այդ ցուցանիշը հասել է 74%-ի: Նա նաև 
հավելել է, որ ընթացիկ տարում արդեն լրացուցիչ 
մշակվել է մոտ 17 300 հեկտար հող, և դրանով իսկ 
ընդհանուր վարելահողերի տարածքը հասել է 78%-ի, 
ընդ որում Շիրակի մարզում մշակվում է ընդհանուր 
ցանքատարածությունների 84 %-ը, որը լավ ցուցանիշ է: 

Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am 
 
ԱՆԱՉԱՌ ԵՎ ԲԱԶՄԱԿՈՂՄԱՆԻ ԱՈՒԴԻՏԸ 

ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ Է 
Հարցազրույց տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր, Վերահսկիչ պալատի նախկին 

նախագահ ԱՇՈՏ ԹԱՎԱԴՅԱՆԻ հետ 
-Ինչպես հայտնի է, հանրապետության նախագահը 
առաջարկել է ՀԷՑ-ում միջազգային աուդիտ անցկացնել 
եւ պարզել, թե որքանով է հիմնավորված 
էլեկտրաէներգիայի թանկացումը: Ըստ ձեզ՝ աուդիտի 
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անցկացումը լավագույն ե՞լքն է ստեղծված իրավիճակի 
համար: 

 
-Հանրապետության նախագահը, կարծում եմ, ճիշտ 
որոշում է կայացրել՝ միջազգային աուդիտ 
նախաձեռնելով: Իսկապես մանրակրկիտ աուդիտը 
հիմա անհրաժեշտություն է եւ, կարծում եմ, ամենալավ 
ելքն է: 
Բայց անհրաժեշտ է, որպեսզի աուդիտը բազմակողմանի 
լինի: Բանն այն է, որ միջազգային աուդիտորական 
կազմակերպությունները հիմնականում իրականացնում 
են հաշվապահական աուդիտ՝ պարզելով, թե 
միջազգային չափորոշիչներին համապատասխա՞ն են 
կազմվել ընկերության հաշվետվությունները: Ծախսերը, 
շահույթը ճի՞շտ են գրանցվել եւ հարկային 
պարտավորությունները լիարժե՞ք են կատարել: 
Նման աուդիտը լիարժեքորեն բավարար է միայն այն 
մասնավոր կազմակերպությունների համար, որոնք 
մրցակցային դաշտում են գործում: Բայց բավարար չէ 
պետական կամ ակնհայտ մենաշնորհային դիրք ունեցող 
կազմակերպությունների համար: Այդպիսի 
կազմակերպություններում հարկավոր է իրականացնել 
նաեւ համեմատական եւ արդյունավետության աուդիտ: 
Արդյունավետության աուդիտ անցկացնելով՝ հնարավոր 
կլինի բացահայտել այն ծախսերը, որոնք արվել են 
ոլորտի կառավարման համար, եւ հասկանալ՝ 
արդյունավետորե՞ն են դրանք կատարվել, նպաստե՞լ են 
համակարգի զարգացմանը, թե՞ համակարգը դոփել է 
տեղում: 
Համեմատական աուդիտով հարկավոր է որոշել՝ 
ընկերության իրականացրած գնումները 
համապատասխանո՞ւմ են շուկայական արժեքներին, թե՞ 
գերազանցում են: Ըստ այդմ հայտնի կլինի՝ 
չարաշահումներ եղե՞լ են, թե՞ ոչ: 
-Ի՞նչ կարելի է ակնկալել աուդիտի արդյունքներից։ 
Ակնհայտ է, որ ՀԷՑ-ն իրոք չարաշահումներ է թույլ տվել, 
որի համար պարտավորեցնում է վճարել հանրությանը: 
-Տրամաբանությունը հուշում է, որ ՀԷՑ-ը սակագնի 
բարձրացման համար իբրեւ հիմնավորում 
ներկայացնելով, օրինակ, տարադրամի փոխարժեքը, դա 
փաստացի որպես պատրվակ է օգտագործել: 
Իրոք, 2014թ. վերջին դրամի փոխարժեքը նվազեց 20 
տոկոսով, եւ մեկ դոլարի համար այն 410-ից հասավ 
մինչեւ 475-480-ի սահմաններին: Իսկ քանի որ ՀԷՑ-ն իր 
հասույթը ստանում է միայն դրամով, բայց 
սարքավորումները գնում է եւ աշխատավարձերը 

գնահատվում է նաեւ տարադրամով, ապա 
պարտադրված էր սակագնի բարձրացման միջոցով 
ավելացնել իր հասույթը: Բայց այս 
պատճառաբանությունը միայն առաջին հայացքից է 
հիմնավորված թվում: 
Բանն այն է, որ 1999 թվականից մինչեւ 2008թ. 
էլէներգիայի գինը Հայաստանում չի թանկացել: Մինչդեռ 
2003թ. դոլարի միջին փոխարժեքը Հայաստանում եղել է 
580 դրամ, մինչեւ 2005թ. գերազանցել է 500 դրամը: 
2008թ. հասել է 305 դրամի, այսինքն՝ ՀԷՑ-ի եկամուտները 
մոտ 2 անգամ ավելացել են: Նշենք, որ մինչեւ 2012թ. 
փոխարժեքը չի գերազանցել 400 դրամը: 2003-2005թթ. 
ՀԷՑ-ն աշխատել է իր համար ոչ նպաստավոր 
փոխարժեքով, սակայն այն ժամանակ սակագնի 
բարձրացման հարց չի բարձրացրել: 
Իսկ այսօր, երբ դոլարի փոխարժեքը չի գերազանցում 
այդ տարիների ցուցիչը եւ մոտ 100 դրամով էլ ցածր է, 
ՀԷՑ-ը սակագնի վերանայման հայտ է ներկայացնում: 
Աուդիտի ժամանակ շատ կարեւոր է փոխարժեքի 
փոփոխման այս դինամիկան հաշվի առնելը՝ վերջին 10 
տարիների ընթացքում եւ ըստ այդմ նաեւ հասկանալ, թե 
որքանով է ճիշտ մենեջմենթ իրականացրել 
ընկերությունը. նպաստավոր տարիներին, երբ 
փոխարժեքը ցածր էր, ինչպես նաեւ սարքավորումներն 
անհամեմատ էժան էին ազգային արժույթով, 
ընկերությունը մեծացրե՞լ է ներդրումների ծավալը, թե՞ 
դա թողել է ծանր ժամանակների համար: Սխալ 
մենեջմենթի դեպքում իր կրած կորուստների համար 
պետք է ընկերությունը պատասխան տա եւ ոչ թե 
հասարակությունը: 
Նախապես լիարժեք հնարավոր չէ կանխատեսել 
աուդիտի արդյունքները, սակայն հասարակությունը այս 
դեպքում պետք է հստակ հարցեր առաջադրի եւ 
պահանջի դրանց պատասխանները: 
-Ոմանք չեն հավատում աուդիտի արդյունքներին՝ 
ասելով, որ դրանով իշխանություններն ընդամենը 
փափուկ բարձ են դնում հասարակության գլխի տակ: 
-Աուդիտի օբյեկտիվությունը կախված է նաեւ 
հասարակությունից: Նա պետք է հստակեցնի, թե ինչ 
սպասելիքներ ունի դրանից: Ուստի հստակ հարցեր 
պետք է դրվեն ու ակնկալվեն դրանց պատասխանները: 
Օրինակ, աուդիտի ժամանակ կարեւոր է դիտարկել, թե 
ՀԷՑ-ը էներգամատակարարներից գնումներ կատարելով՝ 
արդյոք զուտ սուբյեկտիվ դիրքորոշումներով չի՞ 
առաջնորդվել՝ ավելի էժան էներգիայի առկայության 
դեպքում ինչ-ինչ պատճառներով նախապատվությունը 
տալով թանկ էներգակրին: 
Պետք է անպայման համեմատական վերլուծություն 
կատարվի՝ էլեկտրաէներգիա արտադրողներից ձեռք 
բերվող հոսանքի մեծածախ գնի եւ սպառողներին 
առաջարկվող գնի տարբերությունն ինչքա՞ն է կազմում: 
Արդյոք ՀԷՑ-ն այդտեղ չհիմնավորված մեծ ծախսեր չի՞ 
իրականացնում, եւ այդ ծախսերը չե՞ն գերազանցում 
բանականության սահմանը: 
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Հարցադրումները նաեւ պետք է ուղղված լինեն 
էներգահամակարգի կառավարմամբ զբաղվող 
պետական կառույցին: Դա մասնավորապես վերաբերում 
է էներգակիրների հարցը համակարգված լուծելուն: 
Դիցուք, Հայաստանում գազի գինը ԵԱՏՄ անդամ 
դառնալուց հետո սահմանին դարձավ 165 դոլար, ինչը 
փոխհատուցեց փոխարժեքի 20 տոկոս տատանումը, եւ 
գազը բնակչության համար չթանկացավ: Բայց ի 
տարբերություն բնակչության՝ խոշոր սպառողների, այդ 
թվում՝ ՋԷԿ-երի համար գազի գինը դոլարով անփոփոխ 
է մնացել, այսինքն՝ դրամով թանկացել է 20 տոկոսով: 
Արդյունքում ստացվում է, որ դրա պատճառով ՋԷԿ-ի 
արտադրած հոսանքն ավելի թանկ է, ինչն էլ 
վերջնարդյունքում ազդում է հենց հասարակ 
քաղաքացու գրպանի վրա, որի համար գազի սպառման 
գինը չի բարձրացվել: 
Ուստի եթե մենք հասարակության համար 
մատակարարվող էներգակիրների հարց ենք լուծում, 
ապա նպատակահարմար է այդ խնդիրը համակարգված 
դիտարկել, ոչ թե իրարից անկախ: 
Չափազանց կարեւոր է, որ դիտարկման առարկա լինի 
նաեւ էլեկտրաէներգիայի համար սահմանված գինը՝ 
տարածաշրջանի երկրներում գործող սակագնի 
համեմատ՝ որքանով է մեր էլեկտրաէներգիան մատչելի 
հանրությանը մյուս պետություններում 
մատակարարվող էլեկտրաէներգիայից, եւ եթե այստեղ 
այն ավելի թանկ է, ապա ի՞նչ հիմնավորումով: 
Նաեւ անպայման անհրաժեշտ է համեմատել, թե ինչ 
գնով է ՀԷՑ-ը գնում էլեկտրաէներգիան եւ վաճառում 
սպառողներին, եւ արդյոք այդ տարբերությունը էապես 
չի՞ գերազանցում տարածաշրջանի երկրների այդ 
ցուցանիշը: 
Աուդիտի հարցադրումները պետք է հստակ լինեն, 
բացարձակապես թափանցիկ, համացանցում հասանելի, 
որ հասարակությունը կարողանա իր հարցերի 
պատասխանները գտնելու անձամբ հետեւել 
ուսումնասիրություններին եւ դրա արդյունքներին: 
Միայն այս պայմանների առաջադրմամբ հնարավոր 
կլինի հասարակության համար ընդունելի որոշակի 
լուծումների հասնել, ինչպես նաեւ ապահովել 
տնտեսության մրցունակությունը: 
ԹԱԳՈՒՀԻ ԱՍԼԱՆՅԱՆ 
http://www.armworld.am/detail.php?paperid=5105&pageid=156
414&lang= 

 
ՍԱԿԱԳՆԻՆ ՊԵՏՔ Է ՑՈՒՑԱԲԵՐԵԼ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՎԱԾ ՄՈՏԵՑՈՒՄ 
Թեեւ հոսանքի նոր սակագնի թեման դեռ գտնվում է 
հանրային բողոքների կիզակետում, այնուամենայնիվ 
խնդրի զուտ տնտեսական կողմը եւս օրակարգային է: 
Համենայնդեպս այն, որ նախատեսվում է «Հայաստանի 
էլեկտրական ցանցեր» ընկերության աուդիտ, այդ թվում՝ 
ռուսական կողմի մասնակցությամբ, արդեն իսկ ակնարկ 
է, որ տնտեսական հարթակում համակարգի հետ 
կապված պարզելու դեռ շատ հարցեր կան: Մի խոսքով՝ 

ինչո՞վ է այս իրավիճակը պայմանավորված, եւ դեպի 
ո՞ւր է գնում այս խորքային պատմությունը, փորձեցինք 
պարզել ՀՀ վերահսկիչ պալատի հիմնադիր նախագահ, 
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր ԱՇՈՏ 
ԹԱՎԱԴՅԱՆԻՑ: 
Առաջին հերթին իհարկե չի կարելի հաշվի չառնել, որ 
տեղի է ունեցել դրամի փոխարժեքի նկատելի 
փոփոխություն, որի արդյունքում բոլոր այն 
ապրանքատեսակները, որոնք ներկրվում են արտերկից, 
մոտ քսան տոկոսով թանկացել են: Եվ հաշվի առնելով, 
որ բաշխիչ համակարգի հասույթը ստացվում է 
բացառապես դրամով, փոխարժեքային այդ տատանումը 
չէր կարող իր որոշակի դերը չունենալ. ի վերջո 
չմոռանանք, որ դեռ ձմռանը Հայաստան ներկրվող գրեթե 
բոլոր ապրանքները նույն փոխարժեքի պատճառով 
որոշակիորեն թանկացան: 
Ընդ որում՝ փոխարժեքի այդ խնդիրն ազդում է նաեւ 
արտադրող կայանների վրա. գազի գինը հայաստանյան 
սահմանին ԵՏՄ անդամ դառնալուց հետո թեեւ իջավ 
մինչեւ 165 դոլար, բայց դա միայն գազ ներկրողի համար 
էր փոխարժեքի այդ տատանման հարցը լուծում: Իսկ 
ահա խոշոր արտադրական սպառողների համար, որոնք 
սպառում են ամսական 1000 խմ-ից ավելի գազ, գազի 
գինը մնաց նույնը՝ 277 դոլարին համարժեք դրամ: 
Այսինքն՝ թեեւ ՀՀ դրամի փոխարժեքը նվազեց, ՋԷԿ-երի 
ծախսերը չիջան: Այսինքն՝ կարգավորումը պետք է լինի 
համակարգված: 
Կցանկանայի անդրադառնալ նաեւ ՀԷՑ-ի 
հայտարարությանը, ըստ որի՝ 1999-2009թթ. սպառողի 
համար էլեկտրաէներգիայի գինը չեն փոխել: Բայց չէ՞ որ 
2003թ. 1 դոլարի միջին փոխարժեքը եղել է 580 դրամ, 
2008թ. դարձել է 305, այսինքն գրեթե երկու անգամ 
դրամը ամրացել էր, դա նշանակում է որ իրենց 
դոլարային արտահայտությամբ հասույթը մոտ երկու 
անգամ աճել էր այդ տարիներին: Ի դեպ՝ դոլարի 
փոխարժեքը մինչեւ 2012թ. չգերազանցեց 400 դրամը եւ 
մինչեւ հիմա չի գերազանցել 500 դրամ մակարդակը, 
որով նրանք աշխատում էին մինչեւ 2005թ.: Եվ այդ 
իրավիճակը ոչ միայն շատ նպաստավոր էր 
տարադրամային բարձր եկամուտներ ստանալու, այլ 
նաեւ արտասահմանյան սարքավորումների 
ներմուծումը եւս շատ ձեռնտու էր: Այդ իսկ պատճառով 
գների անփոփոխ լինելը ցցելը, որ գիտեք` ինչ կա, մենք 
սակագինը չենք փոխել երկար տարիներ, եւ դա է 
պատճառը, որ հիմա այսքան մեծ է փոփոխությունը, 
այդպես չէ: 
- Այնուամենայնիվ՝ հիմա խոսվում է ցանցերում աուդիտ 
անցկացնելու մասին, հենց որն էլ այդ կարգի բոլոր 
նրբերանգները կարող է պարզել: 
- Աուդիտի անցկացումն անհրաժեշտ է: Տարբերակներից 
մեկն այն է, որ աուդիտը կարող են համատեղ 
իրականացվել ՌԴ հաշվիչ պալատը եւ ՀՀ վերահսկիչ 
պալատը՝ ներգրավելով նաեւ հանրության լիակատար 
վստահությունը վայելող ներկայացուցիչների, որպեսզի 
արդյունքները համոզիչ լինեն բոլորի համար: Սա, 
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թերեւս, լավագույն տարբերակը կլիներ, հաշվի առնելով, 
որ միջազգային աուդիտորական կազմակերպություն 
հրավիրելու դեպքում կունենանք ընդամենը 
հաշվապահական աուդիտ: Իսկ նման աուդիտի դեպքում 
առաջին հերթին նայում են, թե՝ համապատասխանո՞ւմ է 
հաշվապահությունը միջազգային ստանդարտներին, 
բոլոր ծախսերը արտացոլվա՞ծ են արդյոք հաշիվներում, 
թե ոչ, ճի՞շտ է հաշվարկված հասույթը, եկամուտը եւ 
շահույթը, հարկային պարտավորությունները: Մինչդեռ, 
ասենք՝ արդյունավե՞տ եւ հիմնավորվա՞ծ են արդյոք 
կառավարիչների չափազանց բարձր աշխատավարձերը, 
կատարված գնումները համապատասխանո՞ւմ են 
շուկայական գներին, որպես կանոն, դրանք չեն 
գնահատվում: Այսինքն՝ համեմատական կամ 
արդյունավետության աուդիտ աուդիտորական 
կազմակերպությունները փաստացի չեն իրականացնում: 
Մինչդեռ՝ կարեւորագույն սկզբունքը հետեւյալն է. 
գնագոյացման համար պետք է հաշվի առնել ոչ թե այն 
ծախսերը, որոնք արդեն իրականացվել են, այլ այն 
ծախսերը, որոնք պետք են անհրաժեշտ քանակի 
էներգիա արտադրելու համար՝ ելնելով դրանում 
ատոմային, հիդրո եւ ջերմային էլեկտրաէներգիայի 
արդյունավետ կառուցվածքից: Անշուշտ՝ 
նախապատվությունը տալով այն կայաններին, որտեղ 
ծախսերը ցածր են եւ հզորությունը՝ բարձր, 
հիդրոկայանների համար հաշվի առնելով ոչ թե մեկ 
չորային տարին, այլ մի քանի տարվա միջին ցուցանիշը 
եւ այդպես շարունակ: Սա հիմնարար սկզբունք է 
էկոնոմիկայում` առաջին հերթին հաշվի առնել ոչ թե 
արդեն իրականացված ծախսերը, այլ անհրաժեշտ 
ծավալի վերարտադրության համար արդյունավետ ձեւով 
իրականացվող ծախսերը: 
Երկրորդ` էներգակիրների գների հիմնախնդիրը պետք է 
համակարգված եւ միասին լուծել, եւ երրորդ` պետք է 
պարտադիր լիարժեքորեն փոխհատուցել անապահով 
խավերին: Այդ բոլոր գործոնները հաշվի առնելով է, որ 
կարող ենք ունենալ ոչ միայն օբյեկտիվ սակագին, այլ 
նաեւ այդ հիմքի վրա արդյունավետ գործող էներգետիկ 
համակարգ: 
ԻԼՈՆԱ ԱԶԱՐՅԱՆ 
http://iravunk.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28228:2015-06-30-10-45-
01&catid=52:tntesutyun&Itemid=116 

 
Հայաստանից արտահանվել Է 40 053 տոննա 

թարմ պտուղ-բանջարեղեն 

 

Ընթացիկ տարում Հայաստանից ընդհանուր առմամբ 
արդեն արտահանվել 
Է 40 053 տոննա թարմ պտուղ-բանջարեղեն` նախորդ 
տարվա նույն ժամանակահատվածի 25 719 տոննայի 
դիմաց: Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարարությունը: 
Այսպես՝ հուլիսի 6-ի դրությամբ արտահանվել է 14 463 
տոննա ծիրան նախորդ ամբողջ տարվա 1791 տոննայի 
դիմաց: 
Հայաստանից այսօրվա դրությամբ արտահանվել է 1324  
տոննա կեռաս, նախորդ ամբողջ տարվա 370 տոննայի 
դիմաց:Հայկական կեռասը հիմնականում արտահանվել 
է Ռուսաստան, Ղազախստան, Բելառուս, Վրաստան, 
ԱՄԷ , Շվեյցարիա:                               Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am 

 
Բակո Սահակյանը ելույթ է ունեցել Մեծ 

Բրիտանիայի խորհրդարանում 

 
Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո 
Սահակյանը հուլիսի 8-ին այցելել է Մեծ Բրիտանիայի 
խորհրդարան եւ այնտեղ հանդես եկել ելույթով: 
ԼՂՀ նախագահի մամուլի գրասենյակից հայտնում են, որ 
իր ելույթում նա անդրադարձել է Արցախի 
պետականաշինությանը, սոցիալ-տնտեսական 
զարգացմանը, ադրբեջանա-ղարաբաղյան 
հակամարտության կարգավորմանը եւ պատասխանել 
բարձրացված հարցերին: 
Նախագահն ընդգծել է, որ Արցախում Միացյալ 
Թագավորության հանդեպ տածում են հատուկ 
վերաբերմունք՝ Մեծ Բրիտանիան դիտարկելով որպես 
միջազգային քաղաքականության ազդեցիկ տերություն, 
որը նաեւ հանդիսանում է ժողովրդավարության  ու 
եվրոպական քաղաքակրթության բնօրրաններից մեկը: 
Բակո Սահակյանի բնութագրմամբ՝ Արցախը 
շահագրգռված է խորհրդարանական կապերի 
խորացման, գիտակրթական եւ մարդասիրական 
ոլորտներում Մեծ Բրիտանիայի հետ 
հարաբերությունների զարգացման մեջ: Երկրի 
ղեկավարի խոսքով՝ նման լավատեսությունն առաջին 
հերթին պայմանավորված է Մեծ Բրիտանիայի 
խորհրդարանում Արցախի եւ հայ ժողովրդի անկեղծ ու 
հավատարիմ բարեկամների առկայությամբ: 
Հանդիպմանը ներկա են եղել Մեծ Բրիտանիայի եւ 
Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորությունում 
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ՀՀ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արմեն Սարգսյանը, 
պաշտոնատար այլ անձինք: 
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Համահայկական խաղերի ջահը վառվել է 
Վանա լճի Աղթամար կղզում՝ Սուրբ Խաչ 

եկեղեցում 

 
Հուլիսի 8-13-ն Արեւմտյան Հայաստանում է եղել 
Համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի 
պատվիրակությունը՝ ՀԽՀԿ նախագահ Իշխան 
Զաքարյանի գլխավորությամբ: «Բարով եք եկել Ձեր 
տուն», «Բարով եք եկել Ձեր հողերը» խոսքերով նրանց է 
դիմավորել հայոց հնագույն մայրաքաղաք Վանի 
քաղաքապետ Բեքիր Կայանը: Քաղաքապետարանում 
պաշտոնական ընդունելության ժամանակ 
Համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի 
նախագահը մանրամասն ներկայացրել է մարզական 
խաղերի պատմությունը, անցած ուղին՝ նշելով, որ այս 
խաղերի կարեւոր առանձնահատկություններից մեկն էլ 
աննախադեպ մեծ՝ մոտ 730 հոգանոց պատվիրակության 
ժամանումն է Հայաստան՝ Սասուն, Մուշ, 
Տիգրանակերտ, Վագֆ, Բիթլիս, Դերսիմ, Մալաթիա, 
Վան, Սամաթիա եւ Ստամբուլ քաղաքներից:  
Իշխան Զաքարյանը տեղեկացրել է նաեւ, որ, ի նշան 
աշխարհով մեկ սփռված հայերի միասնության, 
վառվելու է երեք ջահ՝ Արցախ, Սփյուռք եւ Հայրենիք 
եռամիասնությամբ:  Առաջին երկու ջահերն արդեն 
վառվել են, իսկ երրորդ ջահը ծրագրված է վառել 10-րդ դ. 
Գագիկ Արծրունու պատվերով Վանա լճի Աղթամար 
կղզում կառուցված Սուրբ խաչ եկեղեցում: Վանի 
քաղաքապետը մեծ պատիվ է համարել իրենց 
մասնակցությունն այդ նախաձեռնությանը եւ իր 
պատվիրակությամբ, քաղաքի մշակութային 
համույթներով ուղեկցել ՀԽՀԿ պատվիրակներին 
Աղթամար: 
Սուրբ Խաչ եկեղեցում «Ակունք» ազգագրական 
համույթը կատարել է «Հայր Մերը», իսկ րոպեներ անց 
Իշխան Զաքարյանի, Վանի քաղաքապետի  եւ 
փոխքաղաքապետի պարզած ջահը բոցավառվել է 
Համահայկական խաղերի գործադիր կոմիտեի 
անդամներ Ալֆրեդ Հավանի, Վրեժ եւ Ռոլանդ 
Շառոյանների, ԱԺ պատգամավորներ Հրանտ 
Բագրատյանի, Արագած Ախոյանի, Արմավիրի 
քաղաքապետ Ռուբիկ Խլղաթյանի, ԵՊՀ պատմության 

