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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. 

.1394رونتو ميالدي، رياضيات ، ترجمه اديك باغداساريان ، تو 7آنانيا شيراكاتسي دانشمند سده   
 

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

.1394ديك باغداساريان ، تورونتو ميالدي، كيهانشناسي ، ترجمه ا 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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Նորին մեծություն 
Սահմանադրությունը 

  
Կամ ովքեր են «մարդակենտրոն» փաստաթղթի 

հեղինակները
Երբ կորցնում են բարոյականությունը՝ մնում է օրենքը, երբ 
կորցնում են օրենքը՝ մնում է սովորույթը։ Իսկ սովորույթը 

բարոյականի արտաքինն է եւ նրանից սկսվում է 
այլասերումը։ 

Կ. Զարյան 
 

Սահմանադրությունը տասնամյակը մեկ փոխելու 
սովորույթը, կարծես, դառնում է Հայաստանի անկախ 
նորօրյա պետականության շարունակականութան միակ 
վկայությունը։ Սակայն այս անգամ փոփոխություններն 
առաջարկում են, ինչպես ընդունված է ասել, մասնագետները՝ 
ի դեմս Սահմանադրական դատարանի նախագահի Գագիկ 
Հարությունյանի ղեկավարած մասնագիտական 
հանձնաժողովի։ Հիմնական օրենքի նախագծի հեղինակները 
շարունակ պնդում են, թե իրենց առաջարկած, ըստ էության, 
նոր Սահմանադրությունը մարդակենտրոն է։ Չփորձելով 
խորանալ առաջարկվող փաստաթղթի բովանդակության մեջ՝ 
փորձենք հասկանալ, թե ովքեր են մեզ առաջարկում 
«մարդակենտրոն» սահմանադրություն։
Հայաստանի 1995- ի Սահմանադրությունն իր առաջին լուրջ 
փորձությունն անցավ արդեն մեկ տարի հետո՝ 
նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Ինչպես 
անցկացվեցին այդ ընտրությունները մի հարց է, բոլորովին 
այլ հարց է, թե ինչպես այն քննության առնվեց 
Սահմանադրական դատարանում, որի անդամները, նույն այդ 
Սահմանադրության «արդարադատություն 
իրականացնելիս... անկախ են եւ ենթարկվում են միայն 
օրենքին»։ Իհարկե, խոսքերը շատ գեղեցիկ են, բայց ՍԴ 
անդամները պետք է մի բան անեին, որ ԿԸՀ վերջնական 
պաշտոնական արձանագրության մեջ առկա 22 հազարից 
ավելի անճշտությունները, որոնք էապես ազդում էին 
ընտրությունների արդյունքների վրա, ինչն արձանագրված 
էր նաեւ ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ դիտորդական առաքելության 
հայտարարության մեջ, ինչ- որ կերպ բացատրեին։ Թեեւ 
օրենքով ընտրությունների փաստական հանգամանքները 
քննելու իրավունք ՍԴ- ն չուներ, բայց ինչեր չես անի, ու դեռ 
անելու ես, միայն թե վստահություն չվայելող 
ընտրություններն անվավեր չհամարես։ Դրա համար պետք 
էր Երեւանում թվերը ճշտել, դատարանի դահլիճում Գագիկ 
Հարությունյանը պետք է մատ թափ տար Երեւանի 
ընտրական հանձնաժողովի երիտասարդ նախագահի վրա, 
ու... դրվեր Սահմանադրության՝ սովորույթի ուժով 
չգոյության սկիզբը։ 

 اولين دولت مسيحي
  فامير فرشبا

 
عنوان بخشي از يك امپراتوري منطقه اي با فرهنگ غني،  ارمنستان در گذشته به

شناخته مي شد. ملت ارمني شاخه اي از خانواده بزرگ قوم هند و اروپايي هستند و به 
عنوان رابط اروپا و آسيا شناخته مي شوند. ارمنستان در طول سده ها گاهي به عنوان 

رم شرقي و عربي و گاهي هم واسط بين روميان و اشكانيان، گاهي بين امپراتوري هاي 
بين مسيحيان و مسلمانان بوده است. اين كشور پس از سده هاي ميانه به عنوان آخرين 
كشور مسيحي در مرزهاي مشرق زمين بود. ملت ارمنستان از آغاز تاريخ خود با 

تاريخ ارمنستان به زمان امپراتوري مادها  .امپراتوري هاي بزرگ پيوند خورده اند
دد. با نابودي حكومت آشور كه هميشه به عنوان تهديدي براي مادها به بازمي گر

مي توان گفت كه .حساب مي آمد، ارمنستان به عنوان تابعه امپراتوري ماد در آمد
ارمنستان يكي از حكومت هاي نادر امپراتوري پارس بوده كه در زمان حمله مقدوني به 

د و تحت سلطه درنيامد چرا كه ارمنستان اين منطقه در مقابل سپاه مقدوني مقاومت كر
 .داراي سپاه نظامي عظيمي بوده است

ارمنستان اولين كشوري بود كه مسيحيت را به عنوان دين رسمي پذيرفت و اين 
موضوع باعث شده كه كشورهاي غربي در تالش براي جذب اين كشور و اعمال نفوذ 

ليساي مستقل ارمني توانست تا در اين كشور دست به عمل بزنند. در نهايت ايجاد ك
حدي استقالل ارمنستان را حفظ كند. دو ويژگي اصلي كليساي ارمني، ملي و مردمي 
بودن آن است كه آن را از كليساي كاتوليك و پروتستان متمايز مي كند. از اين رو 

