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Լույս են տեսել 
Էդիկ Բաղդասարյանի  նոր գրքերը 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Հայկական Հարցի Մանիֆեստ The Armenian Question Manifesto 
1394 تورونتو ، -ارمني  ، 1، جلد  در دو جلد ارمنيان ايران جامع تاريخ  

Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական Համառոտ Պատմություն, 2 հատորով, հատոր 1 և 2, Տորոնտո, 2015: 
Edic Baghdasarian, The History of the Armenians in Iran, Two volumes, Vol. 1, in Armenian, Toronto, 2015. 

1394 تورونتو ، -ارمني  ، 2، جلد  در دو جلد ارمنيان ايران جامع تاريخ  
 

Անանիա Շիրակացի, Մաթեմատիկա, Պարսկերենի թարգմանեց Էդիկ Բաղդասարյանը, Տորոնտո, 2015: 
Anania Shirakatsi, Mathematics, translated into Persian by Edic Baghdasarian, Toronto, 2015. 

.1394ميالدي، رياضيات ، ترجمه اديك باغداساريان ، تورونتو  7انيا شيراكاتسي دانشمند سده آن  
 

Անանիա Շիրակացի, Տիեզերագիտություն, Պարսկերենի թարգմանեց Էդիկ Բաղդասարյանը, Տորոնտո, 2015: 
Anania Shirakatsi, Cosmography, translated into Persian by Edic Baghdasarian, Toronto, 2015. 

.1394ميالدي، كيهانشناسي ، ترجمه اديك باغداساريان ، تورونتو  7انيا شيراكاتسي دانشمند سده آن  
 

Hisory of Mathematics in Armenia, in English, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic),  Toronto,  2015 
Մաթեմատիկան Հայաստանում (Անգլերեն), աշխատասիրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ), Տորոնտո, 

2015: 1394) انگليسيكانادا (-تورونتو  ، نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)تاريخ رياضيات ارمنيان   
 

Պատվիրելու համար դիմել www.Edic-Baghdasarian.com, edbagh@yahoo.com  կամ 1-818-627-8643 
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Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետությունը 

(Արցախ)  
կայացած պետություն է. 

Քաղաքագետ 
 

 
 

Լեռնային Ղարաբաղը բավական կայացած 
պետական կազմավորում է, որն իհարկե սերտորեն 
համագործակցում է Հայաստանի հետ։ Այս 
մասին NEWS.am-ի թղթակցի հետ զրույցում 
հայտարարեց ռուս քաղաքագետ Ալեքսանդր Սկակովը։ 

 

Նա նշեց, որ անկախության ճանապարհին 
Լեռնային Ղարաբաղը ավելի շատ հաջողություններ է 
գրանցել, քան ձախողումներ։ «Դա ակնհայտ է։ 
Սակայն պետք է հասկանալ, որ ազգերի ինքնորոշման 
իրավունքից բացի կա նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի 
ապագա սահմանների հարցը։ Դա շատ բարդ հարց է»,- 
հավելեց Սկակովը։ 

 

1991թ. սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի 
Ինքնավար Մարզի ժողովրդական պատգամավորների 
եւ Շահումյանի շրջխորհրդի  համատեղ նիստում 
հռչակվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
անկախությունը։ Անկախության պահից Լեռնային 
Ղարաբաղը հաջողությամբ կազմակերպել է 6 
խորհրդարանական եւ 5 նախագահական 
ընտրություններ, որոնք միջազգային դիտորդների 
կողմից գնահատվել են որպես ազատ եւ թափանցիկ։ 

 

نامه س. كاسيان رئيس كميته انقالب
ارمنستان به ن. نريمانف رئيس كميته انقالب 

  آذربايجان
  1921ژانويه 

    
كميته انقالب جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان با شادماني برادرانه 

درباره  1920نوامبر  30تصميمگيري دولت شوروي آذربايجان مورخ 
  زانگزور، نخجوان و قراباغ كوهستاني را دريافت كرد.

سابقه و جديد   اين تصميم در ميان كشورهاي همسايه، نمونه بي  
از سوي  "رود، جايي كه حكومتش عمال  شمار مي تاريخي در روابط متقابل به

آيد و نه اينكه با توسل به ريختن خون و اشك همسايگان   زحمتكشان پديد مي
بلكه با اعتقاد به سازندگي سوسياليستي قصد گسترش مرزها را دارند. دولت 
شوروي به آساني و در يك چشم به هم زدن اينگونه مسائل را كه تا اين زمان 

  كند.  رسيد، حل و فصل مي  به نظر ميالينحل 
تصميم خالصانه آذربايجان شوروي، ارمنستان شوروي را نيز غرق در        

احساسات اعتماد متقابل فرو برد تا دست همكاري به سوي همسايه ديرينه دراز 
كند. با اعالم حكومت شوروي در هر دو كشور و با استقرار حكومت 

ملي در حيات  - هاي بورژوا  ديگر جايي براي بتهاي كارگر و دهقان،   توده
هاي برادر وجود ندارد و هيچ تهديد مسلحانه در قبال زحمتكشان   خلق

كشورهاي همسايه در كار نيست. حل عادالنه اين مسئله از طرف دولت 
آلود و مفتضح برا ي نابودسازي متقابل در دست   آذربايجان، كه سالحي خون

هاي مضمحل توسط اراده آزادانه خلق بود، اساس   ها ومساواتيست  داشناك
  كند.  گذاري مي  تزلزل ناپذير همكاري سياسي و اقتصادي دو جمهوري را پايه

از اين پس در مرزهاي ارمنستان شوروي فشارهاي بي معني و   
وحشيانه اديان و ملل ديگر به چشم نخواهند خورد و تمام نعمات شوروي 

  گردد.  ارمنستان ميشامل حال كليه شهروندان 
  هاي شوروي سوسياليسيتي ارمنستان و آذربايجان  پاينده باد برادري جمهوري

  شوروي سوسياليسيتي فدراتيو روسيه   پاينده باد هم پيمان ما جمهوري
الملل   الملل و مركزيت مبارزاتي آن بين  پاينده باد انقالب پرولتارياي بين

  كمونيستي
  س. كاسيان -تانرئيس كميته انقالب ارمنس

  
  )13، شماره 40113(آرشيو جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان، ف 

متن فرمان كميته انقالب ارمنستان در باره  
  الحاق مجدد قراباغ كوهستاني به ارمنستان

  1921ژوئن  12
بر پايه اعالميه كميته انقالب جمهوري شوروي سوسياليستي   

آذربايجان و توافق بدست آمده ميان دولتهاي جماهير شوروي سوسياليستي 
گردد كه قراباغ كوهستاني از هم   ارمنستان و آذربايجان، بدينوسيله اعالم مي

اكنون بخش جدائي ناپذير جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان را تشكيل 
  دهد.  يم

  رئيس شوراي كميسرهاي خلق جمهوري شوروي
 سوسياليستي ارمنستان آ.مياسنيكيان(آلكساندر مارتوني) 
 منشي، م. قارابگيان 

  

  اعالميه كميته انقالب آذربايجان 
  ناپذيربودن  درباره بخش جدايي

وهستاني، زانگزور و نخجوان از قراباغ ك 
  *جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان

  
  1920نوامبر  30

  
  به همه  
از طرف جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان درباره   

نوامبر به اطالع خلق ارمن برسانيد  30تصميمگيري كميته انقالب مورخ 
  كه:

با كسب اطالع از اعالم جمهوري شوروي سوسياليستي در   
دهقاني آذربايجان  - نستان از سوي دهقانان شورشي، دولت كارگريارم

فرستد. از امروز مرزهاي قبلي   بخاطر پيروزي خلق برادر درود مي
شوند. قراباغ كوهستاني، زانگزور و   ارمنستان و آذربايجان لغو مي
ناپذير جمهوري سوسياليستي ارمنستان به   نخجوان به عنوان بخش جدايي

  شوند.  مي رسميت شناخته
پاينده باد برادري و اتحاد كارگران و دهقانان ارمنستان و   

  آذربايجان شوروي.
  ن.نريمانف -رئيس كميته انقالب آذربايجان

  كميسر خلق امور خارجه، حسينف
  )1920دسامبر  7ايروان،  "كمونيست"(روزنامه

  198- 196، ص 1980تهران  تاريخ آرتساخ (قره باغ)اديك باغداساريان ،*
  
 

  فارسي زبان -ماهنامه ارمني

  لويس
  و سردبير ،  مدير مسئول صاحب امتياز

 اديك باغداساريان
   15875- 9488تهران صندوق پستي ريه : نش نشـاني

   _yahoo.comly@monthlouysپست الكترونيكي:
   www.louysonline.com : نشـاني اينترنـت

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

 دالر  50خارج   تومان  6000ايران يك سال    .تومان 500تكشماره :اشتراك مجله
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 .نشريه در حك و اصالح مقاله ها مجاز است  
   با ذكر ماخذ آزاد است.» نامه لويسماه «استفاده از مطالب  
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Լույս Ամսագիր 
 

Հայաստան 
 

25 տարի առաջ ընդունվեց Հայաստանի 
անկախության հռչակագիրը 

 
Ուղիղ 25 տարի առաջ՝ 1990թ.-ի օգոստոսի 23-ին 
Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդն ընդունեց 
Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ 
Անկախության հռչակագիրը հիմնվում էր Հայկական ԽՍՀ 
Գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային 
խորհրդի 1989թ.-ի դեկտեմբերի 1-ի «Հայկական ԽՍՀ եւ 
Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին» համատեղ 
որոշման վրա։ 
Հռչակագրի ընդունումից շուրջ 1 տարի անց՝ 1991թ. 
սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանում տեղի ունեցավ 
անկախության հանրաքվե. 
Հայաստանի անկախության հռչակագիր. 
«Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդը՝ արտահայտելով 
Հայաստանի ժողովրդի միասնական կամքը, գիտակցելով իր 
պատասխանատվությունը հայ ժողովրդի ճակատագրի 
առջեւ համայն հայության իղձերի իրականացման եւ 
պատմական արդարության վերականգնման գործում, 
ելնելով մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 
սկզբունքներից եւ միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ 
նորմերից, կենսագործելով ազգերի ազատ ինքնորոշման 
իրավունքը, հիմնվելով 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի 
«Հայկական ԽՍՀ-ի եւ Լեռնային Ղարաբաղի 
վերամիավորման մասին» Հայկական ԽՍՀ Գերագույն 
խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային խորհրդի 
համատեղ որոշման վրա, զարգացնելով 1918 թվականի 
մայիսի 28-ին ստեղծված անկախ Հայաստանի 
Հանրապետության ժողովրդավարական ավանդույթները, 
խնդիր դնելով ժողովրդավարական, իրավական 
հասարակարգի ստեղծումը, 
 
ՀՌՉԱԿՈՒՄ Է 
անկախ պետականության հաստատման գործընթացի 
սկիզբը: 
1. Հայկական ԽՍՀ-ն վերանվանվում է Հայաստանի 
Հանրապետություն՝ կրճատ՝ Հայաստան: Հայաստանի 
Հանրապետությունն ունի իր դրոշը, զինանշանը եւ հիմնը: 
2. Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան 
պետություն է՝ օժտված պետական իշխանության 
գերակայությամբ, անկախությամբ, լիիրավությամբ: 
Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում 
գործում են միայն Հայաստանի Հանրապետության 
սահմանադրությունը եւ օրենքները: 
3. Հայոց պետականության կրողը Հայաստանի 
Հանրապետության ժողովուրդն է, որն իր իշխանությունը 
իրագործում է անմիջականորեն եւ ներկայացուցչական 
մարմինների միջոցով՝ Հայաստանի Հանրապետության 
սահմանադրության եւ օրենքների հիման վրա: 
Հանրապետության ժողովրդի անունից հանդես գալու 
իրավունքը պատկանում է բացառապես Հայաստանի 
Հանրապետության Գերագույն խորհրդին: 
4. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բնակվող 
բոլոր քաղաքացիների համար սահմանվում է Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիությունը: Արտերկրի 
հայությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա-
ցիության իրավունք ունի: Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիները գտնվում են նրա պաշտպանության եւ 

աջակցության ներքո: Հայաստանի Հանրապետությունը 
ապահովում է իր քաղաքացիների ազատ ու 
իրավահավասար զարգացումը՝ անկախ ազգությունից, 
ռասայական պատկանելությունից եւ դավանանքից: 
 
5. Հայաստանի Հանրապետությունը իր անվտանգությունը 
եւ սահմանների անձեռնմխելիությունը ապահովելու 
նպատակով ստեղծում է Գերագույն խորհրդին ենթակա 
սեփական զինված ուժեր, ներքին զորքեր, պետական եւ 
հասարակական անվտանգության մարմիններ: Հայաստանի 
Հանրապետությունը ունի ԽՍՀՄ սպառազինության իր 
մասնաբաժնի իրավունքը: Հայաստանի Հանրապետու-
թյունն ինքն է որոշում իր քաղաքացիների զինվորկան 
ծառայության կարգը: Այլ երկրների զորամիավորումները, 
նրանց ռազմական բազաները եւ շինությունները կարող են 
տեղաբաշխվել Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում միայն նրա Գերագույն խորհրդի որոշմամբ: 
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կարող են 
օգտագործվել միայն նրա Գերագույն խորհրդի որոշմամբ: 
 
6. Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես միջազգային 
իրավունքի սուբյեկտ, վարում է անկախ արտաքին 
քաղաքականություն, անմիջական հարաբերություններ է 
հաստատում այլ պետությունների, ԽՍՀՄ ազգային-
պետական կազմավորումների հետ, մասնակցում է 
միջազգային կազմակերպությունների գործունեությանը: 
 
7. Հայաստանի Հանրապետության ազգային 
հարստությունը՝ հողը, ընդերքը, օդային տարածությունը, 
ջրային եւ այլ բնական պաշարները, տնտեսական, մտավոր, 
մշակութային կարողությունները, նրա ժողովրդի 
սեփականությունն է: Դրանց տիրապետման, 
օգտագործման եւ տնօրինման կարգը որոշվում է 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով: Հայաստանի 
Հանրապետությունը ունի ԽՍՀՄ ազգային հարստություն, 
այդ թվում՝ ոսկու պաշարների, ալմաստի եւ վալյուտային 
ֆոնդերի մասնաբաժնի իրավունք: 
 
8. Հայաստանի Հանրապետությունը սեփականության 
բազմաձեւության հիման վրա որոշում է իր 
տնտեսավարման սուբյեկտները եւ կարգը, հիմնում 
սեփական դրամ, ազգային բանկ, ֆինանսավարկային 
համակարգ, հարկային եւ մաքսային ծառայություններ: 
 
9. Հայաստանի Հանրապետությունը իր տարածքում 
ապահովում է՝ խոսքի, մամուլի, խղճի ազատություն. 
օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանությունների 
իրավահավասարություն, իրավապահ մարմինների եւ 
զինված ուժերի ապաքաղաքականացում: 
10. Հայաստանի Հանրապետությունը ապահովում է 
հայերենի, որպես պետական լեզվի, գործառությունը 
հանրապետության կյանքի բոլոր ոլորտներում, ստեղծում 
կրթության, գիտության եւ մշակույթի սեփական 
համակարգ: 
11. Հայաստանի Հանրապետությունը սատար է կանգնում 
1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արեւմտյան 
Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային 
ճանաչման գործին: 
12. Սույն Հռչակագիրը հիմք է ծառայում Հայաստանի 
Հանրապետության սահմանադրության մշակման, իսկ 
գործող սահմանադրության մեջ՝ փոփոխությունների եւ 
լրացումների կատարման, պետական մարմինների 
գործունեության, հանրապետության նոր օրենսդրության 
մշակման համար»: 
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Հայաստանին պատմական շանս է 
բաժին հասել. Արման Նավասարդյան 

 

 
 

Հայաստանին պատմական շանս է բաժին հասել` դուրս 
գալու ստեղծված ծանր իրավիճակից: Այդ մասին օգոստոսի 
21 –ին մամլո ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Հայ-
ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի Համաշխարհային 
քաղաքականության եւ միջազգային հարաբերությունների 
ամբիոնի վարիչ  Արման Նավասարդյանը: 
 
Նրա խոսքով, աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացների 
ֆոնին Հայաստանը դիտարկվում է որպես Արեւմուտքի եւ 
Արեւելքի միջեւ բուֆերային պետություն: 
 
«Ի վերջո, ոչ ԱՄՆ-ը, ոչ Ռուսաստանը իրար վրա ատոմային 
ռուբեր չեն նետի: Ավելին, բոլորը տեսնում են, թե ինչ 
մարտահրավերների է այսօր բախվել մարդկությունը եւ 
հասկանում են, որ ոչ մի պետություն ի վիճակի չէ միայնակ 
հաղթահարել դրանք: Իսկ համագործակցության համար 
պետք է կապող օղակ լինի: Այսօր Հայաստանը նման օղակ է 
հանդիսանում»,-նշել է դիվանագետը` ավելացնելով, որ 
ԱՊՀ տարածքում բոլոր չափանիշներին համապատաս-
խանող երկրորդ պետությունը չկա: 
 
Անդրադառնալով հայկական ղեկավարության` 
փոխլրացնող քաղաքականություն վարելու փորձերին, 
դեսպանը նշել է, որ այսօր դա միակ ճիշտ 
մարտավարությունն է: Նա նշել է, որ Եվրասիական 
միությանն անդամակցելը, հակառակ շատ վատատեսական 
կանխատեսումներին, վնաս չի հասցրել Արեւմուտքի հետ 
Հայաստանի հարաբերություններին: 
 
«Համաշխարհային հանրությունը մեզ համար բարենպաստ 
եղանակով վերաբերվեց դրան: Տարբեր մակարդակներում 
ասվեց այն մասին, որ Երեւանը, ԵՏՄ-ի անդամ լինելով, 
կկարողանա համագործակցել եւ Արեւմուտքի, եւ 
Եվրոպայի հետ: Նշանակալի է, որ խոսքը ոչ թե 
տնտեսական, այլ ռազմավարական համագործակցության 
մասին է: Այլ խոսքով ասած` Հայաստանը կարող է եւ 
ՀԱՊԿ-ի անդամ լինել, եւ համագործակցել ՆԱՏՕ-ի հետ»,-
եզրափակել է Նավասարդյանը` ընդգծելով, որ դա ցույց է 
տալիս, որ Հայաստանի իշխանությունները արտաքին 
քաղաքականության ճիշտ ուղի են ընտրել: 
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«Deutsche Welle »-ն Ղարաբաղի մասին 
ռեպորտաժ է պատրաստել 

 

 
 
Գերմանական «Deutsche Welle » հեռուստաընկերությունը 
ռեպորտաժ է նկարահանել Լեռնային Ղարաբաղի մասին, 
որը կոչել է «Լեռնային Ղարաբաղի լարվածություն աճում 
է»: 
Հեղինակի խոսքով, Ղարաբաղում հակամարտությունը 
երկար ժամանակ անուշադրության է մատնված, թեեւ 20 
տարի առաջ պատերազմում զոհվել էր մոտ 30 հազար 
մարդ: 
Հաշտությունը խաղաղություն բերեց, սակայն վերջին 
ժամանակներս տեղեկություններ են ստացվում 
հրադադարի խախտումների մասին: 
Սյուժեում նկարահանված ղարաբաղցիներից մեկն 
ընդգծում է, որ իրենք պատերազմ չեն ուզում, այլ միայն 
պաշտպանում են իրենց հողը, եկեղեցիներն ու 
ընտանիքները: Միաժամանակ Ղարաբաղի ԱԳ նախարար 
Կարեն Միրզոյանն ընդգծել է, որ ղարաբաղցիները 
պատերազմից չեն վախենում: «Մենք կարծում ենք, որ 
կարող ենք համարժեք պատասխան տալ պատերազմ 
սկսելու փորձերին»,-ասել է նա: 
Ռեպորտաժի հեղինակը այցելել է ոչ միայն Ստեփանակերտ, 
այլեւ մարտական դիրքեր՝ հավելելով, որ ընդամենը մի քանի 
տասնյակ մետր է բաժանում հակամարտության կողմերին 
միմյանցից եւ Կովկասում եւս մեկ արյունալի 
պատերազմից: 
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Համահայկական խաղերի համար 
Թուրքիայից եկած հյուրերն այցելել են 

Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր  
 
Այսօր` օգոստոսի 3-ին, Համահայկական ամառային 6-րդ 
խաղերի բացման արարողությանը մասնակցելու 
նպատակով Թուրքիայից Հայաստան ժամանած 
պատվավոր հյուրերը Համահայկական խաղերի 
համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանի 
և գործկոմի անդամների ուղեկցությամբ այցելել են 
Ծիծեռնակաբերդի հուշակոթող և Հայոց ցեղասպանության 
զոհերի թանգարան-ինստիտուտ: 
Պատվիրակության կազմում են եղել Վանի քաղաքապետ 
Բեքիր Քայան, Վանի համաքաղաքապետ Հաթիջե Չոբանը, 
Բիթլիսի քաղաքապետ Հուսեյին Օլանը, Մուտքի 
քաղաքապետ Օզքան Բիրլիկը, Նորշենի քաղաքապետ Էմին 
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Օզքանը, Դիարբեքիրի Սուրի քաղաքապետ Ֆաթմա Շըք 
Բարութը և այլ բարձրաստիճան անձիք: 
Հայոց ցեղասպանության թանգարան¬-ինստիտուտի 
նորաբաց ցուցասրահում նրանց են ներկայացրել բացառիկ 
ցուցանմուշներ, լուսանկարներ ու տարեգրություններ: 
Այնուհետև պատվիրակները ծաղիկներ են դրել և գլուխ 
խոնարհել Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը 
հավերժացնող անմար կրակի մոտ: 
Այցի ավարտին պատվավոր հյուրերը շնորհակալություն են 
հայտնել կազմակերպիչներին և թանգարանի 
անձնակազմին` միջոցառումը կազմակերպելու գործում 
ներդրած ջանքերի համար: 
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ԼՂՀ-ն կարողացել է հասնել 
էլեկտրաէներգիայի լրիվ 

ինքնաբավության 
 

 
 
Այս պահի դրությամբ Արցախի ՀԷԿ-երում արտադրված 
էլեկտրաէներգիայի միջին ծավալը մոտավորապես 
բավարարում է հանրապետության սպառման ներքին 
պահանջարկը: Այս մասին, NEWS.am-ի թղթակցին տված 
հարցազրույցում նշել է ԼՂՀ վարչապետի մամուլի 
քարտուղար Արտակ Բեգլարյանը: 
«Քանի որ կարճ ժամանակահատված է, ինչ երեք նոր ՀԷԿ է 
փաստացի գործարկվել (դրանցից երկուսի լիցենզիաները 
կտրվեն շուտով), դժվար է դրանց արտադրանքն 
ամբողջությամբ դիտարկել տարեկան միջին ծավալների 
հետ, սակայն, ըստ մեր մասնագետների, ակնհայտ է, որ եթե 
մինչեւ տարեվերջ պահպանվի պահանջարկի առկա 
ծավալը, ապա երկրորդ կիսամյակում Արցախը կարող է 
համարվել էլեկտրաէներգիայի մասով անկախ 
հանրապետություն: 
Այնուամենայնիվ, տնտեսության անընդհատ զարգացմանը 
զուգահեռ պարբերաբար աճում է նաեւ էլեկտրաէներգիայի 
պահանջարկը: Օրինակ՝ այլ նոր արտադրությունների 
կողքին մի քանի ամսից կգործարկվի Կաշենի 

հանքարդյունաբերական կոմբինատը, որը զգալիորեն 
(ընդհանուր սպառման 20-25 տոկոսով) կավելացնի ներքին 
պահանջարկը, ինչը, բնականաբար, կիջեցնի 
էլեկտրաէներգետիկ ինքնաբավության աստիճանը՝ մինչեւ 
հաջորդ նախատեսված ՀԷԿ-երի գործարկումը: Այդ 
համատեքստում մի բան պարզ է, որ վերջին տարիներին 
արտադրանքի ծավալն ավելի արագ տեմպերով է աճում, 
քան սպառման ծավալը, եւ այդ միտումը պահպանվելու է 
գալիք տարիներին»,-նշել է Արտակ Բեգլարյանը: 
Ո՞ր ժամանակից է հաջողվել հասնել դրան: 
Վերջին երկու ամիսներին երեք ՀԷԿ է փաստացի 
գործարկվել, որոնցից մեկը հանրային ծառայությունները եւ 
տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 
հանձնաժողովի կողմից արդեն ստացել է 
համապատասխան լիցենզիան, իսկ մյուս երկուսը, կարծում 
եմ, կստանան շուտով: 
ԼՂՀ-
ում քանի՞ ՀԷԿ կա եւ որքան է էլեկտրաէներգիայի սակ
ագինը: 
Արցախում այժմ փաստացի գործում է 13 ՀԷԿ՝ 6-ական՝ 
Քաշաթաղում եւ Մարտակերտում եւ 1-ը՝ Շահումյանում: 
Այժմ արդեն մի քանի ՀԷԿ կառուցման կամ նախագծման 
փուլում է, որպեսզի ավելի արդյունավետորեն օգտագործվի 
հանրապետության հսկայական ներուժը: 
Էլեկտրաէներգիայի սակագինը 1 կիլովատի դիմաց 41.85 
դրամ է հաստատված, սակայն կառավարության 
սուբսիդավորման արդյունքում բնակիչները վճարում են 25 
դրամ: Այդ սուբսիդավորումը չի գործում տնտեսվարողների 
համար: 
Ինչպե՞ս եք դուք գնահատում այդ հաջողված իրադարձո
ւթյունը: 
Արցախի համար էներգետիկ անկախության բարձր 
աստիճանը ռազմավարական նշանակություն ունի, որի մեկ 
բաղադրատարրի՝ էլեկտրաէներգիայի մասով 
հանրապետությունն, ընդհանուր առմամբ, հասնում է 
գրեթե լրիվ ինքնաբավության մակարդակին: Դրա 
կարեւորությունը զգացվելու է առաջնահերթորեն 
հավանական ճգնաժամային իրավիճակների դեպքում, երբ 
էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը կախված չի լինի 
արտաքին եւ խոցելի աղբյուրներից ու ցանցերից: Բացի 
դրանից, այն լրացուցիչ խթան է հանդիսանում 
տնտեսության զարգացման համար, քանի որ թույլ է տալիս 
նվազեցնել կառավարման ու սակագնի հետ կապված 
ռիսկերը եւ բարձրացնել կանխատեսելիության աստիճանը: 
Համոզված եմ, որ դրա շնորհիվ տարիների ընթացքում 
ավելի ու ավելի է ընդգծվելու սեփական արտադրության 
էլեկտրաէներգիայի համեմատական առավելությունն 
էներգետիկայի այլ ռեսուրսների համեմատ, որոնց 
մատակարարումը մեզնից չէ կախված: 

