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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 
1394تورونتو ،  -، ارمني  1تاريخ جامع ارمنيان ايران در دو جلد ، جلد   

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. 1-2, in Armenian, Toronto, 2015. 

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

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  7آنانيا شيراكاتسي دانشمند سده   
 

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  7آنانيا شيراكاتسي دانشمند سده   
 

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

2015: 1394كانادا (انگليسي) -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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Երեւանն նշեց իր 2797-ամյակը՝  
«Իմ ջերմ ու բարի քաղաք» 

խորագրով 

 
Երեւանն հոկտեմբերի 11-ին նշեց իր հիմնադրման 

2797-ամյակը, որն այս տարի կանցնի «Իմ ջերմ ու բարի 
քաղաք» խորագրի ներքո: 

Մայրաքաղաքում միջոցառումները մեկնարկել էին 
առավոտյան ժամը 10:00-ին`«Սանիթեք» ընկերության 
նոր ու ժամանակակից ջրցան մեքենաների շքերթով։ 

Տոնի առիթով հատուկ զարդարված ջրցանների 
առավոտյան երթը մայրաքաղաքի գլխավոր ու 
երկրորդական փողոցներում սկսվել է ձայնային 
ազդանշաններով եւ վերածվել  յուրատեսակ շքերթի, որով 
էլ, ըստ էության, մեկնարկել է «Իմ  ջերմ ու բարի քաղաք»  
կարգախոսով  «Էրեբունի-Երեւան-2797» -ի 
տոնակատարության երկրորդ օրը։ 

Այս տարի ինչպես նախորդ տարիներին, 
միջոցառումների շրջանակում ներառված են սոցիալական 
ուղղվածության մի շարք նպատակային ծրագրեր։ 

«Էրեբունի-Երեւան-2797» տոնակատարությունների 
համար Երեւանի ավագանին հատկացրել է 130 մլն դրամ, 
շուրջ 30 մլն դրամ էլ նվիրաբերել են տարբեր անձինք։ 

Նշենք, որ «Էրեբունի-Երեւան» տոնը կոչվում է նաեւ 
«Երեւանի տոն», «Երեւանի օր». 1983 թ-ից դարձել է 
ավանդական (չի նշվել միայն 1991–98 թթ-ին): 

«Էրեբունի-Երեւան» տոնակատարության համար 
1968 թ-ին հատուկ գրվել է «Էրեբունի-Երեւան» երգը 
(խոսքը՝ Պարույր Սեւակի, երաժշտությունը՝ Էդգար 
Հովհաննիսյանի), որը հետագայում դարձել է քաղաքի 
օրհներգը: Այդ երգն առաջին անգամ կատարվել է 2750 
հոգուց բաղկացած երգչախմբով` Թաթուլ Ալթունյանի 
ղեկավարությամբ:  

Առաջին տոնակատարության ժամանակ 
 Հանրապետության հրապարակի մերձակա զբոսայգում 
բացվել է նաեւ 2750 ցայտաղբյուրներից բաղկացած 
շատրվանների համալիրը: 

Քաղաքի տոնը սովորաբար նշվում է հոկտեմբերի 
10–11-ին: 

2008 թ-ին մեծ շուքով նշվել է քաղաքի հիմնադրման 
2790-ամյակը: 

 

تقريبا وجود ندارد و اين موضوع ميراث شوروي سابق است ، ارمنستانبيسوادي در
.ي ها تحصيالت دانشگاهي دارندارمنستان درصد 70حدود 

درصد مردم اين كشور از كشاورزي و دامداري و بقيه از معادن مس،  60درآمد حدود 
و حتي  ارمنستان نوع غذاهاي خانگي مردم.كالت و مشاغل اداري استصادرات به ويژه ش

 .شيوه پخت آن هم بي شباهت به دست پخت ايرانيان نيست
جمهوري اسالمي ايران با اين همسايه شمالي همواره ارتباطات بسيار خوب سياسي، فرهنگي 

، گرفتن ارمنستان و اقتصادي داشته و دارد و اكنون نيز بزرگترين داد و ستد اقتصادي با
.و ارسال گاز به اين كشور است ارمنستان برق از طريق چهار شبكه بزرگ انتقال از

فرودگاه بين المللي زوارتنوتس شهر ايروان محل ورود بخش عظيم مسافران اين كشور 
ارمني زبان مسيحي مذهب است كه از راه دروازه غربي پايتخت به ايراوان يا به نقل محلي 

ساختمان ها، در و ديوار و پل ها در اين كشور حكايت از قدمت و  .وارد مي شوند» يروان«
كشور نسبتا .در پي آن اعتقادات مذهبي و سنتي مردم اين ديار سرسبز دارد

با رودخانه و جنگل هاي سرسبز داراي مشتركات فراوان سنتي و  ارمنستان كوهستاني
از شاخص ترين وجوه اشتراك دو ملت ايران  ميل به استقالل.اجتماعي با ايران بزرگ است

.است ، آثار آزاديخواهي در گوشه و كنار اين كشور مشهود است ارمنستان و
عنوان شده كه در اين  ارمنستان اهميت دادن به كانون خانواده نيز از ويژگي هاي بارز مردم

.ني داردمورد نيز با فرهنگ خانواده دوستي در اكثريت مردم ايران نزديكي فراوا
ريشه نام ايروان پايتخت اين كشور يروان يعني پيروزي است و پارك پيروزي در بلندترين 

هنر و موسيقي در شاخه هاي مختلف .نقطه شهر و مجسمه مام ميهن سمبل دفاع از ميهن است
از ديرباز در ميان ارمني ها رواج داشته و همچنان ادامه دارد كه در اين امر نيز با ايرانيان 

را به همين دليل كشور موسيقي و مجسمه ها هم  ارمنستان مقاربت فراوني ايجاد مي كند ؛
را به نام ماشتوتس خالق  ارمنستان بزرگترين خيابان ايروان پاييتخت جمهوري.مي خوانند

ارمني ها اعتقاد دارند اگر نبود .الفباي ارمني نام نهاده اند تا قدردان زبان اصيل خود باشند
الفباي زبان ما، فرهنگ و سنت هايمان نيز از بين مي رفت و ماشتوتس را خالق بزرگترين 

هزار  800ليون و مي 3درصد از اقتصاد اين كشور  60حدود .سرمايه كشور خود مي شناسند
تالش همه جانبه براي رسيدن .نفري را كشاورزي و دامداري تشكيل مي دهد

سرمايه داران ارمني خارج از كشور همت خود را مضاعف كرده اند تا از بهتر ارمنستان به
  .ي بهتر بسازندارمنستان راه هاي مختلف به ويژه جذب توريست ،

از جمله طرح ها ترميم آثار باستاني، ساخت جاده و تله كابين و ايجاد مراكز علمي بين 
.است ارمنستان لي براي هموار كردن مسير جذب توريست بهالمل

در اين باره مي گويد : تلفيق تجربيات بين  ارمنستان سرگئي تنتوشيان معاون بنياد توسعه
المللي و بومي ، سرمايه گذاري اساسي و همچنين خودكفايي همواره در طرح هاي اين نهاد 

رين جاذبه هاي منطقه قفقاز و از پروژه هاي يكي از بزرگت 'تاتو 'تله كابين  .مد نظر است
او مي گويد: هزاران نفر از طريق اين تله كابين پيشرفته و مدرن .اين نهاد به شمار مي رود

روستاي اطراف نيز از اين طريق كسب  9ساله تاتو مي روند و  1800به صومعه و كليساي 
اد است كه دانش آموزان ديگر پروژه اين نه uwc كالج بين المللي.درآمد مي كنند

كشورهاي مختلف از جمله ايران در آن تحصيل مي كنند و باعث رونق شهر توريستي 
تنتوشيان از بازسازي مسجد شهر شوشي نيز خبر داد .شده است ارمنستان ديليجان در جنوب

.كه با شيوه ايراني و با استانداردهاي معماري ايران در حال انجام است
يك كليسا در تفليس گرجستان از موارد ديگري است كه با سرمايه همچنين بازسازي 

.انجام مي شود گذاري ارامنه خارج از اين كشور
است كه  ارمنستان اهميت دادن به اماكن مذهبي نيز از جمله مشتركات دو ملت ايران و

.بازسازي صومعه و دير تاتو در منطقه بلند و زيباي اين منطقه شاهد اين مدعاست
شهر جرموك به آب هاي معدني آن مشهور و شناخته شده است و كارخانه آب معدني 

براي هر بناي تاريخي و  ارمنستان در.را برعهده دارد ارمنستان جرموك بخشي از صادرات
رودخانه و دشت چندين افسانه نقل شده كه البته عمده آنها با فرهنگ ديني ايرانيان هم 

  .ا را با چندين افسانه گره زده اندخوان نيست اما سنديت هر بن
استراحتگاه داراوند با هنر دستي ساخته شده از چوب اثر رازميك آرزويان دكلمه گوي 

.خسته از مسير كوهستاني را همراهي مي كند ارمني ايراني در شهر زيباي ديليجان مسافران
ديليجان با آب و هوا و جنگل هاي زيبا منطقه شمال ايران را تداعي مي كند. شهري در دل 

.و جنگل كه تنفس در آن به ريه ها آرامش خاصي مي بخشدكوه 
رصدخانه سنگي كاراهونج با قدمت بيش از هفت هزار سال در مسير برگشت از ديليجان 
.توجه به نجوم در هزاران سال پيش توسط مردم اين منطقه را گوشزد مي كند

رفتن در رديف هاي سنگ هاي ايستاده اي كه سوراخ هايي در آنها ايجاد شده و با قرار گ
.خاص استفاده هاي علمي ويژه اي داشته است

كاروانسراي اوربيليان در مسير جاده ابريشم محل استقرار گردشگران و تجار هزاره هاي 
پيش با سنگ هاي محكم بنا شده و رهگذران و توريست ها را در اين نقطه به ارتباط ميان 

متوجه مي سازد؛ آنچه كه در كاروانسراهاي  ملت ها و تعامل و داد و ستد در ساليان دور
 .بزرگي چون مرنجاب در كوير ايران به شكلي زيبا وجود دارد

كيلومتر مربع مساحت  1340مي خوانند. سوان با  ارمنستان درياچه زيباي سوان را مرواريد
.بزرگترين رودخانه آب شيرين كوهستاني منطقه قفقاز به شمار مي رود

نيز مانند ديگر بناهاي تاريخي سه افسانه وجود دارد كه اهالي بومي  براي اين رودخانه
 .منطقه هر يك آن را دليل پيدايش آن مي خوانند

 
  

  به دنبال فتح قله صنعت توريسم رمنستانا
 خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران -يمحمدجواد دهقان 

صنعت گردشگري همواره به عنوان يكي از بهترين راههاي درآمدزايي و - ايرنا-تهران
ارزآوري مورد توجه كشورهاي مختلف بوده و از آن براي اشتغالزايي ،رشد اقتصادي ، 

  .مبادالت فرهنگي و تاثيرگذاري بر ديگر فرهنگ ها بهره گرفته شده است
 

   
براين اساس كشورها تالش بسياري براي توسعه صنعت گردشگري و تقويت زيرساخت هاي آن 

به گزارش .از همسايگان شمالي ايران است نارمنستا مي كنند ،يكي از اين كشورها جمهوري
خبرنگار فرهنگي ايرنا كه به تازگي همراه تيم رسانه اي جمهوري اسالمي به ارمستان سفر كرده، 
عالوه بر كشور پهناور و تاريخي ايران، همسايگان ما نيز با اشتراكات فراوان به دنبال جذب 

  .توريست و بهره برداري از اين صنعت بوده اند
با جاذبه هاي زيباي گردشگري، بناهاي تاريخي و كهن در پي فتح قله هاي صنعت  ارمنستان

استان ، عزمي جدي  11كيلومتر مربع وسعت و  800هزار و  29اين جمهوري با .توريسم است
  .براي جذب هر چه بيشتر توريست دارد تا بتواند از اين راه بهره كامل ببرد

، درحال حاضر تعداد توريست هاي خارجي اين ارمنستان دربه گفته كارشناسان گردشگري 
كشور نسبت به سال هاي گذشته افزايش چشمگيري يافته و مقام هاي اين كشور سعي دارند تعداد 

  .گردشگران خارجي رابه يك ميليون نفر در سال برسانند
ا آمار دقيقي از گردشگراني كه بيشتر از هندوستان، عراق ، اروپا و البته از ايران هستند، ام

پنج ساله بوده  ارمنستان دوره رياست جمهوري در .ايرانيان سفر كرده به اين كشور در دست نيست
زبان رسمي ارمني است و  .و دو بار هم حق انتخاب شدن دارد ، اين جمهوري نخست وزير هم دارد

ند ايزدي، آشوري، درصد مردم آن ارمني بوده و يك درصد باقي مانده هم از اقليت هايي مان 99
براي يك دوره  ارمنستان نماينده در مجلس نمايندگان جمهوري 131.يهودي و ماالگان ها هستند
دالر است و بيكاري در آن  300درآمد ماهانه مردم اين كشور حدود .چهار ساله انتخاب مي شوند

و براي كار به طور  زياد ديده مي شود و بر اين اساس اكثر مردان براي كار مهاجرت فصلي داشته
  .معمول به روسيه مي روند

  ارسي زبانف -ماهنامه ارمني

  لويس
  و سردبير ،  مدير مسئول صاحب امتياز

 اديك باغداساريان
   15875- 9488تهران صندوق پستي نشريه :  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
  ه ارامنهبانك تجارت شعبه مجيديه سه را   140686492شماره حساب  

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

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

Հայաստան 
 

Հայաստանը ողջունում է Պարագվայի 
Սենատի կողմից Հայոց ցեղասպանության 

ճանաչումը. Նալբանդյան 

 
Հայաստանը ողջունում էՊարագվայի Սենատի կողմից 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը: Այս մասին 
հայտարարություն է տարածել Հայաստանի ԱԳ նախարար 
Էդվարդ Նալբանդյանը: 
«Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման 
շարունակական ընդլայնումը վկայում է, որ մարդկության 
դեմ իրականացված հանցագործությունները վաղեմության 
ժամկետ չունեն, եւ Հայոց ցեղասպանությունից նույնիսկ 
հարյուր տարի անց մարդկությունը շարունակում է ճանաչել 
եւ դատապարտել այդ ոճրագործությունը։ 
Այս քայլով Պարագվայի Սենատը կարեւոր ներդրում 
կատարեց ցեղասպանությունների եւ մարդկության դեմ 
հանցագործությունների կանխարգելման միջազգային 
ջանքերում»,-ընդգծել է նախարարը: 
Ավելի վաղ NEWS.am-ը հայտնել էր, որ հկտեմբերի 29-ին, 
Պարագվայի Սենատը ճանաչել է Հայոց 
ցեղասպանությունը: 
«Պարագվայի Հանրապետության Սենատը ճանաչում է 
1915-1923 թվականներին Օսմանյան կայսրության կողմից 
իրականացված Հայոց ցեղասպանությունը՝ այդպիսով 
հիշատակելով մարդկության դեմ իրագործված այդ 
հանցագործության 100-րդ տարելիցը»,-ասված է 
փաստաթղթում: 
Ավելի վաղ սենատորներին ուղերձով դիմել էր Սենատի 
պատվավոր նախագահ Մարիո Աբդո Բենիտեսը: 
 

Իշխանություններն ամեն ինչ արեցին՝ 
«Հոկտեմբերի 27»-ի գործը կոծկելու համար. 

Ստեփան Դեմիրճյան 
Իշխանություններն ամեն ինչ արեցին՝ «Հոկտեմբերի 27»-ի 
գործը կոծկելու համար եւ այս իշխանությունների օրոք այն 
չի բացահայտվելու: Այսօր՝ հոկտեմբերի 27-ին, Ազգային 
ժողովում լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ նման 
համոզմունք հայտնեց 16 տարի առաջ Հայաստանի 
խորհրդարանում սպանված՝ խորհրդարանի նախագահ 
Կարեն Դեմիրճյանի որդին՝ Ստեփան Դեմիրճյանը, ով 
այսօր ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր է: 
«Իշխանություններն ամեն ինչ արեցին՝ գործը կոծկելու 
համար: Համոզված եմ, որ այս իշխանությունների օրոք 
գործը չի բացահայտվելու: Կարծում եմ, որ եթե չլիներ 

«Հոկտեմբերի 27»-ը, կլիներ այլ Հայաստան»,- ասաց 
Ստեփան Դեմիրճյանը: 

 

 
ՀԱԿ խմբակցության պատգամավորի խոսքով՝ 16 տարի 
առաջ տեղի ունեցած ոճրագործությունը մեծ հարված է 
հասցրել Հայաստանին, եւ հետեւանքներն առ այսօր 
զգացվում է: 
Հիշեցնենք, որ 1999թ. հոկտեմբերի 27-ին, ոճրագործների 
խումբը` Նաիրի Հունանյանի գլխավորությամբ, 
ներխուժեցին Հայաստանի Ազգային ժողովի նիստերի 
դահլիճ եւ դիմահար կրակոցներով սպանեցին 
կառավարության եւ խորհրդարանի անդամներին: 
Ահաբեկչության զոհ դարձան երկրի վարչապետ, 
Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդարանի 
նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, ԱԺ փոխնախագահներ 
Յուրի Բախշյանն ու Ռուբեն Միրոյանը, օպերատիվ 
հարցերի նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը, խորհրդարանի 
պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Հենրիկ 
Աբրահամյանը եւ Միքայել Քոթանյանը: 
Ահաբեկիչների նկատմամբ դատավարությունը տեւեց 2001-
2003 թվականները: 6 ահաբեկիչները, այդ թվում` նրանց 
ղեկավար Նաիրի Հունանյանը, նրա եղբայր Կարեն 
Հունանյանը, նրա քեռին՝ Վռամ Գալստյանը, Դերենիկ 
Բեջանյանը, Էդիկ Գրիգորյանը եւ Աշոտ Կնյազյանը  
դատապարտվեցին ցմահ ազատազրկման: Համլետ 
Ստեփանյանը դատապարտվեց 14 տարվա 
ազատազրկման: 
 

ՄԻԵԴ-ը մերժեց Շվեյցարիային. 
Ցեղասպանության վերաբերյալ հայկական 

դիրքորոշումը հաղթեց 
ԵԽ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի Մեծ 
պալատն այսօր` հոկտեմբերի 15–ին, վճիռ է կայացրել 
Փերինչեքը Շվեյցարիայի դեմ դատական գործի 
վերաբերյալ։  
Դատավորները որոշել են, որ տեղի է ունեցել Մարդու 
իրավունքների եվրոպական համաձայնագրի 10-րդ 
հոդվածի խախտում եւ այդ հիմքով մերժել են Շվեյցարիայի 
հայցը։   
Որոշման մեջ նաեւ նշվում է, որ ՄԻԵԴ–ից չի պահանջվում 
սահմանել` արդյոք 1915թ. Օսմանյան Կայսրությունում 
տեղի ունեցած հայ ժողովրդի կոտորածներն ու 
զանգվածային տեղահանությունը կարող են բնութագրվել 
որպես Ցեղասպանություն, եւ որ ՄԻԵԴ–ը իրավասություն 
չունի այս հարցի վերաբերյալ իրավական ուժ ունեցող 
գնահատական տալ։ 
Նշենք, որ նախորդ` Ստորին պալատի որոշման մեջ Հայոց 
ցեղասպանությունը բնութագրվել էր որպես պատմական 
վիճելի փաստ, ինչն էլ որպես երրորդ կողմ վիճարկում էր 
Հայաստանի Հանրապետությունը։ ՄԻԵԴ-ում մեր երկրի 
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իրավունքները պաշտպանել են հայտնի փաստաբաններ 
Ջեֆրի Ռոբերտսոնը, Ամալ Ռամզի Կլունին, Թոբի Քոլիսը: 
Հիշեցնենք, որ 2008թ. Շվեյցարիայի դատարաններից մեկը 
դատապարտել էր Թուրքիայի աշխատավորական 
կուսակցության առաջնորդ Դողու Փերինչեքին Հայոց 
ցեղասպանությունը ժխտելու համար։ Փերինչեքը դիմել էր 
ՄԻԵԴ, եւ 2013թ. Եվրոպական դատարանի ստորին 
պալատը որոշել էր, որ Շվեյցարիայի դատարանի վճիռը 
Մարդու իրավունքների կոնվենցիայի 10–րդ հոդվածի 
ոտնահարում է։ Շվեյցարիայի կառավարությունն իր 
հերթին դիմել էր ՄԻԵԴ` գործը ՄԻԵԴ Մեծ պալատ 
փոխանցելու խնդրանքով, որը 2014թ. բավարարվել էր։ 
Հունվարի 28-ին ՄԻԵԴ-ի Մեծ պալատում տեղի են ունեցել 
«Փերինչեքն ընդդեմ Շվեյցարիայի» գործով դատական 
լսումները։ 
  