ֆակուլտետի դեկան Էդիկ Մինասյանի եւ ՀՀ ԳԱ 
պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանի՝ 
եկեղեցում վառված մոմերից: Միջոցառման ավարտին 
Վանի քաղաքապետը նվերներ է հանձնել 
պատվիրակության անդամներին եւ սիրով ընդունել 
Իշխան Զաքարյանի հրավերը՝ ներկա գտնվելու 
Համահայկական խաղերի բացման արարողությանը: 
Այնուհետեւ ջահը դեպի Բիթլիս ու Տիգրանակերտ է 
տարվել Օհանես Օհանյանի կողմից: 
Տիգրանակերտ տանող ճանապարհին Հայաստանի 
պատվիրակությանն ընդունել է Բիթլիսի քաղաքապետ 
Հուսեին Օլանը: Քաղաքապետը սիրով տեղեկացրել է, որ 
ամառային խաղերի բացմանն իր գլխավորած 
պատվիրակությունը կլինի Երեւանում:  Հուսեին Օլանը 
ցավով անդրադարձել է նաեւ 100 տարի առաջ տեղի 
ունեցածին՝ ասելով, որ իրենք բոլորն էլ մեղավոր են, եւ 
ժամանակն է պատմությանը նայել ուղիղ աչքերով: 
Իշխան Զաքարյանը եւ Հուսեին Օլանը քննարկել են 
Բիթլիսում դեռեւս կանգուն հայ մեծանուն գրող Վիլյամ 
Սարոյանի տան վերականգնման եւ այդ փողոցը նրա 
անունով անվանակոչելու հարցը: Իշխան Զաքարյանը 
կարեւորել է նաեւ հայկական կիսավեր եկեղեցու 
վերականգնման խնդիրը եւ մշակութային կապերի 
ամրապնդումը Հայաստանի տարբեր քաղաքների հետ: 
Կողմերը պայմանավորվել են այդ հարցերը քննարկել 
երեւանյան հանդիպման ժամանակ: 
Այնուհետեւ պատվիրակության անդամներն ուղեւորվել 
են հայոց արքա Տիգրան Մեծի հիմնադրած 
Տիգրանակերտ, որտեղ նրանց դիմավորել են 
Տիգրանակերտի քաղաքապետ Ֆըրաթ Անլը եւ Սուրիի 
քաղաքապետ տիկին Ֆաթմա Շըք Բարաթը՝ «Բարի 
եկաք Ձեր տուն»  կարգախոսի ներքո: Դիմելով 
հյուրերին՝ Տիգրանակերտի քաղաքապետը կարեւորել է 
երկու ժողովուրդների մշակութային եւ սպորտային 
կապերը, խոսել Երեւանում կայանալիք ամառային 
խաղերին իրենց մասնակցության կարեւորության 
մասին: Երեկոյան Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու բակում 
կայացել է հայկական պատվիրակության հանդիպումը 
համայնքի հարյուրավոր ներկայացուցիչների հետ: 
Վանից Տիգրանակերտ տարված ջահն ուղեւորվել է Մուշ: 
Մուշ-Էրզրում  ճանապարհին հայկական 
պատվիրակության անդամները խոնարհվել են հայ 
ազգային-ազատագրական շարժման հերոս Գեւորգ 
Չաուշի գերեզմանին: Հայաստանյան պատվիրակության 
անդամները Մշո վերին թաղի հայկական 
գերեզմանոցում գտնվող Գ. Չաուշի գերեզմանը ծածկել 
են հայոց եռագույնով, այնուհետեւ վարդեր նետել 
Սոլուխի կամրջից Արածանի գետը՝ ի նշան խոնարհումի 
բոլոր հերոսների առջեւ: 
Մշո դաշտից դեպի Էրզրում-Անիի ուղղությամբ ջահը 
ճանապարհել է Համահայկական խաղերի գործկոմի 
անդամ Ռոլանդ Շառոյանը: 
Անին՝ հայոց հինավուրց մայրաքաղաքը, «գրկաբաց» է 
ընդունել Համահայակական խաղերի ջահը: Մայր 
տաճարում հնչել են Անիին նվիրված երգեր: 
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Կարսից եւ Անիից պատվիրակությունն ուղեւորվել է 
Ջավախք: Համահայկական խաղերի ջահը Ջավախքի 
Սուրբ Խաչ եղեղեցի է բերել մարզական մեկնաբան 
Կարեն Գիլոյանը: ՀԽՀԿ պատվիրակությանը դիմավորել 
են հարյուրավոր ջավախքցիներ: Ջավախքի վարչական 
շրջանի ղեկավար Համլետ Մովսիսյանը եւ ծնունդով 
ջավախեցի Աշոտ Մելքոնյանը հանդես են եկել 
ելույթներով եւ կարեւորել միջոցառման էությունը՝ 
հպարտությամբ նշելով, որ Ջավախքի քաղաքները 
մեծաքանակ պատվիրակությամբ կմասնակցեն 
ամառային վեցերորդ խաղերին: 
Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում վառված ջահը 
Ջավախքից կանցնի Գյումրի, ապա Սարդարապատ եւ 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ստանալով Վեհափառ 
Հայրապետի օրհնությունը՝ օգոստոսի 2-ին մուտք 
կգործի Հանրապետական մարզադաշտ: 
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Ավետիսյանների սպանության գործը ՌԴ 
քննչական կոմիտեն հանձնել է ՀՀ քննչականին 

 
Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն 
այսօր՝ հուլիսի 18-ին, առձեռն ստացել է 2015 թվականի 
հունվարի 12-ին Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի 
անդամների սպանության դեպքի առթիվ ՌԴ քննչական 
կոմիտեի վարույթում քննված քրեական գործի նյութերը, 
որին նախորդել էին համատեղ քննարկումներ Երևանում 
և Գյումրիում։ 
ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր 
վարչության քննչական խմբի անդամները ռուս 
գործընկերների հետ ուսումնասիրել են ՌԴ քննչական 
կոմիտեի վարույթում քննվող քրեական գործը և 
համատեղ առանձնացրել Ավետիսյանների ընտանիքի 
անդամների սպանության քննությանը վերաբերող 
նյութերը։ 
Արդյունքում՝ անջատված նյութերը կազմել են 9 հատոր, 
որոնք այսօր հանձնվել են ՀՀ քննչական կոմիտեին։ ՀԿԳ 
քննության գլխավոր վարչության վարույթում քննվող 
քրեական գործի քննչական խմբի ղեկավարն ստացած 
նյութերն ուղարկել է թարգմանության։ 
Հիշեցնենք, որ Ավետիսյանների ընտանիքի 6 
անդամների սպանությունը տեղի է ունեցել 2015թ. 
հունվարի 12-ին։ Ավետիսյանների ընտանիքից ողջ էր 
մնացել 6 ամսական Սերյոժա Ավետիսյանը, որը ծանր 
վնասվածքներով տեղափոխվել էր բժշկական կենտրոն, 
որտեղ յոթ օր անց մահացել էր: Ավետիսյանների 
ընտանիքի 7 անդամի սպանության համար մեղադրվում 
է Գյումրիի 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի 
ժամկետային զինծառայող Վալերի Պերմյակովը։ Մինչեւ 

օրս հարազատների համար անհայտ են սպանության 
պատճառները: Նրանց համար կասկածելի է նաեւ 
սպանության մեջ մեղադրվող անձը, արդյոք նա միայնակ 
է գործել եւ ինչպես է կարողացել միայնակ սպանել 
ընտանիքի 7 անդամներին: Փետրվարի 3-ին ՀՀ գլխավոր 
դատախազ Գեւորգ Կոստանյանը բողոքի ակցիայի 
ճնշման ներքո միջնորդությամբ դիմել էր ՌԴ գլխավոր 
դատախազ Յուրի Չայկային՝  Գյումրիում հունվարի 12-
ին տեղի ունեցած դաժան սպանության դեպքով 
հարուցված քրեական գործի վարույթը ՀՀ 
իրավապահներին փոխանցելու հարցով: 
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Այս տարի ավելի քան 10 անգամ շատ ծիրան է 

արտահանվել 

 
Ընթացիկ տարում Հայաստանից ընդհանուր առմամբ 
արդեն արտահանվել է 45 620 տոննա թարմ պտուղ-
բանջարեղեն` նախորդ տարվա նույն 
ժամանակահատվածի 27 287 տոննայի դիմաց: 
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության 
տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի 
բաժնից հայտնում են, թե հուլիսի 20-ի դրությամբ 
արտահանվել է 18 787 տոննա ծիրան` նախորդ ամբողջ 
տարվա 1791 տոննայի դիմաց: 
Հայաստանից այսօրվա դրությամբ արտահանվել է 1830 
տոննա կեռաս`  նախորդ ամբողջ տարվա 370 տոննայի 
դիմաց: 
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Աեւ խավիարի արտադրությունը դառնալու է 
Արցախի տնտեսության շարժիչ ծրագրերից 

մեկը. վարչապետ 

 
Արցախի Հանրապետության վարչապետ Արայիկ 
Հարությունյանը հուլիսի 21-ին շվեյցարահայ գործարար 
Վարտան Սերմակիսի հետ այցելել է Մարտակերտի 
շրջան եւ ծանոթացել տնտեսական մի շարք խոշոր 
ծրագրերի ընթացքին: Թրղի գետի վրա կառուցված եւ 
վերջին օրերին գործարկված «Թրղի-3»՝ 5 մեգավատ 
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Լույս Ամսագիր 

հզորությամբ փոքր ՀԷԿ-ի պայմաններին ծանոթանալով՝ 
վարչապետը գոհունակություն է հայտնել կատարված 
աշխատանքի վերաբերյալ: 
«Այս նոր փոքր ՀԷԿ-ը կհամարեի մեր հերթական 
ձեռքբերումն Արցախի էներգետիկ ինքնաբավության 
աստիճանը բարձրացնելու ճանապարհին: Ողջունելի է, 
որ մասնավոր հատվածը մեծապես ընդգրկված է այդ 
ռազմավարական գործում: Դրա վառ օրինակը Վ. 
Սերմակիսի նշանակալի մասնակցությունն է «Արցախ 
ՀԷԿ» ԲԲԸ-ում»,- ասել է Ա. Հարությունյանը: 
Կառավարության ղեկավարն այցելել է նաեւ 
Մատաղիսում գործող՝ սեւ խավիարի արտադրամաս, 
որը հիմնվել է շվեյցարահայ գործարարի ներդրումով: 
Ընկերության պատասխանատուները վարչապետին ու 
սեփականատիրոջն են ներկայացրել կատարված 
աշխատանքը եւ հետագա ծրագրերը: Ըստ նրանց՝ 
շաբաթներ առաջ տեղադրվել է առաջին ձկնկիթը, մոտ 3 
տարի անց վաճառքի կհանվեն ձկան, իսկ 5 տարի հետո` 
սեւ խավիարի առաջին խմբաքանակները: 
«Կառավարության ուշադրությունը սեւեռված է 
առաջնահերթորեն սահմանամերձ բնակավայրերի 
զարգացման վրա: Դրա ապացույցներից մեկն այս 
հավակնոտ ծրագիրն է, որը ոչ միայն ապահովելու է 
բազմաթիվ աշխատատեղեր հատկապես շրջակա 
գյուղերի բնակիչների համար, այլ նաեւ դառնալու է 
Արցախի տնտեսության շարժիչ ծրագրերից մեկը: Մենք 
միշտ պատրաստ ենք առավելագույն աջակցություն 
ցուցաբերել նմանատիպ ձեռնարկումներին, առավել եւս, 
որ այն օտարերկրյա ներդրման արդյունք է»,- շեշտադրել 
է վարչապետը: 
Արայիկ Հարությունյանը շրջայց է կատարել նաեւ 
սահմանամերձ Թալիշի դաշտերում, որտեղ «Գյուղի եւ 
գյուղատնտեսության աջակցության» հիմնադրամն արդի 
տեխնոլոգիաներով մշակում է գարնանացան մի շարք 
կուլտուրաներ: Վարչապետը գյուղատնտեսության 
ոլորտի պատասխանատուների հետ տեղում քննարկել է 
հիմնադրամի ծրագրի ընթացքին վերաբերող որոշ 
հարցեր՝ տալով համապատասխան 
հանձնարարականներ դրա արդյունավետության 
բարձրացման ուղղությամբ: 
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Իրանի դեսպան. Կարելի է 100 տոկոսով լուրջ 
զարգացում սպասել ՀՀ-ի հետ 

հարաբերություններում 

 
Կարելի է 100 տոկոսով լուրջ զարգացում սպասել 
Հայաստանի հետ հարաբերություններում: Այս 

մասին NEWS.am-ի թղթակցի հետ զրույցում նշել է 
Հայաստանում Իրանի դեսպան Մոհամադ Ռեյիսին՝ 
պատասխանելով հարցին, թե ինչ արդյունք կարող է տալ 
հուլիսի 14-ին Վիեննայում Իրանի եւ «վեցնյակի» միջեւ 
ձեռք բերված համաձայնագիրը: 
Նրա խոսքով, Իրանի շրջափակման վերաբերյալ բոլոր 
որոշումների վերացումը կպահանջի 6-7 ամիս: Առայժմ 
չեղյալ են հայտարարվում Իրանի դեմ ընդունված ՄԱԿ-ի 
բանաձեւերը: «Հույս ունենք, որ մնացած նմանատիպ 
որոշումներն աստիճանաբար չեղյալ կհայտարարվեն: 
Վստահ եղեք, որ մեր երկիրը ոչ քիչ առավելություններ 
ունի, որոնք մենք ուզում ենք առաջարկել մեր 
հարեւանների հետ հարաբերություններում: Հայաստանի 
հետ մենք շատ լավ հարաբերություններ ունենք, եւ ոչ մի 
սահմանափակում դրանց զարգացման համար չկա»,-
ասել է իրանցի դիվանագետը: 
Հիշեցնենք, որ ըստ Իրանի եւ «վեցնյակի» միջեւ ձեռք 
բերված համաձայնագրի, Իրանը պարտավորվում է 
կտրուկ նվազեցնել ցածր հարստացված ուրանի 
պաշարները, ինչպես նաեւ վերակառուցել Ֆորդոուի 
ստորգետնյա հարստացուցիչ գործարանը եւ Արաքի 
ծանր ջրի ռեակտորը, որպեսզի բացառի ռազմական 
նպատակներով միջուկային նյութերի ստացումը: 
Փոխարենը Եվրամիությունը կդադարեցնի նավթային 
էմբարգոն եւ բանկային պատժամիջոցները: Իրանին 
հասանելի կլինի նաեւ Swift էլեկտրոնային բանկային 
համակարգը: Առեւտրային եւ ֆինանսական 
պատժամիջոցները կդադարեցնի նաեւ ԱՄՆ-ն: 
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Վարչապետն ընդունել է Իրաքյան Քրդստանի 

պլանավորման նախարարին  
16:00, 29.07.2015 

 
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր ընդունել է 
Իրաքյան Քրդստանի պլանավորման նախարար Ալի 
Սինդիին: 
Ողջունելով հյուրին՝ վարչապետը համոզմունք է 
հայտնել, որ նրա այցը նոր թափ կհաղորդի Հայաստանի 
եւ Իրաքի, մասնավորապես, Իրաքյան Քրդստանի հետ 
հարաբերությունների զարգացմանը: Հովիկ 
Աբրահամյանի խոսքով՝ Հայաստանը կարեւորում է 
Քրդստանի հետ երկկողմ կապերի ընդլայնումը, եւ այդ 
մասին է վկայում նաեւ մայրաքաղաք Էրբիլում ՀՀ 
գլխավոր հյուպատոսություն հիմնելու որոշումը: 
Ալի Սինդին շնորհակալություն է հայտնել 
ընդունելության համար եւ Քրդստանի վարչապետ 
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Նեչիրվան Բարզանիի անունից ջերմ ողջույններ եւ 
բարեմաղթանքներ փոխանցել ՀՀ վարչապետին, 
կառավարությանը եւ հայ ժողովրդին: 
Նա նշել է, որ Քրդստանը շահագրգռված է մեր երկրի 
հետ հարաբերությունների խորացմամբ, եւ իր այցի 
նպատակն է ուսումնասիրել Հայաստանի ներդրումային 
հնարավորությունները եւ հայ գործընկերների հետ 
քննարկել գործակցության զարգացման հեռանկարները: 
Զրուցակիցները գոհունակություն են հայտնել 
քաղաքական երկխոսության ներկայիս մակարդակից եւ 
կարեւորել առեւտրատնտեսական կապերի 
ակտիվացումն ու փոխադարձ հետաքրքրություն 
ներկայացնող ոլորտների բացահայտումը: Տնտեսական 
ներուժի լիարժեք իրացման առումով երկուստեք 
կարեւորվել է հայ-իրաքյան միջկառավարական 
հանձնաժողովի գործունեությունը, հայ եւ քուրդ 
գործարար շրջանակների միջեւ ուղիղ կապերի 
հաստատումը, գործարար համաժողովների եւ 
հանդիպումների կազմակերպումը: Նշվել է, որ 
միջկառավարական հանձնաժողովի երրորդ նիստը 
նախատեսվում է անցկացնել 2015 թ. աշնանը 
Բաղդադում, եւ այն հնարավորություն կտա քննարկել 
երկկողմ համագործակցության կոնկրետ ուղղություններ 
եւ կյանքի կոչել գործնական ծրագրեր: Կողմերը նաեւ 
բարձր են գնահատել փոխհարաբերությունների 
զարգացման եւ խորացման ուղղությամբ Հայաստանի եւ 
Իրաքի դեսպանությունների ջանքերը: 

 
Հանդիպման ավարտին վարչապետ Հովիկ 
Աբրահամյանը Քրդստանի վարչապետ Նեչիրվան 
Բարզանիին է փոխանցել իր ջերմ ողջույնները: 
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Կարեն Ճշմարիտյանը Իրաքյան Քուրդիստանի 
նախարարին ներկայացրել է ՀՀ-ում բիզնեսի 

առանձնահատկությունները 
 

Հուլիսի 29-ին ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Կարեն 
Ճշմարիտյանն ընդունել է Իրաքյան Քուրդիստանի 
տարածքային կառավարության պլանավորման 
նախարար Ալի Սինդին: 
Հանդիպմանը մասնակցել են նաեւ Հայաստանի 
Հանրապետությունում Իրաքի Հանրապետության 
արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ղազի Տահիր Խալեդը, 

Իրաքի Հանրապետությունում Հայաստանի 
Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան 
Կարեն Գրիգորյանը, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 
տեղակալ Սերգեյ Ավետիսյանը, ինչպես նաեւ 
նախարարության այլ աշխատակիցներ եւ ԱԳՆ 
ներկայացուցիչ: 

 
Նախարար Ճշմարիտյանը, ողջունելով հյուրերին` նշել է 
երկկողմ տնտեսական համագործակցության 
զարգացման անհրաժեշտությունը, հատկապես` 
գործարար շրջանակների միջեւ կապերի հաստատումն 
ու զարգացումը: 
Իրաքյան Քուրդիստանի տարածքային կառավարության 
պլանավորման նախարար Ալի Սինդին, 
շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության 
համար, նույնպես կարեւորել է երկու երկրների 
գործարար համայնքների ներկայացուցիչների միջեւ 
կապերի հաստատումն ու ամրապնդումը: Նախարար 
Ալի Սինդին ավելացրել է, որ այս այցը լայն 
հնարավորություն է ընձեռում` ծանոթանալու երկուստեք 
հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում 
համագործակցության առկա հնարավորություններին: 
Հանդիպման ընթացքում Կարեն Ճշմարիտյանը 
համառոտ ներկայացրել է ՀՀ տնտեսությունը, 
Հայաստանում տնտեսական գործունեություն ծավալելու 
առանձնահատկություններն ու առավելությունները, 
արտաքին առեւտրի բարենպաստ պայմանները, 
այնուհետեւ խոսել է Հայաստանի Հանրապետությունում 
գործող ազատ տնտեսական գոտիներում 
արտադրություն կազմակերպելու 
հնարավորությունների մասին: Հաշվի առնելով 
Հայաստանի փորձը ջերմոցային տնտեսությունների, 
թեթեւ արդյունաբերության, դեղագործության, ջրերի եւ 
ծխախոտի արտադրության ոլորտներում` նախարարն 
առաջարկել է քննարկել համագործակցության 
հնարավորությունները նշված ոլորտներում: 
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարն առաջարկել է նաեւ հայ-
իրաքյան միջկառավարական հերթական համատեղ 
նիստի շրջանակներում կազմակերպել գործարար 
համաժողով: 
Հանդիպման ավարտին Իրաքյան Քուրդիստանի 
տարածքային կառավարության պլանավորման 
նախարար Ալի Սինդին Հայաստանի Հանրապետության 
էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանին 
հրավիրել է Էրբիլ: 
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Մեկնարկել է «Արեւմտահայերենի եւ 
արեւելահայերնեի մերձեցման խնդիրներ» 

թեմայով համաժողովը 

 
Հուլիսի 29-ին ՀՀ սփյուռքի նախարարության եւ ՀՀ ԳԱԱ 
Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի 
նախաձեռնությամբ ՀՀ ԳԱԱ նիստերի դահլիճում 
մեկնարկել է «Արեւմտահայերենի եւ արեւելահայերնեի 
մերձեցման խնդիրներ» թեմայով համաժողովը, որն իր 
աշխատանքները կշարունակի հուլիսի 30-ին: 
Բացման խոսքով հանդես եկավ ՀՀ սփյուռքի նախարար 
Հրանուշ Հակոբյանը: Ողջունելով համաժողովի 
մասնակիցներին՝ նա մասնավորապես ասաց. 
«Համոզված եմ, որ մայրենի լեզվի երկու ճյուղերին 
նվիրված այս համաժողովն իր նպաստը կբերի մեր լեզվի 
միասնական զարգացման ու գործառության, 
պահպանության, կանոնարկման ու գիտական 
ուսումնասիրության, անաղարտության 
պահպանության, ուսուցման խնդիրներին վերաբերող 
նախաձեռնությունների, ծրագրերի, գործողությունների 
առաջադրման ու իրագործման համար: 
Ցեղասպանության պատճառած անդառնալի վնասներից 
են նաեւ մեր լեզվական կորուստները, որոնց 
հաղթահարման ուղղությամբ շատ անելիքներ ունենք:  
Անդառնալի կորստի մատնվեցին տասնյակ 
արեւմտահայ բարբառներ, իր պատմական հայրենիքից 
եւ բնականոն զարգացման հնարավորությունից զրկվեց 
գրական արեւմտահայերենը, որը ծվեն-ծվեն եղած 
գոյամարտ է մղում աշխարհի չորս ծագերում: Այն մեծ 
աջակցության կարիք ունի, քանզի Սփյուռքում 
արեւմտահայերենն ունի հայապահպանական 
կարեւորագույն գործառույթ: Մայրենին, իրավամբ, 
տունն է հայի աշխարհի չորս ծագերում: 
Անուրանալի են լեզվապահպանության առումով 
Սփյուռքի կառույցների ջանքերը: Բարձր գնահատանքի 
է արժանի հատկապես հայ եկեղեցու աջակցությունն այդ 
հարցում: Հայաստանում եւս աշխատանքներ են 
ծավալվել արեւմտահայերենի ուսումնասիրման, 
ուսուցման, դասագրքերի եւ ուսումնական այլ նյութերի 
ստեղծման  ասպարեզում: ՀՀ կառավարությունը, ի դեմս 
Սփյուռքի նախարարության, համագործակցում է 
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի, բուհական 
հաստատությունների, գիտամշակութային տարբեր 
կազմակերպությունների հետ՝  արեւմտահայերենի 
կիրառման ոլորտների ընդլայնման, արեւելահայերենի 