Մարիամ Լեւինա 
 

Թուրքիա այցելող հայաստանցիների 
թիվը խիստ նվազել է 2015-ի առաջին 

կիսամյակում 
 
Թուրքիա այցելող հայաստանցիների թիվը 2015-ի հունվար-
հունիս ամիսներին կազմել է 18 524 հոգի։ 
Ինչպես NEWS.am-ը տեղեկանում է Թուրքիայի մշակույթի 
եւ տուրիզմի նախարարությունից, 2015-ի հունիսին 
Թուրքիա է այցելել 4 254 հայաստանցի, ինչը 34 տոկոսով 
պակաս է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 
համեմատ։ 
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Նախորդ տարի հունիսին Թուրքիա էր այցելել 6 424 
հայաստանցի։ 
Իսկ 2015-ի հունվար-հունիս ամիսներին Թուրքիա այցելած 
հայաստանցիների թիվը նախորդ տարվա համեմատ նվազել 
է 32 տոկոսով՝ կազմելով 18 524 հոգի։ Նախորդ տարի նույն 
ժամանակահատվածում Թուրքիա էր այցելել 27 152 
հայաստանցի։ 

Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am 
 

Հայաստանը կարող է բավարարել 
Իրանի տեխնոլոգիական պահանջները. 

Փորձագետ 
 

 
Հայաստանը կարող է բավարարել Իրանի տեխնոլոգիական 
պահանջները։ Այս մասին օգոստոսի 10-ին՝ «Հայ-
իրանական ռազմավարական գործընկերության 
հեռանկարները» թեմայով քննարկման ժամանակ 
հայտարարեց Հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ, «Հայ-
իրանական բարեկամություն» ՀԿ անդամ Գարեգին 
Չուգասզյանը։ 
Նրա խոսքով՝ Հայաստանը Իրանի համար կրթական 
կենտրոնի վերածելու մեծ հնարավորություններ կան։ 
«Հայաստանը տեխնոլոգիական հնարավորությունների 
 ազատ պայմանների առումով քաղաքական կամքի 
առկայության դեպքում հնարավորություն ունի դառնալ 
տեխնոլոգիական տարանցիկ կենտրոն։ Որքան էլ որ մենք 
ասենք, որ Թուրքիան է կատարում այդ դերը, ամեն 
դեպքում այստեղ քաղաքական անվստահության հարց կա։ 
Հայաստանը, ի տարբերություն Թուրքիայի, 
տարածաշրջանում չի մրցակցում Իրանի հետ, իսկ 
Ադրբեջանի դեպքում դրան ավելանում է նաեւ 
ադրբեջանական մեծաքանակ բնակչության հարցը»,- 
ընդգծեց Չուգասզյանը։ 
Նրա խոսքով՝ սփյուռքը տեխնոլոգիական ոլորտում իր 
կապերով կարող է որոշակի դեր խաղալ ոչ միայն 
ներհայաստանյան կյանքում, այլ նաեւ տարածաշրջանում, 
մասնավորապես՝ Իրանում։ «Տեխնոլոգիական ոլորտը 
ներդրումների տեսակետից նավթագազային ոլորտից հետո 
երկրորդն է»,- եզրափակեց Գարեգին Չուգասզյանը։ 
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«Հրապարակ». Հայ առաքելական 
եկեղեցին չի մկրտել Արեւմտյան 

Հայաստանից եկած իսլամացած երեք 
հայերի 

 

 
 
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Հայաստանյայց 
առաքելական եկեղեցին չի մկրտել Համահայկական 6-րդ 
խաղերին մասնակցելու նպատակով Արեւմտյան 
Հայաստանի Դերսիմ գավառից Երեւան եկած, 1915 թ. բռնի 
իսլամացած երեք հայերի՝ երկու հայուհու եւ 
Տիգրանակերտից ժամանած մեկ հայորդու: Արեւմտյան 
Հայաստանի մեր հայրենակիցներն ուրբաթ օրը ստիպված 
են եղել մի քանի եկեղեցիներ գնալ, թախանձել, խնդրել 
առաքելական եկեղեցու հովիվներին՝ իրենց 
քրիստոնեության մեռոնով օծել, սակայն ապարդյուն, բոլոր 
եկեղեցիներում թղթաբանական խնդիրներ են ստեղծել: 
«Սկզբում գնացինք Էջմիածին, ապա՝ Խոր Վիրապ, վերջին 
եկեղեցին Սուրբ Հովհաննեսն էր՝ Կոնդի, բայց ամեն տեղ 
մերժում ստացանք, ոչ ոք մեզ չընդունեց: Անգամ սփյուռքի 
փոխնախարարի միջամտությունը եւ բանակցությունը 
կաթողիկոսարանի հետ օգուտ չտվեց»,- հիասթափված 
ասաց մկրտվել ցանկացողների մտերիմներից մեկը՝ 
նկատելով, որ եթե Հայ առաքելական եկեղեցին 
«հավատարիմ չէ» Աստվածաշնչին եւ չի մտահոգվում մեկ 
«մոլորյալով», ապա որն է նրա առաքելությունը: 
Պարզվում է՝ բոլոր եկեղեցիներում պահանջել են 
տեղեկանք՝ տրված Պոլսի Պատրիարքի տեղապահ Արամ 
արքեպիսկոպոս Աթեշյանի կողմից՝ այն մասին, որ նրանք 
իսլամացած հայեր են, ինչը բացակայել է Արեւմտյան 
Հայաստանից ժամանած ծպտյալ հայերի մոտ: Մեր 
զրուցակիցը կասկածներ հայտնեց, որ Աթեշյանը գործում է 
Թուրքիայի իշխանությունների ցուցումով, ինչին, 
փաստորեն, միանում է Հայ առաքելական Եկեղեցին: 
Պարզեցինք նաեւ, որ այս միջադեպի մասին իմացել են 
նաեւ սփյուռքի նախարարությունում, փոխնախարար Սերժ 
Սրապիոնյանն անձամբ բանակցել է Մայր Աթոռի հետ, բայց 
ապարդյուն: Իբրեւ լավագույն փոխզիջում ծպտյալ հայերին 
կաթողիկոսարանից առջարկել են առնվազն երեք տարի 
գնալ-գալ Հայաստան ու համապատասխան քննություններ 
հանձնել, որպեսզի հնարավոր լինի հասկանալ՝ արժե 
մկրտել, թե ոչ: Մայր Աթոռից բանավոր մեկնաբանություն 
չցանկացան տալ»: 
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Տասը պատճառ սահմանադրական 
փոփոխություններին «Ոչ» ասելու 

համար. Վարդան Օսկանյան 
 

 
ԱԺ պատգամավոր, ԱԳ նախկին նախարար Վարդան 
Օսկանյանը ֆեյսբուքյան իր էջում անդրադարձել է 
սահմանադրական բարեփոխումներին եւ ներկայացրել 
Տասը պատճառ սահմանադրական փոփոխություններին 
«Ոչ» ասելու համար։ 
1) Այսօր սահմանադրական փոփոխությունների կարիք, 
քաղաքական եւ հասարակական պահանջ չկա: 
Հայաստանում չկա եւ երբեք չի եղել ո՛չ սահմանադրական 
եւ ո՛չ էլ քաղաքական ճգնաժամ: 2005-ին, երբ փոփոխվեց 
Սահմանադրությունը, կա՛ր դրա հրամայականը: 
Փոփոխվեց նախեւառաջ այն պատճառով, որ նոր 
Սահմանադրությունը պարտադիր պետք է համաձայնեցվեր 
Եվրոպայի խորհրդի առջեւ Հայաստանի ստանձնած 
պարտավորություններին: Երկրորդ, այնտեղ լուծվեց հայ 
ժողորդի համար կարեւորագույն նշանակություն ունեցող 
երկքաղաքացիության հարցը: Եվ, վերջապես, նվազեցվեցին 
հանրապետության նախագահի բացարձակ 
լիազորությունները, դրանց մի մասը սահմանադրորեն 
անցավ խորհրդարանին եւ կառավարությանը: 
2) Այսօրվա հիբրիդային Սահմանադրությունը պատշաճ 
կիրառության եւ արդար ընտրությունների պարագայում 
մեր պետության համար ճիշտ տարբերակն է: Այն, մի 
կողմից պարունակելով պառլամենտարիզմի տարրերը, 
կարող է նպաստել Հայաստանի ժողովրդավարության 
ամրապնդմանն ու տնտեսական զարգացմանը, մյուս 
կողմից՝ պարունակելով նախագահի լայն 
լիազորություններ, կարող է երաշխավորել համարժեք 
արձագանքը արտաքին մարտահրավերներին: 
3) Այսօր քաղաքական մթնոլորտը բացարձակապես 
բարենպաստ չէ Սահմանադրության արմատական 
փոփոխության համար: Չկա բավարար համախմբում այդ 
գաղափառի շուրջ: Կառավարման համակարգի 
արմատական փոփոխության համար շատ ավելի մեծ 
քաղաքական, քաղաքացիական եւ հասարակական 
համախմբում է անհրաժեշտ: Այսօր այդ գաղափարի շուրջ 
իրական որեւէ համախմբում չկա: 
4) Հայաստանում քաղաքական կուսակցությունները 
դեռեւս բավարար չեն կայացել, որպեսզի դառնան 
կառավարման համակարգի գլխավոր եւ միակ խարիսխը: 
5) Իշխող քաղաքական ուժը, որը համակարգի 
փոփոխության գլխավոր նախաձեռնողն է, 
օրինակարգության շատ լուրջ դեֆիցիտ ունի, որը մեծ 
ստվեր է գցում սահմանադրական փոփոխությունների 
ամբողջ գործընթացի վրա: 

6) Բացարձակ վստահություն չկա քվեարկության 
համակարգի նկատմամբ: Այդ իսկ պատճառով հանրաքվեի 
արդյունքները, անկախ դրա ելքից, կասկածի տակ են 
դրվելու: 
7) Ակնհայտ է, որ այս ամենն արվում է մեկ մարդու, մեկ 
քաղաքական ուժի՝ իշխանությունը պահելու 
հավակնությունները բավարարելու համար: 
8) Այն, ինչ ներկայացվել է որպես նախագիծ, լի է 
հակասություններով եւ վտանգներով, օրինակ. 
- Հայաստանի քաղաքական համակարգի գլխավոր չարիքը՝ 
կայուն մեծամասնության երաշխավորումը՝ լինի դա 
ընտրության երկրորդ փուլով, թե բոնուսային տարբերակով, 
փաստացի սահմանադրական նորմ է դառնում: 
- Խորհրդարանի ձայների՝ 2/3-ով Սահմանադրության 
փոփոխության հնարավորությունը: 
Զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի անձի շուրջ 
անորոշ ձեւակերպումները: 
- 100 տոկոսանոց համամասնական ընրակարգի անցնելու 
քողի տակ Ընտրական օրենսգրքի հնարավոր այնպիսի 
փոփոխությունը, որը կամրագրի քվեարկության 
ռեյտինգային դրույթը՝ գործնականում դառնալով 100 
տոկոսանոց մեծամասնական համակարգ: 
9) Հայաստանը միակն է նախկին խորհրդային 
հանրապետություններից, ներառյալ բալթյան երկրները, որը 
փորձում է անցում կատարել խորհրդարանական նման 
կառավարման համակարգի: Վրաստանը հիբրիդային 
համակարգ ունի, մոտավորապես այնպիսին, ինչպիսին 
Հայաստանի այսօրվա համակարգն է: Մեզ առաջարկվող 
համակարգի նմանը չկա նաեւ տարածաշրջանի մյուս 
երկրներում: Թուրքիան նույնպես հիբրիդային համակարգ 
ունի, որտեղ հանրապետության նախագահն ընտրվում է 
ուղղակիորեն ժողովրդի կողմից: 
10) Լղոզված, ոչ կուռ կառավարման նման համակարգը, 
որտեղ երկրի առաջին դեմքը համարվելու է որեւէ 
լիազորություն չունեցող եւ ժողովրդի կողմից չընտրված 
նախագահը, իսկ գործադիր լիզորություններով օժտված 
վարչապետը ամբողջական կախվածության մեջ է լինելու իր 
կուսակցությունից եւ նրա ղեկավարից, էապես կթուլացնի 
ապագայում հնարավոր արդյունավետ արտաքին 
քաղաքականություն վարելու հնարավորությունը: 
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Հայ առաքելական եկեղեցին 
զգուշանում է թուրքական հատուկ 