Ռոբերթսոն եւ Քլունի. ՄԻԵԴ որոշումը 
հաղթանակ է Հայաստանի համար 

 
«Փերինչեքն ընդդեմ Շվեյցարիայի» գործում Հայաստանը 
որպես երրորդ կողմ ներկայացնող փաստաբաններ Ջեֆրի 
Ռոբերթսոնն ու Ամալ Քլունին կարծում են, որ Մարդու 
իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը 
«հաղթանակ է Հայաստանի համար»: 
Փաստաբանների տարածած հայտարարության մեջ նշվում 
է, որ իրենք գոհ են այն փաստի առիթով, որ Հայաստանի 
կառավարության անունից ներկայացված փաստարկներն 
աջակցություն են գտել: «Հայաստանը գործին խառնվեց 
միայն մեկ պատճառով. ստորին ատյանի դատարանը 
կասկածի տակ էր դրել փաստը, որ 1915 թվականին հայ 
ժողովրդի նկատմամբ ցեղասպանություն է իրականացվել: 
Որպես փաստաբան՝ մենք ձգտում էինք ուղղել այդ լուրջ 
սխալը, եւ Գերագույն պալատն արեց դա: Այսօրվա դատը չի 
վիճարկում հայոց ցեղասպանության փաստը. տասը 
դատավորներն ասացին, որ հարցն ընդհանրապես չի 
դիտարկվելու, իսկ յոթ դատավորներ էլ հայտարարեցին, որ 
Հայոց ցեղասպանությունը հստակ պատմական փաստ է»,- 
ասված է հայտարարությունում: 
Բացի այդ, այս որոշումը սատարում է իրենց 
արժանապատվությունը պաշտպանելու հայերի իրավունքը: 
Փաստաբանների կարծիքով, դատարանի այսօրվա 
որոշումը, որը պնդում է արտահայտման ազատության 
կարեւորությունը, լուրջ հետեւանքներ ունի Թուրքիայի 
համար, որը խոսքի ազատության տեսանկյունից 
վատագույն վարկանիշն ունի ՄԻԵԴ-ի բոլոր երկրների 
շրջանում: Թուրքիան այլեւս չի կարողանա արդարացնել 
այնպիսի անձանց դեմ դատական հետապնդումները, 

ինչպիսին է Հրանտ Դիքը, որոնց մեղադրում է «թուրք 
ժողովրդին վիրավորելու մեջ»: 
«Այդպիսի հետապնդումներն ակնհայտորեն հակասում են 
Մարդու իրավունքների եվրոպական Կոնվենցիայի 10-րդ 
հոդվածով երաշխավորված խոսքի ազատության 
սկզբունքին՝ Փերինչեքի գործի մեկնաբանությամբ: Մենք 
Թուրքիային կոչ ենք անում չեղյալ հայտարարել 301 
հոդվածը եւ դադարեցնել հետապնդումները»,- 
հայտարարել են նրանք: 
Նրանց կարծիքով, Փերինչեքը «սադրիչ է, որին չի կարելի 
զոհ համարել, ինչին նա այդքան ձգտում էր»: Ռոբերթսոնն 
ու Քլունին նշել են, որ դատարանը մերժել է 120 հազար 
եվրոյի չափով փոխհատուցման մասին նրա պահանջը, 
ավելին, ոչ ոք չի վճարի նաեւ նրա դատական ծախսերը: 
Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 15-ին Մարդու իրավունքների 
եվրոպական դատարանի Գերագույն պալատը 
հրապարակեց «Փերինչեքն ընդդեմ Շվեյցարիայի» գործով 
վճիռը: 
Որոշման մեջ նշվում է, որ ՄԻԵԴ-ից չի պահանջվում 
սահմանում տալ, որ 1915 թվականին Օսմանյան 
կայսրությունում հայ ժողովրդի կոտորածներն ու 
զանգվածային տեղահանությունը կարող է որպես 
Ցեղասպանություն բնորոշվել, եւ որ ՄԻԵԴ-ն իրավասու չէ 
այդ հարցին իրավաբանական ուժ ունեցող գնահատական 
տալ: 
Նշենք, որ Ստորին պալատի որոշման մեջ Հայոց 
ցեղասպանությունը բնորոշվել էր որպես պատմականորեն 
վիճելի փաստ: Հենց այդ որոշումն էր Հայաստանի 
Հանրապետությունը վիճարկում որպես երրորդ կողմ: 
 
Տիգրանակերտի պեղումներից 10 տարի անց. 

ինչու ՀՀ իշխանությունները չեն 
ֆինանսավորում հնագետներին 

 
Արցախի Տիգրանակերտի արշավախմբի ղեկավար, հնագետ 
Համլետ Պետրոսյանը NEWS.am-ի թղթակցի հետ զրույցում 
ամփոփել է 10 տարվա պեղումների արդյունքները: 
Պարոն Պետրոսյան, արդեն 10 տարի պեղումներ են 
իրականացվում Տիգրանակերտում: Գո՞հ եք 
արդյունքներից: 
Որոշ չափով այո: Առաջին տարիների պեղումները ցույց են 
տվել, որ մենք գործ ունենք հզոր մշակութային ֆենոմենի 
հետ: Շատ լավ է, որ բացված պատերը, կառույցները ցույց 
են տալիս քաղաք, որը ոչ միայն դասական 
քաղաքակրթական ոճով է կառուցվել, այլեւ մեծ մասամբ 
պահպանվել է: 
Ցավոք, Տիգրանակերտում այդպես էլ չկարողացանք 
աշխատել այնպես, ինչպես աշխարհում ընդունված 
բազմաթիվ նման դեպքերում է, երբ պետությունը հատուկ 
քաղաքականություն է վարում՝ կարեւորելով, որ այն պետք 
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է շատ արագ մանրամասնորեն ներկայացվի աշխարհին, 
դառնա մշակութային քաղաքականության հիմնաձողերից 
մեկը: Այս առումով գոհ չեմ: 
Սակայն չպետք է մոռանանք, որ մեզ ֆինանսավորում են 
Արցախի իշխանությունները, որոնք տարեկան միջինը 20 
մլն դրամ են տրամադրում: Ցանկացած մեկը քմծիծաղ կտա 
գումարների վրա, որոնք ծախսվել են պեղումներն ու 
հետռազոտություններն իրականացնելու վրա: 
 
Դժգոհ չեմ, երեւի սա է մեր իշխանության կարելիությունը, 
գուցե ինչ որ տեղ էլ մեր հասարակության մեջ մշակույթի 
դերակատարման կարեւորության գնահատականը: Ես 
ավելին չեմ կարող ասել: 
Մյուս կողմից էլ ես գիտեմ, որ տարեկան տասնապատիկ 
շատ ավելի մեծ գումարներ են հատկացվում մշակութային 
հազար ու մի այսպես կոչված նախաձեռնությունների վրա, 
որոնք անհետ գնում, կորում են: 
Այնուամենայնիվ, 200 մլն դրամ Տիգրանակերտի վրա 
ծախսելով՝ մենք այսօր ունենք մի քաղաք, որն իր 
ընդարձակությամբ, ճարտարապետությամբ, հնագիտական 
նյութերով, սրբազանությամբ հարյուրապատիկ ավելի մեծ 
ազդեցություն ունի մեր հասարակության վրա: 
Միեւնույն ժամանակ, ես մտածում էի՝ Տիգրանակերտն 
այնպիսի հայտնահործություն է, որ լրջագույնս պետք է 
ներկայացվեր: Այսօր մենք ավելի քիչ ենք արել, քան 
քաղաքն է իրեն ներկայացնում: Պետք է շնորհակալություն 
հայտնել Տիգրանակերտին, որ այդքան քաղաքակրթական 
է, դիտարժան, քան այն ջանքերին, որոնք մենք ենք թափել՝ 
այն դիտարժան դարձնելու համար: 
Պարոն Պետրոսյան, երբ 2005թ. սկսվեցին պեղումները, 
հասարակությունը ոգեւորված էր, այսօր կարծես թե 
հետաքրքրությունը Տիգրանակերտի հանդեպ մարել է: 
Չեմ կարծում, որ ոգեւորությունն այսօր պակաս է: Եթե 
զուտ նկատի ունենանք մարդկանց, ն 
րանց ոգեւորությունն այսօր էլ կա: Բավական է 
Տիգրանակերտի տպավորությունների գիրքը՝ դրանում 
համոզվելու համար: Տարեկան 30-35 հազար այցելու ունի 
Տիգրանակերտը, որը փոքր ցուցանիշ չէ՝ հաշվի առնելով 
քաղաքի հեռու լինելը: 
Գիտե՞ք ոնց է. մի մեծ բան գտնվեց եւ մնաց 
ամբողջությամբ չբացահայտված: Մենք 
հնարավորություն չտվեցինք՝ նրան բացվելու, 
բացահայտվելու: Այստեղ իրոք մտորելու տեղիք կա, 
բայց ես չեմ զգացել, որ Տիգրանակերտն առաջ մեծ 
ոգեւորությամբ էր ընկալվում, հիմա պակաս 
ոգեւորությամբ: 
Այստեղ խնդիրն այն է, որ հայկական պետությունը 
ծավալվել է մինչեւ Քուր, եւ Տիգրանը՝ որպես պետության 
ամենագլխավորը, մեծ նախաձեռնություններ է 
իրականացրել՝ ներառելով նաեւ Փոքրասիական եւ 
մերձավորարեւելյան քաղաքակրթության ամբողջ ներուժը: 
Այսինքն, սա միայն ղարաբաղցիների կամ հայերի 
ստեղծագործությունը չէ, հենց սա մենք չենք ներկայացրել, 
որ սա մարդկության մեծ ժառանգություն է, այ դրան մենք 
չենք հասել: 

 

Հնարավո՞ր չի եղել այս տարիների ընթացքում 
արտերկրից ֆինանսավորում ապահովել՝ 
Տիգրանակերտի պեղումներն ավարտելու համար: 
Ինձ շատ հաճախ շփոթում են այս բնագավառի մենեջերի 
կամ բարեգործի հետ: Ես հնագետ եմ, ժամանակին դիմել եմ 
բոլոր պաշտոնյաներին՝ խնդրելով ֆինանսավորել, իսկ 
միջազգային կազմակերպությունները նույնիսկ դեմ են մեր 
պեղումներին: Ես կարող եմ նույնիսկ ասել, որ 4-5 տարի 
առաջ նույնիսկ մի մեծ կազմակերպություն էր ստեղծվել՝ 
ընդդեմ Տիգրանակերտի: Այնտեղ ներգրավված են եղել 
նաեւ հայ մտավորականներ, որոնք կարծում էին՝ մեր 
պեղումները գրավյալ տարածքներում մշակութային 
գործունեության ծավալում է, որի իրավունքը մենք 
չունեինք, Տիգրանակերտի պեղումները խանգարում են 
երկու ժողովուրդների հաշտություն փնտրելու 
հնարավորություններին: 

 
 
Այսօր մենք ունենք միջազգային կազմակերպությունների 
անդամներ, որոնք գալիս են իրենց արձակուրդի հաշվին եւ 
այստեղ պեղումներ իրականացնում: 
Նշեցիք, որ Տիգրանակերտի դեմ ստեղծված 
նախաձեռնություն կա: Ովքե՞ր են կանգնած այդ 
նախաձեռնության հետեւում: 
Այս հարցին շատ դժվար է պատասխանել, քանի որ չեմ էլ 
փորձել պարզել՝ ովքեր են: Այն որ կա օտարի ծառայելու 
միտում, դա հաստատ է: ԱՄՆ-ում կան չինովնիկներ, որոնք 
դեմ են եղել պեղումներին, ու այսօր այդ մարդիկ մեծ 
պատիվների են արժանանում Հայաստանում: 
2005թ. Ձեր մի հարցազրույցում նշել եք, որ պեղումներն 
ամբողջությամբ ավարտելու համար 15-20 տարի է 
անհրաժեշտ: Արդյոք տեղավորվո՞ւմ եք ժամկետների 
մեջ: 5 տարի անց Տիգրանակերտն ամբողջական տեսքը 
կունենա՞նք: 
 
Պեղումները կատարելու համար հետազոտողն իրեն պիտի 
մարդ զգա, կարգավիճակ ունենա: Օրեր առաջ նախանձով 
կարդացի, որ Թուրքիայում Ուրարտական հայտնի 
հնավայրերից մեկը պեղած անձնավորության համար 
իշխանությունները 10 տարով հատուկ պետական ծրագիր 
են մշակել: Եթե Հայաստանն էլ կիսով չափ այդպես վարվեր, 
բայց իրենք ասում են՝ հնավայրն Արցախում է գտնվում, իսկ 
Արցախի համար մենք առանց այն էլ շատ բան ենք անում: 
10 տարի անց, իհարկե, մենք քաղաքն ավելի լավ ենք 
պատկերացնում, բայց 70 հեկտարից մենք պեղել ենք 
ընդամենը 10 հեկտարը, նույնն է՝ մարդու մի աչքի բիբը 
տեսնես միայն: 

Զրուցեց Աիդա Հովհաննիսյանը 
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Լույս Ամսագիր 

Սինգապուրի ջրի մաքրությունը՝ հայ 
ինժեներների մշակած համակարգով 

National Instruments-ի հայաստանյան մասնաճյուղի 
ինժեներները Սինգապուրի խմելու ջրի վերահսկողության 
համակարգ են ստեղծել: Ընկերության մասնագետ Արամ 
Սողոյանը NEWS.am-ի թղթակցի հետ զրույցում նշեց, որ 
համակարգը ստեղծել են շուրջ 15 ամսվա ընթացքում եւ 
ավարտին հասցրել այս տարվա ապրիլին: 
SCADA տեսակի համակարգը տեղադրվել է 
Սինգապուրում, ջրազտման խոշորագույն 
սարքավորումներից մեկի վրա: Դրա վիրտուալ մոդելը 
ներկայացվել է Երեւանում անցկացվող DigiTec 
տեխնոլոգիական ցուցահանդեսի ժամանակ: 
«Այնտեղ խմելու ջուրը շատ բարդ է մշակվում. 
ախտազերծում, զտում, հավելումներ: Տեխնոլոգիայի 
հստակությունից կախված է միլիոնավոր մարդկանց 
անվտանգությունը: Այդ պատճառով մենք առավելագույն 
ուշադրություն ենք դարձրել տեխնոլոգիական 
հանգույցների պահեստավորմանը: Հիմնական որեւէ 
հանգույցի խափանման դեպքում պահուստայինն 
ինքնուրույն գործի է դրվում առավելագույնը 5 
միլիվայրկյան անց»,- պարզաբանեց Սողոյանը: 
Ավտոմատացումը Սինգապուրի ջրամատակարարման 
օպերատորին օգնել է մի շարք հարցեր լուծել, այդ թվում՝ 
ամոնյակի եւ քլորի անջատման խնդիրները: Դա օգնում է ոչ 
միայն մաքրել ջուրը, այլեւ չգերազանցել ախտազերծող 
հավելումների մատակարարման չափը: 
Հավելենք, որ DigiTec ամենամյա ցուցահանդեսի 
կազմակերպիչը Հայաստանի Ինֆորմացիոն 
տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունն է 
(UITE): 

 
Մասիսում եկեղեցի է բացվել. Մասնակցել է 

նաեւ Սերժ Սարգսյանը (ֆոտո) 

 
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ներկա է գտնվել 
Մասիս քաղաքի նորակառույց Սուրբ Թադեոս եկեղեցու 

օծման արարողությանը՝ հանդիսապետությամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին Բ Ծայրագույն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի: 
Եկեղեցու հիմնարկեքը կատարվել է 1991թ.-ին, 2005թ.-ից 
եկեղեցու շինարարական աշխատանքների 
պատասխանատվությունը ստանձնել է ազգային բարերար 
Հրանտ Վարդանյանը, ապա կառուցման աշխատանքները 
շարունակվել են նրա որդիների կողմից: Եկեղեցու 
ճարտարապետն է Անահիտ Թարխանյանը: 
 

Հայաստանում արտադրվող լաբորատոր 
ստենդներն արտահանվում են 60 երկրներ 

 
Հայաստանյան լաբորատոր ստենդները, որոնք արտադրում 
է «Ինտեգրատոր» ԲԲԸ-ն, արտահանվում են 60 երկրներ: 
Այդ մասինNEWS.am-ի թղթակցին հայտնել է ընկերության 
ներկայացուցիչ Վասպուր Մարգարյանը Երեւանում 
անցկացվող  DigiTec տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ցուցահանդեսի ընթացքում: 
Ընկերությունը ուսումնական ստենդներ է արտադրում 
(հիմնականում՝ բուհական) ինժեներական 
մասնագիտությունների համար, այդ թվում ՝ 
էլեկտրատեխնիկայի, ալեհավաքների, սինխրոն եւ 
ասինխրոն շարժիչների  (այդ թվում՝ 
ծանրաբեռնվածությամբ), ինչպես նաեւ՝ նյութերի 
դիմադրության, մեխանիկական միացումների, 
դուրգամային եւ եռակցային միացումների 
ուսումնասիրման համար:   
Ստենդները կարելի է միացնել նաեւ համակարգչին, որի 
վրա հնարավոր է տեսնել եւ պահպանել պարամետրերը:  
«Մենք աշխատում ենք 2008 թվականից: Հիմնականում 
արտահանում ենք Ռուսաստան, բայց եղել են 
մատակարարումներ նաեւ Սաուդյան Արաբիա, 
Ֆիլիպիններ, Նոր Զելանդիա՝ հավանաբար նրա համար, որ 
անընդհատ նույն բանը չենք առաջարկում: Չէ՞ որ 
ներկայում կրթական ծրագրերն անընդհատ փոփոխվում 
են»,  - հավելել է նա:  
Ամենամյա DigiTec ցուցահանդեսի կազմակերպիչը 
Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ընկերությունների միությունն է (UITE): 
 

Լոռեցի հրաշամանուկը. 7-ամյա Սարիբեկը 6 
ռեկորդի հեղինակ է 

7-ամյա Սարիբեկ Մոսինյանին Վանաձորում շատերն են 
ճանաչում: Նրա կատարած ռեկորդային վարժությունների 
համար լոռեցիները փոքրիկին դեռ տարիներ առաջ են կնքել 
հրաշամանուկ անունով: 
Առաջին ռեկորդը Սարիբեկը սահմանել է 5 տարեկանում՝ 
2013թ., զարմացնելով ոչ միայն համաքաղաքացիներին, այլև 
հայաստանյան «Դյուցազնագրի» կազմակերպիչներին: 
Կատարելով 1111 կքանիստ 32 րոպեում , նա գրանցել է իր 
առաջին ռեկորդը «Դյուցազնագրքում»: 
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«Սարիբեկն ի վերուստ ասվածատուր ուժ ուներ: Երբ 4 
տարեկանը լրացավ, սկսեց գնալ կարատեի 
պարապմունքների: Այնտեղ կքանիստ վարժությունն էին 
սովորել, որն ինքը պարբերաբար կատարում էր տանը: Մի 
օր էլ, երբ սկսկեցի հաշվել նրա կքանստումները, տեսա, որ 
զարմանալիորեն շատ է կատարում: Մեկ-երկու շաբաթ 
աշխատելով, կքանստումների թիվը հասցրինք 1000-ի »,- 
պատմում է հայրը՝ Արեն Մոսինյանը: 
 