եւ արեւմտահայերենի մերձեցման, հայրենազրկված եւ 
կորստի մատնված բարբառների նշխարները հավաքելու 
եւ ի մի բերելու համար: 
Մենք պարտավոր ենք արեւմտահայերենը պահպանել 
անաղարտ պահել եւ ապահովել հայերենի միասնական 
զարգացումը՝ իբրեւ ազգային միասնության 
պահպանման եւ պետականության զարգացման 
կարեւորագույն գործոն»: 
Ամփոփելով իր խոսքը՝ նախարար Հրանուշ Հակոբյանը 
հավելեց. «Ընդհանրապես, մեր նախարարության կողմից 
տարիներ շարունակ իրականացվող բազում ծրագրեր 
միտված են նպաստելու Սփյուռքում 
լեզվապահպանությանը եւ այդ ճանապարհով՝ 
ազգապահպանությանը: Այդպիսիք են, օրինակ, 
«Սփյուռք» ամառային դպրոց», «Արի տուն», 
«Էլեկտրոնային գրադարան», «Արեւմտահայերենից 
արեւելահայերեն եւ հակառակը փոխարկիչ», «ԱՊՀ 
երկրների հայ համայնքների կրթամշակութային 
խնդիրների լուծմանն աջակցություն», «Հայոց լեզվի 
ուսուցման հեռուստադպրոց», «Ուսուցիչների 
գործուղում հեռավոր տարածաշրջաններ», 
«Արեւմտահայերենին  վերաբերող  գիտական  
հետազոտութ¬յուն¬ների խրախուսում»  եւ այլ 
ծրագրեր»: 
Հարգելի բարեկամներ, նախաձեռնելով այս 
համաժողովը՝ մենք լիահույս ենք, որ առաջադրված 
խնդրով մտահոգ գիտնականներդ, մտավորականներդ, 
մանկավարժներդ հանդես կգաք իրավիճակի 
վերլուծություններով, դիտարկումներով, 
առաջարկություններով, որոնք կնպաստեն 
լեզվապահպանությանն աջակցելու համալիր ծրագրի 
մշակմանը, Սփյուռքի հետ գիտակրթական կապերի 
ամրապնդմանը, արեւմտահայերենի դասավանդման, 
ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրերի եւ 
մեթոդների բարեփոխմանը, Հայաստանի 
Հանրապետությունում արեւմտահայերենի 
դասավանդման որակական նոր մակարդակի 
ձեռքբերմանը, հայերենի երկու ճյուղերի համընթաց ու 
միասնական զարգացման, փոխհարստացման ուղիների 
մշակմանը»: 
Ողջույնի խոսքով հանդես եկավ ՀՀ ԳԱԱ 
Հայագիտության եւ հասարակական գիտությունների 
բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղար Յուրի 
Սուվարյանը: Նա կարեւորեց համաժողովի դերը հայոց 
լեզվի երկու ճյուղերի մերձեցմանն առնչվող խնդիրների 
լուծման գործում եւ նշեց, որ լեզվի երկու ճյուղերի 
կանոնակարգումն ու բառաֆոնդի հարստացումը 
օրախնդիր է, առաջիկայում գործելու է Հայերենի 
բարձրագույն խորհուրդը, որն իր հերթին կնպաստի այդ 
խնդիրների լուծմանը: Առկա խնդիրները լուծելու 
նպատակով ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի 
ինստիտուտում ստեղծվել եւ գործում է 
արեւմտահայերենի բաժին: 
«Հայոց լեզվի առջեւ ծառացած մարտահրավերները 
ցեղասպանությունից 100 տարի անց» զեկուցումով 
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հանդես եկավ ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի 
ինստիտուտի տնօրեն Վիկտոր Կատվալյանը: Նա 
անդրադարձավ լեզվի երկու ճյուղերի ներկա վիճակին եւ 
առկա խնդիրներին, ներկայացրեց ցեղասպանության 
հետեւանքով եւ խորհրդային շրջանում Ադրբեջանում 
հայկական բարբառների կորստին, լեզվի զարգացման ու 
երկու ճյուղերի մերձեցման խոչընդոտներին: 
Համաժողովը շարունակվում է, զեկուցումներով հանդես 
կգան Հայաստանի եւ Սփյուռքի անվանի լեզվաբաններ, 
գրականագետներ, ոլորտի այլ մասնագետներ: 

Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am 

Վարչապետը ծանոթացել է Աղձքի պատմական 
հնավայրերի պեղումների ընթացքին 

 
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հուլիսի 28-ին այցելել 
է Արագածոտնի մարզի Աշտարակի տարածաշրջանի 
Աղձք համայնք (նախկինում Ձորափ)՝ գյուղի տարածքում 
գտնվող պատմամշակութային հնավայրերի պեղումների 
ընթացքին ծանոթանալու նպատակով: Նշենք, որ 
պեղումներ պարբերաբար կատարվել են, բայց դրանք 
կիսատ են մնացել, եւ անցած տարի Աղձք այցի 
շրջանակում ծանոթանալով 4-րդ դարի կառույցների՝ 
մատուռի, բազիլիկ եկեղեցու, Արշակունյաց 
թագավորների դամբարանի եւ պեղավայրի վիճակին՝ 
վարչապետը խոստացել էր ֆինանսական միջոցներ 
հատկացնել եւ հանձնարարել էր վերսկսել 
աշխատանքները: 
Արշակունիների դամբարանը պեղած հնագիտական 
արշավախմբի ղեկավար, հնագետ Հակոբ Սիմոնյանը 
վարչապետին է ներկայացրել պեղումների առաջին 
փուլում կատարված աշխատանքների արդյունքները, 
պեղավայրում հայտնաբերված գտածոները եւ հաջորդ 
փուլերի վերաբերյալ հնագիտական արշավախմբի 
առաջարկությունները: Լրագրողների հետ 
ճեպազրույցում Հովիկ Աբրահամյանը նշել է, որ 
պատմամշակութային ժառանգության պահպանությունը 
գտնվում է կառավարության ուշադրության կենտրոնում, 
եւ գործադիրը կշարունակի անհրաժեշտ միջոցներ 
հատկացնել պեղումները շարունակելու եւ ավարտին 
հասցնելու համար: Կառավարության ղեկավարը 
կարեւորել է պատմամշակութային բացառիկ կոթողների 
պահպանումը եւ արժեւորումը ինչպես մատաղ սերնդի 
հայրենասիրական դաստիարակության, այնպես էլ 
զբոսաշրջության զարգացման տեսանկյունից: Իր հերթին 

ՀՀ մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը 
տեղեկացրել է, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի 
հանձնարարությամբ մշակվել եւ կառավարություն է 
ներկայացվել հնագիտության զարգացման ծրագիր, որը 
ոչ միայն գիտական, այլեւ կրթական կարեւոր նպատակ 
ունի, այն է՝ ընտրել յուրաքանչյուր շրջանի 
ամենակարեւոր հուշարձանը, հնավայրը եւ 
իրականացնել կրթական ու զբոսաշրջային ծրագրեր: 
Պատմական Աղձք համայնքի պատմության եւ 
մշակույթի հուշարձանների ցանկում 2002 թ. ներառվել է 
14 հուշարձան, այդ թվում՝ 4-րդ դարում կառուցված 
Աղձք ճարտարապետական համալիրը, Արշակունյաց 
թագավորների 364 թ. կառուցված արքայական 
դամբարանը, 4-րդ դարում կառուցված եկեղեցու 
մնացորդներ, մ.թ.ա-2-1 հազարամյակի դամբարան, 
գերեզմանոց եւ այլն: 
Աղձք այցի ընթացքում կառավարության ղեկավարը 
նաեւ զրուցել է համայնքի բնակիչների հետ, ովքեր 
բարձրացրել են համայնքին վերաբերող հարցեր: 
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Որոնք են նորածիններին տրվող 

ամենատարածված անունները Հայաստանում 
15:18, 31.07.2015 
Տարածաշրջան:Հայաստան 
Թեմա: Հասարակություն 

 
2015թ. առաջին 5 ամիսների տվյալներով`Հայաստանում 
ծնվել է 8148 տղա եւ 7270  աղջիկ: Այս մասին այսօր՝ 
հուլիսի 31-ին, լրագրողների հետ զրույցում ասաց 
Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության 
(ԱՎԾ) Մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի 
պետ Կարինե Կույումջյանը՝ ավելացնելով որ 100 աղջկա 
հաշվով ծնվել է 113 տղա, իսկ 100 աղջկան, ըստ 
կենսաբանական միջինի, բաժին է ընկնում 102-106 տղա:  
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Կարինե Կույումջյանը նշեց, որ նորածիններին տրվող 
անուններից ամենատարածվածները  Նարեն եւ Դավիթն 
են։ 
Առաջին հինգ ամիսների տվյալներով` աղջիկ 
երեխաների ամենատարածված անունների թոփ 
տասնյակը նվազման կարգով այսպիսին է` Նարե, Մարի, 
Մարիա, Անահիտ, Մանե, Միլենա, Մարիամ, Անգելինա, 
Անի, Էլեն, տղաներինը` Դավիթ, Նարեկ, Տիգրան, Հայկ, 
Ալեքս, Գոռ, Արման, Ալեն, Էրիկ, Արթուր: 
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Միգրացիայի հետեւանքով Հայաստանի 

բնակչության թիվը նախորդ տարվա համեմատ 
նվազել է 

 
Հայաստանի մշտական բնակչության թվաքանակը 
նախորդ տարվա համեմատ նվազել է: Այս մասին այսօր՝ 
հուլիսի 31-ին, լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց 
Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության 
(ԱՎԾ) Մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի 
պետ Կարինե Կույումջյանը՝ ավելացնելով, որ 
բնակչության նվազումն արձանագրվել է միգրացիայի 
բացասական մնացորդի հետեւանքով: 
Ըստ պաշտոնական վիճակագրության` 2015թ. հուլիսի 1-
ի դրությամբ բնակչության թիվը 3 մլն 5500 մարդ է՝ 
ներառյալ հանրապետությունից 1 տարի ժամկետով 
բացակայողների թիվը: 2014թ. հուլիսի 1-ին 
արձանագրված 3 մլն. 9800 մարդու համեմատ՝ 
բնակչության թիվը նվազել է 4300 մարդով: 
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«Հայոց աշխարհ». 50 տարում ՀՀ բնակչությունը 

կրճատվելու է գրեթե մեկ միլիոնով. ՄԱԿ-ի 
կանխատեսումը 

 
«Հայոց աշխարհ» թերթը գրում է. «Միավորված ազգերի 
կազմակերպությունը հրապարակել է «Աշխարհի 
բնակչության հեռանկարներ-2015» ամենամյա զեկույցը, 

որում ներկայացված է Երկիր մոլորակի բնակչության 
ժողովրդագրական դինամիկան մինչեւ 2100 թվականը:  
Հայաստանի ժողովրդագրական պատկերի վերաբերյալ 
զեկույցում նշվում է, որ 2015 թվականին Հայաստանի 
բնակչությունը 3 մլն 18 հազար է, 2030 թվականին այն 
լինելու է 2 մլն 993 հազար, 2050 թվականին` 2 մլն 729 
հազար` 9,6 % կորստով, իսկ 2100 թվականին՝ 1 մլն 739 
հազար մարդ: Ըստ էության, ստացվում է, որ 50 տարում 
Հայաստանում բնակչությունը կրճատվելու է գրեթե մեկ 
միլիոնով: 
Զեկույցի համաձայն` Երկիր մոլորակի բնակչությունը 
2100 թվականին հասնելու է 11,213 մլրդ-ի: 
Հատկանշական է, որ մինչեւ 2050 թվականը մոլորակի 
բնակչության աճը ապահովելու է 9 երկիր` Հնդկաստան, 
Նիգերիա, Պակիստան, Կոնգոյի Դեմոկրատական 
Հանրապետություն, Եթովպիա, ԱՄՆ, Ինդոնեզիա, 
Ուգանդա եւ Տանզանիա:  
Ամենաարագ աճող տարածաշրջանը զեկույցի 
փորձագետները համարել են Աֆրիկան, քանի որ 2100 
թվականին այս տարածաշրջանի բնակչության թիվը 
կրկնապատկվելու է, այն դեպքում, երբ, օրինակ, ըստ 
կանխատեսումների, Ասիայի բնակչության թվաքանակը 
նվազելու է` 2050 թվականին 5,26 մլրդ-ից 2100-ին այն 
դառնալու է 4,88 մլրդ մարդ: Աֆրիկայում բնակչության 
աճի տեմպերով հատկապես աչքի է ընկնելու 
Նիգերիան»: 
Առավել մանրամասն՝ թերթի այսօրվա համարում 
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2015 թվականի սկզբից Հայաստանում 110 

հազար տոննա պտուղ են աճեցրել 

 
2015 թվականի սկզբից Հայաստանում 110 հազար տոննա 
պտուղ են աճեցրել: Այս մասին այսօր՝ հուլիսի 15-ին, 
լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել 
է գյուղատնտեսության փոխնախարար Սամվել 
Գալստյանը՝ հավելելով, որ այդ ծավալից 86 հազար 
տոննան բաժին է հասել ծիրանին: 
Նրա խոսքով, կորիզային պտուղների համար այս 
տարին բարձր բերք է խոստանում: 
Ծիրանի մեծ բրք է սպասվում բոլոր ավանդական 
տարածաշրջաններում՝ Արարատյան դաշտում, Վայոց 
Ձորի մարզում, Արագածոտնի նախալեռներում: 
«Նախորդ տարի, եթե հիշում եք, ծիրանի բերքը շատ քիչ 
էր, իսկ այս տարի հույս ունենք գերազանցել 2013 
թվականի ցուցանիշը: Նախորդ տարվա համեմատ բերքի 
նվազում կարող է լինել միայն դեղձի դեպքում՝»,-հավելել 
է Գալստյանը: 
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Հիշեցնենք, որ 2013 թվականին, ըստ վիճտվյալների, 
հանրապետությունում աճեցվել է 88,8 հազար տոննա 
ծիրան: 
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2015թ. սկզբից Հայաստանում 165 հազար 

տոննա բանջարեղեն է աճեցվել 

 
2015թ. սկզբից Հայաստանում 165 հազար տոննա 
բանջարեղեն է աճեցվել։ Այս մասին հուլիսի 15-ին 
լրագրողներին հայտարարել է ՀՀ գյուղատնտեսության 
փոխնախարար Սամվել Գալստյանը։ Դրանցից մոտ 43 
հազարը բաժին է ընկել լոլիկին, հավելեց նա։ 
Ընդհանուր առմամբ 2014թ. հետ համեմատ, 
ցանքատարածութունները մեծացել են 2.5 հազար հա-ով, 
որոնցից 950 հա-ն բաժին է հասել լոլիկին։ Ցանքերի եւ 
բերքատվության աճին նպաստել է Գյուղատնտեսության 
նախարարության՝ հատուկ թակարդների միջոցով լոլիկի 
եւ կարտոֆիլի ուտիճի խնդիրների լուծումը։ «Ծրագիրը 
կշարունակի նաեւ այս տարի»,- հավելեց Գալստյանը։ 
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Արևմտյան Հայաստան 
 

Մուշում ջնջվում է հայկական հետքը 

 
Մշո Քալե թաղամասում գտնվող 1600-ամյա հայկական 
գերեզմանատունն ավերակի է վերածվել` գանձագողերի 
եւ բարձիթողի վիճակի հետեւանքով: 
Ինչպես տեղեկացնում է Akunq.net-ը, 1915 թ. առաջ 
հայերի կողմից հոծ բնակեցված Մուշում էին գտնվում 
299 եկեղեցի, 94 վանք, 53 ուխտավայր եւ 135 դպրոց, 
որում ուսանում էին 5,669 սաներ: Տարոնի/Մուշի հայերի 
համերաշխության, սոցիալական եւ զբոսաշրջության 
միության նախագահ Հայրեթթին Ասլանը, ուշադրություն 
հրավիրելով այն փաստի վրա, որ թուրքական 
պետության գիտակցաբար վարած քաղաքականության 

միջոցով ցանկանում են սույն շրջանում վերացնել 
հայկական պատմությունը, ընդգծեց, որ ջնջվում է նաեւ 
քաղաքի պատմական հիշողությունը: 
Ասլանը հայտնելով, որ գերեզմանատունն ունի 1600 
տարվա պատմություն, նշեց, թե մի ամբողջ ժողովրդի 
պատմություն կանգնած է վերանալու վտանգին դեմ-
հանդիման: 
Նա շեշտելով, որ հայկական այբուբենը գրվել է հենց 
Մուշ քաղաքում, հայտնեց, որ գանձագողերը եւս մեծ 
վնաս են հասցնում գերեզմանոցներին: 
Ասլանը նաեւ ընդգծելով, որ «հայերի կոտորածից առաջ 
քրդերն ու հայերը խաղաղ են ապրել այս քաղաքում», 
ասաց. «Եթե ցանկանում ենք խաղաղության, սիրո եւ 
հարգանքի մթնոլորտում ապրել, ապա պետք է տեր 
կանգնեն հայկական պատմությանը»: 
Նա նաեւ հայտնեց, որ այստեղ առկա են նաեւ այլ 
հայկական հուշարձաններ, որոնք եւս վերանում են, եւ 
նշեց. «1915 թ. առաջ 100 հազար բնակչությամբ մի 
նահանգ եղած Մուշում լեռնոտ շրջաններում անգամ 
հայերի կողմից ենթակառուցվածքային համակարգեր 
էին ստեղծվել: Հիմա հայերի եկեղեցիները, վանքերը, 
դպրոցներն այնքան են ավիրվել, որ գրեթե վերացման 
եզրին են: Հարկավոր է, որ պետությունն ու 
քաղաքացիական-հասարակական 
կազմակերպությունները նրբազգաց լինեն այս հարցի 
նկատմամբ: Անհետանում է հազարամյա պատմություն: 
Եթե սույն կառույցներն ավիրվելու փոխարեն 
վերանորոգվեն, ապա աշխարհի չորս ծագերից 
այցելուներ կգան Մուշ, եւ տնտեսական զարգացման 
հետ մեկտեղ` կպահպանվի քաղաքի ինքնությունը»: 
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Կարսում հայերի որսի մասին հայտարարած 

թուրք ազգայնականը ճնշումների տակ 
հրաժարվել է իր խոսքերից 

 

 
Ներկայում Թուրքիայի տարածքում գտնվող հայոց 
նախկին մայրաքաղաք Անիում Տիգրան Համասյանի 
համերգից հետո խիստ անհանգստացած Կարսի 
ազգայնական «Իդեալիստական օջախներ»-ի նախագահ 
Թոլգա Ադըգյուզելի ռասիստական հայտարարությունը 
մեծ արձագանք է գտել Կարսում։ 
Ինչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական «Ակոս»-
ը, ռասիստ-ազգայնամոլ Թոլգա Ադըգյուզելի 
հայտարարությունից հետո նրա դեմ խիստ 
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հայտարարությունները ստիպել են նրան փորձել 
հրաժարվել իր խոսքերից։ Նա հայտարարել էր, թե իր 
խոսքերը սխալ են հասկացվել։ 
Ռասիստ գործչի հայտարարությունից հետո 
քննադատական հայտարարությամբ էր հանդես եկել 
«Ժողովրդա-հանրապետական» (CHP) կուսակցության 
Կարսի նահանգային գրասենյակի նախագահ Օզֆեր 
Քոչաքը՝ շեշտելով, որ իրավապահները պետք է 
անմիջապես Ադըգյուզելի նկատմամբ հետաքննություն 
սկսեն։ «Ադըգյուզելը սպառնացել է հայերին եւ 
քրիստոնյաների հանդեպ ատելություն սերմանող 
հայտարարություն արել, որը քրեորեն հետապնդելի է»,-
ասել է Օզֆեր Քոչաքը։ 
Ազգայնամոլ գործչի հայտարարությանն արձագանքել  
նաեւ Կարսի նախկին քաղաքապետ Նայիֆ 
Ալիվեյօղլուն՝ շեշտելով, որ քննադատում է նման 
ռասիստական հայտարարությունը։ 
Այս հայտարարությանը արձագանքել է նաեւ 
«Ազգայնական շարժում» կուսակցության 
փոխնախագահ Սեմիհ Յալչընը՝ շեշտելով, որ դա իրենց 
կուսակցության տեսակետը չէ, այլ անձնական կարծիք է 
եղել, ինչը հակասում է իրենց կուսակցության 
սկզբունքներին։ «Մեր կուսակցությունը չի կարող լինել 
այնպիսի հայտարարությունների հետ համակարծիք, 
որոնք կանհանգստացնեն մեր քաղաքացիներին։ Այդ 
հարցով մենք մեր կուսակցության ներսում միջոցներ 
կձեռնարկենք»,-ասել է ազգայնական գործիչը։ 
Նշենք, որ Անիում Տիգրան Համասյանի համերգից հետո 
Կարսի ազգայնական «Իդեալիստական օջախներ»-ի 
նախագահ Թոլգա Ադըգյուզելը մամուլի ասուլիսի 
ժամանակ հայտարարել էր, թե «այդ» հայերը 1915-ին 
հարյուրհազարավոր թուրքերի են «ցեղասպանության» 
ենթարկել եւ զարմանում է, թե հիմա ինչու են եկել 
համերգ տալիս, այն էլ քահանայի հագուստով։ «Թե մենք 
էլ Կարսի փողոցներում դուրս գա՞նք հայերի որսի»,-ասել 
էր ռասիստ գործիչը։ 
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Թուրքիայում հայ պատգամավորն առաջին 
կարեւոր հարցն է լուծել հայերի համար 

 
Թուրքիայի քրդական «Ժողովուրդների 
դեմոկրատական» (HDP) կուսակցության կողմից 
պատգամավոր ընտրված Գարո Փայլանը առաջին 
կարեւոր հարցն է լուծել Թուրքիայում ապրող հայերի 
համար։ 

Ինչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական «Ակոս»-
ը, Թուրքիայի խորհրդարանի պատգամավոր Գարո 
Փայլանը խորհրդարանի նստաշրջանի բացման 
ժամանակ հանդիպել է Ազգային կրթության նախարար 
Նաբի Ավջըի հետ եւ բարձրացրել ագային 
փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին առանց 
էթնիկ կոդավորման ազգային փոքրամասնությունների 
ներկայացուցիչների երեխաներին դպրոցներ ընդունելու 
հարցը։ 
Գարո Փայլանը նախարարին հայտնել է, որ առանց այդ 
ծածկագրերի դպրոց ընդունվելու համար նոր 
օրենսդրական նախագծի կարիք չկա եւ միայն որոշում 
ընդունելը բավարար է։ 
Այս հանդիպումից հետո Ազգային կրթության 
նախարարը համապատասխան որոշում է կայացրել, 
ըստ որի, ազգային փոքրամասնությունների 
ներկայացուցիչների երեխաները ազգային 
փոքրամասնություններին պատկանող դպրոցներ 
կընդունվեն միայն տնօրենին դիմելով։ 
Նշենք, որ 2 տարի առաջ հայտնի էր դարձել, որ 
Թուրքիայի հանրապետության ստեղծումից ի վեր, 
հայերը կրում են գաղտնի ծածկագրեր։ Դա հայտնի էր 
դարձել, երբ Ստամբուլում արմատներին վերադարձած 
հայ ընտանիքի երեխային չէին ընդունել հայկական 
դպրոց՝ շեշտելով, թե հայերը կրում են 2 ծածկագիրը, իսկ 
այդ երեխան չուներ ծածկագիր։ 
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Աշխատում են Անին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 

Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ 
ճանաչելու շուրջ 

 

 
 
Աշխատանքներ են տարվում ժամանակակից Թուրքիայի 
Կարս նահանգում գտնվող հնագույն Անի քաղաքի 
ավերակները ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային 
ժառանգության օբյեկտ ճանաչելու ուղղությամբ: Այս 
մասին գրում է թուրքական «Hürriyet Daily 
News» պարբերականը: 
Կարսի մշակույթի եւ տուրիզմի հարցերի վարչության 
պաշտոնյա Հաքան Դողանայն ասել է, որ այդ դեպքում 
Անին կդառնա 16-րդ օբյեկտը Թուրքիայում, որը 
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ներառված կլինի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային 
ժառանգության ցանկում: 
«Նախարարությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին դիմել է փետրվարի 
15-ին՝ մանրամասն հաշվետվություն ներկայացնելով 
Անիի ավերակների մասին, եւ մենք հիմա 
ժամանակավոր ցանկում ենք: Աշխատանքներ են 
տարվում՝ այն մշտական ցուցակում ընդգրկելու 
համար»,- ասել է պաշտոնյան՝ հավելելով, որ 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից խումբ կայցելի Կարս՝ վերջնական 
որոշում կայացնելու համար: 
Նշենք, որ Անին միջնադարյան հայկական 
թագավորության մայրաքաղաքն էր, որի սահմաններում 
ընդգրկված էին նաեւ ժամանակակից Հայաստանի մի 
զգալի մասն ու ժամանակակից Թուրքիայի արեւելքը: 
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Թուրքիայում Քղի գավառի հայկական Սուրբ 
Գեւորգ եկեղեցին վերականգնելու որոշում է 

կայացվել 
 

 
 