ծառայություններից`չմկրտելով 
իսլամացած հայերին. վարդապետ 

 
Իսլամացած  հայերին Հայ առաքելական եկեղեցին չի 
մկրտում 2 կարևոր պատճառով՝ նրանցից շատերը 
մկրտության վկայական ստանալուց հետո գնում են  
Եվրոպա ու շարունակում գնալ մզկիթ, և կա 
մտավախություն, որ նրանք թուրքական հատուկ 
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ծառայությունների կողմից գործուղված մարդիկ կարող են 
լինել և խառնվել համայնքի գործերին: 
Այս մասին այսօր՝ օգոստոսի 20-ին,  լրագրողների հետ 
զրույցում ասաց Կոմիտաս վարդապետ Հովնանյանը: 
«80-ականներին մենք ասում էինք` եթե հայ է, ինչու՞ 
չմկրտենք, ինչու նրան օգտակար չլինենք, բայց տեսանք, որ 
մկրտվողների մեծամասնությունը ոչ թե քրդախոս հայեր են, 
այլ քրդեր են»,- ասաց Կոմիտաս վարդապետը՝ հավելելով, 
որ նրանցից շատերը մկրտության վկայական ստանալուց 
հետո գնում էին եվրոպական երկրներ` ասելով, որ հայ 
քրիստոնյաներ են ու կացության թույլտվություն 
ստանալուց հետո գնում էին մզկիթ: 
Կոմիտաս վարդապետը նշեց, որ հայ առաքելական 
եկեղեցում իսլամացած հայերին մկրտելու համար 
անհրաժեշտ է վստահ լինել, որ նրանք հայ են ու այլ 
նպատակներ չեն հետապնդում։ 
Նրա խոսքով՝ Պոլսո համայնքի անվտանգության ու 
պահպանության հարցը նույնպես փոխկապակցված է այս 
խնդրի հետ, քանի որ ձևանալով որպես բռնի իսլամացած 
հայերի ժառանգներ՝ թուրքական հատուկ 
ծառայություններիկողմից գործուղված մարդիկ կարող են 
խառնվել համայնքի գործերին, ինչի նախադեպեր, ըստ նրա, 
եղել են։ 
«Մկրտվել ցանկացողը պիտի կրոնափոխ լինելու դիմում 
ներկայացնի իր համայնքին,  որից հետո, սովորելով մեր 
եկեղեցու դավանանքը, կարող է մկրտվել։ Ինչպե՞ս եք 
պատկերացնում թուրքական անունով որևէ մեկը գա ու 
ասի, որ ուզում է մկրտվել և մենք առանց նրա մասին 
տեղեկությունների մկրտենք նրան»,-ասաց նա։ 
Հիշեցնենք, որ Հայ առաքելական եկեղեցին չէր մկրտել 
Համահայկական 6-րդ խաղերին մասնակցելու նպատակով 
Արևմտյան Հայաստանից Երևան եկած, 1915 թ. բռնի 
իսլամացած երեք հայերի ժառանգներին, որոնք 
ցանկություն էին հայտնել մկրտվել Հայաստանում և 
դառնալ քրիստոնյա։ 
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Ստեփանակերտի նախկին 
էլեկտրատեխնիկական գործարանը 

վերածվել է պահածոների գործարանի  
 

 
Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն 
օգոստոսի 24-ին այցելել է Ստեփանակերտի նախկին 
էլեկտրատեխնիկական գործարան: 
Նա ծանոթացել է այնտեղ բիզնես տարածքի ձեւավորման 
եւ արդեն գործող պահածոների գործարանի 
աշխատանքներին: 

Երկրի ղեկավարը կարեւորել է արտադրական 
հզորությունների  համապատասխանեցումն արդի 
պահանջներին՝ նշելով, որ դրանց ճիշտ ու արդյունավետ 
օգտագործումը հնարավորություն է տալիս  ապահովել 
տնտեսության կայուն աճ: 
Նախագահին ուղեկցում էին փոխվարչապետ Արթուր 
Աղաբեկյանը, պաշտոնատար այլ անձինք: 
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Հայաստանում կրճատվել է  

դպրոցների թիվը 
 

 
 

Հայաստանում կրճատվել է դպրոցների թիվը: Այս մասին, 
այսօր՝ օգոստոսի 26-ին, լրագրողների հետ հանդիպման 
ժամանակ հայտնել է Ազգային վիճակագրական 
ծառայության սոցիալական եւ բնության պահպանության 
վիճակագրության բաժնի պետ Նելլի Բաղդասարյանը: 
Երեւանում դպրոցների թիվն անփոփոխ է մնացել՝ 220: 
Միաժամանակ 2013-ին այն կրճատվել էր հասնելով 2016-
ին, սակայն 2014-ին վերադարձել էր նախկին ցուցանիշին: 
Շիրակի մարզում դպրոցների թիվը կրճատվել է 171-ից 
հասնելով 167-ի: Մնացած 9 մարզերում այդ ցուցանիշը 
կրճատվել է 1-2-ով: 
Ընդհանուր առմամբ հանրապետությունում պետական 
դպրոցների թիվը կրճատվել է 1404-ից հասնելով 1391-ի, այդ 
թվում քաղաքներում 533-ից հաել է 528-ի, իսկ գյուղերում՝ 
871-ից 863-ի: 
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Արևմտյան Հայաստան 
 

PKK-ն Դերսիմ նահանգն ինքնավար 
մարզ է հայտարարել. թուրքական 

մամուլ 
 

 
 
Քուրդիստանի բանվորական կուսակցությունը (PKK) 
արդեն 5 օր է՝ Թուրքիայի Դերսիմ նահանգն ինքնավար 
մարզ է հայտարարել: Այս մասին գրում է թուրքական 
haberler.com կայքը: 
Նրանց փոխանցմամբ՝ քրդական խումբը փակել է նահանգի 
երկու կարեւորագույն ավտոճանապարհներն ու 
ստուգումներ է իրականացնում: Աղբյուրը հայտնում է, որ 
ճանապարհները հսկող քրդերը զննում են բոլոր 
ավտոմեքենաները, ուսումնասիրում ուղեւորների 
անձնագրերը: 
Հայտնի է դարձել նաեւ, որ քրդական խումբը 
պատրաստվում է եւս 15 օր ստուգումներ անցկացնել 
ավտոճանապարհներին: 
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Թուրքիայում ապրող սասունցի հայը 
պատմել է իր մկրտության մասին 

  

 
Արմատներով սասունցի, ներկայում Դիարբեքիրում 
բնակվող Կարոտ Սասունյանը Akunq.net-ի  հետ զրույցում 
ներկայացրեց իր «մկրտության» պատմությունը: 
Արևմտյան Հայաստանում գործող եկեղեցիներ գրեթե 
չլինելու և քահանաներ չգտնվելու հետևանքով մեր 
ազգակիցները յուրօրինակ լուծումներ են գտնում` 
սեփական արմատները պահպանելու համար: Նրա հուզիչ 

պատմությունը, որ թարգմանաբար ներկայացնում ենք 
ստորև, վեր է հանում այնտեղի հայության ունեցած էական 
խնդիրներից մեկը` գործող եկեղեցիների և Հայ 
առաքելական եկեղեցու ճշմարիտ հավատքի դրույթները 
ներկայացնող քահանաների պակասը… 
«Ներկայում Դիարբեքիր նահանգին, իսկ նախկինում 
Սասուն գավառին ենթակա Խուլփ գավառի Փասուր 
գյուղում, որտեղ նախկինում 15 մեծ ընտանիքներ էին 
ապրում, երկու եկեղեցիներ կային: Դրանցից մեկը Սուրբ 
Հակոբ Տեր-Հակոբյան եկեղեցին էր, իսկ մյուսը` Սուրբ 
Գալուստ Տեր-Մկրտչյանը: 
Սուրբ Հակոբը մի նշանավոր եկեղեցի էր, որում որոշակի 
օրերի հարիսա էին եփում: Իսկ Սուրբ Գալուստ Տեր-
Մկրտչյան եկեղեցին շատ ավելի հին էր և գտնվում էր 
ավերակ վիճակում: Չնայած դրան` այդ եկեղեցին ևս 
օգտագործվում էր որոշակի օրերի: Սուրբ Հակոբ Տեր-
Հակոբյան եկեղեցին ժողովրդի շրջանում քրդերեն 
անվանվում էր «Դերիք-ա բավիյա» («Հոդացավի եկեղեցի»), 
իսկ Սուրբ Գալուստ Տեր-Մկրտչյանը` «Դերիք-ա հարաբե» 
(«Ավերակ եկեղեցի»): 
«Դերիք-ա բավիյան» նախքան եկեղեցի դառնալն 
օգտագործվել է որպես հեթանոսական տաճար: 
Հոդացավով տառապող հիվանդները չորեքշաբթի օրերին` 
արևածագից մինչև արևամուտ ընկած 
ժամանակահատվածում, այցելում էին այդ եկեղեցին, մոմ 
վառում և եկեղեցու ավերակներից մի քար վերցնում, որը 
տուն էին տանում, վառարանի վրա տաքացնում և դնում 
այն հատվածի վրա, որում ցավ էին զգում: Նրանք 
հավատում էին, որ այդ կերպ բուժվում է հոդացավը: 
Մեկ էլ, որպեսզի երեխաները ջերմություն չունենան, կամ 
որպեսզի արդեն իսկ ջերմություն ունեցողները 
ապաքինվեն, նրանց, դարձյալ չորեքշաբթի օրերին, 
արևածագից մինչև արևամուտ ընկած 
ժամանակահատվածում տանում էին ավերակ դարձած 
եկեղեցին: Մետաղե ամանի մեջ յուղ էին այրում, աղոթքներ 
ընթերցում, ապա այդ ամանի մուրով խաչեր գծում երեխայի 
աջ ձեռքի բռան մեջ, ձախ ոտքի տակ և ճակատի 
մեջտեղում: Ուղիղ մի շաբաթ, այսինքն` մինչև հաջորդ 
չորեքշաբթի նրանք չպետք է լողանային, որպեսզի այդ 
խաչերը չմաքրվեին: 
Ես նույնպես, երբ մի օր ջերմություն եմ ունեցել, հորական 
կողմից տատիկս իմ մասնակցությամբ այդ նույն 
արարողությունն է իրականացրել: Քանի որ ես համարում 
եմ, որ այդպիսով մկրտվել եմ` թե հեթանոսական եւ թե 
քրիստոնյա հավատքի համաձայն, չեմ ուզել այլ կերպ 
կնքվել: 
Հիմա հետևյալ հարցն եմ ուղղում. քանի՞ հոգի է կարողացել 
այդ կերպ մկրտվել` Մայր հայրենիքի հողով, արեւով, ջրով 
ու կրակով…»: 
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Թուրքիայում հայերն ուխտ են 
կատարել Մարութա սարում 

 

 
Ներկայում Թուրքիայի տարածքում գտնվող Սասունի 
Մարութա (Մարաթուկ) սարի ամենամյա ուխտին են 
մասնակցել աշխարհի տարբեր երկրներից ժամանած հայեր: 
Թուրքական Batmancagdas կայքի փոխանցմամբ՝ ամեն 
տարի հուլիսի վերջին իրականացվող Մարութա սարի 
վերելքն այս տարի եւս տեղի է ունեցել։ Աշխարհի տարբեր 
կողմերից Սասուն եկած հայերը բարձրացել են Մարութա 
լեռան գագաթ, այնտեղ գտնվող Սուրբ Աստվածածին 
եկեղեցում մոմ վառել եւ աղոթել։ 
Սասունի քաղաքապետը նշել է, թե ամեն ինչ արել են 
որպեսզի Ստամբուլից եւ արտասահմանից եկած հայերի 
ուխտը հաջող անցնի։ «Որպես տեղական 
իշխանություններ, մենք Մարութա լեռան հետ կապված 
նախագծեր ունենք, այդ թվում հյուրատուն ենք 
կառուցելու»,-ասել է Սասունի քաղաքապետը։ 
Նշենք, որ Մարութա սարը գտնվում է Արեւմտյան 
Հայաստանի Սասուն գավառում եւ եղել է սասունցիների 
սիրած եւ պաշտելի սարը, որը կոչվել է նաեւ Մարաթուկ։ 
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Հայ առաքելական եկեղեցում 
չմկրտված Էրդալը Թուրքիայում փոխել 
է անձնագիրը, դարձել քրիստոնյա հայ 