Հայր ու որդի ջանասիրաբար աշխատելով երեք տարվա 
ընթացքում սահմանել են  6  ռեկորդ, որոնք ևս տեղ են գտել 
«Դյուցազնագրքում»:  70 կքանիստ անընդմեջ՝ 1 րոպեում, 
2013 կքանիստ անընդմեջ՝ 57 րոպեում, երկու ձեռքերի երեք 
մատերի վրա հենում ծալում վարժություն 83 անգամ՝ 1 
րոպեում, 1070 կգ-ոց մեքենայի հրում հետնամասից երկու 
ձեռքերով 44 մետր… Սարիբեկի սահմանած վերջին 
ռեկորդը՝ ուղևորներով հանդերձ 1273 կգ կշռող «Լադա» 
մակնիշի մեքենան 44 մետր առաջ հրումն է 2014թ. ապրիլին: 
Այդ օրը Սարիբեկի ռեկորդին միացել է նաև եղբայրը՝ 4-
ամյա Ալենը, որը մեքենան հրել է 40 մետր: 
 Թեև որդին մի քանի ռեկորդ է սահմանել, սակայն 
Մոսինյանների երազանքը կքանստման ռեկորդի 
գրանցումն է «Գինեսի» ռեկորդների գրքում: 
«Ուզում եմ գրանցվեմ աշխարհի ռեկորդների գրքում, 
որպեսի բոլորն ինձ ճանաչեն ու իմանան, թե հայերն ինչքան 
ուժեղ են»,- ասում է Սարիբեկը: 
Ռեկորդը գրանցելու համար սակայն, մի քանի կարևոր 
պայմաններ են անհրաժեշտ, ինչն ապահովելու համար 
ընտանիքը ֆինանսական  հնարավորություն չունի: 
 
Չնայած առկա դժվարություններին, ընտանիքը 
հաստատակամ է նոր ռեկորդներ սահմանելու  հարցում ու 
հույսով, որ կգտնվեն աջակիցներ՝ լոռեցի հրաշամանուկին 
աշխարհին ճանաչելու դարձնելու հարցում: 

Գայանե Սարգսյան 

Ֆրանկոֆոնիայի երկրները 
համագործակցելով կպայքարեն 

ցեղասպանությունների դեմ 
 

 
Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության անդամ 
երկրները միմյանց հետ համագործակցելով կպայքարեն 
ցեղասպանությունների դեմ։ Այս մասին հայտարարել է 
Սենեգալի ԱԳ նախարար Մանկեր Նդիայեն՝ Երեւանում 
Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 
երկրների ԱԳ նախարարների երկօրյա համաժողովի 
ամփոփիչ ասուլիսի ժամանակ։ 
Շնորհակալություն հայտնելով հայկական կողմին բացառիկ 
ջերմ ընդունելության եւ Երեւան այցելելու 
հնարավորության համար, նախարարն ընդգծել է, որ 
համաժողովը հաջող անցավ։ 
Նախարարական հանդիպման մասնակիցները քննարկել են 
բազմաթիվ կարեւոր հարցեր, ընդունվել են 5 կարեւոր 
որոշումների վերաբերյալ նախագծեր՝ Ֆրանկոֆոնիայի 
տարածքը վերածել խաղաղության եւ 
հանդուրժողականության տարածքի, կանխել 
ցեղասպանությունները, կլիմայական փոփոխությունները, 
միգրանտների խնդիրը, ֆրանկոֆոնիայի արժեքների 
տարածման հարցում երիտասարդության մասնակցություն, 
ինչպես նաեւ նախարարական համաժողովի 
նախագահության անցում Սենեգալից Մադագասկարին։ 
 

ՖՄԿ գլխավոր քարտուղար. Միանում ենք 
Հայաստանի ցավին եւ ուժին 

Մենք միանում ենք Հայաստանի ցավին եւ ուժին: 
Երեւանում կայացած Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային 
կազմակերպության (ՖՄԿ) արտգործնախարարների 
երկօրյա համաժողովի արդյունքներով կայացած մամուլի 
ասուլիսում այս մասին հայտարարեց կազմակերպության 
գլխավոր քարտուղար Միքայելլա Ժանը: 
Նա նշեց, որ այսօր առավոտյան Երեւանում գտնվող 
պատվիրակությունների անդամներն այցելել են Հայոց 
ցեղասպանության զոհերի Ծիծեռնակաբերդ 
հուշահամալիր: 
«Այդ վայրը հիշեցնում է այն ցավի եւ տառապանքի մասին, 
որն ապրել է հայ ժողովուրդը: Եվ հուշարձանի՝ դեպի 
երկինք խոյացած նետը խորհրդանշում է այն ուժը, որը 
միավորում է ժողովրդին՝ լավագույն ապագայի հասնելու 
համար: Մենք միանում ենք դրան: Միանում ենք հայ 
ժողովրդին ցավին ու տառապանքին: Նաեւ միանում ենք 
նրա ուժին: Դրանով Հայաստանը բացառիկ դեր ունի 
ֆրանկոֆոնիայի ընտանիքում»,- նշեց Միքայելլա Ժանը: 
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Ֆրանկոֆոնիայի երկրների պատվիրակները 
ծաղիկներ են դրել Ծիծեռնակաբերդի 

հուշահամալիրում 

 
Միջազգային պատվիրակության անդամները, որոնք 
Հայաստան են մասնակցել Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային 
կազմակերպության անդամ երկրների ԱԳ նախարարների 
31-րդ նստաշրջանի համաժողովին, այսօր՝ հոկտեմբերի 11-
ին, այցելել են Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի 
հուշահմալիր։ Նրանց ուղեկցել են ՀՀ ԱԳ նախարար 
Էդվարդ Նալբանդյանն ու Հայոց ցեղասպանության 
թանգարան-ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը 
(ֆոտոռեպորտաժ)։ 
Ֆրանկոֆոնիայի 80 երկրների պատվիրակությունների 
անդամները ծաղիկներ են դրել անմար կրակի մոտ՝ իրենց 
հարգանքի տուրքը մատուցելով 20-րդ դարի առաջին 
ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ 
Արարատ լեռան գեղեցիկ տեսարանի ֆոնին 
Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 
համաժողովի անդամներն «ընտանեկան» լուսանկար են 
արել՝ Էդվարդ Նալբանդյանի գլխավորությամբ։ 
Քվեբեկի միջազգային հարաբերությունների եւ 
Ֆրանկոֆոնիայի հարցերի նախարար Քրիստին Սեն-
Պիեռը եւ Քվեբեկի Ազգային ժողովի նախագահ Շակ 
Շանյոնը Էդվարդ Նալբանդյանին են հանձնել Հայոց 
ցեղասպանության ճանաչման մասին փաստաթղթի 
պատճենը։ Վերջինս էլ այն փոխանցել է Հայկ Դեմոյանին՝ 
թանգարանում պահելու համար։ 
Նշենք, որ Ֆրանկոֆոնիայի համաժողովը համընկել է 
Երեւանի 2797-ակյանի տոնակատարությունների հետ։ 
 
էդվարդ Նալբանդյան. Ֆրանկոֆոն երկրները 

պետք է մեկտեղեն ջանքերը՝ 
ցեղասպանությունները կանխելու համար 

Հարկավոր է մեկտեղել ջանքերը՝ մարդկության դեմ նոր 
հանցագործություններ, նոր ցեղասպանություններ թույլ 
չտալու համար: Երեւանում կայացած Ֆրանկոֆոնիայի 
միջազգային կազմակերպության (ՖՄԿ) 
արտգործնախարարների երկօրյա համաժողովի 
արդյունքներով կայացած մամուլի ասուլիսում այս մասին 
հայտարարեց Հայաստանի ԱԳ նախարար Էդվարդ 
Նալբանդյանը: 
Պատասխանելով հարցին, որ համաժողովի շրջանակում 
ընդունված ամփոփիչ փաստաթղթերից մեկը վերաբերում է 
ցեղասպանությունների կանխարգելմանը, Նալբանդյանը 
նշեց Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ՖՄԿ 
այդպիսի վերաբերմունքի հատուկ կարեւորությունը: 

Նախարարի խոսքով, կարեւոր է, որ բոլոր երկրները 
սատարեցին նախաձեռնությունը: «Խոսքն այն կարեւոր 
հաղորդագրության մասին է, որը Հայաստանը 
հասցեագրում է ամբողջ աշխարհին. չի կարելի նոր 
հանցագործություններ, նոր ցեղասպանություններ թույլ 
տալ, հարկավոր է մեկտեղել ջանքերը»,- ընդգծեց Էդվարդ 
Նալբանյանը՝ հիշեցնելով, որ ֆրանկոֆոնիայի մեծ 
ընտանիքը միավորում է աշխարհի պետությունների ավելի 
քան մեկ երրորդին:  
 

Հայոց ցեղասպանության հարցը նոր փուլ է 
մտնում. ճանաչումից՝ փոխհատուցում 

 
Այսօր Օսմանյան կայսրությունում Հայոց 
ցեղասպանության հարցը նոր փուլ է մտնում. 
Ցեղասպանության փաստի ճանաչումից գիտական 
հասարակությունը անցում է կատարում փոխհատուցման 
պահանջին։ Գիտական հիմնավորման 
նախապատրաստումը այսօր մեկնարկած «Հայոց 
ցեղասպանություն-100. ճանաչումից փոխհատուցում» 
թեմայով կոնֆերանսի հիմնական թեմաներից է։ Այս 
մասին NEWS.am –ի թղթակցի հետ զրույցում ասաց ՀՀ 
ԳԱԱ Արեւելագիտության ինստիտուտի տնօրեն, 
ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ 
Նրա խոսքով՝ կոնֆերանսում խմբերից մեկի աշխատանքը 
նվիրված է լինելու պահանջների փաթեթ ձեւավորելուն եւ 
Ցեղասպանության հետեւանքները վերացնելուն, ինչը 
հատկապես կարեւոր է ճանաչումից փոխհատուցման 
պահանջին անցնելու կապակցությամբ։ 
Կոնֆերանսին ներկա էին ոչ միայն հայ մասնագետներ, այլ 
նաեւ այլ երկրների գիտնականներ, որոնք ուսումնասիրում 
են Հայոց ցեղասպանությունը։ Յասմին Դում-Թրագութը, 
օրինակ, ղեկավարում է Զալցբուրգի համալսարանի 
հայագիտության ամբիոնը եւ արդեն մի քանի տարի 
զբաղվում է Հայոց պատմության 
ուսումնասիրությամբ։ NEWS.am-ի թղթակցի հետ զրույցում 
նա նշեց, որ աշխարհում կան ցեղասպանության մասին դեռ 
շատ հետաքրքիր եւ չհրապարակված նյութեր, եւ ինքը հույս 
ունի կոնֆերանսում լսել ինչ-որ նոր բան եւ նոր 
բացահայտումներ տեսնել։ 
Միչիգանի համալսարանի հայագետ Գեւորգ Բարդակչյանը 
նույնպես հույս է հայտնել կոնֆերանսում ինչ-որ նոր բան 
լսել կամ հայտնի փաստերին նոր աչքով նայել։ Իր ելույթում 
նա կանդրադառնա Հիտլերի հռետորական հարցին (Ո՞վ է 
հիմա հիշում հայերի մասին) նոր տվյալների եւ նյութերի 
լույսի ներքո։ 
Գերմանացի պատմաբան Մայքլ Հասեմանը, որը վերջերս 
գիրք էր գրել Հայոց ցեղասպանության մասին, նշել է, որ 
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կոնֆերանսը հիանալի հնարավորություն է նոր 
տեղեկություններ տրամադրելու համար։ 
Ռուբեն Սաֆրաստյանի խոսքով՝ կոնֆերանսի 
մասնակիցներն իրոք հնարավորություն կստանան լսել 
զեկույցներ, որոնք հիմնված են նոր, նախկինում անհայտ 
արխիվային նյութերի վրա։ 
«Ցեղասպանությունը շատ բարդ պատմական երեւույթ է։ 
Այնպես չէ, որ թուրքերը եկան եւ բոլորին սպանեցին։ Շատ 
հարցեր կան՝ կապված զանգվածային ջարդերի 
նախապատրաստման, ծրագիրն իրականացնելու 
մեթոդների ինչպես նաեւ այն բանի հետ, թե ինչպես էին 
օգտագործվում ռեսուրսները նպատակին հասնելու համար։ 
Շատ կարեւոր է հասկանալ, թե ինչպիսին էր այն ժամանակ 
դիվանագիտական միջավայրը»,- նշեց ակադեմիկոսը։ 
Նա կարծում է, որ հենց այդ պատճառով պատմաբաններն 
ու թուրքագետները դեռ շատ աշխատանք պետք է 
կատարեն Ցեղասպանության խորը եւ զանգվածային 
ուսումնասիրության համար։ Իրոք, հիմա հետազոտողները 
աշխատում են արդեն այլ ուղղությամբ. նրանք փորձում են 
հասկանալ ոչ թե այն, թե եղել է արդյոք Ցեղասպանությունը 
թե ոչ. այդ փուլն արդեն անցյալում է, պատմաբանները 
ընդունում են Ցեղասպանության փաստը։ Այսօր 
գիտնականները փորձում են ավելի խորը հասկանալ 
մարդկության դեմ այդ հանցագործության էությունը, քանի 
որ դա կարող է կանխել նման հանցագործությունները 
ապագայում։ 
 

Հայ-իրանական տնտեսական 
հարաբերությունների զարգացման համար 

պետք է որոշակի ծրագրեր մշակել. 
Ջահանգիրի 

 
ՀՀ ԱԺ նախագահ Գալուստ Սահակյանը հոկտեմբերի 15-ին 
ընդունել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջին 
փոխնախագահ Էսհաղ Ջահանգիրիի գլխավորած 
պատվիրակությանը: 
Ողջունելով հյուրերին ՀՀ Ազգային ժողովում՝ Գալուստ 
Սահակյանը նշել է. «Պատմության ողջ 
ժամանակահատվածում հայ-իրանական սերտ 
առնչությունների գրավականներից մեկը եղել է մշակույթը 
եւ մշակութային ժառանգության հանդեպ ցուցաբերած 
հոգատար վերաբերմունքը: Իրանի Իսլամական 
Հանրապետության հետ ձեւավորվել են բարիդրացիական 
հարաբերություններ՝ խարսխված փոխվստահության 
ամուր հիմքերի վրա: Այսօր առանց վարանելու կարելի է 
փաստել, որ հայ-իրանական հարաբերությունները գտնվում 
են բարձր մակարդակի վրա»: 

ԱԺ նախագահը երկկողմ համագործակցության 
շրջանակում կարեւորել է տնտեսական 
հարաբերությունների մակարդակի բարձրացումը, որը 
հնարավորություն կընձեռի օգտագործելու տնտեսական 
համագործակցության ամբողջ ներուժը: 
ԱԺ նախագահի խոսքով՝ Հայաստանը բարձր է գնահատում 
հայ համայնքի նկատմամբ ցուցաբերած ԻԻՀ 
իշխանությունների ջերմ վերաբերմունքը, որի 
դրսեւորումներից են նաեւ Իրանի տարածքում գտնվող 
հայկական պատմամշակութային ժառանգության 
նկատմամբ հոգատարությունը եւ պահպանման 
ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները: 
Խորհրդարանի ղեկավարը նշել է, որ հայ-իրանական 
համագործակցությունը նպաստում է տարածաշրջանային 
խաղաղության եւ կայունության ամրապնդմանը. 
հակամարտությունների եւ ճգնաժամերի ընթացքում 
Հայաստանի եւ Իրանի իշխանություններն աչքի են ընկել 
հավասարակշռված եւ շրջահայաց մոտեցումներով: 
Գալուստ Սահակյանը հույս է հայտնել, որ Էսհաղ 
Ջահանգիրիի այցը նոր խթան կհանդիսանա երկկողմ 
փոխշահավետ համագործակցության ամրապնդման 
համար: 
Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջին 
փոխնախագահ Էսհաղ Ջահանգիրին նշել է, որ այսօր երկու 
բարեկամ երկրների պատմամշակութային եւ քաղաքական 
հարբերությունները գտնվում են բարձր մակարդակի վրա: 
Ըստ պարոն Ջահանգիրիի՝ դրա վառ օրինակը 
բարձրաստիճան պաշտոնյաների փոխայցերն են: 
Անդրադառնալով Իրան-Հայաստան տնտեսական 
համագործակցությանը՝ Էսհաղ Ջահանգիրին նշել է, որ 
տնտեսական հարաբերությունների զարգացման համար 
պետք է մշակել որոշակի ծրագրեր եւ օգտագործել առկա 
ներուժը: Եվ այսօր կայանալիք գործարար համաժողովը 
կարող է դառնալ առաջին քայլը: Իրան-Հայաստան 
տնտեսական համագործակցության շրջանակում ԻԻՀ 
առաջին փոխնախագահը փաստել է, որ ԵՏՄ երկրներից 
Հայաստանը միակն է, որ Իրանի հետ ցամաքային 
ճանապարհ ունի, եւ այդ փաստը կարող է լավ 
հնարավորություններ ստեղծել բարեկամ երկրների 
գործարարների համար: 
Պարոն Ջահանգիրին անդրադարձել է նաեւ Սիրիայում, 
Եմենում, Իրաքում տեղի ունեցող արյունահեղ 
իրադարձություններին՝ կարեւորելով տարածաշրջանի 
երկրների դերը ծայրահեղականների գործողությունների 
կանխման եւ խաղաղության վերահաստատման գործում: 
Նա նշել է, որ միջազգային ատյաններում պետք է լսելի 
դարձնել տառապյալ ժողովուրդների ձայնը: 
Էսհաղ Ջահանգիրին անդրադարձել է նաեւ Իրանի 
նահանգների եւ Հայաստանի մարզերի միջեւ արդյունավետ 
համագործակցությանը՝ նշելով, որ սա կարող է ավելի խոր 
շփումների նախադրյալը դառնալ: 
Ընդգծելով բարեկամ երկրների խորհրդարանների 
դերակատարումը հարաբերությունների զարգացման եւ 
խորացման գործում՝ Էսհաղ Ջահանգիրին իր 
երախտագիտությունն է հայտնել միջազգային 
ատյաններում Իրանին աջակցելու համար: 
 

Իրանի էներգետիկայի նախարար. Նոյեմբերին 
Թեհրանում տեղի կունենա հայ-իրանական գործարար 

համաժողով 
Անհրաժեշտ է օգտագործել բոլոր հնարավորությունները 
հայ-իրանական տնտեսական եւ առեւտրական 
հարաբերությունների զարգացման համար՝ երկկողմ 
ապրանքափոխանակության ավելացման նպատակով։  Այդ 
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մասին հոկտեմբերի 15-ին հայ-իրանական գործարար 
համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Իրանի 
էներգետիկայի նախարար Հոմիդ Չիթչիենը։   
Նա համոզվածություն է հայտնել, որ միջոցառումը դրական 
նշանակություն կունենա առեւտրական 
հնարավորությունների ի հայտ բերման տեսանկյունից։  
Նախարարի խոսքով, տարածաշրջանում եւ աշխարհում 
Իրանի սկզբունքային քաղաքականությունը հիմնված է 
բոլոր երկրների հետ հարաբերությունների զարգացման 
վրա։ «Վստահաբար կարելի է ասել, որ բարձր մակարդակի 
քաղաքական հարաբերությունները նպաստում են 
երկրների միջեւ ավելի մեծ ինտեգրացիային։  
Որպես հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի 
համանախագահ, կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է բոլոր 
հնարավորություններն օգտագործել տնտեսական եւ 
առեւտրական հարաբերությունների զարգացման համար՝ 
երկկողմ առեւտրաշրջանառության ավելացման 
նպատակով։  Խնդրին հետեւում են համապատասխան 
ատյանները», - նշել է Հոմիդ Չիթչիենը։ Նա հավելել է, որ 
նոյեմբերին Թեհրանում գործարար համաժողով 
կանցկացվի, որի ընթացքում կօգտագործվեն հայ-
իրանական տնտեսական համագործակցության հետագա 
զարգացման բոլոր հնարավորությունները։  
Նրա խոսքով, ներկայումս ներդրումների համար 
բարենպաստ պայմաններ են ստեղծված ինչպես առեւտրի 
ոլորտում, այնպես էլ զբոսաշրջության, մաքսատների, 
հիդրոէներգետիկայի, նավթի եւ իրանական գազի։ «Այդ 
ոլորտները գրավիչ են մասնավոր սեկտորի համար։ 
Բազմաթիվ փաստաթղթերի ստորագրմամբ բարենպաստ 
դաշտ է ստեղծվում երկու երկրների մասնավոր սեկտորների 
համագործակցության համար», - ամփոփել է Իրանի 
էներգետիկայի նախարարը։ 