Թուրքիայի իշխանությունները Բինգյոլ նահանգի Քղի 
գավառի Չանաքչը գյուղի Սուրբ Գեւորգ հայկական 
եկեղեցին վերականգնելու որոշում են կայացրել: 
Ինչպես տեղեկացնում է Akunq.net-ը,  Բինգյոլի 
նահանգապետարանի գրավոր հայտարարության մեջ 
նշվում է, որ Բինգյոլի ամենահին բնակավայրերից մեկը 
եղող Քղիում գտնվող Չանաքչը գյուղի եկեղեցին կարճ 
ժամանակահատվածում վերականգնվելու է` Էրզրումի 
(Կարին-Ակունքի խմբ.) Մշակութային եւ բնական 
հարստությունների պահպանման շրջանային խորհրդի 
որոշմամբ: 
Վերջնականապես քանդվելու վտանգի տակ գտնվող 250 
տարվա Սուրբ Գեւորգ եկեղեցին գրեթե ավերակ 
վիճակում էր: Չանաքչը գյուղի գյուղապետ Մեհմեդ 
Ասալը, շեշտելով սույն եկեղեցին շտապ վերականգնելու 
անհրաժեշտության մասին, նահանգապետարանին 
հայտնել էր, որ այն, չվերանորոգվելու դեպքում, կարող է 
վնաս հասցնել նաեւ շրջակա տներին: 

Գյուղապետ Մեհմեդ Ասալի մտահոգությունը հաշվի 
առած Բինգյոլի նահանգապետարանը խնդրի մասին 
հաղորդել էր Էրզրումի Մշակութային եւ բնական 
հարստությունների պահպանման շրջանային 
խորհրդին: Վերջինս էլ եկեղեցին վերականգնելու 
որոշում է կայացրել: 
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Թուրքիայում հայերի հետքերը փնտրող` BBC–
ի հայ եւ թուրք լրագրողները համատեղ ֆիլմ են 

նկարահանել 
 

 
 
Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնում այսօր` 
հուլիսի 22–ին, կայացավ BBC-ի լրագրող Լարա 
Պետրոսյանի նկարահանած «Հիշելով հայկական 
ջարդերը» (Remembering the Armenian Massacres) 
վավերագրական ֆիլմի ցուցադրությունը։ 
Ցեղասպանության 100–ամյակին նվիրված ֆիլմն այս 
տարվա ապրիլի 24-ին հեռարձակվել էր BBC WORLD 
NEWS, BBC NEWS CHANNEL, BBC PERSIAN TV 
հեռուստաալիքներով։  Այն նաև ներբեռնվել է BBC-ի 
թուրքական ծառայության յութուբյան էջում։ 
Ֆիլմում  Լարա Պետրոսյանը այցելում է Թուրքիա և 
փորձում Արևմտյան Հայաստանի նախկին հայաշատ 
քաղաքներում գտնել 100 տարի առաջ այստեղ ապրած 
հայերի հետքերը։ 
Լարա Պետրոսյանին միանում է «BBC Թուրքիա»-ի 
լրագրող Ռենջին Արսլանը, որին նույնպես հուզում է այն 
հարցը, թե իրականում ինչ է կատարվել  հարյուր տարի 
առաջ իր երկրում ապրող հայերի հետ։ Ֆիլմում 
անդրադարձ է կատարվում նաև իսլամացած հայերին, 
ովքեր դեռևս ֆիզիկական վտանգից խուսափելու համար 
թաքցնում են, որ իրենց նախնիները հայեր են եղել։ Բացի 
Էսկիշեիր քաղաքից, որտեղ կատարվել են ֆիլմի 
հիմնական նկարահանումները, լրագրողներն աշխատել 
են նաև Վանում, Մուշում, Ստամբուլում և Արարատ 
լեռան ստորոտին։ Ֆիլմը նախապատրաստվել և 
նկարահանվել է յոթ շաբաթում։ 
Ֆիլմը անգլերեն է, սակայն հեղինակը պլանավորում է 
այն թարգմանել նաև հայերեն։ 
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Թուրքիայում Խցկոնք համալիրի վերջին 
եկեղեցին եւս փլուզման եզրին է 

 

 
 
Կարս նահանգի Տեկոր գավառում գտնվող 5 
եկեղեցիներից կազմված Խցկոնք համալիրը թողնվել է 
ճակատագրի քմահաճույքին: Տեկորից 5 կմ 
հեռավորության վրա գտնվող սույն 5 եկեղեցիներից 
միակ կանգուն մնացածը` Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, եւս 
անհետ կորչելու վտանգի տակ է: 
Ինչպես տեղեկացնում է Akunq.net-ը, Խցկոնքի Սուրբ 
Սարգիս եկեղեցին, միջոցներ չձեռնակվելու 
պարագայում, կարճ ժամանակ անց վերջնականապես 
կվերանա` մյուս 4 եկեղեցիների նման: Գրեթե ախոռի 
վերածված այս եկեղեցու պատերը փլված են, իսկ 
քարերը` քանդված ու տարված տեղի բնակիչների 
կողմից, որոշ հատվածներն էլ` ավիրված գանձ 
որոնողների կողմից: 
Տեկորում գտնվող այդ 5 եկեղեցիները հետևյալն են` 
Սուրբ Կարապետ, Սուրբ Աստվածածին, Սուրբ 
Ստեփանոս, Սուրբ Գրիգոր և Սուրբ Սարգիս: Այս 5 
եկեղեցիներն ընդգրկող վանական համալիրը լքվել էր 
13-րդ դարում` մոնղոլների արշավանքներից հետո: 
1878 թ., երբ Կարսի մարզն անցել էր ռուսական 
տիրապետության տակ, վանական համալիրը 
վերանորոգվել էր և վերաբացվել: 

Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am 
 

Կուբանի ղեկավարի պաշտոնի համար 
կպայքարի նաեւ Միխայիլ Աբրահամյանը 

 
Կրասնոդարի երկրամասի նահանգապետի պաշտոնի 
համար 6 թեկնածու գրանցման համար անհրաժեշտ 
փաստաթղթեր է ներկայացրել: 
Ընտրական հանձնաժողովից ՏԱՍՍ-ին տեղեկացրել են, 
որ փաստաթղթեր են ներկայացրել ՌԴԿՊ-ի 
տարածաշրջանային ղեկավար Նիկոլայ Օսադչին, 

«Սոցիալական պաշտպանության կուսակցության» 
նախագահ Վիկտոր Պոնոմարյովը, «Արդար 
Ռուսաստան»-ի մասնաճյուղի ղեկավար Անդրեյ 
Ռուդենկոն, ՌԼԲԿ-ի տարածաշրջանային բաժանմունքի 
համակարգողի պաշտոնակատար Սերգեյ Ֆիսյուկը, 
ինչպես նաեւ «Ռուսաստանի կոմունիստներ»-ից 
Միխայիլ Աբրահամյանը: Առաջինը փաստաթղթերը 
ներկայացրել եւ արդեն գրանցվել է 
ԲենիամինԿոնդրատեւը: 
Կուբանի ղեկավարի պաշտոնի համար թեկնածուների 
փաստաթղթերի հանձնման վերջնաժամկետն 
ավարտվում է հուլիսի 29-ին, մոսկովյան ժամանակով 
18:00-ին: 
Նահանգապետի ընտրությունները նախանշված են 
սեպտեմբերի 13-ին: Կուբանի ղեկավարի նախորդ՝ 2004 
թվականին կայացած ընտրություններում ձայների 84%-
ով հաղթել էր Ալեքսանդր Տկաչովը: Ապրիլին նա ՌԴ 
գյուղատնտեսության նախարար է նշանակվել: 
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Վանից ոչ հեռու 2700 տարեկան ուրարտական 
ամրոց են գտել 

 

 
 
Ժամանակակից Թուրքիայի Վան նահանգի տարածքում 
2700 տարի առաջ կառուցված ուրարտական ամրոցի 
պատեր են հայտնաբերել: Այս մասին գրում է Anatolia 
Turk News-ը: 
Վանից 38 կմ հեռավորությամբ՝ Այանիս տեղանքում 
հնագիտական պեղումները սկսվել են դեռեւս 1990 
թվականին: Այս տարի հաջողվել է դուրս բերել ամրոցի 
ճակատամասի ամենագեղեցիկ հատվածները, ինչպես 
նաեւ տաճարի մասը: 
Հնագետների խմբի ղեկավար Մեհմետ Իշիկլիի խոսքով, 
ամրոցն ավերվել է երկրաշարժի հետեւանքով, ինչին 
նաեւ հրդեհ է հետեւել: 
«Դա մեզ շատ զարմացրեց, քանի որ ամրոցի պատերն 
ավերվել էին ուժեղ երկրաշարժի հետեւանքով, որը 
ճարտարապետական կերպարի վրա չեն ազդել: Խոսքը 
2011 թվականին Վանում գրանցված 7.2 բալ 
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ուժգնությամբ երկրաշարժի մասին է»,- նշել է 
գիտնականը: 
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Սփյուռք 

 
Թուրքիայից Քոբանի ներխուժած 

իսլամիստները հային սպանել են որդու աչքի 
առջեւ 

 
Վերջին ամիսներին իսլամիստներից ազատագրված 
Սիրիայի Քոբանի քաղաք վերադարձած խաղաղ 
բնակչության մեջ են եղել ազգությամբ հայ Հովսեփ 
Թոմասյանն ու որդին, սակայն Թուրքիայի տարածքից 
Քոբանի ներխուժած իսլամիստները երեխայի աչքի 
առաջ սպանել են հորը։ 
Թուրքական Radikal-ի թղթակիցը զրուցել է Սիրիայի հետ 
սահմանակից Թուրքիայում գտնվող փախստականների 
ճամբարում գտնվող եւ ամիսներ իսլամիստների 
հարձակման ժամանակ Քոբանիից հեռացած Հակոբ 
Թոմասյանի հետ։ 
Հակոբ Թոմասյանը պատմել է, որ «Իսլամական 
պետության» ահաբեկիչների հարձակման հետեւանքով 
իրենք 9 ամիս առաջ մյուս բնակիչների հետ լքել են 
Քոբանին։ 
«Սակայն Քոբանին ազատագրելուց ամիսներ անց 
որոշեցինք վերադառալ Քոբանի։ Իսլամիստների վերջին 
հարձակումից առաջ եղբայրս որոշեց գնալ տան ու 
խանութի վիճակը տեսնել։ Խանութի մոտ իսլամիստները 
եղբորս սպանել են որդու աչքի առջեւ»,-ասել է Հակոբ 
Թոմասյանը։ 
Հոր սպանության ականատես Արամը պատմել է, որ 
հայրը ասել էր, որ գնում է խանութի վիճակը նայի։ Շատ 
չանցած ես էլ որոշեցի գնալ խանութ։ Երբ հասա 
խանութի մոտ, 4 հոգի զինված կանգնած էին հորս 
դիմաց։ Նրանցից մեկը զենքը պահեց հորս ուղղությամբ 
եւ կրակեց։ Հայրս ընկավ, արյունը հոսում էր նրա սրտից։ 
Չնայած այդ վիճակին, հայրս բղավեց. «Որդիս, փախիր, 
սրանք իսլամիստներն են։ Եթե ես չփախնեի, ես էլ 
կսպանվեի։ Հայրս թաղվել է Քոբանիում»,-ասել է Արամը։ 
Նշենք, որ հունիսի 25-ին «Իսլամական պետություն» 
ահաբեկչական խմբավորման մոտ 100 զինյալներ փոքր 

ջոկատներով մտել են Քոբանի եւ միավորվելով սկսել են 
խաղաղ բնակչության կոտորած իրականացնել։ 
Ականատեսների վկայությամբ՝ իսլամիստների որոշ 
խմբեր Քոբանի են մտել Թուրքիայից։ 
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Թուրքիայում հայ պատգամավորներին 
համերաշխություն են հայտնել թուրք 

մտավորականները 

 
Վերջին օրերին Թուրքիայում ազգայնամոլական 
շրջանակների կողմից հայ պատգամավորների եւ հայ 
արվեստագետների նկատմամբ վիրավորական եւ 
ռասիստական հայտարարություններին դեմ են դուրս 
եկել թուրք առաջադեմ մտավորականները: 
Թուրքական Gercekgundem կայքի փոխանցմամբ՝ 
«Անկարայի մտքի ազատության» նախաձեռնության 
կողմից հայտարարություն է տարածվել, որ խիստ 
քննադատություն է հնչեցվել վերջին շրջանում 
«Ազգայնական շարժում» կուսակցության մի շարք 
քաղաքապետերի կողմից հայ պատգամավորների եւ 
համերգներով Թուրքիա մեկնած հայ երաժիշտ Տիգրան 
Համասյանի հասցեին վիրավորական ու սպառնալից 
հայտարարությունների կապակցությամբ: 
«Անկարայի մտքի ազատության» նախաձեռնության 
կողմից արված հայտարարության տակ ստորագրել են 
մոտ երկու հարյուր թուրք մտավորական, արվեստագետ, 
իրավաբան եւ քաղաքական գործիչ: 
Նշենք, որ «Ազգայնական շարժում» կուսակցության 
անդամ, Ադանայի քաղաքապետը վիրավորել էր 
խորհրդարան մտած հայ պատգամավորներին՝ 
փորձելով խաղարկել Թուրքիայում հասարակաց տների 
ցանցերի նախկին սեփականատեր Մաթիլդա 
Մանուկյանի անունը, իսկ Կարսի քաղաքապետը խիստ 
կատաղել էր այն հանգամանքից, որ հայ երաժիշտը 
Անիում համերգով է հանդես եկել: 
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Էրդողանին երբեք չեմ ներելու հայերին 
վիրավորելու համար. Թուրքիայի հայ կին 

պատգամավոր 
Երկար տարիներ անց առաջին անգամ Թուրքիայի 
խորհրդարան անցած հայ կին պատգամավոր Սելինա 
Դողանը հայտարարել է, թե երբեք չի ներելու նախագահ 
Էրդողանին՝ «Կներեք, ինձ նույնիսկ հայ են ասել» 
բառերի համար: 
Թուրքական Sozcu պարբերականի հետ զրույցում 
ընդդիմադիր «Ժողովրդա-հանրապետական» 
կուսակցության կողմից պատգամավոր ընտրված 
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Սելինա Դողանը հայտարարել է, թե ինքը աշխատելու ոչ 
միայն հայերի, այլեւ ազգային փոքրամասնությունների 
մյուս ներկայացուցիչների համար: 

 

 
Սելինա Դողանը նշել է, թե Թուրքիայի համար լրջագույն 
խնդիրներից է այլատյացությունն ու ազգային 
փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների հանդեպ 
խտրականությունը: 
Անդրադառնալով նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի 
կողմից հայերի նկատմամբ վիրավորական 
արտահայտություններին, Սելինա Դողանը շեշտել է. 
«Երբ հանդիպեմ Էրդողանին, ասելու եմ. «Կներեք, ես 
հայ եմ» : Ես Էրդողանի՝ «Կներեք, բայց ինձ նույնիսկ հայ 
են ասել» արտահայտության համար երբեք չեմ ներելու 
նրան»,-ասել է Սելինա Դողանը: 
Նշենք, որ հայուհին ծնվել է 1977-ին, Ստամբուլում: 
Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա: Աշխատում է 
փաստաբանական գրասենյակում: Հայերենից եւ 
թուրքերենից բացի տիրապետում է նաեւ անգլերենին եւ 
ֆրանսերենին: 
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Թուրքիայի հայ պատգամավորը դատի է տալու 

հայերին թիրախ դարձրած ազգայնամոլ 
գործչին 

 

 
 
Թուրքիայի քրդական «Ժողովուրդների 
դեմոկրատական» (HDP) կուսակցության կողմից 
պատգամավոր ընտրված Գարո Փայլանը խորհրդարանի 
օրակարգ է տեղափոխվել վերջին օրերին հայերին եւ այլ 
ազգային ու սեռական փոքրամասնություններին թիրախ 
դարձնելու փորձերը: 

Ինչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական «Ակոս»-
ը, խորհրդարանում կազմակերպված մամուլի ասուլիսի 
ժամանակ Գարո Փայլանը հայտնել է, որ վերջին 15 օրում 
Թուրքիայում ռասիստական եւ ատելություն սերմանող 
հայտարարությունների հետ կապված իրավապահ 
մարմինները որեւէ քայլ չեն ձեռնարկել` հիշեցնելով 
Տիգրան Համասյանի համերգից հետո ազգայնականների 
տխրահռչակ հայտարարությունը եւ Ադանայի 
քաղաքապետի հայտարարությունը խորհրդարան 
անցած երեք հայ պատգամավորների հետ կապված: 
Գարո Փայլանը հայտարարել է, թե պատրաստվում է 
դատական հայց ներկայացնել ազգայնամոլական 
«Իդեալիստական օջախներ»-ի Կարսի կառույցի 
ղեկավար Թոլգա Ադըգյուզելի նկատմամբ, ով ուղղակի 
թիրախ է դարձրել հայերին` ասելով. «Հիմա Կարսի 
փողոցներում հայերի որսի դուրս գա՞նք»: 
«Ատելություն սերմանող եւ հետագայում հանցանքների 
հիմք հանդիսացող հայտարարությունների հետ 
կապված կոչ եմ անում դատախազությանը միջոցներ 
ձեռնարկել»,-ասել է հայ պատգամավորը: 
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Ստամբուլի օպերայի եւ բալետի թատրոնի 
տնօրեն է նշանակվել Գեւորգ Դավիթյանը 

 

 
 
Ստամբուլի օպերայի եւ բալետի թատրոնի երգչախմբի 
ղեկավար Գեւորգ Դավիթյանը նշանակվել է Օպերայի եւ 
բալետի թատրոնի տնօրեն։ 
Ինչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական «Ակոս»-
ը, Գեւորգ Դավիթյանը նշանակվել է Օպերայի եւ բալետի 
թատրոնի տնօրեն, երբ նախկին տնօրենը տարիքի 
պատճառով անցել է թոշակի։ 
Գեւորգ Դավիթյանը ծնվել է 1968-ին, Ստամբուլում։ 1996-
ին ավարտել է Սինան ճարտարապետի անվան 
համալսարանին կից կոնսերվատորիայի օպերայի 
բաժինը։ 
1998-ին հաջող հանձնել է քննությունները եւ ընդունվել 
Ստամբուլի օպերայի եւ բալետի թատրոնի երգչախմբում 
որպես մենակատար։ 
Որպես երգչախմբի ղեկավար եւ մենակատար 
համերգներով է հանդես եկել աշխարհի մի շարք 
քաղաքներում։                                          Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am 



 

 

ÈàôÚê # 201  Հուլիս,  2015 Ã.  էջ 20 

Լույս Ամսագիր 
 

Ստամբուլում վերաբացվելու է Քարթալի Սուրբ 
Նշան եկեղեցին 

 

 
 
Ստամբուլի Քարթալի թաղամասում գտնվող Սուրբ 
Նշան եկեղեցին վերանորոգումից հետո օգոստոսի 8-ին 
կբացի իր դռները հավատացյալների առջեւ։ 
Թուրքիայի Հայոց պատրիարքության կայքի փոխանց-
մամբ,  նման որոշում էր կայացվել հուլիսի 3-ին՝ 
եկեղեցու թաղային խորհրդի եւ պատրիարքական 
փոխանորդ Արամ արք. Աթեշյանի հանդիպմանը։ 
Քաղաքից բավական հեռու գտնվող եկեղեցին շուրջ 
երկու տարի փակ էր վերանորոգման պատճառով։ 
Հանդիպման ընթացքում ատենապետ Հովհաննես 
Սահակօղլուն եւ նրա ընկերները պատմել են, որ 
եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքները ավարտին են 
հասել, եւ Արամ արքեպիսկոպոսին հրավիրել են 
բացմանը։  
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Հայ կաթողիկե եկեղեցին նոր պատրիարք ունի 

 
Գրիգոր Գաբրոյանը, ով մինչեւ 2013թ. ապրիլը 
Ֆրանսիայի հայ կաթոլիկների եպիսկոպոսն էր, ընտրվել 
է Հայ կաթողիկե եկեղեցու պատրիարքի պաշտոնում՝ 
փոխարինելով վախճանված Ներսես Պետրոս 19-րդին: 
Այս մասին հայտնում է հայ-ֆրանսիական Nouvelles 
d'Arménie ամսագիրը: 
Ավելի վաղ NEWS.am –ը հայտնել էր, որ Լիբանանի հայ 
կաթողիկե պատրիարքարանի նստավայրում՝ Բզումարի 
վանքում, հայ կաթոլիկ եպիսկոպոսների սինոդ է 
հրավիրվել՝ հունիսի 25-ին վախճանված Ներսես Պետրոս 
Թարմունի 19-րդին փոխանորդ ընտրելու համար։ 
Սինոդի ղեկավարն է եղել  Փարիզի Սուրբ Խաչի թեմի 
պատվավոր նախագահ եպիսկոպոս Գրիգոր 
Գաբրոյանը: 
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Independent. Ցեղասպանության 100-ամյակի 
կապակցությամբ Սուրբ Ղազարը մեծ 

կարեւորություն է ստանում 
 

 
 
Բրիտանական TheIndependent թերթի ճանապարհորդու-
թյունների սյունակում հայկական սուրբ Ղազար կղզու 
մասին հոդված է լույս տեսել։ 
«Օսմանյան կայսրությունում Հայոց ցեղասպանության 
100-ամյակի կապակցությամբ Սուրբ Ղազար կղզին 
հատուկ նշանակություն է ստանում։ Բորոտներով 
բնակեցված կղզին նվիրվել էր հայ Մխիթար 
վանականին, որը հալածանքների պատճառով փախել էր 
Կոստանդնուպոլսից»,- ասված է հոդվածում։ 
Հաղորդվում է, որ անգամ Նապոլեոնը, որը վանքերի 
հանդեպ սեր չէր տածում, ապշած էր մնացել եւ փրկել էր 
կղզին ոչնչացումից։ Այսօր կղզում ապրում է 12 
գիտնական վանական եւ 5 վանական եղբայր, որոնց 
պահպանությանն է հանձնված 200 000 գիրք, 4.500 
հազվագյուտ ձեռագիր եւ էզոտերիկ գանձերի 
հավաքածուներ։ 
«Հայկական գանձերի թանգարանում կան հսկայական 
կտավներ, Բրոնզի դարին պատկանող մետաղական 
աշխատանքներ, մ.թ.ա. 1-ին դարի ոսկյա դրամներ, 
Հայաստանի Առաջին Հանրապետության տպագրության 
նմուշներ եւ 1366թ. կռած՝ Կիլիկյան Հայաստանի Լեւոն 6-
րդ Լուսինյան թագավորի թուրը»,- պատմում է 
հեղինակը։ 
Հոդվածում նշվում է, որ վանքի հոգին պահվում է 3 
գրադարաններում՝ հիասքանչ մոնումենտալ 
գրադարանից, որի գրադարակներում հազվագյուտ 
եվրոպական հատորներ են պահվում, Բայրոնի 
սենյակով մինչեւ ձեռագրերի կլոր սրահը, որտեղ 
պահվում է աշխարհում ամենակարեւոր հայկական 
ձեռագրերի հավաքածուներից մեկը, այդ թվում՝ 862թ. 
գրված Աստվածաշունչը։ Գրադարանում պահվում են 
նաեւ վաղ հայերեն թարգմանություններ, օրինակ, Փիլոն 
Ալեքսանդրիացու, Հեսեոդոսի եւ Հովհաննես 
Ոսկեբերանի ստեղծագործությունները, որոնց 
բնօրինակները չեն պահպանվել, սակայն 
վանականները, դրանք թարգմանելով լատիներեն, 
այդպիսով նոր կյանք հաղորդել այդ գործերին։ 
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Միջազգային 
 

Լորդ Էլթոն. Ինչ է մեզ այսօր սովորեցնում 
հայոց ցեղասպանությունը 

 

 
 

Մեծ Բրիտանիայի Լորդերի պալատում քննարկումներ 
տեղի կունենան, որոնց թեման կլինի Մարդու 
իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 18-րդ 
հոդվածը, որը վերաբերում է մտքի, խղճի ու կրոնի 
ազատությանը, որոնք այսօր աշխարհում ոտնահարվում 
են ամեն քայլափոխի: 
 
Մեծ Բրիտանիայի Լորդերի պալատի անդամ Դեւիդ 
Էլթոնն իր բլոգում գրել է, որ քրիստոնյաների 
հետապնդումներն այսօր շարունակվում է ամբողջ 
աշխարհում եւ պետք է հիշել, թե ինչ է մեզ սովորեցնում 
Հայոց ցեղասպանությունը: 
 
Նրա խոսքով, քրիստոնյաների պարբերաբար 
հետապնդումները նոր երեւույթ չեն: Հռոմեական 
կայսրության ժամանակներում քրիստոնյաներին 
մահապատժի էին ենթարկում, արշավներ էին 
կազմակերպվում քրիստոնյա հայերի դեմ, նաեւ 
Նամիբիայի քրիստոնյաների դեմ (վերջին երկուսը 
հեղինակը համարում է 20-րդ դարում քրիստոնյաների 
դեմ իրագործված ցեղասպանություն): 
 