  

 
Դիարբեքիրից Հայաստան ժամանած, իսլամ դավանող 
Էրդալ Մերկանը, որին մերժել էին մկրտել Հայ առաքելական 
եկեղեցում, Թուրքիա վերադառնալու հաջորդ օրը փոխել է 
անձնագիրը, որտեղ նշված է, որ նա հայ քրիստոնյա է, եւ 
այժմ նա ավելի մոտ է Հայ առաքելական եկեղեցում 

մկրտվելու իր երազանքին։ Այս մասին այսօր՝ օգոստոսի 18–
ին NEWS.am–ի հետ զրույցում ասաց ԱԺ պատգամավոր, 
«Արևտմահայոց ազգային համագումար» միջազգային 
հասարակական կազմակերպության լիազոր ներկայացուցիչ 
Արագած Ախոյանը՝ ավելացնելով, որ Էրդալը փոխել է նաեւ 
իր անունը, այժմ նա դարձել է Փարամաս։ 
«Ապարդյուն չարչարանքներից հետո ես խաչերը գցեցի 
իրենց վիզը եւ ասացի` դուք կարեւորը հոգով եք 
քրիստոնյա, եւ ճանապարհեցինք։ Հասնելու հաջորդ օրը՝ 
օգոստոսի 14–ին, Էրդալը գնում է ոստիկանության 
անձնագրային բաժին եւ ասում, որ հենց հիմա ինքը պետք է 
ստանա նոր անձնագիր եւ փաստաթուղթ, որտեղ գրված 
լինի, որ ինքը քրիստոնյա է, հայ քրիստոնյա։ Ինքն անձամբ 
զանգահարեց եւ տեղեկացրեց այդ մասին, որովհետեւ ինձ 
կնքահայր է ասում։ Ես ողջունեցի նրա այդ հուզիչ քայլը։ Սա 
բացառիկ համարձակություն է, որովհետեւ Թուրքիայում 
ապրող ցանկացած մեկը, ով իրեն թուրք չի կոչում, գլխին 
մեծ վտանգ է կախված»,– պատմեց պատգամավորը։ 
Արագած Ախոյանի խոսքով՝ Էրդալն այժմ ունի այն 
փաստաթուղթը, որը նրանից պահանջել էին Էջմիածնում 
մկրտվելու համար, եւ շուտով պատրաստվում է 
օրհնություն ստանալ հայկական եկեղեցիներից մեկում։  
«Ամենակարեւորն այստեղ այն էր, որ նա չնեղացավ մեր 
երկրից եւ եկեղեցուց։ Նա բարձր գտնվեց։ Նա բարձր 
գտնվեց ոչ թե չմկրտողներից, այլ մկրտել թույլ չտվողներից։ 
Իսկ թույլ չտվողները մեր եկեղեցին չէր, դա ավելի խորքային 
էր։ Եկեղեցին փաստաթուղթ էր ուզում, որ ինքը հայ է։ Դա 
զավեշտալի պահանջ է, այն էլ ումի՞ց` այն մարդկանցից, 
ովքեր 100 տարի իրենց ինքնությունը գաղտնի են պահել, 
որպեսզի ֆիզիկական բնաջնջման չենթարկվեն։ Փաստորեն, 
Էրդալն արդեն այդ փաստաթուղթն էլ ունի, հուսամ՝ շուտով 
կմկրտվի»–ասաց նա։ 
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Թուրքիայի քաղաքներից մեկում 
հայերի տապանաքարերը որպես 

կոյուղու կափարիչ են օգտագործել 
 

 
Թուրքական Թեքիրդաղ նահանգի ջրային տնտեսության 
վարչությունը հայտնաբերել է, որ Մալքարա քաղաքում 
հայկական տապանաքարերը որպես կոյուղու կափարիչ են 
օգտագործել: Այս մասին գրում է թուրքական «Today's 
Zaman»-ը՝ վկայակոչելով Ստամբուլի հայկական «Ակոս» 
պարբերականին: 
Աշխատավորներն այդ տապանաքարերը հայտնաբերել են 
վերանորոգման աշխատանքների ժամանակ, քաղաքի 
փողոցներից մեկում: Նրանք 7 յոթ տապանաքար են գտել ու 
այդ մասին հայտնել քաղաքապետարանին: 
Նշվում է, որ Մալքարայի քաղաքապետ Ուլաշ Յուրդակուլի 
կարգադրությամբ տապանաքարերը փոխանցվել են 
Թեքիրդաղի հնագիտության թանգարան՝ ուսումնասիրելու 
եւ պահպանելու նպատակով: 
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Սփյուռք 
 

Կայացել է հայ կաթողիկե առաջնորդի 
գահակալության արարողությունը 

 
Օգոստոսի 9-ին Զմմառի Տիրամոր վանքի բակում տեղի 
ունեցավ Տանն Կիլիկիո Կաթողիկե Հայոց Գրիգոր Պետրոս 
Ի նորընտիր կաթողիկոս պատրիարքի գահակալության 
արարողությունը: 
Արարողությանը ներկա էին Լիբանանում ՀՀ դեսպան Աշոտ 
Քոչարյանը, Մեծի Տանն Կիլիկիո Արամ Ա կաթողիկոսը, 
Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի ներկայացուցիչ 

Նաթան արքիեպիսկոպոս Հովհաննիսյանը, Սուրբ Աթոռի 
Արեւելյան եկեղեցիների ժողովի ներկայացուցիչները, 
Լիբանանում պապական նվիրակը, հայ եւ օտարազգի 
բարձրաստիճան հոգեւորականներ, օտարերկրյա 
դիվանագիտական առաքելությունների ներկայացուցիչներ, 
նախարարներ, պատգամավորներ, բարձրաստիճան 
զինվորականներ, ազգային կառույցների ղեկավարներ: 
Պատրիարքական գահը ընդունելուց հետո Գրիքոր 
Պետրոս Ի կաթողիկոս պատրիարքը մատուցեց իր առաջին 
պատարագը: Իր խոսքում կաթողիկոս պատրիարքը 
շնորհակալություն հայտնեց ՀՀ նախագահին, Ամենայն 
Հայոց եւ Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսներին 
զորակցության համար եւ վստահեցրեց, որ ամեն ջանք 
կգործադրի ամրապնդելու եւ սերտացնելու 
համագործակցությունը հայրենի իշխանությունների եւ 
նվիրապետական երկու աթոռների հետ: 
Պատարագին հետեւեց ընթրիք, որի ժամանակ 
ընթերցվեցին նորընտիր կաթողիկոս պատրիարքին 
ուղղված բազմաթիվ շնորհավորականներ: Դեսպան 
Քոչարյանը ընթերցեց ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի 
շնորհավորական ուղերձը: 
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Ստամբուլում վերաբացվել է հայկական 
Սուրբ Նշան եկեղեցին 

 
Ստամբուլի Քարթալի շրջանի Սուրբ Նշան եկեղեցին 
վերանորոգումից հետո օծվել եւ բացվել է պատարագով։ 
Թուրքական Timeturk-ի փոխանցմամբ՝  Քարթալի 
քաղաքապետարանի եւ մի շարք միությունների 
ֆինանսական աջակցությամբ վերանորոգվել է Քարթալի 
Սուրբ Նշան հայկական եկեղեցին։ 
Մոտ 2 տարի տեւած վերանորոգումից հետո Սուրբ Նշան 
եկեղեցու բացմանը մասնակցել է նաեւ Քարթալի 
քաղաքապետ Ալթըն Օզը, Պոլսո հայոց պատրիարքական 
ընդհանուր փոխանորդ, արք. Արամ Աթեշյանը եւ այլք։ 
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Միջազգային 
 

Լեհաստանի Վրոցլավ քաղաքի 
հրապարակներից մեկն այսուհետ 
կրելու է «Հայկական» անվանումը 

 
Լեհաստանի Վրոցլավ քաղաքի քաղաքային խորհրդի 
որոշմամբ Վրոցլավի կենտրոնում գտնվող Ստարե Միաստո 
թաղամասի Դոմինիկյան եկեղեցու հարևանությամբ և 
Կլեմենս Յանիցկու փողոցի վրա գտնվող հրապարակն 
անվանակոչվել է «Հայկական»: 
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Լույս Ամսագիր 

 
Հայաստանի ԱԳՆ մամուլի ծառայությունից հայտնում են, 
որ այդ հրապարակում տարիներ առաջ տեղադրվել էր 
հայկական Խաչքար: 
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Հասարակական 
 

Պարադոքսալ կերպով Հայաստանի եւ 
Թուրքիայի շահերը կարող են 

համընկնել. Հարցազրույց 
 

 
NEWS.am-ը ներկայացնում է հարցազրույց Ռուս-հայկական 
համալսարանիհամաշխարհային քաղաքականության եւմիջազգային 
հարաբերությունների ամբիոնի վարիչ, արտակարգ եւ լիազոր դեսպան 
Արման Նավասարդյանի հետ Թուրքիայում ընթացող զարգացումների 
մասին: 
Թուրքիայում, որոշ վերլուծաբանների 
կարծիքով` պատերազմ է: Սուրուչում տեղի ունեցած 
արյունահեղությունից հետո, Անկարան ռազմական 
գործողություններ  էսկսել քրդերի դեմ, որը 
տարածվում է ոչ միայն իր տարածքի քրդական 
հատվածի,այլեւ հարեւան 
պետություններում` Սիրիայում եւ Իրաքում բնակվող 
նրանց հայրենակիցների 
վրա: Ինչո՞վ  են պայմանավորված դեպքերի նման 
զարգացումները եւ ի՞նչ հետեւանքներ կարող են դրանք 
ունենալ Մեծ Մերձավոր Արեւելքի քաղաքական 
իրավիճակի վրա: 
Հարցն իր մեջ պարունակում է երկու պատասխան`  
կապված Թուրքիայի արտաքին եւ ներքին 
քաղաքականության հետ: Խորհրդային Միության 
փլուզման հետեւանքով առաջացած միաբեւեռ 
աշխարհակարգի պայմաններում Օսմանյան կայսրության 
ռեիկարնացիայի անհաջող փորձերը, ինչպես նաեւ 
Մերձավոր Արեւելքի եւ արաբական աշխարհի լիդեր 
դառնալու ամբիցիոզ ծրագրերի տապալումը խորապես 
ֆրուստրացրեցին  նյուօսմանյան դոկտրինայի 
հեղինակներին: Թուրքիան ոչ միայն ձախողվեց Սիրիայի 
վարչակարգի տապալման, Եգիպտոսի, Իսրայելի մյուս 