 
Արցախում Մատենադարան են կառուցում 

 
Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը 
հոկտեմբերի 19-ին այցելել է Գանձասարի վանական 
համալիրի հարեւանությամբ կառուցվող Մատենադարանի 
շենք եւ ծանոթացել իրականացվող աշխատանքներին: 
Երկրի ղեկավարն այնտեղ հանդիպում է ունեցել Մեսրոպ 
Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական 
ինստիտուտի՝ Մատենադարանի տնօրեն Հրաչյա 
Թամրազյանի եւ հաստատության մի խումբ 
գիտաշխատողների ու մասնագետների հետ: 
Նախագահը գոհունակությամբ նշել է, որ աշխատանքները 
մտել են վերջնական փուլ, եւ շուտով այս կարեւոր 
գիտամշակութային կենտրոնը կսկսի իր աշխատանքը: 

Բակո Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել 
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի տնօրենին եւ 
աշխատակիցներին` մշտական աջակցության համար՝ 
նշելով, որ առանց նրանց բարձր մասնագիտական եւ 
հայրենանվեր գործունեության  անհնարին կլիներ 
հաջողությամբ իրականացնել արցախյան 
Մատենադարանի հիմնադրման աշխատանքները: 
Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am 

 
Թուրքիա այցելող հայաստանցիների թիվը 
խիստ նվազել է 2015-ի հունվարից օգոստոս 

ամիսներին 

 
Թուրքիա այցելող հայաստանցիների թիվը 2015-ի 
հունվարից օգոստոս ամիսներին կազմել է 33 708 հոգի։ 
Ինչպես NEWS.am-ը տեղեկանում է Թուրքիայի մշակույթի 
եւ տուրիզմի նախարարությունից, 2015-ի օգոստոսին 
Թուրքիա է այցելել 8 170 հայաստանցի, ինչը 26 տոկոսով 
պակաս է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 
համեմատ։ 
Նախորդ տարի հունիսին Թուրքիա էր այցելել 6 424 
հայաստանցի։ 
Իսկ 2015-ի հունվարից օգոստոս ամիսներին Թուրքիա 
այցելած հայաստանցիների թիվը նախորդ տարվա 
համեմատ նվազել է 29 տոկոսով՝ կազմելով 33 708 հոգի։ 
Նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում Թուրքիա էր 
այցելել 47 591 հայաստանցի։ 
 

Արևմտյան Հայաստան 
 

Դիարբեքիրում թուրք ոստիկանները կրակել 
են հայկական եկեղեցու ցուցանակի վրա  

Թուրքիայի Դիարբեքիր քաղաքի հայկական Սուրբ 
Կիրակոս եկեղեցու ցուցանակը եւ պատը վնասվել են թուրք 
ոստիկանների կրակոցներից։ 
Դիարբեքիրի հայերի միջոցներով ու Դիարբեքիրի 
քաղաքապետարանի աջակցությամբ վերանորոգված 
հայկական Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին վերջին թուրք-
քրդական բախումների ժամանակ դարձել է թուրք 
ոստիկանների թիրախը։ 
Թուրք ոստիկանները, օգտվելով փողոց դուրս գալու 
արգելքի սահմանումից Սուրի շրջանում, անկանոն 
կրակահերթեր են արձակել Սուրբ կիրակոս եկեղեցու 
ցուցանակի վրա, որի վրա գրված է «Սուրբ Կիրակոս Հայոց 
եկեղեցի, Տիգրանակերտ»։ 



 

 

ÈàôÚê # 204  Հոկտեմբեր,  2015 Ã.  էջ 9 

Լույս Ամսագիր 

Բախումների ժամանակ վնասվել են նաեւ մզկիթներ, 
ինչպես նաեւ թալանվել է Դիարբեքիրի կաթոլիկ հայկական 
եկեղեցին։ 

 
 

Արեւմտյան Հայաստանում ծպտյալ հայերն 
իրար «մերոնքական» են անվանում. թուրք 

գրող 

 
Հայկական հարցի վերաբերյալ բազմաթիվ 
փաստավավերագրական գրքերի հեղիանակ, ազգությամբ 
թուրք, Քեմալ Յալչընը 1915թ. հայերի կոտորածից հետո 
Արեւմտյան Հայաստանում ապրող ծպտյալ հայերի մասին 2 
գիրք է գրել՝ «Սարը Կէլին» եւ 
«Մերոնքականներ»։ NEWS.am-ի հետ զրույցում Քեմալ 
Յալչընը նշեց, որ ծպտյալ հայերի մասին գիրք գրելու համար 
3 անգամ եղել է  Արեւմտյան Հայաստանում, գտել 
դավանափոխ հայերի եւ ներկայացրել նրանց 
պատմությունը։ 
«Արեւմտյան Հայստանում կա մի քանի միլիոն 
դավանափոխ հայ, որոնք վերջին տարիներին արդեն սկսել 
են բարձրաձայնել, որ հայ են։ Այնտեղ ծպտյալ հայերն իրար 
անվանում են «մերոնքական», այսինքն՝ հայ եւ  հենց այդ 
բառով էլ կարողնաում են ամբոխի միջից ճանաչել իրար։ 
Հենց «մերոնքականներին» էլ գտել եմ, զրուցել նրանց հետ, 
լսել պատմություններն ու դրանք գրել դավանափոխ հայերի 
մասին պատմող իմ գրքերում»,-ասաց Քեմալ Յալչընը։ 
Նշենք, որ 25-ից ավելի գրքերի հեղինակ թուրք գրող Քեմալ 
Յալչընը առաջին անգամ է Հայաստանում։ 

1990թ. հայկական հարցին նվիրված գրքերի հրատարակող 
Քեմալ Յալչընը ծնվել է 1952թ. Թուքրիայի Դենիզլի 
քաղաքում։ Թուրքիայում իր հակակառավարական 
քաղաքական գործունեության պատճառով ստիպված է եղել 
փախչել Գերմանիա, ուր 1981թ. ստացել է քաղաքական 
ապաստանի իրավունք, Թուրքիա կարողացել է այցելել 
միայն 13 տարի անց։ Նա ապրում է Գերմանիայում եւ Բոխ 
քաղաքում աշխատում որպես ուսուցիչ։ 
 

Սփյուռք 
 

Ստամբուլում 53 տարի անց նոր հայկական 
դպրոց է բացվել 

 
Ստամբուլի հայկական համայնքին պատկանող 171-ամյա 
Դադյան դպրոցի նոր մասնաշենքն ընդունել է 
աշակերտներին։ 
Թուրքական Gazetevatan կայքի փոխանցմամբ՝ Ստամբուլի 
Բաքրքյոյ թաղամասի հայկական Սուրբ Աստվածածին 
հիմնադրամին պատկանող 171-ամյա Դադյան դպրոցի նոր 
մասնաշենքը դռներն է բացել աշակերտների առաջ։ 
Նոր շենքի ճարտարապետն է Նուբար Մանավյանը, ով 
միեւնույն ժամանակ հիմնադրամի նախագահն է։ Դպրոցի 
ընդհանուր տարածքը 6 հազար քմ է, որի մեջ են մտնում 16 
դասարան, սպորտային դահլիճ, 300 հոգանոց կոնֆերենս 
սրահ, տարբեր լաբորատորիաներ, ճաշարան եւ այլն։ 

 
Ստամբուլի «Քամփ Արմեն» մանկատան 

սեփականության վկայականը հանձնվել է 
հայերին 

 
Ստամբուլի հայ համայնքից թուրքական իշխանությունների 
կողմից խլված «Քամփ Արմեն» անունը կրող մանկատան 
սեփականության վկայականը հանձնվել է Ստամբուլի 
Գեդիկփաշայի հայկական բողոքական եկեղեցուն։ 
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Ինչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական «Ակոս»-ը, 
Գեդիկփաշայի հայկական բողոքական եկեղեցու 
հիմնադրամի փաստաբան սեբու Ասլանգիլը հայտարարել է, 
թե մանկատան շենքի սեփականության վկայականի 
վերադարձի հետ կապված բոլոր աշխատանքներն 
ավարտված են եւ շենքն այժմ եկեղեցուն է պատկանում։ 
Նշենք, որ Ստամբուլի «Քամփ Արմեն» մանկատունը 1987-
ին զավթվել է թուրքական իշխանությունների կողմից, 
այնուհետ վաճառվել թուրք գործարարի։ Վերջինս էլ որոշել 
է քանդել մանկատունը եւ էլիտար տներ կառուցել։ 
Հասարակական ճնշման արդյունքում մանկատան 
քանդումը ժամանակավորապես դադարեցվել է։ 
Հիշյալ մանկատանն են մեծացել նաեւ Հրանտ Դինքը եւ նրա 
կինը՝ Ռաքել Դինքը։ 
Մանկատան տարածքում ամիսներ շարունակ 
հերթապահում են հայ ակտիվիստները։ 
 

Միջազգային 
 

Ջորջ Քլունի. Հայոց ցեղասպանությունն 
իրականացվել է 1915-ին, ոչ ոք չի վիճում այդ 

մասին 
 

 
 
1915-ին հայերի նկատմամբ ցեղասպանություն է 
կատարվել, այդ հարցի վերաբերյալ ոչ ոք չի վիճում: Այդ 
մասին ասել է համաշխարհային հռչակ վայելող դերասան 
Ջորջ Քլունին  Հարավային Քալիֆորնիայի հանրային 
ռադիոյի «The Frame» հաղորդմանը տված հարցազրույցում: 
«Հիմա պատմությունը փոխվել է, եւ թուրքերն այլեւս չեն 
ուզում խոսել դրա մասին:  Եվ քանի որ մենք Թուրքիայում 
ռազմական բազաներ ունենք, հանկարծ այդ նույն 
քաղաքական գործիչները, որոնք մինչ այդ ասում էին՝ «Այո, 
եղել է ցեղասպանություն», այսօր չեն կարող խոսել դրա 
մասին: Դուք դա չեք կարող ցեղասպանություն կոչել»,- 
հայտնել է Քլունին: 
Դերասանի խոսքով, ինքը շատ սենատորների հետ է խոսել 
եւ հարցրել է, թե կարո՞ղ են այսօր խոսել Հայոց 
ցեղասպանության մասին:  Օրենսդիրները պատասխանել 
են. «Բոլորովին չենք կարող, որովհետեւ Թուրքիան 
ահաբեկչության դեմ պայքարում մեր դաշնակիցն է»: 
Քլունին ընդգծել է, որ դերասանը չի կարող 
քաղաքականությամբ զբաղվել, բայց իրոք կարող է հարցեր 
բարձրացնել, որոնք իր համար նշանակություն ունեն: 
 

Թուրքիան Ադրբեջանին 60 ռազմական 
գրոհային ուղղաթիռ կտրամադրի 

 

 
Թուրքիան Ադրբեջանին ռազմական գրոհային 
AgustaWestland-TAI ուղղաթիռներ կտրամադրի։ 
Ինչպես հաղորդում է haqqin.az- ը, 60 ուղղաթիռի համար 
Ադրբեջանը կվճարի 3 միլիարդ դոլար։ 
2007 թվին իտալա-բրիտանական  AgustaWestland 
ընկերությունը շահել  է թուրքական ATAK (Attack and 
Tactical Reconnaissance Helicopters) տենդերը՝ AW129 
բազայում թուրքական բանակին սպասարկող 51 
ուղղաթիռի արտոնագրային արտադրության համար։ 
Գործարքի արժեքը 2,7 միլիարդ դոլար է։ Համաձայնագիրը 
նախատեսում էր թողարկվող ուղղաթիռների քանակը 
մեծացնել մինչեւ 91 միավորի։ Արտադրությամբ զբաղվում է 
Turkish Aerospace Industries-ը: 
AgustaWestland-TAI- երը զինված են թուրքական Aselsan 
ֆիրմայի սարքավորումներով՝ կապի համակարգ, 
համակարգիչ, նավիգացիոն սարքեր եւ սենսորներ.  
դիտարկման եւ նշան բռնելու ջերմատեսողական AselIFLIR-
300T համակարգ, Milder ռադար։ AgustaWestland-TAI-երի 
վրա նախատեսված է թուրքական Roketsan ընկերության 
Utmas հրթիռների տեղադրում։ 
Ուղղաթիռը զինված է երեք 20-միլիմետրանոց 
հրանոթներով,   «օդ-երկիր» եւ «օդ-օդ» կարգի 
կառավարվող հրթիռներով եւ 80 միլիմետրանոց հրթիռների 
չկառավարվող բլոկներով։ 
Ուղղաթիռի վրա կտեղադրվեն նաեւ  լրացուցիչ 
զինատեսակներ։ 

 
Անկարայի պայթյունը թուրքական 

իշխանություններն են կազմակերպել. Քուրդ 
կուսակցապետ 
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Թուրքիայի քրդական «Ժողովուրդների դեմոկրատական» 
(HDP) կուսակցության առաջնորդ Սելահաթին Դեմիրթաշը 
Անկարայում տեղի ունեցած հզոր պայթյունի 
կազմակերպման մեջ մեղադրել իշխանություններին։ 
Թուրքական T24.com կայքի փոխանցմամբ՝ Անկարայում 
հոկտեմբերի 10-ի խոշոր պայթյունից հետո խիստ ելույթով է 
հանդես եկել HDP-ի առաջնորդ Սելահաթին Դեմիրթաշը։ 
Նա նշել է, թե պայթյունից հետո որեւէ պաշտոնյա 
հրաժարական չի տվել, ինչը նշանակում է, որ բոլորը գոհ են 
տեղի ունեցածից։ 
«Սա մեր իշխանությունների կողմից ժողովրդի հանդեպ 
իրանակացված հարձակում էր»,-ասել է Սելահաթին 
Դեմիրթաշը։ 
 

Հայտնի է դարձել Թուրքիայի քաղաքներում 
մզկիթների թիվը 

 
Թուրքիայի խոշոր քաղաքներում մզկիթների թիվը 
հետաքրքիր պատկեր է ներկայացնում։ 
Ստամբուլ- 3 269 
Քոնիա- 3 115 
Անկարա- 2 955 
Սամսուն- 2 674 
Քասթամոնու- 2 601 
Ամթալիա- 2 161 
Օրդու- 2 079 
Տրապիզոն- 1 994 
Դիարբեքիր- 1 968 
Իզմիր- 1 864 
Ուրֆա- 1 849 
Էրզրում- 1 572 
Ադանա- 1 417 
Վան- 1 367 
Մարաշ- 1 305 
Այնթափ- 970 
Խարբերդ-966 
Մալաթիա-940 
Բիթլիս- 692 
Արտվին-690 
Մուշ-588 
Երզնկա-575 
Կարս-504 
Արդահան-275 
Իգդիր-243 
Դերսիմ-92 
Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am 

 

Հասարակական 
 
Բելառուսի դեսպան. Հայաստանը միայնակ չի 

մնա Ղարաբաղի խնդրի հետ 
 

 
 
Հայաստանը միայնակ չի մնա ղարաբաղյան հակամարտության 
հարցում։ Նա իր գործընկերների, ՀԱՊԿ ընկերների եւ 
եղբայրների հետ է։ NEWS.am-ի թղթակցի հետ զրույցում 
Հայաստանում Բելառուսի նորանշանակ արտակարգ եւ լիազոր 
դեսպան Իգոր Նազարուկը իր երկրի տեսակետն է 
ներկայացրել ղարաբաղյան հակամարտության գոտում 
լարվածության կապակցությամբ եւ անդրադարձել է հայ-
բելառուսական տնտեսական հարաբերությունների 
հեռանկարներին, ինչպես նաեւ պատմել է Հայաստանից 
ստացած իր առաջին տպավորությունների մասին։ 
Ընդամենը մեկ  ամիս է, ինչ Դուք Երեւանում եք եւ 
պաշտոնապես ներկայացնում եք Բելառուսը մեր 
երկրում, բայց արդեն ակտիվ մասնակցում եք տարբեր 
միջոցառումների, հանդիպումներ եք անցկացնում։ 
Պատմե՛ք մի փոքր Ձեր մասին։ 
Իրականում Բելառուսի բոլոր արտասահմանյան 
դիվանագիտական առաքելություններն ակտիվ են, եւ դա 
պայմանավորված է ոչ միայն դիվանագետի անձնական 
որակներով, այլ նաեւ այն հանգամանքով, որ մեր 
դիվանագիտությունը ստեղծագործ է։ Առաջին հերթին դա 
ուղղված է կոնկրետ երկրի հետ ակտիվ 
համագործակցությանը։ Երկորդ հերթին դա աջակցում է 
մեր ձեռնարկություններին, մեր արտահանողներին՝ իրենց 
արտադրանքը արտաքին շուկա հանելու համար։ 
Հայաստանը բացառություն չէ։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա 
նախքան դեսպանի պաշտոնին նշանակվելը ես ղեկավարում 
էի Բելառուսի ԱԳՆ արտաքին տնտեսական 
գործունեության դեպարտամենտը։ Նախքան այդ երկար 
տարիներ աշխատում էի մաքսային մարմիններում, 
այսինքն՝ ըստ էության, զինվորական էի։ Կոչումով 
փոխգնդապետ էի, գնդապետի կոչում ստանալուն 3 ամիս 
էր մնացել, երբ ինձ հրավիրեցին ԱԳՆ։ 
Ամուսնացած եմ։ Մեծ աղջիկս մի քանի ամիս առաջ թոռնիկ 
պարգեւեց։ Որոշեցին նրա անունը Կարինա դնել, ինչը ինձ 
համար զարմանալի էր, քանի որ ես նրանց չէի ասել, որ 
նշանակվում եմ Հայաստանում Բելառուսի դեսպան։ Ես 
իմացել եմ, որ Կարինան Հայաստանում ամենատարածված 
կանացի անուններից մեկն է։ 
Վերջին ժամանակներս ադրբեջանական կողմը 
պարբերաբար խախտում է հրադադարի ռեժիմը։ 
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Լույս Ամսագիր 