Լորդերի պալատի անդամը հիշեցնում է, որ Հայաստանը 
քրիստոնեություն է ընդունել դեռեւս 4-րդ դարում եւ 
արդեն այն ժամանակ հայերը թիրախ են դարձել 
Հռոմեական կայսրությունում: Նույն հարձակումները 
շարունակվել են նաեւ 600 տարի անց: 
 
Բացի այդ, լորդ Էլթոնը նշում է, որ հենց Հայոց 
ցեղասպանությունն ու Ֆրանց Վերֆելի «Մուսա լեռան 40 
օրը» պատմավեպը կարող են շատ բան սովորեցնել 
այսօր, երբ քրիստոնյաների հետապնդումները 
շարունակվում են ողջ աշխարհով մեկ: 
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«Խոստումը». Ցեղասպանության մասին ֆիլմ 
նկարահանելու Քըրքորյանի երազանքը 

կիրականանա 

 
«Tracinda» կորպորացիան, որը պատկանում էր վերջերս 
մահացած հայտնի հայ մեծահարուստ Քըրք 
Քըրքորյանին, «Survival Pictures» անվանումով 
պրոդյուսերական կենտրոն է ստեղծել, որի առաջին 
ձեռնարկը լինելու է Հայոց ցեղասպանության 
վերաբերյալ «Խոստումը» վերնագրով ֆիլմի 
նկարահանումը: Գլխավոր դերում հանդես է գալու 
Քրիստիան Բեյլը: Այս մասին գրում է «Asbarez»-ը՝ 
վկայակոչելով «Variety»-ն: 
 
Քըրքորյանի բազմամյա փաստաբան եւ խոսնակ 
Փաթրիսիա Գլեյզերը նշել է, որ «Survival Pictures» 
ընկերությունը ծնվել է Քըրք Քըրքորյանը անկոտրում 
կամքի արդյունքում՝ միջազգային հանրությանը 
ներկայացնել ներշնչող մարդկային պատմություններ: 
«Խոստումը» հրաշալի սիրո պատմություն է, որ դռներ 
պիտի բացի մարդկային իրավունքների 
պաշտպանության գործում: Այս ֆիլմը գալիս է 
իրականացնելու Քըրք ՔըրՔորյանի երկարամյա երազը. 
ինքը մեծ բավարարությամբ անձնապես փարված էր 
ֆիլմի նախապատրաստական եւ դերասանների 
ընտրության գործին»,-ասել է Գլեյզերը: 
 
«Variety»-ի փոխանցմամբ, «Survival Pictures»-ը 
ներկայացնելու է «մարդկային ոգու անշեջ կրակի, 
մարդկային դիմադրողականության պատումներ»: 
 
«Խոստումը» ֆիլմի ծախսերը հոգալու է «Survival 
Pictures» ընկերությունը՝ տնօրինությամբ Էրիք 
Էսրայելյանի եւ Էնթոնի Մանտեքիսի: «Հոթել Ռուանդա» 
ֆիլմի բեմադրիչ Թերի Ջորջի եւ Ռաբին Սուքորթի 
կողմից գրված պատմությունն սկսվում է Օսմանյան 
կայսրության մայրամուտի օրերին: Աշնանը ծրագրված 
նկարահանումները պիտի կատարվեն 
Պորտուգալիայում եւ Կանարյան կղիզիներում: 
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Հասարակական 
 

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՄ 
Վահրամ Հովյան  

«Նորավանք» ԳԿՀ Հայագիտական կենտրոնի փորձագետ 
 
Հայրենիք-Սփյուռք կապերի կարևոր ոլորտներից է 
գիտությունը։ Կրիտիկական այս ենթակառուցվածքը 
կոչված է ապահովելու յուրաքանչյուր երկրի 
զարգացումը։ Առանց զարգացման՝ ցանկացած երկիր 
դատապարտված է լճացման և «գաղութացման» հզոր 
պետությունների կողմից։ Խոսքն առավել ևս վերաբերում 
է Հայաստանին, որն ունի սահմանափակ տարածք, 
սահմանափակ բնական հարստություններ, 
անբարենպաստ աշխարհագրական դիրք (նկատի 
ունենք դեպի ծով ելքի բացակայությունը), 
անբարենպաստ քաղաքական միջավայր 
(շրջափակվածությունը Թուրքիայի և Ադրբեջանի 
կողմից)։ 
Հարկ է նշել, որ Խորհրդային Միության անկումից հետո 
տնտեսության, մշակույթի և հասարակական կյանքի այլ 
ոլորտների հետ միասին ծանր հարված ստացավ նաև 
գիտությունը։ Դա պայմանավորված էր հետևյալ 
հիմնական հանգամանքներով. 
1. Գիտության ոլորտի ֆինանսավորման կտրուկ 
անկում։ Ընդհանուր տնտեսական ճգնաժամը հանգեցրեց 
նաև պետության կողմից գիտության ոլորտի 
հատկացումների կտրուկ նվազմանը։ Եթե խորհրդային 
տարիներին Հայաստանում գիտության ոլորտին 
հատկացվող գումարը կազմում էր մոտ $600 մլն 
համարժեք գումար1, ապա այժմ այդ գումարը կազմում է 
մոտ $25 մլն2։ 
2. Գիտատար արդյունաբերության քայքայում։  
Ընդհանուր տնտեսական անկման համապատկերում 
քայքայվեցին նաև գիտատար արդյունաբերության շատ 
ճյուղեր, փակվեցին բարձր տեխնոլոգիական շատ 
գործարաններ։ Արդյունքում՝ նվազեց այդ գիտատար 
արդյունաբերության ճյուղերի համար 
համապատասխան հետազոտությունների, ինչպես նաև 
տեխնոլոգիական գործարաններն անհրաժեշտ 
բարձրորակ կադրերով (ինժեներներ, ծրագրավորողներ 
և այլն) ապահովելու անհրաժեշտությունը։ 
3. «Ուղեղների արտահոսք»։ Գիտության ոլորտում 
նկատվող լճացման և կազմալուծման միտումները 
հանգեցրին նաև մեծ թվով գիտաշխատողների 
արտագաղթին։ Գիտության մեջ «ուղեղների արտահոսք» 
ասելով նկատի է առնվում նաև գիտաշխատողների 
մասնագիտական գործունեությունը դադարեցնելը և այլ 
բնույթի գործունեությամբ զբաղվելը։ 
4. Նախկին խորհրդային երկրների հետ գիտական 
կապերի խզումը։ Նախկին խորհրդային երկրներն 
ինտեգրված էին ոչ միայն տնտեսապես, 
քաղաքականապես, ռազմապես, այլ նաև գիտության 

ոլորտում։ Հայաստանն իր ուրույն տեղն ուներ ԽՍՀՄ 
գիտության համակարգում և կոչված էր սպասարկելու 
այդ հսկա կայսրության պահանջները։ ԽՍՀՄ անկմամբ 
մի կողմից՝ խզվեցին գիտական կապերը նախկին 
խորհրդային մյուս հանրապետությունների հետ, մյուս 
կողմից՝ Հայաստանի գիտությունն այլևս չէր 
սպասարկում Խորհրդային Միության պահանջները և 
ստանձնում էր նոր առաքելություն՝ սպասարկել միայն 
Հայաստանի պահանջները։ Գիտության դերի և 
առաքելության այս կտրուկ փոփոխությունն էլ դարձավ 
ճգնաժամային երևույթների պատճառ։ Դրա 
հաղթահարման համար անհրաժեշտ է որոշակի 
ադապտացիոն շրջան՝ նոր իրողություններին 
հարմարվելու համար, որը դեռևս շարունակվում է։ 
Ծանր իրավիճակում հայտնված հայրենիքին Սփյուռքը 
զորավիգ կանգնեց ոչ միայն տնտեսական, սոցիալական, 
այլև գիտության բնագավառում, ինչի արժևորմանն էլ 
նվիրված է սույն հոդվածը։ Սփյուռքի ներդրումը 
Հայաստանի գիտության պահպանման և զարգացման 
գործում կարելի է դիտարկել երկու հարթությունների 
մեջ՝ մասնավոր ծրագրեր և ինստիտուցիոնալ 
մեխանիզմներ։ Մասնավոր ծրագրերը մեկանգամյա կամ 
անհատական փոքր ծրագրեր են՝ գիտության 
ասպարեզում այս կամ այն կոնկրետ խնդրի լուծման 
համար։ Ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները դրսևորվում 
են գիտության մեջ շարունակական գործունեություն 
իրականացնող կառույցների հիմնադրմամբ և 
գործառնությամբ՝ Հայաստանի գիտության 
պահպանմանն ու զարգացմանը հիմնարար և տևական 
նպաստ բերելու համար։ 
Մասնավոր ծրագրերը հիմնականում հանգում են 
հետևյալին. 
• Գիտական հիմնարկների շենքային պայմանները 
բարելավելու նպատակով իրականացվող 
վերանորոգչական աշխատանքներ 
• Գիտական հիմնարկներին հետազոտությունների և 
նորմալ գործառնության համար անհրաժեշտ 
սարքավորումներով (համակարգչային տեխնիկա, 
տարբեր սարքավորումներ) տրամադրում 
• Առանձին հետազոտությունների ֆինանսավորում 
• Հովանավորում առանձին հետազոտությունների 
արդյունքների հրատարակմանը և այլն։ 
Մասնավոր ծրագրերը բազմաթիվ են և շարունակվում են 
առ այսօր։ Մեծ է ինչպես սփյուռքյան կառույցների, 
այնպես էլ առանձին բարերարների ավանդը դրանց 
իրականացման գործում, որոնց, սակայն, չենք 
անդրադառնա։ 
Ավելի նպատակահարմար է կենտրոնանալ 
ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների վրա, որոնք, ինչպես 
արդեն նշվեց, կոչված են հիմնարար նպաստ բերելու 
Հայաստանի գիտական ենթակառուցվածքին։ 
Հայաստանի գիտության զարգացմանն աջակցելու 
համատեքստում Սփյուռքի կողմից ստեղծված 
ինստիտուցիոնալ կառույցները կարելի է բաժանել երկու 
մասի. 



 

 

ÈàôÚê # 201  Հուլիս,  2015 Ã.  էջ 23 

Լույս Ամսագիր 

1. գիտակրթական հաստատություններ 
2. գիտական հետազոտությունները կանոնավոր կերպով 
խրախուսող կառույցներ։ 
Հայաստանում Սփյուռքի կողմից գիտակրթական 
հաստատությունների հիմնման համատեքստում առ 
այսօր իրականացվել է երկու խոշոր նախագիծ։ Առաջինը 
1991թ. Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի, իսկ 
երկրորդը՝ 1993թ. Սևանի թերակղզում Վազգենյան 
հոգևոր դպրանոցի (Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն 
Ա-ի անվամբ) հիմնադրումն է։ Հարկ է նշել, որ նման 
խոշոր նախագծերի իրականացումը ենթադրում է լուրջ 
ֆինանսական միջոցներ, և պատահական չէ, որ այդ 
երկու հաստատություններն էլ հիմնվել են Սփյուռքի 
խոշոր բարեգործական կառույցի՝ Հայկական 
բարեգործական ընդհանուր միության միջոցներով։ 
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի3 հիմնադրմամբ, 
թերևս, նոր` արևմտյան գիտակրթական մշակույթն էր 
ներմուծվում Հայաստան, որը զգալիորեն նպաստեց 
այստեղ Խորհրդային Միության անկումից հետո նահանջ 
ապրող գիտակրթական համակարգի պահպանմանն ու 
զարգացմանը։ Համալսարանի հիմնադրմամբ երկրի 
գիտակրթական հաստատությունների միջև 
մրցակցությանը նոր թափ հաղորդվեց, ինչը լրացուցիչ 
խթան հանդիսացավ այդ ոլորտի լճացումը կանխելու և 
զարգացումն ապահովելու համար։ Մրցակցությունն 
ընթանում էր ոչ միայն և ոչ այնքան 
հանրապետությունում ավանդաբար գործող և 
նորաստեղծ գիտակրթական հաստատությունների 
(ինչպիսին էր, օրինակ, Հայաստանի ամերիկյան 
համալսարանը), այլև տարբեր գիտակրթական 
մոդելների (արևմտյան և խորհրդային) միջև։ 
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը, որը 
Կալիֆորնիայի համալսարանի Հայաստանի 
մասնաճյուղն է, սկզբնական շրջանում իրականացնում 
էր միայն մագիստրատուրայի ծրագրեր։ 2013 թվականից 
այն որոշ մասնագիտությունների գծով սկսել է 
իրականացնել նաև բակալավրիատի ծրագրեր։ Բուհի 
զարգացումը ենթադրում է ինչպես նոր կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների (ֆակուլտետներ և այլն) 
ստեղծում, այնպես էլ ուսումնական աստիճանների 
ընդլայնում` ասպիրանտուրայի հիմնում։ 
Հայաստանի ամերիկայն համալսարանի հիմնադրումն 
օրինակ եղավ հետագայում այստեղ օտարերկրյա այլ 
բուհերի հիմնադրման համար, ինչպիսիք են 
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանը, Հայ-
ռուսական (Սլավոնական) համալսարանը, Եվրոպական 
տարածաշրջանային ակադեմիան, Մոսկվայի պետական 
համալսարանի Երևանի մասնաճյուղը և այլն, ինչը 
խթանում է գիտակրթական ոլորտի զարգացումը մեր 
երկրում՝ բազմազան համալսարանների միջև 
մրցակցության գործոնի միջոցով։ 
Ինչ վերաբերում է Սևանի Վազգենյան հոգևոր 
դպրանոցին, ապա Մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնին 
պատկանող այս կառույցը հանրապետությունում 
հոգևոր (կրոնագիտական, աստվածաբանական) և 

հայագիտական ոլորտների գիտակրթական նշանավոր 
կառույցներից մեկն է և համայն հայության համար 
հոգևոր-եկեղեցական գործիչների պատրաստման 
դարբնոց4 է հանդիսանում։ 
Ինչ վերաբերում է գիտական հետազոտությունները 
կանոնավոր կերպով խրախուսող կառույցներին, ապա 
դրանցից ամենանշանավորը հանրապետության նախագահի 
մրցանակն է։ Այն «...շնորհվում է բնական և տեխնիկական 
գիտությունների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների, ֆիզիկայի, 
բժշկագիտության, արվեստի, գրականության, հումանիտար 
գիտությունների, մարդասիրական արժեքների տարածմանն 
ուղղված գործունեության և ծրագրերի բնագավառներում 
արժեքավոր գործեր և հայտնագործություններ կատարած 
հեղինակներին»5։ «Հանրապետության նախագահի մրցանակ» 
հաստատությունը հիմնվել է 2000թ. «Ռոբերտ Բողոսյան և 
որդիներ» հիմնադրամի կողմից։ Մրցանակաբաշխությունն 
անցկացվում է ամեն տարի՝ մրցութային հիմունքներով, և 
հաղթողները՝ Հայաստանի լավագույն գիտնականներն ու 
արվեստի գործիչները, իրենց աշխատանքների համար 
պարգևատրվում են $10 հազարին համարժեք դրամի չափով6։ 
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ կառույցը, որը խրախուսում է 
հետազոտական և ստեղծագործական աշխատանքները 
Հայաստանում, Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի և 
Ռուսաստանի հայերի միության կողմից անցկացվող 
ամենամյա մրցանակաբաշխությունն է՝ գիտության և 
մշակույթի ոլորտի լավագույն ստեղծագործութունների համար։ 
Սույն մրցանակաբաշխությունը նույնպես անցկացվում է 
մրցութային հիմունքներով։ 
Գիտության ոլորտում անցկացվում է «Լավագույն գիտական 
աշխատանք» մրցույթը, որի արդյունքներով մրցանակի են 
արժանանում ինչպես հումանիտար (պատմություն, 
սոցիոլոգիա, իրավագիտություն, արվեստ, լեզու և 
գրականություն, տնտեսագիտություն, հայագիտություն, 
ազգագրություն), այնպես էլ բնագիտական (ֆիզիկա, 
մաթեմատիկա և մեխանիկա, ինֆորմատիկա, տեխնիկական 
գիտություններ, քիմիա, կենսաբանություն, երկրաբանություն) 
աշխատանքները։ Հաղթողները ստանում են դրամական 
պարգև։ Ի տարբերություն հանրապետության նախագահի 
մրցանակի՝ սույն մրցանակաբաշխությունը միտված է 
առավելապես խրախուսելու երիտասարդության շրջանում 
իրականացվող գիտական հետազոտությունները։ Ըստ 
մրցույթի կանոնների՝ հետազոտությունների հեղինակների 
տարիքը չպետք է գերազանցի 35-ը7։ 
 
Վերոհիշյալ երկու կառույցների գործունեությունը ոչ միայն 
նյութապես աջակցում է հայաստանյան հետազոտողներին, 
այլև, մրցակացություն առաջացնելով նրանց միջև, 
աշխուժություն է հաղորդում այդ ոլորտին։ 
 
Այսպիսով, Սփյուռքի ավանդը Հայաստանի գիտական 
ենթակառուցվածքի զարգացման գործում դրսևորվում է ինչպես 
մասնավոր ծրագրերի, այնպես էլ ինստիտուցիոնալ 
մակարդակներով։ Ինստիտուցիոնալ մակարդակով Սփյուռքի 
աջակցությունը հայրենի գիտությանը դրսևորվում է 
գիտակրթական կառույցների, գիտական հետազոտութունները 
կանոնավոր կերպով խրախուսող հաստատությունների 
հիմնման և գործարկման միջոցով։ Այդ կառույցների 
գործառնությունը նվազեցնում է որակյալ գիտական կադրերի 
արտագաղթը, խթանում տարբեր հետազոտությունները, 
մրցակցություն առաջացնում գիտական գործունեության 
ասպարեզում։ 
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ՄՇԱԿՈՒՅԹ 
 

Վեներա Վարդումյանի անտիպ 
ստեղծագործություններից  

 
 
Ծնվել եմ Լոռի, 1955թ հուլիսի 23-ին, Վիրահայոց լեռնաշղթայի 
մեղմաթեք լանջին գտնվող Ճոճկան գյուղում: Արժանավոր 
գերդաստանի դուստր եմ: Ավարտել եմ ծննդավայրիս 
միջնակարգ դպրոցը, ապա Վանաձորի մանկավարժական 
ինստիտուտի լեզվագրական բաժինը: Ուսուցչի իմ 
կենսագրությունընը բոլորել է չորրորդ տասնամյակը: 
Աշխատանքս իմ օազիսն է, ընտանիքս՝ իմ փրկության 
տապանը:Բառի առջև ծնրադիր եմ աղոթողի երկյուղած սիրով: 
Պոեզիան իմ հոգետունն է: Շուտ եմ տպագրվել մամուլում, ուշ 
գիրք ունեցել: «Իմ անունը Կին է» ժողովածուս 2006թ. տպագրել 
ու ինձ են նվիրել պոեզիան գնահատող մարդիկ, գրախոսել է 
Ռազմիկ Դավոյանը: Տպագրվել եմ «Լոռի, իմ սեր, իմ թախիծ» 
անթոլոգիայում, չափածո 2013թ և նույն վերտառությամբ՝ 
արձակ 2014թ գրքում: Պատրաստ է տպագրության 
«Հոգեշերտեր» ժողովածուս: 
*** 
Դու այդ որտե՝ղ ես խարույկ վառելու: 
Դու որտեղից ես բառեր պեղելու, 
Որ դեռ ոչ մեկը չի ասել մեկին: 
Ո՜ր քարափին ես երկար նայելու, 
Ո՜ր կածանով ես վեր բարձրանալու, 
Ձեռքդ մեկնելու գտած միակին: 
Մի՜թե հեռու է այդ ճանապարհը, 
Որտեղ ապրում են բառերը չասված, 
Որ դեռ ոչ մեկը չի ասել մեկին: 
 
*** 
Իմ մեջ ապրող այսքան կանանցից 
Ինչու դու գտար հենց միայն նրան, 
Ով բառն է ընտրել իր ճակատի գիր, 
Ով սիրտն իր հանել, տվել է նրան: 
Ապրում աչքը փակ՝ լուսնոտի նման, 
Որքան հողին չէ, այնքան ՝ երկնքում, 
Մինչ դու մի խարույկ կուզենաս վառել, 
Նա բոց աստղեր է անթեղում հոգում: 
Մինչ դու հայացքդ բարձրացնում ես վեր, 
Նա երկինքներից ներքև է սահում: 

Մեկ էլ տեսնում ես՝նազանքով թեքված 
Վերնաշապիկիդ կոճակն է կարում: 
 
*** 
Այնքա՜ն լուռ էի, այնպե՜ս ներամփոփ, 
Որ ինձ թվում էր՝ չեմ կարող քայլել, 
Որ արմատ ունեմ իմ կանգնած տեղում: 
Ու եթե հանկարծ ես մի պահ շրջվեմ, 
Էլ չեմ տեսնելու՝ քո ափերի մեջ 
Արևի շողը ինչպես է դողում: 
 
*** 
Նույն հոգին ես տալիս ու նույն շունչը, Տե'ր իմ, 
Եվ նույն դեմքն ես տալիս՝ անմեղ-մեղավորի: 
Նույն վայրերն ես դարձնում փրկող ներկա-անցյալ, 
Սրտին ասում՝ սա է, տեղավորվիր: 
Նույն երկինքն ես տալիս, ու նույն օրը, Տեր իմ, 
Ո'չ իմ գալն եմ հիշում, ո'չ գնալս գիտեմ: 
Նույն կարոտն է՝ փխրուն, նույն երազն է՝ թերի, 
Անմեղ-մեղավորիս էլ ես ինչով փրկեմ: 
 
*** 
Միայնությունը հոգու վայելք է, 
Ներդաշնակություն ու փրկության ափ: 
Երբ ես ինձ հետ եմ, ու հոգուս դուռն է 
Թեթև կիսաբաց, ես հյուր եմ գնում  
Ինքս ինձ շուքով, ինչպես գնում են 
Թանկ ներկայությամբ մի գավաթ 
Սիրո գինի ըմպելու, ու ծայր է առնում 
Հոգեշահ զրույցն իր անկեղծությամբ, 
Որին կարոտ եմ, և որին միշտ եմ 
Ես կարոտելու: 
Ինձ հետ զրույցս շատ է երկարում, 
Լույսին եմ տալիս, ինչ ունեմ ներսում: 
Սաղմի պես անմեղ մի գոյություն եմ, 
Ինձ ի՜նչ, թե ով է շպարվում դրսում: 
*** 
Ես քո տիրույթը չեմ մտել, Տե'ր իմ, 
Իմացողի պես: 
Մի կաթիլն անգամ դեռ չեմ ճանաչել 
Ու կույր եմ կարծես: 
Հոգու՜ս, լոկ հոգուս ճառագայթը տաք 
Ճանաչել է քեզ: 
Լույսիդ տիրույթում ցնդող կաթիլ եմ 
Չիմացածիդ պես: 
*** 
-Դու որտե՜ղ էիր,- ասաց քամին,- 
Դու որտե՜ղ էիր այսքան ժամանակ,  
Որ ծառերի մեջ սոսափ փնտրեցի, 
Որ ձորերի մեջ ապրեցի մենակ: 
- Դու որտե՜ղ էիր,- ասաց անձրևը, 
Ես քո վարսերը շոյել ուզեցի, 
Ամպերի տաք չուն լցրի ձորերը, 
Երբ քեզ չգտա, ցավից լռեցի: 
-Դու որտե՜ղ էիր,- ասին բառերը,- 
Վաղուց ենք այստեղ, քեզ ենք սպասում, 
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Քամու հառաչը, անձրևի կանչը  
Քո սրտի միջով միշտ մենք ենք լսում: «Երբ 20 տարեկան 
էի» շարքից 
*** 
Հետո բառեր կփնտրես, սովորական բառեր՝ 
Ասելու համար անսովոր մի բան, 
Որ վաղուց գիտես, 
Բայց արտաբերել չես կարողացել: 
Հետո կտեսնես՝ ինչպես է զարկում քո սիրտը ներսից 
Դեռ չծնվածի լույս անմեղությամբ: 
Այդպես է ծնվում միշտ անսովորը սովորականից: 
Այդպես է սիրտը գտնում իր Աստծուն: 
*** 
Հետո բառեր կփնտրես, սովորական բառեր՝ 
Ասելու համար անսովոր մի բան, 
Որ վաղուց գիտես, 
Բայց արտաբերել չես կարողացել: 
Հետո կտեսնես՝ ինչպես է զարկում քո սիրտը ներսից 
Դեռ չծնվածի լույս անմեղությամբ: 
Այդպես է ծնվում միշտ անսովորը սովորականից: 
Այդպես է սիրտը գտնում իր Աստծուն: 
*** 
Ամռանն աստղերը շա՜տ ուշ են հալվում: 
Լուսայգին անգամ ժպտում են նրանք: 
Նրանց հալոցքից սիրտս արթնանում, 
Ուզում է երկինք նետվել որպես վարդ: 
Ցողաժպիտ է եզերքը առվի, 
Գետը խշշում է, կանչում է՝ արի՜: 
Ամռան կարոտը շողեր է հագնում, 
Նոր հույսով գրկում սիրտը աշխարհի: 
*** 
Հողն այս ազնիվ է իբրև որթատունկ, 
Ի՜նչ աստվածներ են գինով գավ զարկել: 
Քարը ճեղքել են նռան պես կարմիր 
Ու նրա հրով երազներ փրկել: 
Նա սիրտ է փխրուն ու կարծր հոգի,, 
Լեռան ծաղիկ է, ոգի՝ աննահանջ, 
Նոր օրվա նման արթնանալ գիտի 
Իր լուսաբացը գտնելուց առաջ: 
Մոգերը հեռվից պիտի որ չգան, 
Նրանք վաղուց են լույսը ավետել: 
Որթատունկն այնքան ազնիվ է ու հին, 
Որ Սիրո մեջ է ընձյուղներ նետել... 
*** 
Մեծ քարաժայռից սարսուռ է քամում 
Ջրվեժի ցոլուն կաթիլափոշին: 
Խենթ գահավեժից ոչ ոք չի խմում, 
Հեռվից եմ փարվում կապույտ մշուշին: 
Բեկվող լույս է նա կոպերիս ներքո: 
Ինքն իր խենթության ծիածանն ունի, 
Արևալույս է հրճվանքիս պահին, 
Գաղտնահմա է, թովչանք է քամում 
Արևի սրտից իրիկնապահին: 
Բեկվող շառաչն այդ կոպերիս ներքո: 
Ինքն իրեն ցած է նետել բարձրերից:, 
Իր սրտում ինքն է կապել ծիածան, 