հարեւանների հետ իր հարաբերություններում, այլեւ որպես 
ՆԱՏՕ-ի հարավային ֆլանգի ֆորպոստ, սկսեց թուլացնել 
իր դիրքերը, որում որոշակի դեր են խաղում Վաշինգտոնի 
հետ, մեղմ ասած, զուսպ հարաբերությունները: Սակայն 
արտաքին քաղաքականության գետնի վրա Թուրքիային 
ամենաանհանգստացնողն Իրանի տարածաշրջանային 
գերտերություն դառնալու եւ Միացյալ Նահանգների 
համար Թուրքիային փոխարինելու ռեալ հեռանկարն է: 
Իսկ ի՞նչ դեր է խաղում Իսլամական 
պետությունը (ԻԼԻՊ) Թուրքիայի արտաքին 
քաղաքականությունում եւ ինչպե՞ս են զարգանում նրա 
հարաբերությունները ահաբեկիչների հետ: 
Ես կասեի ոչ վատ եւ ծրագրավորված: Անկարան աշխարհի 
առջեւ հանդես է գալիս իբր ԻԼԻՊ-ի դեմ պայքարող 
պետություն, սակայն իրականում նա քիչ ջանք ու եռանդ չի 
խնայում Իսլամական պետության կայացման եւ 
հզորացման համար: Նրա տարածքից են ահաբեկիչները 
սնվում ռազմատեխնիկական, նյութական, ֆինանսական եւ 
մարդկային ռեսուրսների առումով: Թուրքիայի հարավում 
գործում են ահաբեկիչների ճամբարները նրանց 
մարզումների, հանգստի եւ բուժման համար: 
Սակայն, հավանաբար, Թուրքիան դրանից ունի նաեւ 
իր օգուտները, այդպես չէ՞: 
Իհարկե ունի: ԻԼԻՊ-ի Իրաքում հափշտակած նավթը, 
ինչպես նաեւ արվեստի արժեքները արտասահման են 
արտահանվում Թուրքիայի միջոցով եւ իրացվում տարբեր 
երկրներում: Գողացված նավթի մեկ բարելի դեմպինգային 
գինը տատանվում է 20-25 դոլարի սահմաններում: 
Բայց չէ՞ որ Թուրքիան ԱՄՆ-ի ռազմական 
դաշնակիցն է, իսկ Վաշինգտոնը 
գլխավորում է կոալիցիոն ուժերի պայքարն ԻԼԻՊ-
ի դեմ: Ինչպե՞ս է դա կոչվում դիվանագիտության մեջ: 
Դա տարբեր կերպ են կոչում, բայց հաճախ` «կրկնակի 
հաշվապահություն»: Այստեղ եւ՛Վաշինգտոնի, 
եւ՛Անկարայի կողմից կրկնակի խաղ է գնում: ԱՄՆ-ին միայն 
վերջերս հաջողվեց համոզել Անկարային, որպեսզի նա 
թույլատրի կոալիցիոն ուժերին օգտագործելու Ինջիրլիքի 
ռազմաօդային բազան ԻԼԻՊ-ի դեմ օդային ռեյդեր 
կազմակերպելու համար: Սակայն թուրքերը թուրքեր չէին 
լինի, եթե առիթը բաց թողնեին ու քեռի «Սեմից» մի բան 
չպոկեին: Նրանք պայման դրեցին, որ այդ թույլտվության 
դիմաց ամերիկացիները թուրքերին «հանձնեն» Հյուսիսային 
Սիրիայի 50 կիլոմետրանոց բուֆերային գոտին, որն, ի դեպ, 
խիտ բնակեցված է հայերով եւ սիրիական քրդերով: 
Դուք սկզբում նշեցիք, որ թուրքական 
իրադարձություններում մեծ էներքաղաքական գործոնի 
դերը:Կարո՞ղ եք ավելի կոնկրետ ասել, թե ինչը նկատի 
ունեք: 
Ես նկատի ունեմ քրդական բաղադրյալը, որն առաջնային 
նշանակություն ունի Թուրքիայի ապագայի համար: Թեեւ 
պաշտոնական Անկարան հայտարարում է, որ քրդական 
հարց գոյություն չունի, հատկապես ցմահ բանտարկված 
Աբդուլլահ Օջալանի կողմից արված այն հայտարարության 
կապակցությամբ, թե նրա գլխավորած Քրդական 
բանվորական կուսակցությունը (PKK) դադարում է 
իշխանությունների դեմ պայքարել, սակայն քրդական 
հարցը կա եւ մնում է ներկա Թուրքիայի համար 1 խնդիրը, 
որն ավելի սրվեց վերջերս տեղի ունեցած ընտրություններից 
եւ պառլամենտում քրդական Ժողովրդական 
դեմոկրատական կուսակցության ստացած 80 մանդատից 
հետո: Իսկ Սուրուչի ահաբեկչությունը, ես չեմ բացառում, 
որ կազմակերպված լինի թուրքական հատուկ 
ծառայությունների կողմից, քրդերի դեմ զանգվածային 
գործողություններ սկսելու նպատակով, երկրի ներսում  եւ 
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նրա սահմաններից անդին: Այսօր, ԻԼԻՊ-ի դեմ պայքարելու 
ծխածածկույթի տակ, թուրքական F-1 ինքնաթիռներն 
ակտիվորեն ռմբակոծում են Հյուսիսային Իրաքի 
Քուրդիստանի ինքնավար մարզը, որտեղ տեղակայված են 
ԻԼԻՊ-ի դեմ կռվող Մասուդ Բարզանիի ջոկատները: 
Որքանո՞վ են իրատեսական քրդական պետության 
ստեղծման կանխատեսումները: 
Քաղաքականության մեջ ոչինչ բացառված չէ, մանավանդ, 
եթե նկատի ունենանք զարգացումների այն բուռն 
դինամիկան, որն այսօր հատուկ է միջազգային 
հարաբերություններին: 
Քրդական շարժման հարցում հետաքրքիր է Միացյալ 
Նահանգների բռնած գիծը: Նրանք սերտորեն 
համագործակցում են Իրաքի քրդերի հետ, ինչը վերջին 
հաշվով, կարող է նպաստել քրդական պետության 
կազմավորման գործին: Այնպես որ գուշակելի ապագայում, 
իմ կարծիքով, բացառված չէ Մերձավոր Արեւելքում ԱՄՆ-ի 
բարեկամ եւ դրածո քրդական պետության առաջացումը, 
որը Վաշինգտոնի ձեռքին կարող է դառնալ նաեւ 
զսպաշապիկ Թուրքիայի քաղաքական եւ ռազմական 
նկրտումների չափավորման համար: 
Իսկ Ռուսաստանը կմասնակցի՞այդ զարգացումներին: 
Ռուսաստանն` ունենալով նախկինում ավելի սերտ 
հարաբերություններ քրդական շարժման հետ, քան ԱՄՆ-ը, 
ներկայումս ձեռնպահ է մնում նրա հետ 
հարաբերությունների զարգացումից: Դա բացատրվում է 
ուկրաինական թնջուկում Ռուսաստանի խճճվածությամբ 
եւ Արեւմուտքի հետ լրացուցիչ առճակատումից 
խուսափելու նրա ցանկությամբ: Թե ինչպիսին կլինեն 
դեպքերի զարգացումները, ցույց կտա ժամանակը: 
Իսկ ինչպիսի՞ն պետք է լինի Հայաստանի դիրքորոշումը 
քրդական շարժման հարցում: ԱԳՆ-ն պետք է հանդես 
գա լուռ դիտորդի դերո՞ւմ, թե՞ նա խնդիրներ ունի 
լուծելու, հատկապես նկատի ունենալով 
դեպքերի զարգացումը եւհայկական շահերի 
պաշտպանությունը թուրք-քրդական 
հարաբերությունների զարգացման դինամիկայում: 
Նախ, մենք պետք է մեկնակետ ընդունենք Սեւրի 
պայմանագրի 62, 63, 64 կետերը որպես հայերին եւ քրդերին 
«միավորող իրավական փաստաթուղթ, որտեղ հստակ 
 գրված է ու գծված, որ Հայաստանից հարավ ընկած է  
Քուրդիստանը, որն ունի իր հստակ սահմանները»: 
Եթե մենք ենթադրելու լինենք, որ Մեծ Քուրդիստանի 
կազմավորման հարցը ուտոպիա չէ եւ գուշակելի 
ապագայում քարտեզի վրա կարող է հայտնվել 40 
միլիոնանոց տերություն, ապա հիմիկվանից հարկ է 
բանակցել քրդերի հետ հայ-քրդական ավտոնոմ 
հանրապետություն (կոնդոմինիում) ստեղծելու 
ուղղությամբ: 
Միամտություն կլիներ կարծել, որ եթե Մեծ Քուրդիստանը 
կայանա, ապա քրդերը հիշեն հայկական կորցված հողերը, 
որում նրանց դերակատարությունն ամենեւին էլ վերջինը չի 
եղել: Իսկ եթե Թուրքիան երբեւիցե կանգնելու լինի 
տարածքային զիջումների անխուսափելիության առջեւ, 
ապա անպայմանորեն նախապատվությունը կտա 
Հայաստանին, այլ ոչ թե քրդերին` նկատի ունենալով 
վերջիններիս բազմաքանակությունը, ագրեսիվությունը եւ 
քաղաքական ախորժակները: 
Հայկական դիվանագիտության կարեւոր խնդիրներից մեկը 
պետք է լինի հայ-թուրք-քուրդ եռանկյունում ճիշտ եւ հմուտ 
մանեւրելը: Պարադոքսալ կարող է հնչել, սակայն սա, ըստ 
երեւույթին, այն հազվագյուտ դեպքն է, երբ Հայաստանի եւ 
Թուրքիայի շահերը կարող են համընկնել: 

 

Մշակութային 
 

Պարսկերենով հրատարակվել է 
Երվանդ Օտյանի  

«Անիծյալ տարիներ 1914-1919, 
անձնական հիշատակներ» գիրքը 

 
Իրանահայ ժողովրդավարական ուժերի համադրող մարմնի 
կողմից կյանքի կոչված «Հայոց ցեղասպանության 100-րդ 
տարելիցի ոգեկոչման հանձնախմբի» նախաձեռնությամբ, 
Թեհրանում, պարսկերենով հրատարակվել է արեւմտահայ 
անվանի գրող, երգիծաբան, լրագրող եւ հրապարակագիր Երվանդ 
Օտյանի «Անիծյալ տարիներ 1914-1919, անձնական հիշատակներ» 
գիրքը: Այն հեղինակի հուշագրություններն է Ցեղասպանության եւ 
բռնագաղթի օրերից, հաղորդում է «Արաքս» շաբաթաթերթը: 
416 էջանոց այս գիրքը, որ հրապարակ է իջել 1100 տպաքանակով, 
պարսկերեն է թարգմանել իրանահայ տաղանդավոր թարգմանիչ 
Անդրանիկ Խեչումյանը եւ տպվել է Միրզախանյան ընտանիքի 
մեկենասությամբ Արամայիս Միրզախանյանի հիշատակին, 
«Աֆրազ» հրատարակչատան միջոցով: 
Ա. Խեչումյանն իրանահայ ամենաաշխույժ թարգմանիչներից է: 
Նա իր թարգմանած տասնյակ գրքերի շարքին թարգմանել եւ 
հրատարակել է նաեւ Երվանդ Օտյանի «Ընկեր Բ. Փանջունի»-ն, 
որը մեծ ընդառաջում է գտել պարսիկ ընթերցողի կողմից եւ 
առաջին հրատարակությունից, ընդամենը, քանի ամիս հետո 
վերահրատարակվել: 
Նշենք, որ Իրանահայ ժողովրդավարական ուժերի համադրող 
մարմինը կյանքի է կոչվել եւ հովանավորվում է Թեհրանի Հայ 
մարզա-մշակութային «Րաֆֆի» համալիրի, Իրանահայ ազգային 
եւ մշակութային միության, Աշխարհատեսների հայկական 
կենտրոնի, անկախ մտավորականների, «Իրանահայեր» 
լրատվական կայքէջի եւ «Արաքս» շաբաթաթերթի կողմից: 
 