Հայաստանի ԶՈւ-ն վերջերս կանխեց  սահմանը 
խախտելու Ադրբեջանի փորձը։ Ձեր կարծիքով՝ որքա՞ն 
կարող է շարունակվել Բաքվի նման արկածախնդիր 
քաղաքականությունը, որը հակասում է միջազգային 
իրավունքի սկզբունքներին։ Ինչիպիսի՞ն է այս հարցում 
Բելառուսի դիրքորոշումը։ 
Բելառուսը հետխորհրդային երկրներից բոլորից լավ է 
հասկանում, թե ինչ տառապանքներ է կրել հայ ազգը, որ 
այդ տառապանքները շարունակվում են։ Այդ 
տառապանքները ոչ մի դեպքում չպետք է շարունակվեն։ 
Մեր նախագահը եւ կառավարությունը հենց խաղաղ 
կարգավորման կողմնակից են։ Հրադադարի ռեժիմի 
խախտման կապակցությամբ ես միայն ափսոսանք կարող 
եմ հայտնել։  Բելառուսի պաշտոնական դիրքորոշումը միշտ 
այն է եղել, որ կա ԵԱՀԿ Մինսկի խումբ, որը ստեղծվել է 
հակամարտությունը առավելագույնս կարգավորելու 
համար՝ աստիճանաբար նվազեցնելով լարվածությունը։ 
Այժմ առիթ կա ակտիվացնել այս խմբի գործունեությունը՝ 
կոնկրետ, ըմռնելի որոշումներ կայացնելու համար։ 
Ժամանակը չէ արդյոք, որպեսզի ԵԱՀԿ ՄԽ 
համանախագահները կոնկրետ հասցեավորված 
հայտարարություններ անեն՝ ադրբեջանական կողմի 
նման քայլերը կանխելու համար։ 
Ո՞մ համար է հակամարտությունը սրվում։ Նշանակում է, որ 
կան ուժեր, որոնց դա ձեռնտու է։ Ես չգիտեմ, որքանով են 
այդ մարդիկ առողջ դատում, որքանով են նրանք հոգեպես 
առողջ։ Չէ՞ որ մարդու նորմալ վիճակը հանգիստն է, 
ուրախությունը, մերձավորների մասին հոգածությունը։ 
Ներեցեք կրկնվելու համար, ծառ տնկելը, երեխաներ ծնելն 
ու տուն կառուցելն է։ Բայց ոչ մի դեպքում հակառակը՝ 
ոչնչացնել տունը, սպանել երեխաներին եւ կտրել ծառը։ Չէ՞ 
որ  մարդը բնության մասնիկն է։ Ուրիշ ո՞ր կենդանական 
արարածն է զանգվածաբար սպանում իր նմաններին։ Ես 
միգուցե իդեալիստ եմ, սակայն հիանալի հասկանում եմ, որ 
չարը կպատժվի։ Ես կարծում եմ, որ հայկական հողի վրա 
կլինի խաղաղություն, հանգստություն, եւ ձեր ազգը 
վերջապես կհասնի այն արդար արժեքներին եւ այն 
հարգանքին, որը նա դարեր եւ հազարամյակներ շարունակ 
վաստակել է։ Ես անկեղծ հավատում եմ եւ ցանկանում եմ 
դա։ 
Հայաստանն ու Բելառուսը ԵՏՄ գործընկերներ են։ 
Առանձնացրե՛ք խնդրում եմ տնտեսության կոնկրետ 
ոլորտները, որտեղ երկկողմ հարաբերությունների 
զարգացման ներուժ կա։ 
Մենք հսկայական արդյունաբերական ներուժ ունենք։ Մեր 
ինժեներները տեխնիկապես միանման են դատում, նրանք 
ստանդարտավորման միասնական դպրոց են անցել։ Այդ 
պատճառով կան շատ լավ  հեռանկարներ։ Ես օրինակ հենց 
նոր էի եկել, եւ բառացիորեն հաջորդ շաբաթ կայացավ հայ-
բելառուսական գիտատեխնիկական հանձնաժողովի 
նիստը։ Նրանք որոշել են Սեւանում գիտական կենտրոն 
ստեղծել, որտեղ կգործի հայ-բելառուսական տեխնիկական 
կենտրոն։ 
Հայաստանը հիանալի բնակլիմայական պայմաններ ունի։ 
Բնականաբար գյուղատնտեսական արտադրանքի մեծ 
հնարավորություն կա։ Գաղտնիք չէ, որ մենք մեզ մոտ չենք 
կարող շատ մթերքներ աճեցնել՝ ելնելով կլիմայական 
առանձնահատկություններից։ Այդ պատճառով ստիպված 
ենք գնել։ Ես համոզվել եմ, թե որքան որակյալ է հայկական 
գյուղատնտեսական արտադրանքը։ Միակ բանը, որը 
պակասում է, եւ սա քննադատություն չէ, այլ փաստի 
արձանագրում, գյուղատնտեսության մեխանիզացումն է։ 
Բելառուսն ունի գյուղատնտեսական մեքենաների եւ 
գործիքների ամբողջ շարք։ Հայաստանը կերակրում է իրեն, 

իսկ հիմա պետք է, որ նա արտադրանք մատակարարի 
Ռուսաստան, Ղազախստան, Բելառուս եւ Ղրղզստան։ 
Առավելապես պետք է զարգացնել արդյունաբերության, 
գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, ֆինանսական, 
մշակութային ոլորտներում փոխհամագործացկությունը, 
կազմակերպել տարբեր մարզական միջոցառումներ, 
վերապատրաստումներ։ 
Եվ իհարկե չի կարելի մոռանալ, որ Բելառուսն ու 
Հայաստանը ՀԱՊԿ գործընկերներ են։ Վառոդը պետք է չոր 
լինի։ Մենք ոչ ոքի չենք սպառնում, բայց ամեն դեպքում 
պետք է հստակ հասկանանք, որ աշխարհը շատ անկայուն է 
եւ շատ բարդ։ Այդ պատճառով մենք պետք է պատրաստ 
լինենք իրադարձությունների ցանկացած զարգացման։ 
Չե՞ք կարծում, որ ՀԱՊԿ-ը պետք է որեւէ 
դատապարտող հայտարարություն անի Ադրբեջանի 
հասցեին, որը պարբերաբար խախտում է հրադադարի 
ռեժիմը ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ 
Բառացիորեն անցյալ շաբաթ Հայաստանում՝ 
«Բաղրամյան» հրաձգարանում, ՀԱՊԿ 
զորավարժություններ կայացան։ Մասնակցում էին 
Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելառուսի եւ մյուս անդամ 
երկրների բանակների ստորաբաժանումները։ 
Բնականաբար նման միջոցառումների վրա է բեւեռված 
հարեւան երկրների ուշադրությունը։ Դա հստակ ուղերձ էր 
առ այն, որ Հայաստանը այդ խնդրի հետ միայնակ չի մնա։ 
Հայաստանի կողքին են իր գործընկերները, ընկերները, ես 
կասեի եղբայրները։ Այդ պատճառով, եթե պարզ ասենք, 
ապա դա հայտարարություն էր արտաքին աշխարհին այն 
մասին, թե ինչին կարող է բախվել ագրեսիան՝ 
հավաքասկան հետ մղման։ 
Ի՞նչն է Ձեզ Հայաստանում ամենից շատ դուր եկել։ 
Հայաստանի ճարտարապետությունը յուրահատուկ է։ Այն 
հիմնված է բազմադարյա ավանդույթների վրա։ Դա հայ 
ժողովրդի եւ արտաքին շրջապատի ներդաշնակության 
արտահայտումն է։ Սակայն ցանկացած արժեք մարում է 
մարդկային արժեքների կողքին։ Ինձ, անկեղծ ասած, 
ամենից շատ զարմացրին հենց հայերը։ Զարմացրին իրենց 
հոգու գեղեցկությամբ, հպարտ հանգստությամբ։ Աչքի է 
զարնում երեխաների նկատմամբ մեծ սերը։ Մինսկում 
երբեք չես տեսնի, որ անծանոթ մարդը մոտենա եւ ասենք 
շոյի քո երեխայի գլուխը։ Այստեղ երեխաները 
շրջապատված են հասարակության սիրով։ Սերն ու 
հանդուրժողականությունը ոչ միայն ձեր գեներում է, այլ 
արմատավորվում է եկեղեցու միջոցով։ 

Զրուցեց Տաթեւիկ Ղազարյանը 
 

Թուրքիայում իրենց ինքնությունը կորցրած 
հայերի անկեղծ պատմությունները. Մաս 2 

 

 
Ռուսթեմ Բաքըրջըօղլու, 33 տարեկան 
Ընտանիքս Ադըյամանում` Գերգերում է ապրում: Ծնողներս դեռ 
մզկիթ են գնում: Նրանք կապեր ունեն անգամ շրջանում 
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Լույս Ամսագիր 
ամենահայտնի կրոնական խմբի` Մենզիլի հետ: Անշուշտ բոլորն 
ամեն ինչ գիտեն: Ես, օրինակ, 12-13 տարեկան էի, երբ դպրոցում 
իմացա, որ հայ եմ: Քանի որ գյուղում դպրոց չկա, գիշերօթիկ 
դպրոցում եմ սովորել: Մի ընկեր վեճի ժամանակ ինձ «գյավուր» 
անվանեց, ես էլ անձնագիրս հանեցի ու ասացի. «Նայի՛ր, 
անձնագրում էլ է իսլամ գրվում»: 
Բոլորը գիտեն, որ հայ ենք: Լավ, պետությո՞ւնը 
Անձնագրերում իսլամ ձևակերպումը հայրս դեռ չի փոխել: Քանի 
որ պետական պաշտոնական վարչություններում լուրջ 
դժվարություններ կարող է ունենալ: Եթե անգամ պետության 
սահմանադրության մեջ առանց կրոնի, լեզվի, ռասայի 
խտրականության գրվեն, որ մեր բոլոր հայրենակիցները հավասար 
են, ոչ թուրքերը միշտ մի քայլ հետ են: Օրինակ` հորեղբայրս 25 
տարի է, ինչ պետական պաշտոնյա է: Թեև լավ տիրապետում է իր 
գործին և ցանկանում է աշխատել դատավորների ու 
դատապաշտպանների հետ, այնուհանդերձ դեռ չի կարողացել 
իրականացնել այն, որ տնօրեն նշանակվի: Նորից հորեղբորս 
որդին, ով սովորել է իրավագիտության բաժնում և ավարտել լավ 
գնահատականներով, դատավորների-իրավապաշտպանների 
քննությունից էլ բարձր միավորներ է ստացել, սակայն դատավոր 
կամ իրավապաշտպան չկարողացավ դառնալ: Այսինքն` թեև 
անձնագրում իսլամ է գրված` այնուհանդերձ քեզ արժանի դիրքին 
չես կարողանում հասնել: Թեև դարեր է, ինչ այս երկրի քաղաքացի 
ես, բայց այս երկրում քո իրավունքը չես կարողանում ձեռք բերել: 
Երբ գրանցումը նորացնելու համար գնացել էի Ազգաբնակչության 
վարչություն, թեև իմ թղթապանակում իսլամ էր գրված, 
վարչության պաշտոնյան հարցրեց` «Գրե՞մ քրիստոնյա»: Ասել է 
թե՝ սրանք պետության կողմից գրանցվում են և հայտնի են: 
Սակայն երբ ուզում ես հայկական դպրոց գրանցվել, պետությունը 
նորից մերժում է դիմումդ՝ ասելով` «Դու հայ չես»: 
Օրինակ` մենք մի դատական հայց ունենք, որ մեր գյուղում մեր 
հողերի հետ կապված դատավորների և իրավաշապտպանի 
պատճառով արդեն 26 տարի է տևում: Ի սկզբանե պապիկիս 
պատկանած հողերը շահագործելու համար հողագործների էինք 
տվել, որոնք որոշ ժամանակ անց սկսեցին պնդել, որ այդ հողերն 
իրենց են պատկանում, և հայց բացվեց: Թեև հայտնի է, որ մենք 
իրավացի ենք, հայցը լուծում չստացավ: Եվրամիության 
գործընթացն ու ազգային փոքրամասնություններին պետության 
տված որոշ իրավունքների արդյունքում միայն հայցը կարողացավ 
հանգուցալուծման հասնել: Բացի այդ այս պրոցեսում մենք նաև 
կորուստներ ունեցանք: Եվ դատարանն այդ հողերի համար վճռեց` 
«Կրկին հայց չի կարող ներկայացվել»: 
 
ՆՐԱ ԳԼԽՈՒՄ ՀԱՅԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ ԳՈՒՑԵ «ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ» 
ՆԿԱՐԱԳԻՐ ՉԷՐ 
 
Ստամբուլում հայ եմ, լավ, իսկ Անատոլիայո՞ւմ 
Ես և՛ թուրք, և՛ քուրդ ընկերներ ունեմ: Նրանք այնպիսի մարդիկ 
են, որ որոշ բաներ գիտակցում են: Մեր մուսուլման այն 
բարեկամներն էին, որ սկզբում մեզ արհամարհում էին: 
Մի հասարակության մեջ երբ ասում ես «ես հայ եմ», անմիջապես 
հարցնում են` «Որտեղի՞ց ես: Որտեղի՞ց ես գալիս»: Երբ ասում եմ՝ 
«Ադըյամանից եմ», հարցնում են, իսկ Ադըյաման որտեղի՞ց եմ 
եկել: Եղբա՛յր, ըստ էության ես ամբողջ պատմության ընթացքում 
այստեղ էի: 
Հունաստանում եմ համալսարանում սովորել: Հունաստանի և 
Թուրքիայի միջև ազատ դիվանագիտական հարաբերություններն 
ազդում էին նաև հասարակության վրա: Երբ նախարարներից կամ 
քաղաքական գործիչներից մեկը Թուրքիայի առնչությամբ դրական 
հայտարարություն էր անում, դպրոցում անմիջապես «մենք բոլորս 
եղբայրներ ենք» մթնոլորտն էր տիրում: Երբ նույն կերպ 
քաղաքական գործիչները բացասական հայտարարություն էին 
անում, և քանի որ ինձ դիտարկում էին ոչ թե որպես հայ, այլ որպես 
թուրք, իրենց դժգոհությունն էին արտահայտում՝ ասելով` «Ըստ 
էության Թուրքիայի հետ նման խնդիրներ միշտ ենք ունեցել»: 
Հունաստանում սովորելու տարիներին Ադըյամանից մի քուրդ 
ընկեր ունեի: Նրան չէի ասել, որ հայ եմ, ասելու 
անհրաժեշտություն էլ չէի զգացել: Երբ լսել էր, որ հայ եմ, չէր 
կարողացել հավատալ, քանի որ իր գլխում հայի ընկալումը գուցե 
մարդկային նկարագրի մեջ չէր: 
 

ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉՊԵՏՔ Է ՄՆԱ ԹՂԹԻ ՎՐԱ 
Բացի այդ՝ «հավատարիմ ազգ» (միլլեթի սադըքա) էինք 
Երբ ասվում է, որ հայերը «հավատարիմ ազգ» են եղել, իսկ 
դասագրքերում ներկայացվում են որպես հետևից հարվածող, 
դավաճան, սա մեծ ժխտողականություն է: Ճիշտ չէ մի ազգի 
սեփականությունը դարձնել այն, ինչ տեղի է ունեցել: Ուստի 
անհրաժեշտ է, որ փոփոխությունն ընթանա պետության հիմքում 
տեղի ունեցող կարգավորումներին զուգահեռ: Համաձայն 
ժողովրդի տեսակետի, որ անկասկած ազդվում է քաղաքական 
լեզվից٫ անհրաժեշտ է, որ պետության մեծերն ասեն` դուք էլ 
Անատոլիային եք պատկանում: 
Այստեղ եմ, քանի որ ցանկացա ապրել անատոլիացի մարդու հետ 
Անհրաժեշտ է, որ մեզ համար ճանաչվեն թղթի վրա գրված 
իրավունքները: Ուրիշ հայրենակիցների համար ճանաչված 
իրավունքները մեզ նույնպես պետք է տրվեն: Մենք նույնպես 
բյուրոկրատ, բարձրաստիճան զինվորական կամ ոստիկան 
դառնալու իրավունք պետք է ունենանք: Հավասարությունը չպետք 
է թղթի վրա մնա: Արտաքնապես հավասար դարձնելով` հետին 
պլանում ազգային գրանցամատյաններով քարտարաններ չպետք է 
ստեղծվեն: Ոչ մեկս հայրենիքը լքել, հեռանալ չի ուզում: Ես, ի դեպ, 
Եւրոպայում եղել եմ և այնտեղ մնալու հնարավորություն 
նույնպես ունեցել եմ: Սակայն քանի որ ցանկացա շարունակել 
ապրել իմ մարդկանց ու ազգիս հետ, վերադարձա և այստեղ եմ: 
 

Թուրքիայում իրենց ինքնությունը կորցրած 
հայերի անկեղծ պատմությունները. Մաս 3 

 

 
 

Ֆըրաթ Բաքըրջըօղլու, 22 տարեկան 
 
Ծագումով Ադըյամանից` Քահթալըից եմ: Ստամբուլ գալուս 
նպատակը հայկական դպրոցում գրանցվելն ու սովորելն էր: 
Նախակրթարանից մինչև լիցեյ սովորեցի հայկական դպրոցում: 
Գրանցվելուց հետո պետությունից նախազգուշացնող ուղերձ 
ստացանք, որ հայ չենք: Եթե այս գրանցամատյանները դեռ 
պահվում են, արդյոք բխո՞ւմ է նրանից, որ պետությունը մեզ դեռ 
որպես սպառնալիք է դիտարկում: Լիցեյում նույնպես նույն 
խնդիրն ունեցա: Հետո ինչ էլ արեցինք, չկարողացանք հիմնավորել, 
որ հայ ենք: 
 
Չենք կարողանում ասել, որ ճնշումների դարաշրջանն 
ավարտվել է 
Օրինակ` թեև Սևակ Բալըքչըն ապաքաղաքական հայ էր, 
այնուհանդերձ սպանվեց զինվորականների աչքի առաջ, և սրա 
մեղավորը դեռ չի պարզվել: Մարիցա Քյուչյուքը٫ որի մարմնի վրա 
դանակով խաչ էին գծել٫ սպանվեց հայերով խիտ բնակեցված 
թաղամասում: Այս սպանության հետքն անգամ չգտան: Այս 
իրողությունների հետ կարող են առերեսվել միայն 
ժողովրդավարական ուժերը: Անցյալի հետ առերեսումը կկանխի 
նաև հետագա ոճրագործությունները: Հայերս մի խոսք ունենք. 
«Մենք նախաճաշը, իսկ քրդերն էլ ճաշը եղան»: 
 
ՄԻԱԿ ԼՈՒԾՈՒՄՆ ԱՌԵՐԵՍՎԵԼՆ Է 
Թուրքիա-Հայաստան փակ սահմանն ու ապրիլի 24-ին նշվող 
Չանաքքալեի տոնակատարությունը ցույց են տալիս, որ 
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Լույս Ամսագիր 
պետությունը դեռ դիմադրում է առերեսմանը: Չեմ կարող ասել, որ 
այս կետում պետությունից շատ սպասելիքներ ունեմ: 
Հասարակական ու պետական ճնշումը նույնությամբ 
շարունակվում է: Որպես Անատոլիայից գաղթած հայեր` մենք էլ 
ձուլվելու վախ ունենք և մեր ինքնությունը թաքցնելու 
անհրաժեշտություն ենք զգում: Օրինակ` ես հույս չունեմ, որ որևէ 
պետական վարչությունում կարող եմ աշխատանք գտնել: 
Այս ուղղությամբ սպասելիքներս ժողովրդավարական բլոկներից 
են: Խորհրդարան ներկայացված առերեսման օրինագիծը կարող է 
որպես դրական քայլ ընդունվել: 2014 թ. ցավակցական ուղերձը 
նույնպես կարևոր է: Առնվազն ընդունում էր, որ կոտորած է եղել: 
Անհրաժեշտ է, որ այս հայտարարությունը շարունակություն 
գտնի: Թուրքիայի առջև շարունակաբար ծառացող խնդիր լինելով` 
այս հայտարարությունը նաև մի թռիչք է, որ կբացի Թուրքիայի 
ճանապարհը: Այս առերեսումը կթեթևացնի և՛ պետության, և՛ 
հասարակության բեռը: Եվ այս առերեսման շնորհիվ հնարավոր 
կլինի հույսով նայել մեր ապագային: Այն, որ այսօր գլխավոր 
լրատվամիջոցները, պետական այրերը, անգամ 
պետականամետները խոսում են Հայկական հարցի մասին, ցույց է 
տալիս, թե որքան է փոխվել ընկալումը: Ֆաշիստական 
ազգայնականներն անգամ արդեն կարող են «Արեցինք, սակայն 
ինչու արեցինք» ձևով բացատրություններ տալ: Հրանտ Դինքի 
նման անունները և Մարդու իրավունքների ասոցիացիայի նման 
կազմակերպություններն այս փոփոխության առաջնորդը դարձան: 
Սպասում ենք, որ այս գործընթացում հատկապես 
մտավորականներն առաջնային դիրք կզբաղեցնեն և կխոսեն: 
 