Հերթով խմել է բոլոր գույներից, 
Ու դեռ փնտրում է չեղծված կածան: 
Բեկվող հրաշքն այդ կոպերիս ներքո: 
*** 
Ամենը կանցնի վատ երազի պես: 
Ու ճանապարհն այս կմնա դարձյալ 
Միակ մայրուղին՝ եղածների մեջ: 
Եվ հավատավոր վերվարումների 
Հույսը կարթնանա վերջնականապես 
Ու էլ չի քնի: 
Մեր հողի վրա մեզ կսատարեն 
Մեր աստվածները՝ հայ զարմից սերված, 
Ու պարզաջրված, ցողված բառերի  
Մաքուր տարածքում միշտ լույս կլինի: 
*** 
Ժամանակն արդեն 
Ոչինչ չի հարցնում: 
Ինչը իրենն է, 
Լուռ է վերցնում: 
*** 
Այդպես շիվերն են արևի տենչով բարձրանում երկինք: 
Այդպես արյունն է երակների մեջ ծովեր ակոսում: 
Այդպես հառնում են ցավի խորքերից հանց ծովամրրիկ: 
Այդպես արմատի կարծրացած սրտով սաղարթն է 
հոսում: 
Քնած արյան մեջ այն ո՜վ է տեսել հունդը հարության, 
Հաշտվածը երբ է օրը շուռ տալիս իր ուզածի պես: 
Դուք, որ շիվեր եք, արևի տենչով միշտ բարձրացեք վեր: 
Ես էլ իմ ապրած ու չապրած կյանքը մատաղ կանեմ ձեզ: 
*** 
Էլ երգ չեմ գրի: 
Կխշշամ միայն: 
Կհոսեմ միայն: 
Կթեքվեմ լույսին: 
Բառերն ավելին 
Ասել չեն կարող: 
Նրանք ի՝նչ գիտեն 
Էս կյանքի մասին: 
*** 
Ցավն ու սերը գրկել են, փրկում են իրար: 
Մի օր սերն է շատ խելոք, իսկ ցավը՝ հիմար: 
Մի օր երկուսն էլ նստում, չեն գտնում հնար: 
Լուռ նայում են մեկմեկու ու ժպտում իրար: 
 

Խոհեր 
Մեր Անցած Ճամփան 

Թ. Ղարախանյան Սիրակցի 
Պ րն. Օնիկ  Սահակյանի հետ քայլեցինք դեպի միջնակարգ 

դպրոցի գրասենեակը եւ հանդիպեցինք հարգելի Տեսուչ պրն 
Զորա Բժշկյանին. թեթևակի ծանոթոթյունից հետո հարգելի 
պրն. Օնիկ Սահակյանը  պայուսակից հանեց Պարսկական 
կրթութեան ինստիտուտի պատասանատու` պրն. Բիժան 
Ֆարհանգի նամակը եւ հանձնելով պրն. Զօրա Բժշկեանին, 
արագորեն անցնելով  իմ զինծառայության  հաջողություների 
գովասանքին, վերջացրեց ասելով. «Այս  մեր փոքր եղբայր 
Ղարախանյանը,  շատ հաջող  ճանապարհ է անցել  եւ մեր  



 

 

ÈàôÚê # 201  Հուլիս,  2015 Ã.  էջ 26 

Լույս Ամսագիր 

աշակերտությունը շատ բան պիտ սովորի իրենից, ինձ թվում 
է, այս պահին մենք իր ԿԱՐԻՔԸ ունենք… դե…ուրեմն… 
մնացածը թողնում եմ ձեզ… հենց այսքանը»:   Պրն Զորան էլ 
շնորհակալություն  հայտնեց եւ ինձանից հասցե եւ հեռախո-
սահամար ուզեց եւ վերջին բառերն էլ դեռ մինչ օրս զրնգում են 
ականջիս մեջ.«Դե.. տեսնենք ուսուչական կազմը ինչ կարող է 
անել… իրենք վստահ տեղյակ կպահեն… հանգիստ եղեք»:   
Ուրախ… տրամադրությամբ ցստեսություն ասելով քայլեցինք 
դապի հարգելի պրն.. Օնիկ Սահակյանի մեքենան:  Քիչ էր 
մնում այս` պրն Օնիկ Սահակյան հսկա հայ մարդու եւ այդ 
տեսակի կուսակցական, ազգասեր անձի ձեռքերը համբու-
րեի…  վերջին խոսքն էր. «Տղա ջան… հաջողություն քեզ… 
Աստված պահապան»  եւ հեռացավ:   Առաջին եւ վերջին 
անգամն էր, որ  տեսա, հանդիպեցի եւ հրաժեշտ տվի այսպիսի 
մի հայ ազգասեր ազնվական անձի…. Տարիններ անց երբ 
Ընտանիքիս հետ ապրում էի Կանադայի Տորոնտո Քաղաքում 
… թերթում կարդացի ամենատխուր լուրը որտեղ ասվում էր 
«Հայրենի հողին հանձնվեցին Օնիկ եւ Հասմիկ Սահակյանների 
աճյունները»: Հարգանքի ու ցավի մառախուղը  այնքան 
պղտորեցին աչքերս, որ  չկարողացա կարդալ երկուսի 
կենսագրությունը: Հավերժական լույս հարգելիններ Օնիկ եւ 
Հասմիկ Սահակյաների հոգուն… եւ իրենց հիշատակը հավերժ 
մեր սրտերում: 
 Չգիտեմ քանի օր մնացի Սողոմոն պապ, Նանաջան մամ եւ 
Ղարիբ քեռի,  Պապոնցս` տանը,  Մասչեդ Սուլեյմանում, ինքս 
ինձ սիրտ տալով… «որ ահա ինչքան շուտ Հայոց Դպրոցի 
Ուսուցչական կազմը հարգելի Օնիկ Սահակյանի դիրքը 
հարգելով,  շուտով   պիտի ինձ աշխատանքի կանչեր… եւ 
կրկնում աշխատանքի կանչեր…աշխատանքի կանչեր» ….  եւ 
մի օր էլ մտքովս անցավ, որ անհամբեր սպասելու եւ 
եղունկներս կրծելու փոխարեն,   թող վերադառնամ մերոնց 
մոտ Ահվազ քաղաք, ինձ հետ տանելով մի ուրախ լուր:   
Բախտի բերմամբ հենց այդ օրերին, հայոց դպրոցի կողմից լուր 
չեղավ, փոխարեն, Նավթ. Ընկերությունից Ահվազ քաղաքում 
հորս հեռախոսել էին եւ ինձ հրավիրել Գրավոր Քննության, 
որը պիտի տեղի ունենար  հենց Մասչեդ Սուլայմանում երկու 
շաբաթվա ժամկետով:  Եւ հայրիկս հենց նույն օրը հեռախոսել 
էր մեր բարեկամ եւ ապագա խնամի փեսա Մնացական 
Վարդանյանին, որոնք դեռ վերջին հայ ընտանիքներից էին, որ 
ապրում և աշխատում էին Մասչեդ Սուլեյմանում մինչ թոշակի 
անցնելը եւ Թեհրան տեղափովելը:   Եւ հարգելի Պրն. 
Մնացական Վարդանեանը եւ իր տիկին Վարդուհին, որը 
մայրիկիս հետ մորաքրոջ զավակներ էին; հենց նույն գիշեր 
իրենց գեղեցիկ, թմփլիկ, մուգ վարդագույն անձնական 
մեքենայով եկել հենդիպել էին Սողոմոն եւ Նանաջան 
պապոնցս եւ պայթուցիկ լուրը բերել, ափսոս տունը չէի որ 
խոնարհությամբ եւ շնորհակալությամբ հարգանքի  տուրք 
մատուցեի (ճակատագիրը, ամուսնության բերումով մեզ ու 
իրենց, ապագայում, իրար միացրեց Թեհրանում եւ Նյու 
Յորքում):   Ուրեմն սկսեցի լրջորեն պատրաստվել մի դժվար 
երեք ժամանոց գրավոր քննության:  Բայց մտքիս խորքում 
Հայոց Դպրոցի “Այո” պատասխանը ավելի հասանելի էի 
տեսնում:  Չնայած որ Նավթ. Ընկերության վարձատրվելու 
հեռանկարը եւ Անգլիաում սովորելու առիթի գույնզգույն 
պատկերը, խիստ ցանկալի, մառախղապատ, ԵՐԱԶԱՅԻՆ եւ 
անհասելի գագաթի էր նմանվում. բայց եւ այնպես, սիրտս էր 
ճախրում ու թռվռում, նույնիսկ երբ երեւակայում էի որ երբ 
գրաւորը անցնեմ, պիտի բանավոր քննության հրավիրվեի եւ 
այդ քննության ընթացքում, մեծամեծ պաշտոնյա մարդիկ էին 
ենձ հարցաքննելու: Երեւակայում էի  այդ բանավոր քննության 
օրը, պիտի ոտքս դիպչի Նավթ. Ընկերության պալատական 
նմանվող մուտքի առաջին աստիճանին եւ պիտի քայլեի այդ 

չտեսնված երազային դահլիճներով, որտեղով, միայն Նավթ. 
Ընկերության, ԳՐԱԳԻՐ աշխատողներն էին համարձակվում 
ներս մտնել:   
Ուրեմն իմ սպասելս Մասչեդ Սուլեյմանում Սողոմոն եւ 
Նանաջան Ղարախանյաններ պապոնցս մոտ, իր արդյունքը 
տվեց եւ պատրաստվեցի գրավոր քննության, առանց 
իմանալով, որ քննությունը բացի թվաբանությունից, ինչ օտար 
նյութեր պիտի պարունակեր:  Մի բան պարզ էր, եթե այդ 
դժվար գրավոր քննությունը հաջող անցնեի, պիտի հրավիրվեի 
բանավոր քննության, որից հետո առողջապահության զննման 
էի ենթարկվելու եւ եթե բոլորն ել հաջողությամբ անցնեի, 
արդեն կվարձվեի Նավթ. ընկերության աշխատող… եւ այսպես 
կլիներ երջանկության սկիզբ:  

Â³Ù³ñ ö³ÝáëÛ³Ý 
 

Ð³Û»ñ»Ý ³é³Í³ÝÇ 
 زبانزدهاي ارمني

تاليف  تامار پانوسيان    

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՌԱԾՆԵՐ 
Կուզիկին աղջիկ չեն տալիս, զոքանչի սիրունն է 
հարցնում: 
 
Կուժ քեզ եմ ասում, կուլա դու լսիր: 
 
Կուժն ու կուլան խեղճ մարդու գլխին են կոտրում: 
 
Կույրի ի՞նչ պետքն է, թե մոմը թանկ է: 
 
Կուշտը քաղցածին մանր կբրդի: 
 
Հագուստի նորն է լավ, ընկերոջ` հինը: 
 
Հալալ մազը չի կտրվի, հարամ գերանը կկոտրվի: 
 
Հանաքը դարձավ դանակ: 
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خانه با صداهاي . هاي آندرانيك نتيجه نانه از مدرسه به خانه بازگشتندبچه

شيرين پر شد.  به نوبت هر پنج كودك به نانه نزديك شده او را بوسيدند.  
  آندرانيك نيز از باغ به خانه آمد. 

  !ـ حالت چطوره ماره (مادر).  مهمان ما را خسته نكني
نصف روز گذشته بود.   .به هيچ وجه متوجه گذشت زمان نشده بودم

  كه باعث عذاب من شده بود معذرت خواهي كرد.   مادربرزگ از اين
ـ شما استراحت كنيد من هم كمي بخوابم كه بتوانم افكارم را متمركز كنم.  

  و سرش را روي بالش گذاشت.  
نهار را آماده كرده بود و همسر آندرانيك   (Haykanush) هايكانوش

خانه را گرفته و بعد از آن شروع به چيدن ميز نهارخوري كرد.  بوي نهار تمام 
نانه داده ور بود.  ولي من با تمام حواسم گوش به داستان زندگي آبسيار اشتها 

  .نمي كردم بودم و اصالً احساس گرسنگي
خوردند در ضمن ها با سرو صدا نهار ميهمه سر ميز نهار نشسته بوديم.  بچه

- هر كدام حرف ديگري را قطع كرده در باره درس و مشق خود صحبت مي
  كرد.  

  :من گفتم
  .  دخورمادر بزرگ نهار نميمگر  ـ 

  آندرانيك با لبخند گفت:
  خورد. در واقع خيلي وقت است كه هيچ چيز نميماره ـ   

  با نگاهي پرسشگرانه به او نگاه كردم.  
  خانم هايكانوش گفت:

احتياج وي دنيتغذيه . به ستدر آن دنيانصف بيشتر وجودش تقريباً  ـ 
  ها شروع به خنديدن كردند.  ندارد.  بچه

  :يكي از دخترها گفت
.  و دوباره شروع به شودمي با آب و هوا و قهوه تغذيه گمادر بزر ـ 

  خنديدن كردند.  
  گر به دخترش انداخت ادامه داد:ندرانيك در حالي كه نگاهي نوازشآ

 توانمهيچ وقت نميفكرش را بكنيد كه آن موقع مادرم همسن نانه بود.  ـ  
دخترم دست  مانندگناهي هاي بيتصور كنم كه چطور ممكن است روي فرشته

  ..بلند كنند.
  :ادامه دادبا تأثر  زن آندرانيك

هاي بچه را پاره كنند... روي هاي حامله زن شكماگر آنها توانستند  ـ 
  قنداقي دست بلند كنند...

  گرفت.فرا  هايشان را قطع كردند سكوتي غمناك آنجا ر اها خندهبچه
ها نسل پنجم نانه چقدر دنيا تعجب آور است.  اين بچه«كردم من فكر مي

رسيد اين خانه و اين خانواده و اين كودكان وجود هستند.  اگر او هم به قتل مي
و اگر ميليونها نفر  ...خندندبر روي زندگي و دنيا مي هايي كهداشتند.  بچهمي ن

.. و .ندآمدوجود ميه ب چون اينان شدند چندين و چند خانواده سالخي نمي
    ».شد...ارمن چقدر بزرگ و آباد ميسرزمين 

   گرداند.ازصداي آندرانيك مرا از زمانهاي دور ب
شراب را ماره درست كرده است.  هر سال او با   ؟شراب بريزم باز همـ 

 ش  خيلي خوببه قول خودش پدر .ندكه مخصوص خود شراب درست ميوشي
  كرد و او اين فن را از پدرش ياد گرفته بود.  درست ميشراب 

  به راستي شراب خوبي بود.  يك طعم غير معمولي با بويي خيلي عالي.
  آندرانيك ادامه داد:

بياييد به سالمتي آرامش روح رفتگانمان بنوشيم.  براي آرامش روح  ـ 
د زيرا خيلي از آنها مرد و كنپدران قتل عام شده ما. ارواح آنها آرامش پيدا نمي

انه در مبارزه از پاي در نيامدند.  البته بودند افرادي كه جنگيدند و خيلي از مرد
سي ملت ما بدون هيچ گناهي و با اسارا به آن دنيا فرستادند ولي قسمت  نتركا

- جنگد و كشته ميشدند.  اگر مردي نمي قرباني مثل برهبيچارگي فدا شدند، 
- كند و روحش همواره گناهكار مير آن دنيا آرامش پيدا نميشود هيچ وقت د

  ماند.
  گفتم:

  موافقمـ  
  :و ادامه دادم 
ما بايد  به سالمتي آرامش روح آنها.  ولي خوردن شراب كافي نيستـ  
كه آنها نتوانستند انجام دهند.  ما بايد وطن مقدس خود را  را انجام دهيم كاري

  امكان پذير است. ،ن باشيمخواستار آدوباره آزاد كنيم.  اگر واقعاً 
  كرد: تاييدآندرانيك 

  .درست استـ  
  :ادامه داد و 
فقط با داشتن اي از ته دل خواستيم و انجام داديم.  تقريباً  با هيچ اسلحه ـ 
پيروز   ) Artsakh(آرتساخ (Karabakh) اي قوي در جنگ قراباغروحيه
 ...ملتي سرباز هستيمنيز كه ما  ...توانيمبراي خودمان ثابت شد كه ميو  ..شديم.

 ما همه به جنگ با دشمن رفتيم با  آگاهي به شهادت رسيدند.  خيلي از دوستانم
شوخي  نگرديم.  با خنده، رقص و آواز با ازممكن است ديگر زنده ب به اين كه

شديم مرد مردانه. من مطمئن هستم ميكشته  اگرو  رفتيممي ...مرگو جنگ با 
بره  مانندعكس ارواح افرادي كه  بر به سر مي برد،كه روح دوستانم در آرامش 

  شدند. قرباني 
به اي تا زماني كه مشغول نهار خوردن بوديم، مادر بزرگ بدون هيچ دغدغه

هاي مداوم خود مشغول خوردن نهار ها با خندهبچهعميق فرو رفته بود.  خوابي
پارس و تنبلي ي بي حالگرماي تابستان با از كه  يخنده آنها با صداي سگبودند.  

 آن زمان هم. بر هم مي زدرا آرامش و سكوت دهكده  آميخته بود و كرد مي
در يك لحظه كه بود چنين آرامشي برقرار  خانه و محل تولد مادر بزرگدر 

به گورستان تبديل شد و تا ابد سكوت كرد.  آيا آن دهكده هنوز وجود انگار 
اين   ...انكنند و يا كردزندگي مي ندارد، اگر هم وجود دارد آنجا حتماً تركا

ذت ـــاز ساخته او استفاده كرده و لو ديگري  سازدروال دنيا است.  يكي مي
است كه هر دو با نام خدا به زندگي خود ادامه  شگفت آوربرد.  و واقعاً  مي
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   .. و هيچكس خود را گناهكار نمي داند.  دهند.مي
  

  
  

كه بيدار شد يك ليوان از  . بعد از اينخواب مادر بزرگ طوالني نبود
ه نوشيد و آماده براي عه جرعشرابي كه خودش درست كرده بود خواست، جر

من دوباره به روزهاي درد و سختي او منتقل اش شد.  دادن داستان زندگيادامه 
  شدم.

بسيار  توانستم بكشم حال آدم كشته بودم واي را نميـ من كه تا آن روز پشه
چند  در آن زندگي .كه با عزمي راسخ اين كار را كرده بودمآور بود  شگفت

اي تبديل كرده بود. باور روز آخر مرا زودتر از موعد به بلوغ رسانده به درنده
كه حتي از محدوده  ايكردني نيست كه يك دختر كوچك بدون هيچ تجربه

ولي زندگي و   تصور كرد.موقعيتي چنين در  دهكده خود خارج نشده بود
به ده واب زانو زاي روي تختخروانشناسي انسان غير قابل توصيف است. لحظه

گذراند اش را مييد و آخرين لحظات زندگيتغلماليي كه در خون خود مي
اي كوچك نگاه كردم و بعد با سرعت از جا برخاسته كارد خوني را در بسته

  چه كرده و بيرون جستم.  بق ها و ناني كه روي ميز مانده گذاشته خوراكي
ها  هايي كه در حياطآتش ديگر شب فرا رسيده بود. تاريكي غليظ شب با

حواسم را جمع كنم.  صداي همه كردم  تالش.شكسته مي شدروشن شده بودند 
كردي يا تركي  ةشنيدم كه در يكي از اتاقهاي طبقه پايين نغممي ابراهيم را
ها كرد.  دسته كارد را محكم در دست گرفته و به آهستگي از پلهزمزمه مي

حاضر  ظاهر شودر احياناً ابراهيم هم در مقابل من با اين فكر كه اگمدم.  پايين آ
  .  مبه كشتن او نيز بود

كردم. در تاريكي مطلق نرده كنار در فكرم از حضرت مريم خواهش مي
ها را لمس كنان پايين آمدم و از خانه خارج شدم.  نفس راحتي كشيدم.  ولي پله

كه در وسط حياط فلزي  هنوز چند قدم بيشتر نرفته بودم كه پايم به يك سطل
ابراهيم ايجاد شده  يافتاده بود گير كرد.  در جاي خود ميخكوب شدم از صدا

را  غچهپريد و در تاريكي متوجه من شد و نزديك من آمد.  ب از خانه بيرون
  فتم.  ه و دسته چاقو را محكم در دست گربطرفي انداخت

  مرا بطرف خود كشيد و گفت: راهيم با صداي نازك زنانهاب
  روي بيا پيشم.كجا مي ـ 

  و ادامه داد: من از بغلش بيرون جستم ولي او دوباره مرا گرفت
ندارد.   اييمعن ندر حقيقت ديگر خجالت كشيد ...بيا ديگر خجالت نكشـ  

  و خواست مرا ببوسد.  
دوباره قدرتي در من ايجاد شد چاقو را با شدت تمام روي  از انزجار و خشم

  صورتش كشيدم.  
  زد.او داد كشيد و با دو دست صورتش را گرفت و چمباتمه 

  ـ خدا لعنتت كند... 
اي صداي با هر ضربه كردم. پشت سر هم يهامن شروع به رساندن ضربه

  . سست شد روي زمين افتاد سرانجامرسيد تا مهيب او به گوش مي
ه قچدر تاريكي هر چه خوراكي از ب .سپسهمانطور ايستاده مانده بودم

  م.گذاشتفرار پا به از حياط  مافتاده بود جمع كرد
از ميان باغها و راههايي كه براي تنها خوشبختانه همه چيز به خير گذشت. 

ديده  اجساد مردگانها هنوز من آشنا بودند از آن محل دور شدم. در حياط خانه
هايي كه غارت و آخورها و خانه .دندآنها را پوشانده بو ها كه مگس شدمي

حدقه چشمهاي كور با سياهي بيش از تاريكي شب  مانندچپاول شده بودند 
  تر ايجاد كرده بودند. وحشتناك اي صد چندانمنظره

چند  فاصلهشدند و بعد از آن در شروع مي ستان هادرست بعد از دهكده باغ
  كرد.  زاغكانتس ادامه پيدا ميكوه دامنه هاي كم پشت تا بيشه صد متري

- اول نميوهله در ها نبودم. ها و جنگلدر اين بيشه گاه من تا آن روز هيچ
كه  با اينشد.  م بيشتر ميترسشدم ترسيدم ولي هر چه از دهكده مان دور مي

ماندم.  چند روز ديگر زنده ميدانستم كه با ماندن در دهكده فقط براي مي
به زور . مرگي بي عفت و دور از احترام ولي با اين همه باز وحشت زده بودم

  يفتم.وحشي ن جمعيت اوباشبه دست گشت به دهكده بازداشتم تا ازاز ب خود را
دشوارترين مرحله همان شب اول بود.  در جنگل تاريك هر چيزي مثل 

در دستم دسته  .كز كرده بودموحشت زده رسيد. گرگ و درنده به نظر مي
- دادم و همواره منتظر حمله بودم ولي بعد از كمي مطمئن ميكارد را فشار مي

اي بيش نبود به اين يا بتهيا تنه درختي  شدم كه چيزي كه سر راهم بود سنگي
وقتي جسد مال را پيدا كنند دانستم كه صبح دادم. ميترتيب به راهم ادامه مي

خواستم هر چه بيشتر از آنجا را آغاز خواهند كرد به همين دليل مي جستجويم
  دور شوم.  