Խոհեր 
 

Մեր Անցած Ճամփան 
Թ. Ղարախանյան Սիրակցի 

 
Քննության օրը հասավ… ու գնացի..Ինձ թվաց… երազի մեջ մտա. 
երեք ժամ քուլա-քուլա ամպերի մեջ կորել էի եւ ոտքերս  
ծանրություն չէին զգում… երեք ժամ անց, վեց էջանոց քննության 
հարցերը լրացրած  թվաց երազից արթնացա…շուրջս դեռ լեցուն 
տղաներ էին նստած, կարծես մառախուղի շղարշի մյուս կողմն էին 
եւ միայն իրենց սեվ գլուխն էի տեսնում…չէի ուզում այս երազից 
արթնանալ.  վերջացրի…թուղթը ձեռքիս կանգնեցի եւ չգիտեմ 
ինչու մոռացել էի ինչ պիտի անեմ…քրտնած ձեռքերով չգիտեմ 
ինչքան կանգնած մնացի մինչեւ քննիչի ձայնը լսեցի: “թամամ 
քարդին”… Թուղթերս հանձնեցի եւ մեծ հույսերով լցված 
վերադարձա պապոնցս տուն: 
Իմացա այդ մակարդակի ԹՎԱԲԱՆԱԿԱՆ քննությունը Նավթի 
Ընկերության աշխատատեղի համար էր որ եթե ընդունվեի,  ինձ 
կուղարկեին Անգլիա “University of Plymouth”, չորս տարվա 
Նավային դասավանդության  որից հաջող ավարտելուց ` 
Պարսկաստանի Պարսից Ծովում նավահանգստների «pilot-
Փայլոթ» կնշանակվեի եւ կվարձատրվեի Նավթի Ընկերության 
կազմում:  Պարտականությունը այն կլիներ որ Պարսից Ծովում 
մտնող նավը ”Hormoz-Հորմոզ” նեղանցքը թողնելիս ”Kharg-Խարք 
” Նավահանգստի կենտրոնի հետ կապվեր, Խարիսխ ձգեր  
”Խարք” նավահանգստից հինգ մղոն հեռավորության եւ սպասեր 
մեր նման “փայլոթ-ի. Նավային ”փայլոթ”-ներս  պիտի 
բարձրանայինք նավ եւ ուղեկցեինք դեպի նավահանգիստ:  Բոլոր 
ծախսերը Նավթի Ընկերությունն էր հոգալու եւ սովորողը 
ամսական որոշ չափով վարձ էր ստանալու, որը կարող էր  
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Լույս Ամսագիր 
անձնական հաշվի դրվեր  կամ էլ ներմուծվեր, Պարսկաստանի իր 
ծնողների հաշվին:  
Վարձատրվելու պրոցեսը հետեւյալն էր.  
1- Գրավոր Քննությունները հաջող անցնել գերազանց (20-ից 17):   
2-Բանավոր քննություն հաջող անցնել (20-ից 16):  Որում 
Նավթային Ընկերության 5 մեծամեծների հարց ու պատասխան 
կլինի, Անգլերեն և պարսկերեն:  
3- Բժշկական Քննություններ հաջող անցնել (20-ից 20), 
հատկապէս սրտի, թոքերի, Քթի, զույգ աչքերի և զույգ 
ականջների:   
- Եւ երկար սպասել: 
  Այսպես, Նավթի Ընկերությունը 54 շաբաթ անց մեզ կանչեց 
բանավոր քննության,  ՄԱՍՉԵԴ ՍՈՒԼԵՅՄԱՆ-ում:   Գրեթե 
բժշկական  զանազան Քննությունները արագությամբ հաջող 
անցավ, բայց Ձախ ականջիս քննել ու զննել-ը երկար տեւեց;  
Բժիշկը ճար գցեց, նորից քննեց, նորից նկարեց և նորից քննեց, որ 
մեր սրտատրոփից մոտ էր թոքներս բերանից դուրս հանել:  
Վերջապես իննը ամիս անգործությունից և մտահոգությունից 
վերջ Նավթի Ընկերության ծառայող Անգլիացի բժիշկը 
հայտնաբերեց, որ փոքր տարիքում այդ լողացած կեղտոտ-
փեղտոտ Մասչեդ Սուլեյմանի ջրերի մեջից պարազիտներ է մտել 
ծվարել և պիտի մաքրվի և լսողությունը հասցնել նավային 
ստանդարդի:   
Քանի դեռ Սողոմոն Մեծ պապս եւ Նանաջան Մեծ մամս Մասչեդ 
Սուլեյման էին եւ դեռ չէին փոխադրվել Ահվազ, եղավ իմ կապը եւ 
օգնեց ինձ տասն ու մեկ ամիսներ Մասչեդ Սուլեյման ու Ահվազ 
քաղաքների մեջ գնացինք եւ եկանք մինչեւ աջ ականջս 
առողջացավ եւ բժշկության ստանդարդ քննությունը հաջող 
անցավ եւ Զեկույցը ուղարկվեց Նավթի Ընկերության 
Հանձնախմբի որոնք` հայրիկիս Ահվազ քաղաքում տեղեկացրին, 
որ ես միայն սպասեմ վերջին քայլին որով պիտ պատրաստվեի 
մեկնել Անգլիա…   … բայց դեռ սպասել եւ սպասել  … - Հետո` երբ 
ժամը հասներ պիտի`                                    
4- Նաֆտի Ընկերության Բժշկի ձեռքով, Սրսկվել մի անհայտ 
նյութ,…   որին  ձախակողմ անձերը ծաղրանքով ասում էին  
«Անհոգության դեղ են մտցնում տղամարդու մարմինը»:  
6- Գնալ տուն և սպասել 1-ից, 2 տարի, մինչև Անգլիայի “Plymouth 
–ՊԼԻՄՈՒՏ” Համալսարանում նոր ուսանողի համար տեղ բացվի:  
(U.K. University of Plymouth ):                                                           
7- Աստված գիտի թե այս լուրը ինչ հույսի ու լույսի աշխարհ գցեց 
մեզ և քանի-քանի ծիածանների վրայով թռցրեց մեր սիրտն ու 
հոգին:  Այդ տարիններին մի երիտասարդի համար բարձր 
կրթության կամ աշխատանք գտնելու հույսը տոնական մի 
միջոցառման էր նման:   
 
Ահվազ և Աբադան քաղաքների Նավթի ընկերության 
աշխատողների բանվոր դասակարգը ավելի հարմար 
պայմաններում էին, ամեն աշխատավոր ուներ իրեն տրված չորս 
պատը, կայծը և ջուրը:  Թեպետ դեռ բանվոր և գրագիր 
դասակարգների պայմանների դասակարգային խտրությունները 
նույնն էին մնացել  բայց որովհետեւ Ահվազը Նավթի Ընկերության 
իրավունքներից դուրս  էր և ազատ շուկայի միջավայր էր քաղաքը 
կառավարության տիրապետության տակ էր, այսպէս մի նոր 
ազատության շունչ էր տիրում Նավթի Ընկերության գործողների 
ընտանիքում: Արդեն կամաց-կամաց ամեն բանվոր ընտանիք 
կարողացավ գոնե մի հովափչիկ առնի և իրեն հովացնի կամ 
սառնարան գնի և իր խմելու ջրի և իր կերակրեղենը սառը պահի 
մինչև մյուս օրը այնպես, որ արդեն մի չափով բանվորականը 
գերությունից դուրս էր գալիս մի ազատ շունչ քաշելու: Բայց և 
այնպես անգործություն էր տիրում և երիտասարդությունը  
անգործ էր:  Ահվազ քաղաքում էլ հենց Մասչեդ Սուլեյմանի պես, 
ով ծանոթություն ուներ հաջողությունն ավելի էր, օրինակի 
համար՝ մեծ քույրս կուսակցական շարքերին արձանագրվեց մինչև 
մի կես օր ուսուցչությամբ ընդունվեց Ահվազի հայկական 
դպրոցում:   Անձամբ պարզորեն վկա են իմ պարագայում որ 
Ահվազ քաղաքում ինչքան-ինչքան փոքր և մեծ ընկերություններ 
դիմեցի առանց արդյունքի, միայն ծանոթ ու միջնորդ չունենալու 
պատճառով, գոնե այդքան դրամ էլ չկար, որ մի փոքր կաշառքի 
մասին մտածեինք, որովհետեւ միայն մեզ այդ խորհուրդն էր 
տրվում:  Հույսներս կապում էինք Աստվածային հրաշքների:  
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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
   .. 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
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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

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
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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 
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
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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 

 ادامه دارد
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  سونا وان

 
  

سونا وان (تر هوانيسيان) شاعر ارمني زبان ساكن آمريكا در ايروان 
پايتخت ارمنستان بدنيا آمده است.  او پزشك و روان شناس است.  از 

در ايالت كاليفرنياي آمريكا زندگي مي كند.  داراي درجه  1978سال 
است.  از وي تا كنون و روانپزشكي فوق ليسانس در رشته روانشناسي 

به بيش از ده زبان  سونا وان مجموعه شعري منتشر شده است.  اشعار  پنج
  ترجمه شده است. از جمله  پنج زبان  بصورت مجموعه مختلف

مين  100ششمين كتاب شاعر است كه آن را به » ليبرتو براي بيابان«
تركي، سالگرد نسل كشي ارامنه تقديم كرده و  هم اكنون به نه زبان(

روسي، آلماني، انگليسي،فارسي، فرانسوي، اوكرايني و يوناني) ترجمه 
  شده و در مرحله چاپ هستند.

» نارتسيس«هنري و ادبي - بطور مشترك ماهنامه فرهنگي 2006در سال 
سر دبيري  2013سال  را تاسيس واز آن حمايت همه جانبه كرده است.از

  آن را هم بعهده گرفته است.
 نيزت مدال طالي وزارت فرهنگ و وزارت دياسپورا ووي به درياف  

مدال يادبود فستيوال سينمايي زردآلوي طاليي ارمنستان نائل گرديده 
است.  عالوه بر اين سوناوان برنده جايزه  اتاق بازرگاني ايالت كاليفرنيا 

مدال يادبود سازمان  .مي باشد »زن در ادبيات«با عنوان  2013در سال 
در همان سال به او اعطا گرديده هم  ي سنت پطرزبورگ معنوي ـ فرهنگ

  است.
رئيس  نبه پاس خدمات ارزشمند وي در دياسپورا به فرما 2013در سال 

ارزاني » موسس خورناتسي«جمهوري ارمنستان وي به دريافت مدال  
مدال مذكور در كنسولگري ارمنستان  همان سال دسامبر  10.  در گرديد

   طا شد.در اين ايالت باو اع
كه بزودي بچاپ » ليبرتو براي بيابان«و اين هم شعري از  مجموعه 

  :رسيدخواهد 
 
  خواهرانم درود بر شما  

  
  درود بر شما خواهران بيابانم

  اي عروسان بيابان
  درود بر شما!                               

  شاعري ماده  با مالقه
  بهم مي زند                                     

  را كوره دوزخي ديرالزور
  و از آن بر مي خيزيد

  چهره هاي نوراني شما                                     
  از ميان دود غليظ

  به نوبت
 
  

  ياريم  ده اي منبع الهام بخش بيابان 
  نمي توانم بي تو
  قافيه بندي كنم
  نگشق شق  ناهماه
  استخوان ها را

  ر  باد رايحتي نف
  كه مي تواند ترانه گردد

  در جايي ديگر                 
  بشنو

  مهم است داستان من
  غرق در خاموشي
  از خدا هم بزرگتر

  در اينجا
  ميان شن هاي به  باد رفتهدر  

  چون تخم شاهين بر روي سنگ 
  در انتظار لحظه شكوفايي خود

  هر آنچه بي نقص و كامل است تخم 

                                                            
 هنگام نسل كشي بزرگ  1915بياباني در سوريه است كه درسال  -ديرالزور

ارامنه را با كوچ اجباري بĤنجا رانند، بسياري از آنها در اين بيابان  تركان عثماني
 سوزان از گرسنگ و تشنگي جان سپردند.
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  مي تواني گوش فرا دهي به داستانم؟

  تويي كه بي غم به معشوق تكه داده اي 
  بي آنكه بشماري قافيه هاي 

  پس و پيش ابيات تكراريم را 
  من باد است و درد آموزگار 

  كه هر دو تمايل به تكرار دارند
  بشنو... موظفي

  زيرا
  من آخرين عروس ديرالزورم

  عروسيمتور 
  توفان غبار شني

  مي دوم
  و بدنبال خود بيابان را مي كشم

  همچون دنباله لباس عروس                
  
   پا بفرار آخرين دم رهايي يافتهاين منم  
  با زانوان لرزان 

  شبحي با تور عروسي آغشته بخون   در شن ها 
  در كابوس خواب ها يتان

  
  بگذار تا هيچ باكره اي به جز از من

  عروس نگردد در بيابان
  

  منم آخرين عروس ديرالزور
  پرده بكارت  پاره شده ياتاغان با
  باچانه درازي 

  غير قابل تصور
  اما من هميشه نبوده ام چنين

  من عروس دريايي بودم 
  با دمي بسيار زيبا       

  دريا  ميان دو در ارمنستان  
  تا آن سحرگاه نفرين شده

  آنگاه كه فلس هايم ريخت 
  سر در آوردم               

  از دوزخ آتشين بيابان
  با جوراب هاي ضخيم 

  آوارگان
  

  من باكره ام ... فاسقه و كنيز  
  بيابان فاسد
  زن فروشم

  شبح و شاعر آنهايي هستم
  كه جثه شان شنانكرد بر روي آب 

  و متبرك نشد
  فراوان گل بوي  با مرون

  
  خوشا به حال دختران

  چون نيلوفر آبي   
  كه همگون و همزمان

  مانند رقاصه ها 
 هاي فراتدست در دست هم جهيدند در آب

  گل هاي دامن شان را در آميختند
  با كف هاي درخشان و خنده رو

  با آنان كه بطور غريزي تاب دادند
  در زير آفتاب ساق پاهاي گل اندودشان را

  به فراواني پر كردند
  پستان هايشان را

  ور شيرفام پگاهنبا 
  زماني دراز شنا كردند آناني كه

  و  سپس باز ايستاد ند از حركت
  با چشماني غير قابل نفوذ مانند نقاشي

  با آب رنگ هاي محلول
  

  كمكم كن اي منبع الهام بيابانها
  من مي خواهم ترانه اي بسرايم

  براي آنان
  كه خزيدند

  تا لحظه مرگ
  با زانوان خونين در زير آفتاب

  نوشاند هنوزبا لبان گرد آلود مي 
  ظلمت زرد رنگ شن ها را

  
  دام دارام ديرام 

                                                            
   -  هفت سال  است  كهمرون روغن معطر و متبرك براي تعميد و تشريفات تبرك

تشريفات ويژه اي توسط جاثليق و بطريق و رهبر كليساي ارمني و ديگر  يك بار با 
  روحانيون بلند پايه تهيه مي شود.
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  رام دارام ديرام 
  واي –واي  خوشا به حال آنوش

  به خاطر عروسي بدون عروس
  تب دار خوشا به حال گيكور

  به خاطر روياهاي در هذيانش
  كه نمي آورد رويا  بچشمانش

  آفتاب بي نبوغ بيابان
  فقط سراب هاي گرد آلود

   باكره هاي پريش 
  افشان گيسو                    

  و پريشان حال گريزان
  عيسي مسيح  و مانند ماهيان

  ياتاغانهاي بيابان                
  تا نهايت وده مي شوندافز

  در آينه زرد كوير
  
  
  خارهاي بياد دارندبپرس  

  و مي توانند يادآوري كنند اگر  گوش فرادهي
  حواس باري دشواراست تمركز

  و گوش ها را به آنها سپردن
  ؟بنابراين ديگر چه كسي بايد حكايت كند

  اگر نه من
  من آخرين اميدم     

  واپسين گواه            
  آخرين شاعر بيابان

  من باكره ام... فاسقه و كنيز
  زن فروش فاسدكوير 

  خوشابحال آناني كه زانوهايشان
  باز نشده از بيم ياتاغان

  
  ديرالزوراممن آخرين عروس 

                                                            
 . اثر شاعر نامي ارمني هوانس تومانيان »آنوش«اشاره به قهرمان منظومه عاشقانه.  
  