Պատմության գրքերը ո՞ր պատմությունն գրված 
 
Քանի դեռ պատմության գրքերում չի փոխվել ընկալումը, չենք 
կարող խոսել մի փոփոխությունից, որը սկսվելու է ժողովրդից: Այս 
գործընթացները պետության համար ինդեքսային են: Թեև ես 
հայկական դպրոցում եմ սովորել, սակայն մեր պատմության 
ուսուցիչները դասերից շատերի ժամանակ պատմում էին, որ 
հայերը դավաճան են եղել: Արդեն իսկ ցածր գիտակցական 
մակարդակ ունեցող փակ հայկական համայնքը, որ ապրում է 
աղավնու անհանգստությամբ, թե իր ինքնությամբ գոյատևող 
հայկական դպրոցում անգամ նման ֆաշիստական 
արտահայտություններով դաս է պատմվելու, իր միայնությունը 
լքելուց բացի՝ այլ գործի օգտակար չի կարող լինել: Առանձին 
ճնշման տարր է նաև այն, որ հայկական դպրոցնորում նշանակված 
տնօրեններն ու ուսուցիչներն աշխատում և զեկույց են կազմում 
գործակալների նման: 
Դժվարին է նաև հայկական դպրոցների ներկայիս վիճակը: 
Լոզանից հետո հայկական դպրոցներին հատուկ դպրոցի 
կարգավիճակ է տրվել٫ և քանի որ վարձավճարները բարձր էին, 
գրանցումը բոլոր հայերի համար հնարավոր չեղավ: Այս 
իրավիճակում հայերը կրկին ստիպված եղան պետական 
դպրոցների հույսին մնալ: Միաժամանակ տեսնում ենք, որ այս 
դպրոցները որպես ներքին սպառնալիք էին ընկալվում: Առանձին 
քննարկման թեմա է նաև այն, որ դպրոցներում նշանակվում էին 
ազգայնական զգացումով համակված թուրքեր: Մեր թուրք 
ընկերներից մեկը, ով Ժողովրդական կրթության կենտրոնում 
տնօրենի պաշտոն էր զբաղեցնում, հայկական դպրոց էր դիմել, 
սակայն չկարողացավ նշանակվել٫ չնայած ընդունվել էր դպրոցի 
ղեկավարության կողմից: Մեր ընկերը համակարգի կողմից 
չնշանակվեց, քանի որ այս հարցերում դյուրազգաց 
անձնավորություն էր: 
Ամենամեծ գինը, ամենամեծ շեմը` Հրանտ Դինքը 
Հնուց ի վեր հայերը մտածում են ու վախենում՝ ասելով` «Թող 
ապրիլ ամիսը չգա, 1915թ. մասին չխոսվի»: Սակայն Հրանտին 
հաջողվեց հաղթահարել այս վախը: Նրա սպանությունը գուցե և 
ամբողջ կյանքում մղած պայքարի պտուղն է: Հրանտ Դինքը, ով ոչ 
միայն ազգայնական գաղափարախոսների, այլև հայ ժողովրդի 
կողմից էր լուրջ դիմադրության արժանանում, նպատակ ուներ այս 
երկու հասարակություններին համախմբել մարդկայինի 
մասշտաբներում: Տրապիզոնում և նման այլ վայրերում 
հանդիպումներից հետո մարդիկ սրահից արտասվելով էին 
հեռանում: Միայն Հրանտ Դինքի մահից հետո սկսվեց խոսվել, որ 
Անատոլիայից ենք, այստեղին ենք պատկանում, և նույնիսկ 
այստեղի ամենահին ժողովուրդներից մեկն ենք: Պաշտոնական 

պատմության ամենամեծ հիշատակի մեծարումը Հրանտ Դինքին 
նվիրված քայլերթն էր: Այդ օրը բոլոր այլախոհները միախմբվելով 
ընդհանուր պայքարի շնորհիվ ժողովրդավարացման էվոլյուցիան 
ամբողջացնելուն ուղղված քայլ կատարեցին: Քանի դեռ 
պետության մեջ չկա կազմակերպված ընդդիմադիր մեխանիզմ, 
ժողովրդավարության խնդիրը չի լուծվելու: Հույսս չի 
վերականգնվելու٫ քանի դեռ չի փոխվել սահմանադրությունը, 
որում ամրագրված է, թե այս հողերում ապրող ամեն ոք թուրք է: 
Պետք է առերեսվել անցյալի հետ: Պետք է ճանաչվի հայ 
ինքնությունը, պետք է հնարավորություն ստեղծվի, որ 1915 թ. ի 
վեր Անատոլիայից դուրս ապրող հայերը վերադառնան 
Անատոլիա: Ինչպես ասում էր Հրանտը٫ ճիշտ է, որ այս հողերի 
վրա աչք ունենք, սակայն այդ հողերի խորքը թափանցելու համար 
ենք Անատոլիան ուզում… 
 
Իմ ընկերների մեծ մասը քուրդ է… Ինչո՞ւ թուրք ընկեր չունեմ 
Մեր շրջապատը ձևավորվում է մարդկանցից, ովքեր ինչ-որ 
գաղափարախոսություն ունեն և ժողովրդավարական պայքար են 
մղում, գիտակցության որոշակի մակարդակի են հասել: Իմ 
ընկերների խումբը հիմնականում քրդերն են ձևավորում: Մենք 
մեր ինքնության պատճառով կամա թե ակամա մեկուսացած ենք: 
Թուրքերն էլ շարունակում են պաշտպանել իրենց պատերը: 
Սակայն մենք այստեղ ենք և պատրաստ ենք հարաբերություն 
հաստատել մեր մշակութային հասարակության բոլոր 
հատվածների հետ: Երկխոսություն կհաստատենք այն մարդկանց 
հետ, ովքեր կարող են մտածել մարդկայինի մասշտաբներում: 
Բացի ժողովրդավարական պայքար մղող շրջանակներից٫ 
մյուսների հանդեպ٫ ովքեր տարածություն են պահում մեր միջև. ոչ 
մի բան չենք կարող անել: 
 
 

Խոհեր 
 

Մեր Անցած Ճամփան 
 

Թ. Ղարախանյան Սիրակցի 
    
 Առանց մտածելու կամ հեռախոսի, կարծես քեֆով 
մարդու նման  “թող ինչ որ կուզի լինի”.  պարսկերեն  
ասում են “բադ ա բադ”,  դռան առաջը պարսիկ պահակը 
ինձ հարցրեց ով եմ եւ ինչ գործ ունեմ… ասեցի “աղայե  
Մինասյան գովթան, վաղթի սարբազիմ թամամ շոդ, 
շախսան բեհ խոդե իշան մորաջեե քոնամ, վա ալաան 
ումադամ”:  Ասավ “Աղայե Մինասյան համ ակնուն 
Լանդան հասթան վա սե եա չահար հաֆթեյե դիգե 
միան”:  Ես այս պահակին ինչ ասեի ,եթե Պրն. 
Մինասյաը 4 ամիս Անգլիա էր լինելու:   
    Էլ  չեմ հիշում ինչ եղավ, ինքս ինձ մտածեցի…“Հիմա 
ինչ… էլի դեռ շաբաթներ սպասեմ…  էլ չեմ սպասել… 
գործ եմ ուզում գործ…  հիմա ի՞նչ պիտի արած”:   
Հակառակ իմ նախկին ծրագրի, ընկերներ  Սաքոին եւ 
Համոին էլ չհանդեպեցի, Մորաքրոջս Նազիկենց էլ 
չգնացի,  այնքան եմ հիշում  որ այդ օրը տխուր-տրտում 
Քարուն Գետի ափը գնացի… գետի հոսող ջրին երկար ու 
բարակ  նայեցի, տխրեցի, աղոթեցի, հուզվեցի, զայրացա, 
ծրագրեցի մի անգամ եւս Սադ-է-Դեզ ի մեծ ծրագրի 
քաղաք` Ամդիմեշկ մեկնեմ… եւ շատ  ուշ տուն 
վերադարձա:  
  Քանի օր այդ տխուր դեպքից հետո, մորաքույր 
Արյուսակի ամուսինը Արմենակ փեսան,  իր Նավթի 
ընկերության գործի հեռախոսով (վճարովի կամ 
անձնական հեռախոս գոյություն չուներ) հե եռախոսեց 
հայրիկիս եւ ասեց, ինձ մի քանի օրով ուղարկեմ իրենց 
մոտ Օմիդիեհ-Աղաջարի:      
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Լույս Ամսագիր 

Թեպետ Մորաքույր Արյուսակ եւ փեսա Արմենակը իմ 
հասակակից երեխա չունեին բայց ուզել էին որ գոնե մի 
փոփոխություն լիներ եւ գուցե մի գործի ծանոթի 
միջոցավ ինձ կարող էր ծանոթացնել մի ամերիկացու 
հետ: 
   Երիտասարդ նոր զինվորությունը վերջացրած, էլ 
չդիմանալու հոգեբանության ունեի, բայց կարծես ելք 
չունեի: Մինչեւ Պրն. Հրանդ Մինասյանի վերադարձը 
Լոնդոնից:  Որոշեցի գնամ Օմիդիեհ-Աղաջարի:  
Մորաքույրս եւ փեսա Արմենակը ունեին երեք զավակ` 
մեծից փոքր Արա 6, Արամիկ 4  Արիս մոտ մեկ-կամ երկու 
տարեկան էին, որոնք խելոք հայ ընտանիքի նման 
ապրում էին խաղաղ ու սիրով:  Արան անչափ ֆուտբալ էր 
սիրում եւ դուրսի պատերի մեջ ընդմիշտ խաղում էր (Այժմ  
Ամերիկայում), Արամիկը գեղարվեստ էր սիրում եւ 
հայտնի երգչուհի ԳՈՒԳՈՒՇԻ երգերն շատ գեղեցիկ էր 
երգում եւ Թեհրանի ժամանակվա ֆուտբալի 
մեկնաբանին լավ էր կրկնօրինակում (Այժմ 
Կանադայում) եւ Արիսը հաջող վաճառական է (Այժմ 
Ամերիկայում):    
   Գնացի Օմիդիեհ-Աղաջարի Մորաքույր Այուսյակ եւ 
փեսա Արմենակ Մուսախանյանների տուն:  Այնտեղ էին 
դեռ փեսա Արմենակի ծնողներն ու քույրիկները (Այժմ 
երկուսը Ամերիկա, բայց Խաթունիկ քույրիկը իր 
ամուսնու եւ զավակների հետ Երեվանում են, 
եղբայրներից Աշոտը ներկա Ամերիկայում եւ Նիկոլը 
այժմ տիկնոջ եւ զավակների հետ Թեհրանում է. Նիկոլ 
Մուսախանեանը տարիններ անց մեր հարսանիքի 
քավորը դարձավ):     
  Աղաջարին շատ փոքրաթիվ հայեր կային, եւ այդ 
փոքրիկ մասում, բնակված էր տեղի պարսիկներով, 
միայն նավթի հորեր էին այդ շրջանում, որոնք Օմիդիեից 
մի քանի կիլիմետր դեպի արեվելք էին գտնվում:   
    Ուրախությունից հետո, մի օր էլ փեսա Արմենակը 
առաջարկեց միասին իր գործի տեղ գնանք Նավթի 
ընկերություն:  Ինքը քանի օր առաջ իմ մասի խոսել էր մի 
օտար Չարմահալցու հետ եւ այդ անձը սպասում էր ճիշտ 
ժամանակվա:  Ուրեմն օրը իմանալով մեր փեսա 
Արմենակին ասել էր մոտավորապես այն օրը, որ պիտի 
մի Ամերիկացու հանդիպեին իրենց գործատեղում:  
  Մի քանի րոպեից իրենց գործատեղն էինք:  Մի աթոռի 
նստեցի եւ սպասեցի: Շատ չանցավ, մյուս դուռից ներս 
եկավ Չարմահալցի` Պրն. Գալուստ Նավասարդյանը իր 
ճերմակ հաստ ակնոցները աչքերին… իրեն ծանոթեցրեց 
“Գալուստ”, եւ ասաց` “հենց այստեղ մնա մինչեւ ձերքով 
անեմ” եւ գնաց:  Քիչ անց Պրն. Jennings-ը “Hulliburton 
inc.” ընկերության կողմից երեւաց եւ Նավթի 
Ընկերության գործի շրջանը աւելի աշխույժացավ: 
Շատերը շտապեցին պահեստ-մթերանոց, 6 կտոր 
խողովակի կողմը որ Պրն. Jennings-ն էր կանգնած:  Պրն. 
Գալուստ Նավասարդեանը ինձ ձեռքով արավ եւ փեսա 
Արմենակը, որ ինքն էր սարքավորների 
պատասխնանատուն, ինձ մենակ չթողնելով հետս քայլեց 
մթերանոց: «Հելլո» ասելուց հետո Պրն. Գալուստ 
Նավասարդեանը ինձ ծանոթացրեց` ամերիկացուն 
ասելով՝ “Mr Gharakani is the gentleman, I was talking 
about”, Yes, how are you doing Mr. Gharakani?…  Galust 
told me a lot about you, come and see me in Aghajari… see 
you then… thank you…” 
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به رنگ ، زير نور خورشيد غروبكه به شهر وان رسيديم  پس از نيمروز
  . بود  سرخ فام زيباي زرد

ولي از شهري كه به قول پدر .  مي درخشيدندگنبدهاي كليساهاي شهر وان 
 هرهاي ميدان اصلي ش هدر ويران .چيزي نمانده بود تزيبايي شگفت انگيز داش

با چوب و بيل و غيره خاكهاي منازل ويران  ،هاي رنگ و رو رفته با لباس نزنا
ي بودند كه  خم نمرغا مانندكردند.  از دور آنها و ميرر و آن رده را اين ــــــش

زدند. با دل خاك دانه برنج يا چيز ديگري را نوك مي درشدند وو راست مي
ها پاك از ويراني هاي شهر را خيابانمردان هاي خسته و كوفته ونا اميد  صورت

ديدم ولي كل آمد كه اينهمه همكيش خود را ميكردند.  قلبم به شعف ميمي
  .، فقر و بدبختييويران. منظره نا اميد كننده بود

هيچ  بود پر جمعيت، پر شور، بزرگ و شكوهمند ماز شهري كه به قول پدر
زندگي به يكباره به ماند كه اي مياثري نمانده بود.  شهر وان به نيمه مرده

با تمام احساسات غمناك. ما را به   ،رسيديم به مقصد سرانجام.  بودگشته ازب
اردوگاه بردند.  در حياط صدها دختر و پسر جمع شده بودند ولي سكوت كامل 

رفتند.  بسيار كوچك در حياط راه مي هايبرقرار بود آنها به تنهايي يا در گروه
بدون فاميل و خانواده  ،ندشتديگر هيچ كسي را ندا !ما نيمه وحشي مانندهمه 

    ند.نگريست تفاوت به ما ه ميي بينآنجا جمع شده بودند.  آنها با چشما
نام كه آيا آن  هرگز نفهميدمبود.   (Mayrik)مدير اردوگاه مايريك  نام

با لبخند  ناميدند. به عنوان مدير او را مايريك (مادر) ميواقعي او بود يا 
نزديك آمد سرم را با آن موهاي آشفته و به سر چسبيده نوازش كرد و اسمم را 
پرسيد.  گرماي خاصي را احساس كردم.  يك لحظه تصور كردم كه دست 

رونم متالطم شد. او در حالي كه اند .و صدايش... دستش را بوسيدم بودمعلمم 
اشك در چشمانش حلقه كمي دستپاچه شده بود دستش را كشيد و مرا بغل كرد. 

  تواستند مرا از او جدا كنند.  زد.  من به او چسبيده بودم و مدتي طوالني  نمي
  مايريك با صدايي غمناك گفت:

ا ذببريد، به آنها غها را بچه ...؟بخشددختر بيچاره مگر خدا تركها را مي ـ 
هاي افهــــخداي من قي  ..و لباسهايشان را عوض كنيد. كنيد بدهيد، حمامشان

  اند.  انساني خود را گم كرده
تغذيه  ،از شش ماه زندگي در بين كوهها پس .زندگي به يكباره عوض شد

- با گياهان مختلف و گوشت خام پرندگان و ماهي كم كم به انسان تبديل مي
شديم.  هنوز صفت درندگي در وجودمان باقي مانده بود.  با افراد ديگر 

  داشتيم. سازگاري نداشتيم و اغلب با آنها  برخورد 
بودند كه يا مادرها و  نيز پناه ديگري حتي ترك و كردهاي بينجا بچهدر آ

  يگر را گم كرده بودند.  يكدپدرهاي آنها كشته شده و يا در موقع فرار 
دختر تركي كه به يا سومي بود كه در اردوگاه بوديم. ناگهان ناره روز دوم 

- اش ميخيلي مظلوم و بيچاره بود حمله ور شد، او را به زمين انداخت و خفه
كرد. آن دخالت نميكرد.  داد و فرياد بلند شد. همه جمع شدند ولي هيچكس 

صداها خانم و  سر .اي كوچك و ضعيف تاب مقاومت نداشتثهدختر ترك با ج

آنها دويدند و به زور  آن حياط كشاند.   به طرف را دستيارهايش و مايريك
  دختر را از دست ناره نجات دادند.  

  اي ناراحت به ناره گفت:مايريك بدون عصبانيت ولي با قيافه
  كشي، او نيز مثل تو هيچ پشت و پناهي ندارد. ـ چطور خجالت نمي 

  :ناره گفت
  ايم.ولي ما كه شروع نكرده ـ 

- كرد در حقيقت هيچ كس ناره را سرزنش نميمايريك او را سرزنش نمي
و او چطور  اندهدانستيم كه تركها چه رفتاري با خانواده او داشتكرد.  همه ما مي

قسم خورده بود كه انتقام بگيرد. من انتقامم را گرفته بودم ولي وجود او هنوز 
  جوشيد.  از حس انتقامجويي مي

م مانند ما  ــــالبته او ه .گريستدخترك ترك به هوش آمده زار زار مي
هيچ كس را نداشت.  ولي او تنها يك نفر بود، و ما  ،كس بودبي بدبخت و

ترك...  كدام ...چه كسي براي ما سوخت لا، صدها هزار... و دصدها، هزاره
... دل چه كسي به منخواهرا براي هاسميك چه اتفاقي افتاد، براي معلمم، براي

تواند كه هيچ انساني در قبال انسان ديگر نميگفت حال آنها سوخت، چه كسي 
  همچنين رفتاري داشته باشد...
جلوي سرازير شدن  بسختيو  به ما دوخته چشم مايريك با غم فراوان

  .ه بودگرفتاشكهايش را 
چشمهايش را بست و  كه بشدت خسته شده بود (نانه)... مادر بزرگ 

براي يك لحظه به نظر رسيد كه به خواب رفته است ولي او در  سكوت كرد
سپس دوباره چشمهايش را داد. ذهنش همچنان به جنگ و جدل با خود ادامه مي

آندرانيك يك ليوان آب خواست.   دختريعني  اشدختر نتيجهباز كرد از 
  اي نوشيد و ادامه داد. جرعه

و برابر دلش به حال همه يعني هم ما هم تركها و خانم مايريك بطور يكسان 
خود را از دست داده و به حيوانات  والدين سوخت. آنها نيزهم كردها مي

كوچولوي درنده خو تبديل شده بودند.  اشكهاي او براي بدبختي همه سرازير 
- مثل آنها رفتار ميبايستي ما هم شايد اشتباه ما همينجا بود... شايد مي شد...مي

 آمد... مگر نه آنكرديم... آيا يك ترك يا يك كرد دلش به حال ما به رحم مي
- گناه، بيها صدها هزار كودك ارمني را سالخي كردند، كودكان بي كه آن
ها و ملت ما با تحمل بدبختي بسيار از كوههاي كوچولو... ولي بره ماننددفاع 

آوري هاي ترك و كرد يتيم را  نيز جمعهاي ارمني بلكه بچهاطراف نه فقط بچه
كشتند كه پسران ما را ميبخشيديم... تركها ميكرده به آنها غذا و مكان زندگي 

هاي يتيم آنها خانه و كاشانه به بچه ارمنيان  بعدها به سرباز تبديل نشوند ولي 
آنها فكر  مانندشايد همين اشتباه بزرگ ما بود... شايد بهتر بود ما هم ند. اددمي
توانستيم وطن خود را وقت مي كرديم  و آنآنها رفتار مي مانندكرديم و مي

 دانم...دانم ... نميآه نمي  ..يمدارشبيه بهشت بود محكم و پايدار نگهوطني كه 
من فهميدم حتي او نيز در . ولي تا آنجا كه استخداي بزرگ قاضي اصلي 

- چارهبراي خود بايست ... ممكن است ما خودمان ميكردكارهاي ما دخالت نمي

ميليونها كشته شده از كرديم فرياد خون اگر اين كار را مي يم... دانديش مياي 
گناه... آنها توان دفاع از ها بي ونـــميلي ..رسيد.سرزمين ما به گوش  نمي

توانستند از عي ميــمردان واق انندي هم كه مننداشتند.  آنارا خويشاوندانشان 
خانواده خود دفاع كنند هر چند واقف به اين اصل بودند كه كشته خواهند شد 

انند نشان ندادند، دفاع نكردند، مبارزه نكردند و مهيچگونه مقاومتي ولي 
گناه نيستند، گناه رفتند. آنها بي كشتارگاهسوي ه گوسفندان آماده قرباني شدن ب

به گردن  تنهاگناه و بي دفاع نه ها و زنان بيخون بچهاست...  بزرگترآنها  
حتي اگر ارمني بودند.  هستمرداني نيز چنين تركها و كردها بلكه به گردن 

 به كمك همسايهتوانستند ولي مبارزه نكردند...  آنهايي كه ميآنهايي كه 
- زيرا فكر مي ،ندو مبارزه نكرد ندنشتافت ندكه در حال كشته شدن بود انشهاي
آنها مقاومتي و  !باوري غلط ، رحم خواهند كرد خودشانكه حتماً  به  ندكرد

فكر مادر بزرگ ، خانواده و فاميل خودشان رسيد. كدهنشان ندادند تا نوبت ده
  هاي يتيم. اردوگاه  بچه سويبه  ،ها پرواز كرددوباره به گذشته
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-توانست آرام بگيرد. مثل بچه گرگي كه به دام افتاده باشد ميناره نمي
ترك  كرتطرف دختر ترك حمله ور شود.  دخبه خواست آزاد شود و دوباره 

او رفت و نوازشش  كرد خانم مايريك نزددر يك سمت ايستاده و گريه مي
  و گفت:  ناره آمده او را در بغل گرفت سويكرد و آرامش كرد.  سپس به 

   ..پناه است.ـ آرام با ش عزيزم اين كوچولو نيز مقصر نيست او هم بي
  گفت: ناره فرياد زنان مي

حتي به خواهران  ...دهكده اهاليـ آنها تمام خويشاوندان مرا كشتند، تمام  
   ...اين هم يك ترك است ...كوچكم و برادرم رحم نكردند

ريزان اشكاينبار  خانم مايريك ناره را بغل كرد به سينه خود چسباند و
  دوباره گفت:

  .عزيزم آرام بگير ـ 
نيز آنقدر غم و بدبختي ديده بود با اينكه دختري جوان بود ولي خود او  

  كه زودتر از موعد پير شده بود.
  