تمام شب را پياده رفتم. صبحدم متوجه شدم كه از دامنه كوه تقريباً  به قله 
بنابر اين فاصله بسيار زيادي را طي كرده بودم.  بعد از كوه نزديك شده بودم.  

شد.  روي صخره ايستادم و از شروع ميها ها و صخرهكوه ، ي كم پشتهابته
ها در حال سوختن شد نگاه كردم هنوز بعضي از خانهآنجا به دهكده كه ديده مي

ل حضرت ابود.  كليسا نيز بعد از كشتار و غارت روز اول با تمام اجساد و تمث
خاست جا بر مي ي كه از آنه و دود غليظــــعيسي در بغل مريم مقدس سوخت

.  پرندگان الشخور درببه طرف آسمان و خداوند ميمردگان را  ضانگار اعترا
ين كردم. در اروي دهكده در پرواز بودند.  نشستم و درباره سرنوشتم فكر مي

.  هيچ چيز مشخص نبود فقط كنمدانستم چه تنها مانده بودم، نميتك و دنيا 
ه سالخي كرددانستم كه تركها تمام فاميل و خويشاوندان مرا يك چيز را مي

بودم كه زنده  ايو من بر حسب اتفاق تنها ارمني ...را ارمنيان  ند،  تمام بود
محاقظت از  غريزه م.  حس زنده ماندن و شتو حال هيچ كس را ندام  ه بودماند
 ،مبود ميداد كه هر چه از مردم دور باشم آنقدر در امان به من هشدار مي خود

.  بهتر بود با گرگها و بودندمن  در پي بافتنكه  داشتم يزيرا در دنيا تنها دشمنان
  تا با مردم.   ردمكمي حيوانات درنده زندگي 

-گريه مي پيوستهبا اولين صبحدم و با ديدن دهكده و يادآوري تمام وقايع 
هاي هاي نان و خوراكياز چند روز زماني كه آخرين خورده اما پس كردم

من شدند.   دگرگون انديشه هايمديگري كه از منزل برداشته بودم تمام شد 
محيط و طبيعت نا  بهناگهان از يك دختر چهارده ساله بدون تجربه تك و تنها 

گيرد براي بودم.  هر موجودي كه در چنين موقعيتي قرار مي وارد شدهي يآشنا
بخود را دارد تنها  افظت از خود حداقل اسلحه يا روش مخصوصدفاع و مح

.  اگر خود نداشتماز م كه هيچگونه وسيله دفاعي براي حفاظت موجودي بود
اي كردم، هر حيوان درنده، اگر چنگ و دندانهايم را تيز نميورزيده نمي شدم

  مردم. توانست از پاي درآورد يا حداقل از گرسنگي ميمرا مي
- بايستي راه چارهشده بود مييم به من اعطا بنابر اين اگر فرصتي براي رهائ

روزها آن درنده در  همه جانوران شد.  اي نيز براي ادامه زندگي و بقاء داده مي
.  كارد و شته شدگان بودككالبد پر از  سو ناين سو و آسير بودند زيرا 

يكي براي دفاع  ،هاي من بودندمي ضخيمي كه همراهم بود سالحـــروتختي پش
روزها رفته رفته رفتيم تان ميـديگر رو به تابس .از خود و ديگري مقابله با سرما

بعضي وقتها  .ر از تخم پرندگان بودها پهاي صخره. فرو رفتگيشدندتر مي گرم
كردند شكار كرد. گرسنگي انسان كه آنجا زندگي ميرا حتي پرندگاني  شدمي

من  به خوردن گوشت خام پرندگان  .كندمي را مجبور به خوردن هر چيزي
  عادت كردم. 

دشمنان ديگر مرا پيدا نكردند.  امكان دارد كه بعد از چند روز جستجوي 
د.  من هم تدريجاً  به زندگي در طبيعت ودننتيجه از ادامه آن منصرف شده ببي

دست ه خوابيدم و هر چه كه برسيدم ميكردم.  شبها هر جا كه ميميعادت 
ها رهند بدوم و يا با مهارت زياد از صختوانستم خيلي تخوردم.  ميآوردم ميمي

شد زيرا در طول رسيد عذاب من شروع ميميكه زمان خواب . فقط باال بروم
، پدر و مادرم چهرهآمد. شب كابوسهاي وحشتناك مقابل ديدگانم مي

بريده كشيش مامبره شد.  سر در برابر چشمانم  پديدار ميخويشاوندانم، معلمم 
  ..زد.خواند و سپس با صداي بلند قهقهه ميزد و خدا را فرا ميهنوز فرياد مي
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ريش روي از كه  آب دهانشزبانش آويزان و  ،ديدممي مال را  پيوستــــه
...  و بود در حال دويدن به دنبال هاسميك عريان و كردسفيدش چكه مي
كشتند... و اين كشتار تمام مردم را مي شمشيركه با اسلحه و  ندشمنان ما، تركا

شدم ديدم و وقتي كه بيدار ميتمامي نداشت...  هر شب همين كابوس را مي
   ..توانستم بخوابم.ديگر نمي

تا زماني كه در اين دنيا هستم  و و اين كابوس صد سال است كه ادامه دارد
كه  ست ا ياز آن نيست... اين يك بيماري ا آزاديمطمئنم كه هيچ راه رهايي و 

  به آن بهبودي مي بخشد.مرگ تنها 
گذشت از دست داده بودم. روزي وارد روزهايي را كه مي شمارديگر 

ها ميوه جمع كنم كه ناگهان از دور متوجه زني خواستم از بتهگل شده ميـــجن
او هنوز متوجه ها بود.  ها مشغول چيدن و خوردن ميوهشدم كه خود نيز بين بته

در  ؟يعني من در اين دنيا تنها نيستم .پر شد ناگفتنيقلبم با شادي  ،من نشده بود
توانست از ملتي ديگر كردم نبودم.  او نميكه فكر مي ايحقيقت تنها ارمني

 چهره اي آشفته و ژولــيدهلباسهاي چروكيده و پاره پاره و موهاي  باشد او نيز
كه توجه كسي يا چيزي  بي صدا و بدون اين نهوگبودم كه چ.  آموخته داشت

و از نزديك شروع به تماشا  مرفت پيشبدين ترتيب را جلب كنم نزديك شوم. 
شدم ديدم او نيز  تر وقتي نزديك اماآمد نظر ميه كردم.  از دور سن او بيشتر ب

  تقريباً  هم سن من بود.  
 آشكاراو چهره آشفته بود. از تبديل شده درنده  يحيوانبه اين دختر نيز 

وزك غ. لباس بلندش كه تا بودبود كه مدت بيشتري در طبيعت آزاد بسر برده 
ترسيدم ها مخفي شدم ميرسيد ديگر تكه تكه شده بود.  پشت بوتهپايش مي

د.  ومن باعث ناپديدن شدن اين معجزه شانه و عجوالنه طيك قدم غير محتا
كني كه كسي در كنارت باشد و تو از تنهايي در خواهي آمد زماني كه فكر مي

گري را نمي شد بر ـــصحبتي داشته باشي به غير از معجزه نام دي تواني همو مي
  آن گذاشت.

من با تمام  .آماده جهش و گوش به زنگ ،به يك بز كوهي شبيه بوداو 
وجود انساني در به  و عشق آرزو ،تركيدمي  داشت يدم انگار قلبمزلربدنم مي

كردن و گرماي او را احساس رفتن دست كسي را در دست گن، كنار خود داشت
  . وجودم را لبريز كرده بود، 

نبودم، او يكباره بدون حركت ايستاد و به طرفم نگاه  طاتانگار كامالً  مح
.  ايستاد و بيابممان فرار كند و من ديگر نتوانم او را زكرد.  ترسيدم كه همان 

  با نگاهي تهديد آميز به طرف من خيره شد. و اي بعد سنگي را برداشتلحظه
  :ا عجله فرياد زدمب
  نترس من ارمني هستم.  ـ 

ه بوديم و مثل دو ايستاداو سنگ را از دستش انداخت و به من نزديك شد.  
   .كرديمك به هم نگاه ميدرنده كوچ جانور

  :دوباره تكرار كردم
   .من ارمني هستم ـ 

كرد.  سپس محتاطانه دستش را دراز كرد و به سكوت مرا نگاه مي او در
صورتم رساند.  من دست او را گرفتم كه باعث ترس او شد و به عقب جست 

  زد.
  رسانم.نترس من به تو آسيبي نمي گفتم: 

 يعني ...كردم در دنيا هيچ ارمني ديگري باقي نماندهمن فكر مي او گفت: 
    ؟تو هم ارمني هستي

از تنهايي و ترس و درد و رنج   .توانست ادا كندكلمات را به دشواري مي
   تقريباً  قدرت تكلم را از دست داده بود.

انگار تمام دنيا را به من داده باشند.  موج خوشبختي در تمام وجودم پخش 
بنابراين در «كردم فكر مي .كردمي تالطم را م قلبم رفته آن به سويمي شد و 

همديگر  همن تنها نيستم با هم خواهيم بود ب و ديگري هم هستشخص اين دنيا 
با هم آسانتر  سرانجام بود و خواهيمهمديگر كمك خواهيم كرد.  هم صحبت 

    ».و رنج را تحمل كنيم توانستيم دردمي

هايي كه كشيده بودم و احساس تنهايي كه سختي .تقريباً  خوشبخت بودم
كه ديده و بر من  را چيزهايي و هاكه ناراحتي همواره داشتم باعث شده بودند

ام كمي زماني كه زندگي ،از چندي اما پسبه فراموشي بسپارم.   ندگذشته بود
  صد چندان شد.   گانم اره درد از دست دادــــــــــراحت تر شد دوب

در دل صخره.  روي  جايي كوچك و غار مانند او مرا به پناهگاهش برد
هاي درخت و علف پوشانده بود.  در آنجا از بارانهايي كه زمين را با شاخه

درنده در امان بوديم.  روتختي پشمي مادرم ما را  جانورانباريد و از مي  همواره
بود و كم و بيش  آلود كرد هر چند گلدر مقابل سرماي شديد محافظت مي

  داد.  خودش را انجام مي كارولي  ، كهنه
ك بود. ظهر وقتي آب گرم شد روتختي را در كنار غار يك آبشار كوچ

  آنجا شستيم.  من هم حمام كردم و تميز شدم. 
شد ات را نمياو گفت:  چقدر زيبايي آنقدر سياه شده بودي كه زيبايي

  ديد.  
با هم خيلي صميمي شديم انگار خويشاوند هم باشيم.  مگر نه اينكه ما تنها 

  . ندبوديم كه در  اين دنيا همديگر را پيدا كرده بود ي امنيدو ار
از درد و ترس و تنهايي زبانش بسته  .(Nareh) ناره، داشت زيبايياسم 
نشستيم و زير آفتاب تابان مييافت. را باز  شقدرت تكلم اما به تدريج شده بود

كرديم. زماني كه شادي اولين ديدار ما به اتمام رسيد شروع به صحبت مي
  .افتاديم دوباره به ياد سرنوشت سهمگين خود

  
  
  

بود.  او نيز  همان  (Gomshevar)وار گومشه ما همسايه  كدهناره از ده
دشمن او و اهل دهكده كشته شده بودند.   خانوادهداشت.  تمام  مراسرنوشت 

 نيز به غارت رفته كدهتمام ده  كرده تمام ده را آتش زده بود. ويرانرا ها خانه
  و او نيز داستان غم انگيز خود را داشت. بود

 ژاندارمبه رهبري  ن، كردانـ در دهكده همه چيز به هم خورده بود. تركا
آنها را مورد حمله و تجاوز قرار داده، درآورده  هان را از خانهاها و مال ساكن

خواهي  كمك فرياد و فغان. بودند زدهكشتار دست كرده و بعد از آن به  غارت
كنند.  هچ ددانستنو پدرم نمي پيچيد. مادرهاي اطراف مي در كوه جويي ياريو

خواست دنبال آنها برود ولي پدرم اجازه سه بودند. مادرم ميردو خواهرم در مد
 دبه مقصد برسمادر احتمال اينكه  شدهما پر از دشمن  كدهنداد.  او گفته بود ده

.  در ضمن امكان داشت آنها در مدرسه بيشتر درامان باشند.  شايد بودخيلي كم 
د. سگ خانه ما انگار واقف به باليي بود كه قرار بود بر ردنكمي به آنها رحم 

ش را رخواست زنجيو مينمي توانست آرام بگيرد سر ما بيايد.  در جاي خود 
  پاره كند.  

لخانه باغ مخفي كرد و شد.  مادر مرا در گدشمن به خانه ما نزديك مي
اي هيچ صدايي نكنم و از جايم بيرون دستور داد كه در صورت وقوع هر حادثه

با ناسزاگويي وارد  ننيايم.  پدرم سگ را باز كرد و تبرش را برداشت. تركا
حياط شدند.  آنها مسلح به شمشير و داس و چماق بودند.  پدرم در وسط حياط 

و سپس  نها يك لحظه مكث كردندآكشد مي ايستاد و تهديد كرد كه همه را
 نداد با غريدن روي يكي از تركاور شدند. سگ كه دندانهايش را نشان ميحمله

 به د.  افراد ديگر ناش كخفه مي خواست او را به زمين انداخت و و حمله كرد
ظه پدر با تبر به يكي وستشان را آزاد كنند.  در همان لحتا د كردند سگ حمله

دشمنان حمله كرد و سرش را به دو نيم كرد.  مادرم كه شاهد اين صحنه بود از 
آورد و در كنار پدرم ايستاد. من نفسم را  چنگك انبار علوفه خود نيز رفته و از

كه آخر اين جنگ تن به تن و نابرابر چه م در سينه نگه داشته و منتظر بود
  خواهد شد.  

به ديگران  شچرخاندن تبر باالي سردستپاچه شد. پدرم با دشمن يك لحظه 
  را در شكم يكي از آنها فرو كرد.  چنگك  حمله كرد.  مادرم دندانهاي تيز

از  ليوبود.  سگ عزيزمان آنهم نبرد ما فقط يك كشته داشتيم  آغاز در 
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آن ترديد كرد.  آماده  غارتگر يك اوباشافراد دشمن سه نفر كشته شده بودند. 
و پدرم را به گلوله بستند  نددر همان لحظه دو ژاندارم آمد فرار از آنجا بود ولي

را از حدقه  ارج شده و با چنگهايم چشمهاي آنانخواستم از گلخانه خمن مي
توان د كه من از وحشت زياد منتظره بودناتفاقات آنقدر غير  درآورم ولي 

  حركت نداشتم.
تك زدن او ككرد از جا برخيزد.  شروع به پدرم زخمي بود ولي سعي مي

را گرفته بودند، او با داد و فرياد روي افرادي كردند.  از دست مادرم چنگك 
كرد تا كمكي كرده باشد ولي ديگر حتي به زدند حمله ميكه پدر را كتك مي

كوبيد و او  مبا چماق به سر مادر نيكي از آنا ، سر انجامكردند او توجه نمي
  .  ماندبيهوش  مدت طوالني
عالمت داد كه از  كه مال وارد شد و زدند تا اينهنوز كتك ميپدرم را 

خواست به بنده او دم خدا مياپدر دور شوند.  اميدي در دلم زنده شد، خ اطراف
و  اي برده و دستوراتي به آنها داد.  غلغلهكمك كند چند نفر را در گوشه

چكش پيدا كرده چند تيكه چوب، ميخ و  شده بود. از انبار كاههنگامه اي بر پا 
ولي طولي نكشيد خواستند انجام دهند.  ميه شدم كه چو آوردند.  متوجه نمي

ام را كه ديگر به كه نتيجه را ديدم.  از چوبها صليبي درست كرده و پدر زخمي
هوش آمده بود روي صليب بستند. دستها و پاهايش را با ميخ طويله به چوب 

مال ميخكوب كردند.  صليب را بلند كرده و به در خانه ما تكيه دادند.  
دستهايش را به عنوان شكرگزاري رو به آسمان گرفت.  افراد ديگر ديوانه وار 

او در صليب كشيده شدنش بيهوش شد. پدر بعد از به  رقصيدند.مقابل پدر مي
    .در كليسا ديده بودم ش رالاكه تمث بود حضرت عيسيشبيه آن وضعيت 
  :گفتم

 دادن حتي روحانيشان هم مثل آدم نيست.  جاي تعجب است كه از زجر ـ 
  برند.  لذت مي استانساني ديگر كه موجودي مثل خودشان 

  گفت: با گريه ناره
تواند اين كارها را انجام دهد.  آنها كه آدم نيستند، انسان نمي !خواهرمـ   

وحشت زده و يخزده  نمادرم هنوز وسط حياط افتاده بود. من همانطور با چشما
بودم.  دشمنان مقابل صليب به رقص و پايكوبي مشغول بودند شده ميخكوب 

محاصره كردند او را  ،وقتي كه از اين كار خسته شدند ناگهان ياد مادر افتادند
روي صورتش ريخت.  مادرم به هوش از آنها سطلي را از آب پر كرد و يكي 
كرد.  دو نفر او ي كه روي او خم شده بودند نگاه ميتركان و با وحشت به  آمد

را روي پا نگه داشته و او رامقابل پدرم كه به صليب كشيده شده بود بردند.  او 
يك نفر  .توانسترها شود ولي نمي كرد از دست دشمنداد مي زد سعي مي

ر برده ــهاي مادرم را گرفته و به طرف باالي س د و دستــــرقصيجلوي او مي
  رقصاند.  بود و او را به زور مي

ان در همهوش مانده بود خدا به او رحم كرد. خدا را شكر كه پدر بي
- ديد چه مي وقتي كه و ارد حياط شدو برادرم از مدرسه به خانه رسيد و لحظات

خواست فرياد بزند ولي ديگر قادر نبود.  خواهرهايم را گذرد ميخكوب شد مي
كردند.  برادر بزرگم در دشت  هديگر نديدم.  ديگر قابل تصور بود كه با آنها چ

ولي وقتي آنجا رسيدم جسد  بود بعد از فرار فكر كردم حداقل او زنده باشد
  سبز شده بودند ديدم.خون آلود او را روي چمنهايي كه تازه 

چشمش به برادرم افتاد فرمان داد  كرد وقتيسرپرستي مي مال كه كشتار را
  پهلوي پدرم ببندند.  از او ديگر هيچ صدايي شنيده نشد.  هم كه او را 

شد ولي به فريادش ادامه رفته قطع مي كشيد. صدايش رفتهمادرم فرياد مي
كرد.  تمام ده در حال معلوم نبود كه چه كسي را براي كمك صدا مي ،دادمي

  آمد.  ميو ناسزا و تيراندازي سوختن بود از هر طرف صداي فرياد و شيون 
دوباره نوبت به مادر رسيد.  دو نفر لباسهاي او را پاره كردند.  او كه حتي 

پدر شرم داشت حاال  ميز بهن نشده بود يا از گفتن كلمه مهر آدر مقابل پدر عريا
اي كرد به گونهلخت و عريان ايستاده بود.  سعي مي ترك وحشيدر مقابل چند 

خنديدند و او را به مي اوباش تركتوانست اش را بپوشاند ولي نميبرهنگي
  داشتند.  رقصيدن وا مي

كرد او كه از مدرسه بعد از هوش نيامد.  برادرم مظلومانه نگاه ميه پدر ب
تر است به آنجا آمده اش امندشمن فرار كرده بود با اين فكر كه خانهحمله 

ديوانه شده رسيد او از ترس شوكه شده و بود، اي كاش هيچوقت به خانه نمي
  .  ..بود.  بعد از لحظاتي با صداي مهيبي شروع به خنديدن كرد

سرهاي پدر و برادرم را  ند. با عالمت مال دو نفر آمدندديگر خسته شده بود
و فرزندش انداخته و  او را در خون همسر .بريدند و انداختند زير پاي مادر

و بعد از آن او را نيز كشتند. سپس در آخور را باز كرده  مورد تجاوز قرار دادند
گاوها و گوسفندان ما را از آنجا به بيرون راندند.  با تبر به پيشاني يكي از گاوها 

اي گوشتش را از استخوان جدا كرده و آماده كباب مثل درنده ضربه زده و
خانه ما به يك ميدان جنگ شبيه بود جسدهاي پدر، مادر و برادرم و سه كردند. 

افتاده بودند.  آنها حتي  سوو آن  سوتركاني كه كشته شده بودند اين  زنفر ا
  كردند. آوري نميرا نيز جمع كشته شدگان خود
    ..ديدم... ديدم و ديوانه نشدم. من همه اينها را
  كرد.كرد و گريه مياو تعريف مي

اي كه اصالً  معلوم نبود با هم گريه كرديم به خاطر گذشته، حال و آينده
  كه چه بايد بشود.

  ـ من همه اينها را ديدم و زنده ماندم...
 هر عزيزم...اهاي بيشماري را ديدم و زنده ماندم خوـ من هم وحشي گري

    ..ريزي بخصوصي كرده باشد.ممكن است خداوند براي ما برنامه
  گفت: آهي كشيد و و غم فراوان نا اميدي ناره با

مدام فكر  اي بايد داشته باشد وقتي كه تنها ما دو نفر هستيم.چه برنامهـ  
همه نفرت و انزجار  نها اينتوانم درك كنم كه چرا در وجود آم و نميـــكنمي

- نكرده شانشناسيم هيچ بدي هم در حقاست... ما كه آنها را نمي بوجود آمده
  ند.كردنها اين رفتار را با ما ايم... چرا آ

  وردم و مثل بزرگان اظهار نظر كردم.  سخنان پدرم را به ياد آ
براي مثال زماني كه گرگ به گله  . ذاتشان اين است ،ـ اين نفرت نيست

كند افتد خفه يا زخمي ميبه چنگش ميكند و هر كدام كه گوسفندي حمله مي
از گوسفندان نفرت  گرگگرگ ذاتش اينست  .گذاردو همانطور باقي مي

  كند...  و فقط شكار مي دندار
هاي طوالني در پيش داشتيم با  كه شب هنگام زمستان ،بودپدرم اين گفته 

از وضع ما و از  ،شدند و از اخبار اطراف دنياهمسايگان در خانه ما جمع مي
- كرد كه اسلحهكردند.  پدرم همه را تشويق ميصحبت مي ان ــــــارمني كشتار 
تفنگ داشتيم كه مثل مقدسات از عدد . ما دو شوند ت بياورند و مسلحاي بدس

 باورحرفهاي پدر را  كدهاز اهالي دهتعداد كمي ولي كرديم.  نها مواظبت ميآ
كردند كه دولت از آنها پشتيباني خواهد فكر مي ز آنانابسياري كردند. مي 

د خود را فروخته و دادند كه يك گاو يا چند گوسفنكرد.  تمايلي نشان نمي
اسلحه بخرند، و اين طرز فكر اشتباه باعث نابودي ما شد.  اگر هر خانواده 

، همه چيز به كلي داشت، حداقل يك رزمندهمي  حداقل يك اسلحه در اختيار
  .ودپيمي را ميسير ديگر

روزها  .شود و هم زندگي كردنآسانتر مي ستنتنها نيستي هم گري آنگاه كه
 جانورانبعضي مواقع با پرندگان يا  يا م پرندگانهاي مختلف، تخبا علف و ميوه

با  نهوگشديم.  ياد گرفتيم كه چكرديم تغديه ميكي كه شكار ميـــــكوچ
دستهاي خودمان ماهي صيد كنيم.  شبها هم پتوي مادر را دور خود پيچانده مثل 

- كردم.  و تصور ميخوابيديم.  از اين پتو بوي مادر را حس ميدو گربه مي
  .او هستمكردم كه در بغل 

  
  

  
ناره از من فقط يكسال بزرگتر بود ولي جالب بود كه خيلي مادرانه رفتار 

زماني كوتاه آنقدر صميمي شده بوديم كه انگار از يك مادر متولد كرد.  در مي
.  دانستيمدليل را نمي ؟كرديم ولي به چه دليلزندگي مي  ،آريم.  باشي شده
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اش داشته باشد. اي براي آيندهبراي زندگيش هدف داشته باشد، برنامه دبايانسان 
 جتنوراي.  مثل علف، مثل درخت و يا يك ما نه هدفي داشتيم و نه برنامه

وحشي تبديل  جانورزندگي انسان به يك درنده يا  چنين كرديم.  بازندگي مي
  كوچك وحشي بوديم.   جانورشود. ما هم دو مي

گر اتفاقاتي كه ما نظارهشد. از باالي صخره همه چيز بطور واضح ديده مي
.  ندخيلي وقت بود كه از آنجا دور شده بود تركانداد بوديم. آن پايين رخ مي

چيز را به كثافت كشاندند، كشتند، ويران كردند، آتش زدند  همهكه  از اين پس
نمانده ولي  ايدانستيم هيچ موجود زندهدور شدند.  هر چند مي ،و غارت كردند
اين تصميم را  يها برويم.  ولي روزترسيديم به طرف دهكدهبا اينحال مي

  م.  گرفتي
  ناره گفت:

  برويم جسدهاي خويشاوندان خود را دفن كنيم.   ـ 
به آنجا رفتيم همه چيز وحشتناك  همگامي كهما نزديكتر بود.   كدهدهـ 

تنها به سنگين روي دهكده چمباتمه زده بود نه  يابرمانند بوي اجساد كه  .بود
اي هيچ صحنه ه بود.سرايت كردبه نواحي اطراف نيزفضاي دهكده بلكه 
كور شده  نچشما مانندهاي سوخته خانهشد تصور كرد. دلخراش تر از اين نمي

ه كه سياهي فضاي داخل را به هاي سوختو از حدقه درآمده، درها و پنجره
گذاشته بودند، جسدهاي آشنايان و خويشاوندان كه باد كرده و در حال  نمايش

باز شده بيرون زده بود و  متالشي شدن بودند و دندانهاي سفيد آنها كه از دهان
خنديدند... و بوي غليظ و چسبان اجساد سرگيجه ايجاد انگار بر روي دنيا مي

  كرد...  مي
من خيلي توانستيم گريه كنيم. ها شده بوديم. حتي نميديگر عين وحشي

خواستم حداقل معلمم را كه اينهمه زجر و شرم احساس كرده بود به خاك مي
از كه مگسان و الشخورها  .داداجازه نمي به ما اجساد تعفن بوي امارم  ابسپ

اي از آنجا دور مي شدند و بعد از كمي ه بودند براي لحظهوجودمان ناراحت شد
   .ناره شروع به استفراغ كرد. دوباره به اجساد حمله مي كردند

 مانندمحلي را كه   نواقعي تبديل شده بود.  تركا گورستاندهكده به يك 
بهشت بود به ويرانه تبديل كرده بودند.  انگار آنها تمام سعي خود را كرده 

به  ديگر .محو كنند از اذهان مردمرا  آن و سازند نابودكالً   را دهكده تابودند 
  ديديم.  ميها را ن صحنهاآنجا نيز همواضح بود كه رفتيم. نده ناره 

تابستان بود ولي كدام ماهش فهميديم. ديگر هيچ چيزي نمياز گذر زمان 
ها نگاه كه به طرف دهكدهارتفاعات  توانستيم حدس بزنيم.  يك روز ازنمي
ند. فكر كرديم بود كرديم چند سواره ديديم كه به طرف كوهها در حركتمي

.  مخفي شديم و منتظر مانديم.  اسب سوارها بودند انيا كرد نكه حتماً تركا
در ده ما نيز كه به همان وار شدند و انگار دنبال چيزي بودند. مشهووارد ده گ

شد آنها به كليسا نزديك شدند و از اسبها پياده ترتيب بطور وضوح ديده مي
  شدند...