.  گيكور نام قهرمان داستاني بهمين نام از هوانس تومانيان است. او پسركي بي نوااست

  كه در بستر بيماري در حالي كه از شدت تب هذيان مي گويد مي ميرد.
 .  اشاره به داستاني از انجيل است كه در آن عيسي مسيح با معجزه توانست دهها و صدها

  .فر را سير كندبار چند ماهي را تكثير كرده و صدها ن
  

  ما يكتا رهبر اركستر آخرت
  بادها مي وزند و پيوسته 

  در گردش اند
  همه چيز       
  است وارونه      

   رهبري مي كنم من وارونه
  اركستر يك و نيم ميليوني را

  در آخرت      
  شبحي با فراگ سفيد من

  چوبك رهبريم در زير شن ها در حركت است
  خدا نگاه مي كند اما نمي بيند

  (پير فرتوت مبتال به آب مرواريد)
  او 

  آن كه از جهنم حرف مي زند
  مي تواند به خدا هم دشنام دهد

  
  گوش فرا دهيد

  من واپسين گواهم
  آخرين نگاه بيابان

  من تشنگي بيابان را در چشمان
  ملتهب سلطان ديده ام
  و خاربن رگهاي او

  
  بدقت به حرف هايم گوش فرا دهيد

  من باكرهزيرا  
  جاودانه  

  حماسه هستم
  و سقوط من سقوط ژن زن است

  ژن خاور زمين
  و 

  باختر زمين
  شكست من، شكست

  بي گناهي است
  پايان من، پايان عالم است

  و تمام آغازها در زير گنبد كبود
  من شبح جمعي

  همه باكره هايم در زير شن ها
  ران هايم صد سال جمع كرده اند

  گرد و غبار
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  بي انتهايم عقيممن فاسقه ي صحراي 
  در ران هايم خاك و خاربن است

  بجاي تخم دلدار
  دامنم تنها خار جمع كرده

  در طي صد سال
  در بيابان دو نوع خار هست

  يكي پاهايت را مي دهد آزار
  ديگري حافظه ات و... بافيه را 

  
  

  نگهبان من آخرين 
  بيابانم

  زمان به پايان مي رسد
  در زير پلك هايم

  من ساعت شني 
  كمر باريكم

  چيزي ديگري است اينجا زمان در 
  آن شناور زرد است

  همچون شن           
  قيف هاي صيقل شده حلق ها

  عقربه هاي استخواني را
   اند به سوي ساعت مرگ گرفته

  جاودانهبطور  
  
  

  من آخرين عروس ديرالزورم
  بيابان آگاه و كارآمد آخرين 

  كه مي توانم با چشمان بسته 
  در شن ها 

  پيدا كنم راه جهنم را
  بنابراين چه كسي؟

  به جز  من
  مي توانست

  بهتر حكايت كند
  اين داستان را

  و اگر تو را منقلب نمي كند
  ناپديد شدن

  يك و نيم ميليون نفر در زير شن
  هستي؟ آدميپس... تو... تو چگونه 

  هستي تو؟  انسانيچگونه 
  در واقع

  
  بشنو  تو داستانم را
  تنها اميدم تويي

  جهان كرخ است و خداوند پير
  آن كس كه از دوزخ سخن مي گويد

  اين گونه هم مي تواند به خداوند دشنام دهد
  مي شنوي؟...

  زوزه كشان مي آيد و
 باز مي گردد باد

  به محل وقوع جنايت        
  تا  دگربار همه چيز را كند زير و رو

  فغانگر است مي شنويد؟ اين من
  با موهاي گرد گرفته فرفري

  نمد شده 
  در كابوس روياهاي شما ممناين  

  باكره اي در آخرين دم نجات يافته در حال فرارم
  
  

  گوش بده مي شنوي؟ با تمام مي رسانم
  قرن را در يك رباعي خالصه مي كنم

  ... در بيابان دو نوع باد هست
  يكي از شمال مي وزد  مي جنباند

  استخوان ها را در شن زار      
  ديگري كه مي وزد از جنوب و به حركت در مي آورد 

  شن را در استخوان ها...            
  
 p.s.    اي سرچشمه الهام ياريم ده  

  نمي بيني؟              
  ترانه نمي شود
  فريادها پيوسته

  در گلو خفه شده
  حماسه نمي شوند

  اندازه شمار و بي  استخوان هاي  بي  مدوز 
  در شن ها

  



Շատ կուզեմ, տեսնենք ժամանկ կլինի 
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Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետությունը 

(Արցախ)  
կայացած պետություն է. 

Քաղաքագետ 
 

 
 

Լեռնային Ղարաբաղը բավական կայացած 
պետական կազմավորում է, որն իհարկե սերտորեն 
համագործակցում է Հայաստանի հետ։ Այս 
մասին NEWS.am-ի թղթակցի հետ զրույցում 
հայտարարեց ռուս քաղաքագետ Ալեքսանդր Սկակովը։ 

 

Նա նշեց, որ անկախության ճանապարհին 
Լեռնային Ղարաբաղը ավելի շատ հաջողություններ է 
գրանցել, քան ձախողումներ։ «Դա ակնհայտ է։ 
Սակայն պետք է հասկանալ, որ ազգերի ինքնորոշման 
իրավունքից բացի կա նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի 
ապագա սահմանների հարցը։ Դա շատ բարդ հարց է»,- 
հավելեց Սկակովը։ 

 

1991թ. սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի 
Ինքնավար Մարզի ժողովրդական պատգամավորների 
եւ Շահումյանի շրջխորհրդի  համատեղ նիստում 
հռչակվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
անկախությունը։ Անկախության պահից Լեռնային 
Ղարաբաղը հաջողությամբ կազմակերպել է 6 
խորհրդարանական եւ 5 նախագահական 
ընտրություններ, որոնք միջազգային դիտորդների 
կողմից գնահատվել են որպես ազատ եւ թափանցիկ։ 

 

نامه س. كاسيان رئيس كميته انقالب
ارمنستان به ن. نريمانف رئيس كميته انقالب 

  آذربايجان
  1921ژانويه 

    
كميته انقالب جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان با شادماني برادرانه 

درباره  1920نوامبر  30تصميمگيري دولت شوروي آذربايجان مورخ 
  زانگزور، نخجوان و قراباغ كوهستاني را دريافت كرد.

سابقه و جديد   اين تصميم در ميان كشورهاي همسايه، نمونه بي  
از سوي  "رود، جايي كه حكومتش عمال  شمار مي تاريخي در روابط متقابل به

آيد و نه اينكه با توسل به ريختن خون و اشك همسايگان   زحمتكشان پديد مي
بلكه با اعتقاد به سازندگي سوسياليستي قصد گسترش مرزها را دارند. دولت 
شوروي به آساني و در يك چشم به هم زدن اينگونه مسائل را كه تا اين زمان 

  كند.  رسيد، حل و فصل مي  به نظر ميالينحل 
تصميم خالصانه آذربايجان شوروي، ارمنستان شوروي را نيز غرق در        

احساسات اعتماد متقابل فرو برد تا دست همكاري به سوي همسايه ديرينه دراز 
كند. با اعالم حكومت شوروي در هر دو كشور و با استقرار حكومت 

ملي در حيات  - هاي بورژوا  ديگر جايي براي بتهاي كارگر و دهقان،   توده
هاي برادر وجود ندارد و هيچ تهديد مسلحانه در قبال زحمتكشان   خلق

كشورهاي همسايه در كار نيست. حل عادالنه اين مسئله از طرف دولت 
آلود و مفتضح برا ي نابودسازي متقابل در دست   آذربايجان، كه سالحي خون

هاي مضمحل توسط اراده آزادانه خلق بود، اساس   ها ومساواتيست  داشناك
  كند.  گذاري مي  تزلزل ناپذير همكاري سياسي و اقتصادي دو جمهوري را پايه

از اين پس در مرزهاي ارمنستان شوروي فشارهاي بي معني و   
وحشيانه اديان و ملل ديگر به چشم نخواهند خورد و تمام نعمات شوروي 

  گردد.  ارمنستان ميشامل حال كليه شهروندان 
  هاي شوروي سوسياليسيتي ارمنستان و آذربايجان  پاينده باد برادري جمهوري

  شوروي سوسياليسيتي فدراتيو روسيه   پاينده باد هم پيمان ما جمهوري
الملل   الملل و مركزيت مبارزاتي آن بين  پاينده باد انقالب پرولتارياي بين

  كمونيستي
  س. كاسيان -تانرئيس كميته انقالب ارمنس

  
  )13، شماره 40113(آرشيو جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان، ف 

متن فرمان كميته انقالب ارمنستان در باره  
  الحاق مجدد قراباغ كوهستاني به ارمنستان

  1921ژوئن  12
بر پايه اعالميه كميته انقالب جمهوري شوروي سوسياليستي   

آذربايجان و توافق بدست آمده ميان دولتهاي جماهير شوروي سوسياليستي 
گردد كه قراباغ كوهستاني از هم   ارمنستان و آذربايجان، بدينوسيله اعالم مي

اكنون بخش جدائي ناپذير جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان را تشكيل 
  دهد.  يم

  رئيس شوراي كميسرهاي خلق جمهوري شوروي
 سوسياليستي ارمنستان آ.مياسنيكيان(آلكساندر مارتوني) 
 منشي، م. قارابگيان 

  

  اعالميه كميته انقالب آذربايجان 
  ناپذيربودن  درباره بخش جدايي

وهستاني، زانگزور و نخجوان از قراباغ ك 
  *جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان

  
  1920نوامبر  30

  
  به همه  
از طرف جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان درباره   

نوامبر به اطالع خلق ارمن برسانيد  30تصميمگيري كميته انقالب مورخ 
  كه:

با كسب اطالع از اعالم جمهوري شوروي سوسياليستي در   
دهقاني آذربايجان  - نستان از سوي دهقانان شورشي، دولت كارگريارم

فرستد. از امروز مرزهاي قبلي   بخاطر پيروزي خلق برادر درود مي
شوند. قراباغ كوهستاني، زانگزور و   ارمنستان و آذربايجان لغو مي
ناپذير جمهوري سوسياليستي ارمنستان به   نخجوان به عنوان بخش جدايي

  شوند.  مي رسميت شناخته
پاينده باد برادري و اتحاد كارگران و دهقانان ارمنستان و   

  آذربايجان شوروي.
  ن.نريمانف -رئيس كميته انقالب آذربايجان

  كميسر خلق امور خارجه، حسينف
  )1920دسامبر  7ايروان،  "كمونيست"(روزنامه

  198- 196، ص 1980تهران  تاريخ آرتساخ (قره باغ)اديك باغداساريان ،*
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Լույս են տեսել 
Էդիկ Բաղդասարյանի  նոր գրքերը 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Հայկական Հարցի Մանիֆեստ The Armenian Question Manifesto 
1394 تورونتو ، -ارمني  ، 1، جلد  در دو جلد ارمنيان ايران جامع تاريخ  

Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական Համառոտ Պատմություն, 2 հատորով, հատոր 1 և 2, Տորոնտո, 2015: 
Edic Baghdasarian, The History of the Armenians in Iran, Two volumes, Vol. 1, in Armenian, Toronto, 2015. 

1394 تورونتو ، -ارمني  ، 2، جلد  در دو جلد ارمنيان ايران جامع تاريخ  
 

Անանիա Շիրակացի, Մաթեմատիկա, Պարսկերենի թարգմանեց Էդիկ Բաղդասարյանը, Տորոնտո, 2015: 
Anania Shirakatsi, Mathematics, translated into Persian by Edic Baghdasarian, Toronto, 2015. 

.1394ميالدي، رياضيات ، ترجمه اديك باغداساريان ، تورونتو  7انيا شيراكاتسي دانشمند سده آن  
 

Անանիա Շիրակացի, Տիեզերագիտություն, Պարսկերենի թարգմանեց Էդիկ Բաղդասարյանը, Տորոնտո, 2015: 
Anania Shirakatsi, Cosmography, translated into Persian by Edic Baghdasarian, Toronto, 2015. 

.1394ميالدي، كيهانشناسي ، ترجمه اديك باغداساريان ، تورونتو  7انيا شيراكاتسي دانشمند سده آن  
 

Hisory of Mathematics in Armenia, in English, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic),  Toronto,  2015 
Մաթեմատիկան Հայաստանում (Անգլերեն), աշխատասիրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ), Տորոնտո, 

2015: 1394) انگليسيكانادا (-تورونتو  ، نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)تاريخ رياضيات ارمنيان   
 

Պատվիրելու համար դիմել www.Edic-Baghdasarian.com, edbagh@yahoo.com  կամ 1-818-627-8643 
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