  
به  كه آوردند.  كودكانيكودكان يتيم جديدي را به اردوگاه مي هر روز
از گرسنگي و بدبختي قدرت تكلم را  ، وحشي شده برده، ها پناه كوهها و دره

زندگي ادامه  .مختلف هاي در سن ييهااز دست داده يا نيمه ديوانه بودند.  بچه
كه با معجزه از افرادي  به حالت عادي در مي آمد.داشت شهر وان به تدريج 

شدند.  در ع ميــجا جم گشته در آنازدر امان مانده بودند كم كم ب ندست تركا
  پيدا شده بود.نور شوق و اميد جديدي ، نگاه آن افراد نا اميد

هاي مختلف تقسيم گذراندند به گروههايي كه مدتي را در اردوگاه ميبچه
- فرستاده مي (Etchmiadzin) يا اچميادزين (Yerevan) به شهر ايروان شده

خانم مايريك گفت كه  قرار است ناره را با گروهي بفرستد.  من و او شدند. 
هيچ وجه از هم جدا شويم، از او  خواستيم بهآنقدر صميمي شده بوديم كه نمي

هر دو با هم به يتيم خانه  .نيز همراه آن گروه بفرستدخواهش كردم كه مرا 
ايروان آمديم.  اينجا نيز صدها كودك يتيم ديگر پناه گرفته بودند ولي وضع 

  كردن...  كالً  بهتر بود ما شروع كرديم به مدرسه رفتن و زندگي
 او نيز بود. (Arjesh)در يتيم خانه با پسري آشنا شدم كه از شهر آرچش 

كه دوره  از آن پس  من تمام خويشاوندان خود را از دست داده بود. مانند
شغل معلمي پدرم را تا زماني كه و دانشگاه را به اتمام رساندم با او ازدواج كردم 

  ديگر پير شده بودم ادامه دادم.  
ديگري كه  روشما تصميم گرفتيم كه فرزندان زيادي داشته باشيم زيرا 

  خانواده خودم.   چوندختر سه  چهار پسر، :بتوانيم از دشمن انتقام بگيريم نداشتيم
زمان ترك  توانم. . ديگر نميآمد انجام دادمهر كاري از دست من بر مي

براي من خيلي نزديك است.  حال شما كه هنوز زندگي را ادامه  اين دنيا
به اتمام  اندرفتگانمان ناتمام گذاشتهبايستي كارهايي را كه خواهيد داد مي

كنيد  تالش.  شته ايمجا گذاه ما براي شما ارثيه بسيار دشواري را ببرسانيد. 
  بگذاريد.به جا  مسائل حل نشده كمتري را براي نسل آينده خود 

من ايمان دارم كه او وجود . بود با خدا تمام زندگي من كالً جنگ و جدل
ل بخاطر اشدم.  اين جدچطور به جنگ با او مشغول ميدارد. اگر باور نداشتم 

شما بايد درست زندگي كنيد. نكرده بودم.   دركمن درست  اين بود كه 
دهد و ميتو دهد كه راه خود را شروع كنيد. او جايي را به خداوند آنقدر مي

تو در آنجا زندگي كن و از زندگي ات  .اين سرزمين توست كه اظهار مي كند
بايد از خود  دوخته وت لذت ببر.  ولي اگر ملتي حريص است و چشم به مال

ات را از دست بدهي. بايد بجنگي و اگر الزم شد حتي زندگي ،دفاع كني
حتي زندگي يك نسل را بايد فدا كني. از خداوند  ، هايت رادگي بچهــــزن

، چشم اميدت را به او و ديگران ندوز. ما شاهد بوديم كه نبايد انتظار داشته باشي
  د.  ردنكها نميچه منافعشان ايجاب كندها كردند يا اگر ديگران چه

اجازه كشتن دشمنت را نداده است؟ زماني كه او وارد خانه تو ـ كيست كه 
دهد، پسرت را دخترت را، خواهرت را مورد تجاوز قرار مي، زنت را ،شودمي

ات را از خانوادهو  و تو او را نمي كشي و سرباز نشود بزرگ نشدهكشد تا مي
دشمنت را . تو بايد ايشدهناه  مرتكب بزرگترين گ ،دهيعفتي نجات نميبي

 دركه بلكه ديوي را  ،بريانسان را از بين نمييك  موقع توبكشي زيرا در آن 
نجات  انسانيش را حقيقت روحدر  تو با كشتن اومي كشي.  جا گرفته وجودش

بايد همين رفتار را نشان  اندكشورت شده ناخوانده واردبا دشمناني كه . دهيمي
معنا و احساس بخشش بي... مهرباني و توست خانواده همانابدهي زيرا كشور 

 وشر و بدي  برابردر  پيكار نكردن هاي بزرگ است.بيش از اندازه نيز جزء گناه
افزايش  و شوند ترنيرومند و ترتوانمندكه پليدان  شودباعث مي از بين نبردن آن

    پيدا كنند.
بجاي  ..ما با تعبير نادرست كتاب مقدس بدترين اشتباه را مرتكب شديم.

كه كارد به استخوانمان ا زماني يم و تاهاينكه سرباز باشيم گوسفند مطيع شد
جنگيديم و بايد ميايم.  درست بر عكس از همان لحظه اول نرسيده مبارزه نكرده

   .احتضاركشتيم يعني قبل از رسيدن به زمان مي
- ههيچ كس نبايد فراموش كند كه سرزمين بزرگي را از دست داد گاههيچ

يم.  سرزميني كه خداوند به ما اعطا كرده بود.  ما گناه بزرگي را با نگه نداشتن ا
باشيم... خداوند آن ايم.  هميشه بايد آماده پس گرفتن آن ه مرتكب شدهدخدادا

 وكند.  آري، ممكن است اگيرد و دو دستي تقديم ما نميرا براي ما پس نمي
اي اين كار ايجاد كند ولي اگر ما از آن لحظه استفاده نكنيم رفرصت مناسبي را ب

اگر  .فردا در دنيا تغييرات بسياري رخ خواهد دادخودمان گناهكار هستيم. 
و گناه ما را ا ...داوند از ما راضي نخواهد بودآماده اين تغييرات نباشيم خ

  د... يبخش خواهد ن
كه به عنوان وطن به ما  يهر قدر هم سخت باشد اجازه نداريم از سرزمين

، خيانت استاعطاء شده خارج شويم و آنرا ترك كنيم. ترك وطن گناه كبيره 
. است كشتنبه ملت خود و به خواست خداوند.  حتي اين گناه بزرگتر از گناه 

در همان نقطه زندگي كرده و ريشه بياندازيم و  جاي اينكهه ب با ترك خاك خود
نه فقط اي ديگر برويم به نقطه ،موريآوجود ه ب ي راخانواده هر چه بزرگتر

..  .بريمميكشور، وطن و همبستگي ملي خود را از بين بلكه ، كنيمآدمكشي مي
شود همبستگي ملي او به حدي مي پراكنده وقتي ملتي در نقاط مختلف دنيا 

براي نگهداري تواند رود و نميبين ميي او از شود كه قدرت دفاعضعيف مي
رودي شود مثل آن ملت كم كم نابود مي و ... فرمان خدا مقاومت و مبارزه كند
هاي خداوند بجا نياوردن فرمان اين مجازات كه به طرف بيابان جاري است...

  .است
  

  
  

در حقيقت خوابيد و ديگر   .با زندگي وداع كردهمان شب مادر بزرگ 
بيدار نشد.  با قلبي سبك از اين دنيا رفت. به ناچار سه روز در ده ماندم. آنقدر با 

خويشاوندي نزديك  مانندبزرگ صميمي شده بودم كه خود را  خانواده مادر
بر دوش آن بار سنگين را كه اكنون  در ضمن به خاطر اينكردم.  احساس مي

   ..تقريباً خود او بودم.حاال در حقيقت  ،كردمخود حمل مي
 مانندكه -شان كده هايش درباره دهدر زمان خاكسپاري او من به ياد گفته

نانه كه گوسفندان را با خنده و  نانهافتادم و دختري چهارده ساله به -بهشت بود
اش در صداي خندهطنين كرد و بو ميبرد و گلهاي زيبا را آواز به مراتع مي

. كردزندگي مي... او ديگر در وجود من پچيدميهاي اطراف كوهها و دره
دادند... و تا زماني د در وجود من ادامه ميودهكده او و اهالي آن به زندگي خ

كه من در اين دنيا زنده هستم آنها نيز در وجودم به حياتشان ادامه خواهند داد.  
د ندر وجود فرزندانم و فرزندان فرزندانم باقي خواهآنها ردم من مولي اگر 

و در وجود هر كس كه اين داستان را بخواند آنها حداقل قسمت ماند... 
- خود حمل مي با از بار سنگيني كه مادر بزرگ به ارث گذاشته است كوچكي

  از اين موضوع خرسند خواهم شد...كنند و من 
بزرگ با خانواده او خداحافظي كرده از خانه آنها بعد از خاكسپاري مادر 
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چند نفر ايستاده و منتظر اتوبوس بودند. يكي از  كدهخارج شدم. در ميدان ده
من گفتم براي آنها با ديدن قيافه جديد در دهكده آناً سر صحبت را باز كرد.  

  مراسم خاكسپاري مادر بزرگ نانه به اينجا آمده بودم.
   ـ: او با تعجب پرسيد

  .شود كه كسي فوت نكرده استدهكده ما تقريباً  يكسال ميدر كدام نانه؟ 
  :گفتم

   .زن مسني بود اسمش نانه ـ 
  : او پافشاري كرد

  كسي را نداريم.  نهمچيـ  
يكي از زناني كه در آنجا منتظر بود و با كنجكاوي  به صحبتهاي ما گوش 

   داد گفت:مي
  ـ شايد منظور همان ماره است. 

  : مرد گفتآن 
او بيست سال پيش . آه بله كسي به اسم نانه بود كمي هم عجيب و غريب ـ

  مرده است. 
  به گفتگو ملحق شدند.  جمع شده و  همه دور ما

  يكي از آنها گفت: 
انسان خيلي جالبي بود. صد سال زندگي كرد و هر روز از كشتار و آواره  ـ

  كرد.كرد و تركها را نفرين ميشدن ملتش صحبت مي
توانستم آنها را درك كنم.  من سه روز متوالي در دهكده بودم.  من نمي

اش صورت حكايت زندگي يك روز كامل با اين زن صحبت كردم.  در غير اين
-چند دقيقه پيش با نتيجه او آندرانيك و خانواده سرانجامدانستم و را از كجا مي

ندرانيك خارج شدم چطور ن از خانه آهمين اآلكه اش خداحافظي كردم. گفتم 
  باشد.اشتباه ي اين صحبتها شود همهمي

-ه بود با خنده و با لحني كه فكر ميباز كرد مردي كه اول سر صحبت ر ا
  گفت: كنمكرد با او شوخي مي

هايش خيلي او را دوست داشتند.  او را نشانت دهم.  نوه قبرش توانممي ـ 
آنها از اطراف شهر وان  يماند هر دوبعد از مرگ شوهرش ساليان دراز زنده 

  بودند از خانواده بزرگشان فقط خودشان زنده مانده بودند.  
 همـــكنند.  ولي هله اول من هم فكر كردم كه آنها با من شوخي ميهدر و

كردند كه تنها زني كه به اسم نانه در آن دهكده زندگي كرده اصرار مي نآنا
  بيست سال پيش فوت كرده است. 

  كرد گفت:آن مرد كه با ترحم به من نگاه مي
  برويم خانه آندرانيك.  كني اگر باور نمي ـ 

  :گفتمبا ترديد 
ن از آنجا خارج شدم.  به غير از اين براي مراسم خاكسپاري ولي همين اآل ـ 

   تمام اهالي دهكده حضور داشتند. 
امتناع خواهد  گفتم برويم.  مطمئن بودم كه آن مرد از بردن من به آن خانه

و هرچند  در  كرده كه اشتباه  شدميآمد به او ثابت كرد.  اگر هم همراهم مي
  .  بودخبر ولي از اخبار ده بي كردزندگي مي كدههمان ده

  :آن مرد وقتي به خانه نانه رسيديم صدا زد
  آندرانيك برايت مهمان آوردم.  ـ 

  به من خيره شد.   پرسشگرانهآندرانيك از خانه بيرون آمد و با نگاهي 
  گفتم:

رار دارد كه مادر بزرگ بيست سال پيش فوت آندرانيك اين مرد اصـ  
  كرده است.

  او گفت:
درست است ماره بيست سال پيش فوت كرده است.  ولي ببخشيد من ـ  
  شناسم.  ا را نميـــــــشم

  :من شروع به خنديدن كردم
  چطور سه روز من در خانه شما بودم.  ـ 

  ؟!آندرانيك با همان تعجب دوباره اظهار كرد در خانه ما
  ـ ولي مادر بزرگ را همين امروز به خاك سپرديم.  

  آندرانيك دوباره گفت:
  ست سال پيش فوت كرده است.  ياو ب ـ 

  زدم.لبخند مي احمقانه كنم.  همانجا ايستاده هدانستم چمن ديگر نمي
  :آن مرد گفت

بياييد به قبرستان برويم و ادامه داد.  حتماً  روح ماره هنوز آرام نگرفته،  ـ 
ه اند اش و آنكه چطور همه آنها قتل عام شداو تا آخرين نفس از خانواده

  كرد.  صحبت مي
از افتد.  من دانستم چه اتفاقي ميدر وضعيت بدي قرار گرفته بودم و نمي

داشتم.  قابل تعجب بود.  از  اش با جزئيات آگاهيخانوادهزندگي نانه و تمام 
  شناختم.  كجا آندرانيك و اعضاء خانواده او را مي

  آندرانيك گفت:
توانستم از بفرماييد داخل تمام وقت كه دم در نخواهيم ايستاد.  من نمي ـ 

  آن وضع خارج شوم.  
  آن مرد گفت:

  همكيشان است.چه فرقي دارد او نيز از برويم.  ـ 
  آندرانيك دخترش را صدا زد.

  نانه از مهمانها پذيرايي كن.  ـ 
مادر بزرگ از اتاق  لحظه آناي گذشت فكر كردم كه دراز بدنم رعشه

  شد و به پيشواز من خواهد آمد.خواهد خارج 
يكي از اتاقهاي طبقه دوم دختر آندانيك به پيشواز ما آمد و با از ولي 

من هاج و واج مانده بودم.  او عين مادر بزرگ در سن لبخند سالم كرد.  
كردم همان دختر با چهارده سالگي بود.  روز اولي كه من با ماره صحبت مي

همان لبخند از مدرسه برگشته و سالم داد.  اين كودكي ماره بود كه صد سال 
  كرد.  بعد در وجود دختر آندرانيك زندگي مي

شرابي كه ماره با طرز تهيه  با يد.  از زيرزميننانه با سرعت فراوان ميز را چ
از آن شراب خورده و گشت.  همه ما به ياد ماره ازكرده بود ب درستپدرش 

  و آرامش كرديم.   براي روح او طلب آمرزش 
  آندرانيك گفت:

كنيم... ماره بيست دود خواهيم كرد و شمع روشن مي هم برويم كندورـ  
  ..هنوز آرامش خود را نيافته است. شود كه فوت كرده وليسال مي

آن  وقتي از ماشين پياده شديمبا ماشين آندرانيك به قبرستان دهكده رفتيم. 
  مرد گفت:

شويم كه شما حقيقت را بيان اگر بگويي قبر نانه كدام است ما مطمئن مي ـ 
  ايد... كرده

  .به طرف قبر او حركت كرديم
گذاشتم... و ناگهان... نزديك بود يكي بعد از ديگري قبرها را پشت سر مي

و خون در رگهايم يخ زد... چشمهاي ماره از روي عكسي كه بر  ،قلبم بايستد
خودش بود هيچ . نداز گرانيت قرمز بود به من خيره شده بودكه اش مقبره

اشتباهي رخ نداده بود او از آنجا به من خيره شده بود. روي سنگ قبر نوشته 
    .»1901ـ   2000مگرديچي  نانه آسچيان«شده بود 

كرديم من در  وضعيت روحي خيلي در سكوت به سنگ قبر او نگاه مي
كه من همه اينها را از  ندكرد. آنها هم با تعجب فكر ميه بودمعجيبي قرار گرفت

  م.  ستدانكجا مي
  آن مرد سكوت را شكست و گفت: 

    ..گيرد.بيچاره آرام نمي آري روح ماره ـ
  ادامه داد:آندرانيك 

. ماره هميشه ..اندارواح ميليونها كشته شدگانمان تا كنون آرام نگرفتهـ  
  زند... خون بيگناهان همچنان از خاك فرياد ميكه گفت مي

  و دوباره همه ما سكوت كرديم.  
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به طرف ما نگاه با غم فراوان  استكه در اسارت  ماناز دور كوه مقدس
داد... شايد تكان مي دستبراي ما روي قله آن ايستاده ي سفيد پوش زنكرد. مي

  يا مادر بزرگي ديگر...  بود مادر بزرگ
و قتل  محروم شده از ميهن گناهبييك و نيم ميليون ارمني  يگانه روحو يا 
  .1915سال  در نژادكشي عام شده

  يانپا
 

  آوتيك ايساهاكيان
  ترجمة اما بگي جانيان

 
آوتيك ايساهاكيان يكي از شاعران و نويسندگان نامي ارمني است كه در عين 

در شهر گيومري بدنيا 1875اكتبر سال  18در حال شخصيتي اجتماعي بود. وي
  آمده است.
عضو آكادمي علوم ارمنستان شوروي بود و در سال   1943از سال   

اي قارارآباد برنده جايزه دولتي شد.  دوران كودكي اش را در روست 1946
(ايساهاكيان امروز) سپري كرد.  تحصيالت ابتدايي را در آلكساندراپول 

در آموزشگاه معروف   1889-92(گيومري امروز) كسب كرد.  در سالهاي 
گيوركيان در اچميادزين مشغول تحصيل بود.  بعد از آن بعنوان دانشجوي غير 

  داد. رسمي به تحصيالتش در دانشگاه الزاريان مسكو ادامه
او دوبار به اتهام فعاليت هاي ضد تساري زنداني شده است.  و براي   

  به اروپا رفت و مقيم فرانسه و ايتاليا شد.  1911گريز از اذيت و آزار در سال 
براي هميشه به وطنش ارمنستان شوروي بازگشت.  از  1936در سال   

  .رييس اتحاديه نويسندگان ارمنستان بود 1957تا   1944سال  
بچاپ رسيده  1897در سال » ترانه ها و زخمها«اولين كتاب او بنام   

است.  عشق و محبت با جلوه هاي مختلفش در اين كتاب و كلية آثار بعدي او 
يكي از موضوعات اصلي است. عشق به مادر اين موضوع را در آثارش بحد 