 روستاهاگشتند مگر از از خود سوال كرديم كه آنها دنبال چه چيزي مي
فكر كرديم كه ما ديديم آنها وارد دهكده شدند  زماني كهچيزي هم مانده بود.  

  ها شديم.  سواره نتوانيم اين كار را انجام دهيم بنابر اين منتظر دور شدنيز مي
سوار اسب شده و به طرف كوهها راه  ،نماندند كدهنها مدت زيادي در دهآ

 ،افتاديمدر هر حال نبايد بدست آنها مي .مي بوديمقب ارافتادند.  بايد بيشتر م
  بنابراين سريع از آنجا دور شده وارد مخفيگاه خود شديم.

  
  

  
هايمان  ها كفشبوته و دويدن روي سنگهااز  .صبح روز بعد به راه افتاديم
هم ي به اين وضعيت مان پا برهنه بوديم وليساييده شده بود و تقريباً هر دو

گوشت نپخته و شديم.  روزهاي اول با خوردن ت نميو ناراحبوديم عادت كرده 
معده ما به آن  گرفتيم ولي حاالآمد دل درد ميعلف و هر چيزي كه بدست مي
  طرز خوردن عادت كرده بود.  

در بعضي  .شدبوي متعفن احساس نميديگر آن رسيديم  كدهسريعاً به ده
ها علف سبز شده بود.  خانه ما در حياط خانه ند.شدديده مي ييهانقاط اسكلت

كه يك يادگاري  ا اندوه وارد حياطمان شدم به اميد اينبرا آتش زده بودند. 
  يا آشنايي را پيدا كنم ولي همه چيز سوخته و خاكستر شده بود.   دوست داشتني

 مي اشكرد و به سينهمي آمد مرا بغل به دنبال من ميناره با غم فراوان 
را از دست  لطيف انساني . احساساتيمچسباند ولي هيچكدام نتوانستيم گريه كن

شد. و ما مثل سنگ شده داده بوديم.  اشكمان انگار به طرف درون سرازير مي
  بوديم. 

  من گفتم به كليسا برويم. 
  ناره دستم را گرفت و گفت:

  برويم خواهر عزيز.ـ   
شديم ولي ديوارهاي سنگي آن هنوز استوار بودند.  ي سوختهوارد كليسا

جسدهاي رويهم انباشته شده حال به اسكلت تبديل شده بودند. دندانهايشان با 
- ي ميآنها بر روي دنيا و اين زندگي واهبرق بسيار نمايان شده بود و انگار 

دفن كنم ولي غير ممكن بود. سعي كردم مادرم،  خواستم همه راخنديدند. مي
هيچ چيزي . همه شبيه همديگر بودند. ..ادرهايم را پيدا كنم ولي مقدور نبودبر

لباس يا چيز ديگري وجود نداشت كه به استناد آن اشخاصي را  .نمانده بود باقي
كه مانده بود  آنچهخواستيم پيدا كنيم.  همه را غارت كرده بودند و هر كه مي

  در آتش سوخته بود.
اسكلت معلمم را شناختم زيرا هنوز جدا از همه و در محراب كليسا با  نمها

ل نيمه سوخته رنگ روغني حضرت مريم مقدس هنوز اتمثپاهاي باز افتاده بود. 
اي ديده كرد. هيچ موجود زندهها نگاه ميبا چشمهاي باز با تعجب به اسكلت

- گشته  النهازسال بكردند و هر شد حتي پرندگاني كه در كليسا زندگي مينمي
  نگشته بودند. ازديگر ب گذاشتندو آنجا تخم مي ندكردمي هاي خود را پيدا 

  گفت:كشيش مامبره مي
زندگي  حقآنها هم  خلق كرده، خداوند آنها را ، بگذار آنها نيز بمانندـ   
  دارند. 

- و آماده ساختن النهباز گشته بودند به دهكده ما پرندگان نيز بهار امسال 
   ...مهاجرت كردنددند.  ولي بعد از كشتار از آنجا شهايشان 

اي كنديم و اسكلت معلمم را آورده و آنجا دفن در حياط كليسا چاله
او مقبره خود را پيدا كرد.  من كمي احساس آرامش كردم و  سرانجامكرديم. 

معلمم تا حدي انتقام خود را گرفته بودم.  با كشتن مال و ابراهيم و حاال با دفن 
تصميم گرفتم به هيچ وجه و هيچ وقت دوباره اي نداشتم و ديگر احساس وظيفه

ولي چه  ،من زندگي بخشيده بودبه كه  كده ايدهنشوم.  كدهوارد اين ده
م از كوچك تا ه بودام را از دست دادجايي بود كه تمامي خانواده ؟فايده

  بزرگ.
ناره رفتيم.  همان تصوير ولي پيدا كردن  كدههنوز ظهر نشده بود.  به ده

همچنان  او خويشاوندان او آسان بود.  اسكلت مادر در حياط بود، پدر و برادر
روي صليب بودند ما آنها را دفن كرديم.  ناره با صداي بلند براي آرامش 

  روحشان دعا خواند و قسم خورد كه انتقام آنها را از تركان خواهد گرفت.  
روي نزده بودند ولي چيزي در آنجا باقي نمانده بود.  را آتشخانه آنها 

هاي هاي كوبيده باقي مانده بودند كه زماني روي آنها قالي ديوارها فقط ميخ
  قديمي و ارثيه گذشتگان آويزان بود.  

. ديگر آفتاب توانستيم جمع كرديمهاي باغ رسيده بود، هر قدر ميميوه
مقدور نبود زيرا با تاريك شدن هوا انگار  كدهغروب مي كرد.  ماندن در ده

هر دو  درگشتيم. ازبخود  پناهگاهبه سوي  شبح مرگ نمايان مي شد. بنابراين
براي جمع بود. تصميم گرفتيم بعداً دوباره  گردو نهاي فراوا درختهر  دهكده

گوشت  ناز خوردآوري گردو به آنجا برويم و توشه زمستان را آماده كنيم.  
هاي رسيده خيلي خام و انواع گياهان مختلف خسته شده بوديم.  برايمان ميوه

  خوشمزه و لذت بخش بود.  
  ادامه دارد 
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  وِنرا  وارتوميان

  
بعقيده منتقدان ادبي وِنرا  وارتوميان يكي از شاعران تواناي معاصر ارمنستان 

در روستاي  1955سال  ژوييه 23است. اودر باره  خود چنين مي  نويسد. من در 
استان لري كه با شيبي ماليم در دامنه رشته كوههاي »  جوجكان«
واقع است، بدنيا آمده ام. دختري از يك خانواده هاي شريف » ويراهاسيوتس«

و شايسته هستم.تحصيالت  دوره دبيرستان را در زادگاهم بپايان رسانده ام. سپس 
وي علوم آموزش وپرورش شهر وانازور در رشته زبان و ادبيات ارمني از انستيت

(گيرواكان سابق) فارغ التحصيل شده ام.اكنون چهل سال است كه در دبيرستان 
زادگاهم مشغول تدريس هستم. شغلم برايم بمنزله واحه است، خانواده ام همچون 
كشتي نوح ناجيم است. در برابر واژه زانو بر زمينم همچون نماز گزار وجودم پر 

م باترس و احترام است.  اما شعروادب خانه روح و روانم است. از عشق توا
اشعارم خيلي زود در مطبوعات چاپ شده اند، اما بصورت كتاب خيلي دير. 

از سوي دوستداران شعرو »  نام من زن است«اولين  مجموعه اشعارم با عنوان 
ف چاپ و بمن هديه شد. در باره اين مجموعه شاعر معرو 2006شاعري در سال 

بخشي از اشعار من  2013رازميك داوويان مقاله تحليلي نوشته است. و در سال 
 2014بچاپ رسيده است. و در سال » لري تو عشق و اندوه مني« در مجموعه 

در مجموعه اي با همين نام چند داستان كوتاه از نوشته هايم چاپ شده است. 
 آماده چاپ است.مدت هاست كه » اليه هاي روح«كتاب شعرهايم با عنوان 

 » نام من زن است«اينك چند شعري از كتاب 

  
  گفتگو

  اي گل صحرايي چرا اين قدر تو زيبايي؟ -
  زيرا نمي دانم كه زيبايم من -
  اي چشمه كوهساران چرا اين قدر حيات بخشي؟ -
  آخر نمي دانم كه در حق شما نيكويي مي كنم. -

  اما بي نام و نشان محو و نابود مي شوم
  باد چرا تو نداري خانه اي؟ اي - 
  زيرا يتيم و بي كس بوده مادر من. - 
  سرباز چرا تو به خانه بر نمي گردي - 

  خواب نمي آيد هرگز به چشمان مادر من - 
  اي خاك چرا تو اين قدر پر طمع هستي؟ - 
  شكوه، تاج و تخت را من مي پوشانم. - 
  واي تو ترانه ام چرا ياري بمن نمي كني؟ - 
  سخت زندگي تركت نمي كنم هرگزدر لحظات  - 
  مادرم الالئي گوي تا كه آواز بخوانم من - 
  برده ام همه را بكل ز ياد، ديگر هيچ نمي دانم من - 
  اي خورشيد سرخ فام چه غروب شكوهمندي - 
  باالي سرت پرتو افكن اين نور سنگ صليب است - 
  

  از الهام فراتر
  

  هر چقدر حساب كنند ارزش نور  را
  د درست ارزيابي كنند آن راهرگز نتوانن

  ارزش نور را فقط كور مي داند و بس.
  هر چقدر ببريد شاخ و برگ درخت را

  شدت درد را با گريه هاي 
  ساكت و صامت ريشه مي داند و بس

  
  هر چقدر قطره اي زندگي به اميد دهيد
  كس نتواند احساس كند تشويش آن را 

  زيرا مرگ اميد را فقط قلب مي داند و بس
  چقدر هم متالطم و طوفاني باشد زندگيهر 

  هر چقدر هم سست گردد اعتقاد به زندگي 
  سربلند و ايستاده وداع كردن با زندگي 

  فقط درخت بلوط راند و بس...
*****  

  روز ام از عشق به ديوانگي  مي كشد
  و مبدل به آتشي سوزان  مي گردد

  ورق مي زنم خاطرات سردم را
  ه تواز آن ميان بر مي آيد چهر

  سرچشمه هايم صاف و زالل مي شوند
  شعر من ديگر سست و عاجز نمي شود

  و يك دريا ايمانم پاك و منزه مي گردد
  اما اميدم از خواب بيدار نمي شود

  رنگ ديوانگي ام چه بيهوده
  سرح و خروشان مي شود 
  نگاه تو گشته سرگردان
  در سواحل عشقي ديگر.

  
  مترجم: اما بگي جانيان



Շատ կուզեմ, տեսնենք ժամանկ կլինի 
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Լատինամերիկյան խորհրդարանը 
ճանաչել է Հայոց ցեղասպանությունը 

Լատինամերիկյան խորհրդարանը հուլիսի 31-ին Հայոց 
ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձեւ է 
ընդունել։ 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձեւը միաձայն 
հավանություն է ստացել, միայն մեկ պատգամավոր 
ձեռնպահ է մնացել քվեարկությունից, հայտնում է Prensa 
Armenia-ն։ 
«Ուրուգվայն աշխարհում առաջին երկիրն էր, որը 50 
տարի առաջ ճանաչեց Ցեղասպանությունը, եւ այսօր մենք 
վճռականորեն պաշտպանում ենք այս դիրքորոշումը»,- 
հայտարարել է Լատինամերիկյան խորհրդարանի 
նախագահ Ալֆրեդո Աստին։ 
ԼԱԽ-ը Լատինական Ամերիկայի երկրների 
խորհրդարանականների խորհրդատվական մարմինն է։ 
Այն 1964թ. Լիմայում հիմնել են լատինաամերիկյան 
պետությունների ազգային կոնգրեսների 
ներկայացուցիչները։ 

Բելգիայի խորհրդարանն ընդունեց Հայոց 
ցեղասպանությունը դատապարտող 

բանաձեւը 
Բելգիայի Ներկայացուցիչների պալատի լիագումար 
նիստում հուլիսի 23-ին քվեարկությամբ ընդունվել է 
Հայոց ցեղասպանության մասին բանաձեւը։ Բանաձեւին 
կողմ են քվեարկել Ներկայացուցիչների պալատի 124 
անդամներ, դեմ՝ ոչ ոք, 8 պատգամավոր ձեռնպահ է 
քվեարկել։ 
Ընդդիմությունը քննադատել է, թե անհրաժեշտ էր ավելի 
միանշանակ փաստաթուղթ, բայց, հաշվի առնելով, որ 
վարչապետ Շառլ Միշելը խորհրդարանում ճանաչել է 
Հայոց ցեղասպանության փաստը, կողմ է քվեարկել։  
Ներկայացուցիչների պալատը վերջին օրերին բուռն 
քննարկումներ է արել բանաձեւի վերաբերյալ, 
 պատգամավորները նշել են Հայոց ցեղասպանության 
ճանաչման անհրաժեշտությունը: 
Լսումների ընթացքում նաեւ քննադատություն էր հնչել 
Բելգիայի ԱԳՆ-ի հասցեին, քանի որ այն 
ներկայացուցիչներ չէր ուղարկել Հայոց 
ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված 
միջոցառումներին: 
Բելգիայի վարչապետ Շառլ Միշելը հուլիսի 18-ին 
Ներկայացուցիչ պալատում կառավարության անունից 
ճանաչել էր Հայոց ցեղասպանությունը: «Կարծում եմ, որ 
1915-1917 թվականների ողբերգական 
իրադարձությունները, որոնք նախաձեռնել է Օսմանյան 
կայսրության վերջին կառավարությունը, պետք է 
որակվեն որպես ցեղասպանությունը»,- ասել էր Շառլ 
Միշելը: 
Հիշեցնենք, որ Բելգիայի Սենատը 1998 թվականին արդեն 
ճանաչել է Հայոց ցեղասպանությունը՝ համապատասխան 
բանաձեւ ընդունելով: 

 

  آرتساخ –ره باغ كوهستاني ق
قره باغ كوهستاني يا آرتساخ حكومتي است مستقل كه در قفقاز جنوبي قرار دارد. 
اين كشور از غرب با جمهوري ارمنستان، از جنوب با ايران و از شمال و شرق با 
جمهوري آذربايجان هم مرز است. پايتخت آن شهر استپاناكرد و شهر شوشي مركز 

  .فرهنگي آن است

يكي از استان هاي تاريخي ارمنستان به نام قره باغ كوهستاني به عنوان
آرتساخ معروف است. در دوران هاي مختلف تاريخي اين منطقه اسامي مختلفي به 
خود گرفته است. نام آرتساخ به دوران قبل از ميالد بر مي گردد. آرتساخ بهمعني 
جنگل هاي آرا مي باشد، كه در واقع شكارگاه آرا يكي از پادشاهان اسطوره اي 

يا  "اورتخه"ارمنيان بوده. در سنگ نوشته هاي اورارتويي از اين منطقه با نام هاي 
ياد شده است. استرابون در كتاب جغرافياي خود (قرن اول ميالدي)  "اورتخيني"

از اين منطقه به عنوان يكي از استان هاي هايك كبير، در ساحل شرقي رودخانه 
يا  "زاودك". در قرون وسطي با نام ياد كرده است "اورخيستنا"به نام  "كور"
(سيونيك صغير) معروف بوده است. در قرن سيزدهم ميالدي از  "پوكر سيونيك"

ناميده  "ارمنستان صغير"ياد شده است. در قرن هجدهم  "خاچن"اين منطقه با نام 
 "، "آغوانگ "با اسامي  "اوديك"شده و همچنين به عنوان بخشي از استان 

(طرفهاي شرقي) معروف بوده است. كلمه قره باغ در  "سآروليتيس گوغمانت
منابع تاريخي از قرن چهاردهم ميالدي پديدار شده و در واقع به زماني بر مي گردد 

و  "باغ سفيد"كه منطقه تحت سلطه ايران بوده است. در آن زمان مناطق دشتي 
منطقه ناميده مي شدند. سپس ساكنان ترك زبان  "باغ سعيد"مناطق كوهستاني 

مبدل كرده اند. در زمان سلطه حكومت روسيه  "باغ سياه"را به  "باغ سعيد"
(كوهستاني) به آن افزوده شده و نام اين منطقه به منطقه  "ناگورنو"شوروي كلمه 

تبديل شده است. قابل ذكر است كه قسمت كوهستاني  "قره باغ كوهستاني"
ناحيه عسكران،  5ت. قره باغ از درصد كل قره باغ را دربرگرفته اس 5/12تقريباً 

  .مارتوني، هادروت، شوشي و مارداكرت تشكيل شده است

م اين منطقه كه با نام خانات قره باغ معروف شده بود از ايران جدا  1805در سال 
م اين 1828م و بعدها تركمنچاي در 1813و بر اساس معاعده هاي گلستان در 
.ان جدا و به روسيه تزاري واگذار شدندمنطقه و ارمنستان شرقي كامالً از اير

 
م و از بين رفتن حكومت روسيه تزاري و به قدرت 1917اين وضيعت تا سال 

رسيدن حكومت اتحاد جماهير شوروي ادامه پيدا كرد. البته با از بين رفتن 
حكومت روسيه تزاري جمهوري تازه تاسيس دمكراتيك آذربايجان ادعاهاي خود 

ر آوردن مناطق ماوراء قفقاز شروع كرد كه همزمان با تخليه را براي تحت سلطه د
و قتل عام ارمنيان ساكن باكو و گنجه از سوي نيروهاي آذربايجاني بود. با وجود 

م شهر شوشي كه پايتخت قره باغ در آن زمان بود 1920مارس  23اين كه در 
ان در مناطق توسط نيروهاي آذربايجاني كامالً ويران شده بود، نيروهاي آذربايج

ديگر قره باغ با مقابله شديد ارمنيان ساكن منطقه روبرو شدند. در اول دسامبر 
م جامعه ملل منطقه قره باغ را منطقه مورد مناقشه ناميد و بدليل قتل عام 1920

هايي كه جمهوري تازه تاسيس آذربايجان در منطقه بر عليه ارمنيان ساكن انجام 
حكومت به جامعه ملل شد. از اينرو به هيچ عنوان  داده بود مانع از عضويت اين

منطقه را جزء مرزهاي جمهوري آذربايجان قبول نكرده و منطقه را مستفل و مورد 
م كه جمهوري 1920تا  1918مناقشه ناميدند. پر واضح است كه در سال هاي 

دموكراتيك آذربايجان تاسيس شده بود منطقه قره باغ به هيچ وجه جزء اراضي 
  .كشور تازه تاسيس نبوده است اين

 

 تاكيد جهانگيري بر ضرورت گسترش مناسبات
ايروان -تهران    

بر  ارمنستان فني با نخست وزيرمعاون اول رييس جمهوري در تماس تل - ايرنا - تهران 
ايروان تاكيد كرد و گفت: دو كشور مي توانند با  - لزوم گسترش مناسبات ميان تهران 

 .توسعه روابط و گسترش همكاري ها، گام هاي موثري براي منافع دو ملت بردارند
 

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، اسحاق  
ي خود با بيان اين كه نستانارمجهانگيري در تماس تلفني با هويك آبراهاميان همتاي

روابط دو كشور از روند رو به رشد برخوردار است، اظهارداشت: زمينه هاي همكاري 
فراواني ميان دو كشور وجود دارد و مي توانيم سطح همكاري هاي خود را در حوزه 

  .هاي مختلف ارتقا دهيم
، افزود: ايران ارمنستان وي همچنين با آرزوي توفيق و سعادت براي دولت و ملت

آمادگي دارد همكاري هاي خود را با اين كشور در حوزه هاي مختلف از جمله انرژي، 
و گرجستان  ارمنستان توليد و انتقال برق و ترانزيت كاال و مسافر از مسير ايران،

نيز در اين گفت و گوي تلفني، با تكرار دعوت  ارمنستان ست وزيرنخ  .گسترش دهد
از جهانگيري براي سفر به اين كشور و با ابراز خرسندي از رفع برخي موانع پيش روي 
همكاري هاي دو كشور در بخش انرژي و انتقال گاز، خواستار ارتقاي سطح همكاري ها 

يك آبراهاميان همچنين با آرزوي هو .ايروان شد - در زمينه هاي مختلف بين تهران 
سالمتي و موفقيت براي دولت و ملت ايران، از آمادگي اين كشور براي همكاري هاي 

.و گرجستان در زمينه توسعه ترانزيت خبر داد ارمنستان سه جانبه ميان ايران،
وي اظهار اميدواري كرد در يك نشست سه جانبه با حضور مقامات سه كشور 

 .، مقدمات اين همكاري فراهم شودو گرجستان نارمنستا ،ايران
 

  فارسي زبان -ماهنامه ارمني
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  بيانگر  موضع مدير مسئول و “ لزوما» لويس« نامهماهمقاالت و ديدگاه هاي مندرج در

  هيئت سردبيري نيست.
  .مقاالت ، عكس ها و مطالب رسيده باز گردانده نمي شود  
 .نشريه در حك و اصالح مقاله ها مجاز است  
   با ذكر ماخذ آزاد است.» نامه لويسماه «استفاده از مطالب  
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Լույս են տեսել 
Էդիկ Բաղդասարյանի  նոր գրքերը 

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

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

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

(Պարսկերեն) ان، آذربايجان ، جنايت و توسعه طلبيار  
Հայ Գրականության Պատմություն 3 հատորով(Պարսկերեն)  جلد 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) 
كوميتاس و شكل گيري موسيقي كالسيك ارمني    

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

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

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

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

Ակնարկ Պարսկերենի Ուղղագրության, (Պարսկերեն) Տորոնտո, 2014. 
  2014باغداساريان ، تورونتو اديك  -  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 

 

Հայոց Ցեղասպանության 
միջազգային ճանաչումներ 
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