  كمال مي رسد.
انه سرايان قرون مياني در نوشته هاي او به كرات به عبارات و اصطالحات تر 

  ارمنستان بر مي خوريم.
مشكالت و مسائل مردم و جامعه دوران در اثار او بخوبي بازتاب   

يافته است. چون وي هميشه سختي هاي تاريخي و زندگي روزمره مردم را با 
تمام وجود احساس مي كرد.  هر چند واقعيت دوزخي روحش را در آتش خود 

با حقيقت تلخ دوران ازدر آشتي در نيامد.   مي سوزاند، ولي او هرگز 
ايساهاكيان ريشه هاي شر و بدي را در بي عدالتي اجتماعي مي ديد و همين امر 
باعث زايش اشعار مبارزه جويانه و اعتراض آميز او شد.  و راهي ناشناخته شاعر 

  دورهاي كيهاني مي برد. –را به دور 
بهر حال هدف نهايي او از تكاپوها و جستجوهاي بي وقفه يافتن رگه   

هاي زندگي بخش حقيقت تاريخي بود.  بارزترين شاهد اين مدعا منظومه فنا 
ناپذير ابوالعالء المعري است.  كه قهرمان آن وارد عرصه واقعيت هاي شر و 

م شكستن افقهاي آن از آنجا خارج بدي قديم و جديد مي شود و سپس با دره
شده و سرانجام رستاخير جهان را ستايش مي كند.  اين منظومه را برخي از 

  اديبان ملهم از اوضاع ياس آور زمان ارزيابي مي كنند.
بايد گفت ايساهاكيان بخوبي با بزرگان شعر و ادب و فلسفه خاور   

سبت به انها بود.وي نه زمين آشنايي داشت واين خودگوياي عشق و عالقه او ن
تنها در منظومه فوق الذكر از فيلسوف بزرگ عرب ياد كرده، بلكه عالقه و 
ارادتي ويژه نسبت به شعراي بزرگ ايراني داشت.  و با نثر شيواي خود آثاري 

كه در آن از خيام » گفتمان خيام با خدا«چند به آنها اهدا كرده است.  از جمله 
خراسان ياد كرده است.  و در اثري ديگر با عنوان بعنوان بلبل غمين گلهاي 

با نثري شعر گونه به فلسفه زندگي اين شاعر جهانشمول » آخرين بهار سعدي«
پرداخته و بطرز زيبايي آخرين نكات زندگي او را در شيراز و زيبايي اين شهر 
را به درخور بزرگي شاعر ايراني توصيف كرده است.  وي اشعاري چند نيز از 

  ظ شاعر مورد عالقه اش ترجمه كرده است.حاف
بازتاب آرمانها و خواسته هاي مردم در اشعارش گوياي عالقه بسيار   

او نسبت به افسانه ها و قصه ها است.  بسياري از قصه هاي او ريشه در آداب و 
» عشق جاودان«)، 1907» (شيدهار«سنن مشرق زمين دارند.  از جمله 

  ) و غيره.1931» (ليليت«، )1919» (قلب مادر«)، 1919(
و » شاكرو واليشولي«، »چپق صبر«از داستانهاي او مي توان از   

  نام برد.» هم رزم گاري بالدي «
را » استاد كارو«نسخه نخست رمان   1910- 12در طي سالهاي   

  نوشت و تا آخر عمر روي آن كار كرد.
ر تاريخ خاطرات و مقاالت ايساهاكيان در زمينه ادبيات و هنر از نظ  

  و ادبيات حايز اهميت فراواني هستند.
بسياري از آهنگسازان ارمني آهنگ هايي بر اشعار او ساخته اند كه   

  جزء محبوبترين ترانه هاي ارمني است.
دارفاني را بدرود گفت.  منزل او در   1957اكتبر  17ايساهاكيان   

ار آباد، بنام ايروان و گيومري تبديل به موزه شده .  روستاي زادگاهش قاز
ايساهاكيان تغيير  نام داده شد.  مجسمه هاي او در ايروان، گيومري و زادگاهش 

  وجود دارد.
جلد است به زبانهاي  9بسياري از آثار نثر و نظم وي كه حدود   

  مختلف ترجمه شده است.
   4منبع:  دايره المعارف ارمنستان شوروي.  جلد 

 
  

  
  گر خواهي شوم شبنمي از غم ها

  و در چشمانت پرتو افكنم
  در شب آرام نسيم شوم
  امواج زلفت را بنوازم

  

  گر خواهي شوم من زيبا گلي؟
  ي تو را آرايش دهمسينه

  يا كه شوم سحرگاهي طاليي
  بر صورت چون ماه تو در خشم
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  گر خواهي شوم دشت پر از گل؟
  در آغوش من آرام بخوابي

  غمه خوان بلبليا كه من شوم ن
  الالئي گويم كه بخواب روي

  

  هر چه كه خواهي شوم؟
  شوم آسمان اين چرخ گردان

  ماه و خورشيد كوه و دريا من شوم
  تنها مرا تو دوست بدار در جهان 

  
  

 
  دوستش داشتم او را بردند

  زخمم دادند و بردند
  چه دنياي ظالمي ست
  فلبم از جا كنده بردند

  
  دردي است عميق دارو نيست
  دارو هم هست طبيب نيست

  چه دنياي ظالمي است
  همدردي هم در آن نيست

  
  روزهاي خوب من رفتند

  گفتند دريغ و رفتند
  چه دنياي ظالمي ست

  غم و دردم نرفتند
  

  
 

  جشني است در خانه اتامروز 
  تو همچون گل عطر افشاني

  در جمع اعيان زادگان
  چو اختران نور افشاني

  
  و در بيرون برف است و شب

  آه من لرزان ايستاده ام
  تو جالدوار سرخ پوشيدي

  سرخيت سايه خونم
  

  
 

  سالمم بي جواب است يار
  خاك پايت هستم يار

  پايمال مكن قلبم را
  آخر تويي در آن يار
  از شفق هم سياهتر

  خيلي سياهست چشمانت
  چشم آينة قلب است

  آخر سياهست قلبم هم   
  

  
 

  برزگري خسته شدي
  شخم را بزن زود بيا
  درياي عرق شدي
  يوغ را بگذار و بيا

  
  سرشير را كشيده ام
  گذاشته ام شود سرد
  لباس سرخ پوشيده ام

  بپر بيا رشيد مرد
  

  خسته اي جان دلبر
  ابر در آمد ده بيا
  فدايت خسته دلبر
  پر در بيار زود بيا 

  
  

 
  آه بمن گفتند كه تو مرده اي

  ش هستي ام مادراز مدتها پي
  تو ديگر نيستي غباري جاويد
  گرفته ببر چهرت را محزون

  تو خاك مي شوي دريغا ديگر
  نمي بينمت نازنين مادر

  
  اما هميشه با مني مادر

  از جايي مجهول و بمن نزديك
  در هر شب و روز و در هر ساعت

  و در هر لحظه تو با اشتياق
  نگاه مهر انگيزت را

  آرام دوخته اي بر من
  دم و همرازهم

  بر من نگري بر من نگري
   هستي ام مادر 



Շատ կուզեմ, տեսնենք ժամանկ կլինի 
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Երեւանն նշեց իր 2797-ամյակը՝  
«Իմ ջերմ ու բարի քաղաք» 

խորագրով 

 
Երեւանն հոկտեմբերի 11-ին նշեց իր հիմնադրման 

2797-ամյակը, որն այս տարի կանցնի «Իմ ջերմ ու բարի 
քաղաք» խորագրի ներքո: 

Մայրաքաղաքում միջոցառումները մեկնարկել էին 
առավոտյան ժամը 10:00-ին`«Սանիթեք» ընկերության 
նոր ու ժամանակակից ջրցան մեքենաների շքերթով։ 

Տոնի առիթով հատուկ զարդարված ջրցանների 
առավոտյան երթը մայրաքաղաքի գլխավոր ու 
երկրորդական փողոցներում սկսվել է ձայնային 
ազդանշաններով եւ վերածվել  յուրատեսակ շքերթի, որով 
էլ, ըստ էության, մեկնարկել է «Իմ  ջերմ ու բարի քաղաք»  
կարգախոսով  «Էրեբունի-Երեւան-2797» -ի 
տոնակատարության երկրորդ օրը։ 

Այս տարի ինչպես նախորդ տարիներին, 
միջոցառումների շրջանակում ներառված են սոցիալական 
ուղղվածության մի շարք նպատակային ծրագրեր։ 

«Էրեբունի-Երեւան-2797» տոնակատարությունների 
համար Երեւանի ավագանին հատկացրել է 130 մլն դրամ, 
շուրջ 30 մլն դրամ էլ նվիրաբերել են տարբեր անձինք։ 

Նշենք, որ «Էրեբունի-Երեւան» տոնը կոչվում է նաեւ 
«Երեւանի տոն», «Երեւանի օր». 1983 թ-ից դարձել է 
ավանդական (չի նշվել միայն 1991–98 թթ-ին): 

«Էրեբունի-Երեւան» տոնակատարության համար 
1968 թ-ին հատուկ գրվել է «Էրեբունի-Երեւան» երգը 
(խոսքը՝ Պարույր Սեւակի, երաժշտությունը՝ Էդգար 
Հովհաննիսյանի), որը հետագայում դարձել է քաղաքի 
օրհներգը: Այդ երգն առաջին անգամ կատարվել է 2750 
հոգուց բաղկացած երգչախմբով` Թաթուլ Ալթունյանի 
ղեկավարությամբ:  

Առաջին տոնակատարության ժամանակ 
 Հանրապետության հրապարակի մերձակա զբոսայգում 
բացվել է նաեւ 2750 ցայտաղբյուրներից բաղկացած 
շատրվանների համալիրը: 

Քաղաքի տոնը սովորաբար նշվում է հոկտեմբերի 
10–11-ին: 

2008 թ-ին մեծ շուքով նշվել է քաղաքի հիմնադրման 
2790-ամյակը: 

 

تقريبا وجود ندارد و اين موضوع ميراث شوروي سابق است ، ارمنستانبيسوادي در
.ي ها تحصيالت دانشگاهي دارندارمنستان درصد 70حدود 

درصد مردم اين كشور از كشاورزي و دامداري و بقيه از معادن مس،  60درآمد حدود 
و حتي  ارمنستان نوع غذاهاي خانگي مردم.كالت و مشاغل اداري استصادرات به ويژه ش

 .شيوه پخت آن هم بي شباهت به دست پخت ايرانيان نيست
جمهوري اسالمي ايران با اين همسايه شمالي همواره ارتباطات بسيار خوب سياسي، فرهنگي 

، گرفتن ارمنستان و اقتصادي داشته و دارد و اكنون نيز بزرگترين داد و ستد اقتصادي با
.و ارسال گاز به اين كشور است ارمنستان برق از طريق چهار شبكه بزرگ انتقال از

فرودگاه بين المللي زوارتنوتس شهر ايروان محل ورود بخش عظيم مسافران اين كشور 
ارمني زبان مسيحي مذهب است كه از راه دروازه غربي پايتخت به ايراوان يا به نقل محلي 

ساختمان ها، در و ديوار و پل ها در اين كشور حكايت از قدمت و  .وارد مي شوند» يروان«
كشور نسبتا .در پي آن اعتقادات مذهبي و سنتي مردم اين ديار سرسبز دارد

با رودخانه و جنگل هاي سرسبز داراي مشتركات فراوان سنتي و  ارمنستان كوهستاني
از شاخص ترين وجوه اشتراك دو ملت ايران  ميل به استقالل.اجتماعي با ايران بزرگ است

.است ، آثار آزاديخواهي در گوشه و كنار اين كشور مشهود است ارمنستان و
عنوان شده كه در اين  ارمنستان اهميت دادن به كانون خانواده نيز از ويژگي هاي بارز مردم

.ني داردمورد نيز با فرهنگ خانواده دوستي در اكثريت مردم ايران نزديكي فراوا
ريشه نام ايروان پايتخت اين كشور يروان يعني پيروزي است و پارك پيروزي در بلندترين 

هنر و موسيقي در شاخه هاي مختلف .نقطه شهر و مجسمه مام ميهن سمبل دفاع از ميهن است
از ديرباز در ميان ارمني ها رواج داشته و همچنان ادامه دارد كه در اين امر نيز با ايرانيان 

را به همين دليل كشور موسيقي و مجسمه ها هم  ارمنستان مقاربت فراوني ايجاد مي كند ؛
را به نام ماشتوتس خالق  ارمنستان بزرگترين خيابان ايروان پاييتخت جمهوري.مي خوانند

ارمني ها اعتقاد دارند اگر نبود .الفباي ارمني نام نهاده اند تا قدردان زبان اصيل خود باشند
الفباي زبان ما، فرهنگ و سنت هايمان نيز از بين مي رفت و ماشتوتس را خالق بزرگترين 

هزار  800ليون و مي 3درصد از اقتصاد اين كشور  60حدود .سرمايه كشور خود مي شناسند
تالش همه جانبه براي رسيدن .نفري را كشاورزي و دامداري تشكيل مي دهد

سرمايه داران ارمني خارج از كشور همت خود را مضاعف كرده اند تا از بهتر ارمنستان به
  .ي بهتر بسازندارمنستان راه هاي مختلف به ويژه جذب توريست ،

از جمله طرح ها ترميم آثار باستاني، ساخت جاده و تله كابين و ايجاد مراكز علمي بين 
.است ارمنستان لي براي هموار كردن مسير جذب توريست بهالمل

در اين باره مي گويد : تلفيق تجربيات بين  ارمنستان سرگئي تنتوشيان معاون بنياد توسعه
المللي و بومي ، سرمايه گذاري اساسي و همچنين خودكفايي همواره در طرح هاي اين نهاد 

رين جاذبه هاي منطقه قفقاز و از پروژه هاي يكي از بزرگت 'تاتو 'تله كابين  .مد نظر است
او مي گويد: هزاران نفر از طريق اين تله كابين پيشرفته و مدرن .اين نهاد به شمار مي رود

روستاي اطراف نيز از اين طريق كسب  9ساله تاتو مي روند و  1800به صومعه و كليساي 
اد است كه دانش آموزان ديگر پروژه اين نه uwc كالج بين المللي.درآمد مي كنند

كشورهاي مختلف از جمله ايران در آن تحصيل مي كنند و باعث رونق شهر توريستي 
تنتوشيان از بازسازي مسجد شهر شوشي نيز خبر داد .شده است ارمنستان ديليجان در جنوب

.كه با شيوه ايراني و با استانداردهاي معماري ايران در حال انجام است
يك كليسا در تفليس گرجستان از موارد ديگري است كه با سرمايه همچنين بازسازي 

.انجام مي شود گذاري ارامنه خارج از اين كشور
است كه  ارمنستان اهميت دادن به اماكن مذهبي نيز از جمله مشتركات دو ملت ايران و

.بازسازي صومعه و دير تاتو در منطقه بلند و زيباي اين منطقه شاهد اين مدعاست
شهر جرموك به آب هاي معدني آن مشهور و شناخته شده است و كارخانه آب معدني 

براي هر بناي تاريخي و  ارمنستان در.را برعهده دارد ارمنستان جرموك بخشي از صادرات
رودخانه و دشت چندين افسانه نقل شده كه البته عمده آنها با فرهنگ ديني ايرانيان هم 

  .ا را با چندين افسانه گره زده اندخوان نيست اما سنديت هر بن
استراحتگاه داراوند با هنر دستي ساخته شده از چوب اثر رازميك آرزويان دكلمه گوي 

.خسته از مسير كوهستاني را همراهي مي كند ارمني ايراني در شهر زيباي ديليجان مسافران
ديليجان با آب و هوا و جنگل هاي زيبا منطقه شمال ايران را تداعي مي كند. شهري در دل 

.و جنگل كه تنفس در آن به ريه ها آرامش خاصي مي بخشدكوه 
رصدخانه سنگي كاراهونج با قدمت بيش از هفت هزار سال در مسير برگشت از ديليجان 
.توجه به نجوم در هزاران سال پيش توسط مردم اين منطقه را گوشزد مي كند

رفتن در رديف هاي سنگ هاي ايستاده اي كه سوراخ هايي در آنها ايجاد شده و با قرار گ
.خاص استفاده هاي علمي ويژه اي داشته است

كاروانسراي اوربيليان در مسير جاده ابريشم محل استقرار گردشگران و تجار هزاره هاي 
پيش با سنگ هاي محكم بنا شده و رهگذران و توريست ها را در اين نقطه به ارتباط ميان 

متوجه مي سازد؛ آنچه كه در كاروانسراهاي  ملت ها و تعامل و داد و ستد در ساليان دور
 .بزرگي چون مرنجاب در كوير ايران به شكلي زيبا وجود دارد

كيلومتر مربع مساحت  1340مي خوانند. سوان با  ارمنستان درياچه زيباي سوان را مرواريد
.بزرگترين رودخانه آب شيرين كوهستاني منطقه قفقاز به شمار مي رود

نيز مانند ديگر بناهاي تاريخي سه افسانه وجود دارد كه اهالي بومي  براي اين رودخانه
 .منطقه هر يك آن را دليل پيدايش آن مي خوانند

 
  

  به دنبال فتح قله صنعت توريسم رمنستانا
 خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران -يمحمدجواد دهقان 

صنعت گردشگري همواره به عنوان يكي از بهترين راههاي درآمدزايي و - ايرنا-تهران
ارزآوري مورد توجه كشورهاي مختلف بوده و از آن براي اشتغالزايي ،رشد اقتصادي ، 

  .مبادالت فرهنگي و تاثيرگذاري بر ديگر فرهنگ ها بهره گرفته شده است
 

   
براين اساس كشورها تالش بسياري براي توسعه صنعت گردشگري و تقويت زيرساخت هاي آن 

به گزارش .از همسايگان شمالي ايران است نارمنستا مي كنند ،يكي از اين كشورها جمهوري
خبرنگار فرهنگي ايرنا كه به تازگي همراه تيم رسانه اي جمهوري اسالمي به ارمستان سفر كرده، 
عالوه بر كشور پهناور و تاريخي ايران، همسايگان ما نيز با اشتراكات فراوان به دنبال جذب 

  .توريست و بهره برداري از اين صنعت بوده اند
با جاذبه هاي زيباي گردشگري، بناهاي تاريخي و كهن در پي فتح قله هاي صنعت  ارمنستان

استان ، عزمي جدي  11كيلومتر مربع وسعت و  800هزار و  29اين جمهوري با .توريسم است
  .براي جذب هر چه بيشتر توريست دارد تا بتواند از اين راه بهره كامل ببرد

، درحال حاضر تعداد توريست هاي خارجي اين ارمنستان دربه گفته كارشناسان گردشگري 
كشور نسبت به سال هاي گذشته افزايش چشمگيري يافته و مقام هاي اين كشور سعي دارند تعداد 

  .گردشگران خارجي رابه يك ميليون نفر در سال برسانند
ا آمار دقيقي از گردشگراني كه بيشتر از هندوستان، عراق ، اروپا و البته از ايران هستند، ام

پنج ساله بوده  ارمنستان دوره رياست جمهوري در .ايرانيان سفر كرده به اين كشور در دست نيست
زبان رسمي ارمني است و  .و دو بار هم حق انتخاب شدن دارد ، اين جمهوري نخست وزير هم دارد

ند ايزدي، آشوري، درصد مردم آن ارمني بوده و يك درصد باقي مانده هم از اقليت هايي مان 99
براي يك دوره  ارمنستان نماينده در مجلس نمايندگان جمهوري 131.يهودي و ماالگان ها هستند
دالر است و بيكاري در آن  300درآمد ماهانه مردم اين كشور حدود .چهار ساله انتخاب مي شوند

و براي كار به طور  زياد ديده مي شود و بر اين اساس اكثر مردان براي كار مهاجرت فصلي داشته
  .معمول به روسيه مي روند

  ارسي زبانف -ماهنامه ارمني
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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 
1394تورونتو ،  -، ارمني  1تاريخ جامع ارمنيان ايران در دو جلد ، جلد   

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. 1-2, in Armenian, Toronto, 2015. 

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

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  7آنانيا شيراكاتسي دانشمند سده   
 

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  7آنانيا شيراكاتسي دانشمند سده   
 

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

2015: 1394كانادا (انگليسي) -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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