 .كليساي ارمني، به عنوان كليسايي مردمي شناخته مي شود
 :مردم شناسي
با مليت ارمنستاني و نژاد ارمني شناخته مي شوند. بنابر آمار رسمي مردم ارمنستان 

نفر بوده است كه در اين  3060631، كل جمعيت اين كشور 2013ارمنستان، در سال 
% مردم ارمنستان، 97,9% ديگر قوميت ها هستند. زبان 0,7% ارمني ها و 98,1ميان، 

 2014كنند. بنا بر آمار سال  % به ديگر زبانها صحبت مي1% كردي و 1ارمني است، 
  .را در ميان كشورهاي جهان دارد 137اين كشور از نظر جمعيت رتبه 

مردم اين كشور مذهب مسيحي تحت پيروي كليسايارمني دارند و باقي مردم %92,6
، ميانگين سني جمعيت 2014ديگر مذاهب را پيروي مي كنند. بنابر گزارشات سال 

سال هستند.  54تا 15% از مردم اين كشور در سن 58,7  كشور ارمنستان جوان است.
 آن جمعيتي رشد گفت توان مي كه است   % روبه رو-0,13اين كشور با رشد جمعيت 

 و زاد نرخ. است دارا جهان كشورهاي ميان در را 92 مقام منظر، اين از و است منفي
هزار در سال  در 9,3 مير و مرگ نرخ و هزار در 13,92 تاريخي، كشور اين در ولد

  .برآورد شده است 2014
نشين هستند و از كل  % شهر64,1ميليون نفر جمعيت كشور ارمنستان،  3از ميان 

ميليون نفر در شهرهاي مهم اين كشور زندگي مي كنند.  1,116جمعيت مردم ارمنستان 
را به اين  116سال است كه مقام  74,12ميانگين اميد به زندگي در كشور ارمنستان 

سال در اين  77,7سال و زنان  70,9كشور اختصاص داده است كه در اين ميان مردان 
  .آمار سهم دارند

% از توليد ناخالص داخلي را در زمينه آموزش و تحصيالت صرف 3,3اين كشور 
% از مردم ارمنستان توانايي 99,6را به اين كشور داده است. 132كرده كه مقام 

% از تمام زنان 99,5% از تمام مردان و 99,7ز اين ميان خواندن و نوشتن دارند كه ا
  .ارمنستاني سواد خواندن و نوشتن دارند

 
اين كشور قصد دارد كه به سطحي از توسعه انساني دست پيدا كند. در اين كشور زنان 
وضعيت نسبتا مطلوبي دارند و از نظر ميزان مشاركت و اشتغال آنان در مقايسه با ديگر 

  .اد شوروي سابق از وضع بهتري برخوردارندكشورهاي اتح
 

  :بهداشت
 

دالر براي هر فرد در زمينه بهداشت  299بنابر آمار سازمان بهداشت جهاني، ساالنه 
% از 4,5صرف مي شود و كل ميزان هزينه مصرفي دولت براي سالمتي مردم ارمنستان 

  .كل توليد ناخالص داخلي است
ر بر اثر ايدز در ارمنستان جان خود را از دست دادند ، دويست نف2012بنابر آمار سال 

را در اين زمينه به ارمنستان در ميان كشورهاي جهان اختصاص داده  109كه رتبه 
 شده داده اختصاص بيمارستاني تختخواب 4 نفر 1000 هر براي كشور اين در است.
 .است

رآمد و در سال به عضويت رسمي سازمان بهداشت جهاني د 1992ارمنستان در سال 
نمايندگي سازمان بهداشت در اين كشور تاسيس شد و تحت حمايت سازمان  1994

 .بهداشت جهاني قرار گرفت
  

هشدار جمهوري آذربايجان به آمريكا 
  در مورد قره باغ

 
معاون وزير اقتصاد و صنعت جمهوري آذربايجان بر اجتناب شركت هاي 
آمريكايي از سرمايه گذاري غيرقانوني در مناطق اشغالي آن كشور تاكيد 

 .كرد

مايش تجاري جمهوري به گزارش خبرگزاري آريا،ساحل بابايف در ه
درصد از خاك  20آذربايجان و آمريكا در باكو گفت، ارمنستان 

جمهوري آذربايجان را اشغال كرده و اكنون شركت هاي خارجي را به 
 .سرمايه گذاري در اين منطقه اشغالي جلب مي كند

گفتني است پيش از اين، شاهين مصطفي يف وزير اقتصاد و صنعت 
هاي آمريكايي فعال در قره باغ را به روبرت آذربايجان فهرست شركت 

 .سكوتا سفير آمريكا در باكو اعالم كرده بود

مناقشه ميان ارمنستان و جمهوري آذربايجان بر سر منطقه قره باغ در سال 
.به درگيري نظامي تبديل شد 1992ميالدي آغاز و در سال  1988

اغ آتش بس برقرار ميالدي ميان طرفين مناقشه قره ب 1994از ماه مي سال 
شده اما ميانجيگري گروه مينسك سازمان امنيت و همكاري اروپا به 
رياست مشترك روسيه، فرانسه و امريكا براي حل اين مناقشه نتيجه اي 

  .نداشته است

 
  فارسي زبان -ماهنامه ارمني

  لويس
  و سردبير ،  مدير مسئول صاحب امتياز

 اديك باغداساريان
   15875- 9488تهران صندوق پستي نشريه : نشـاني 

   _yahoo.comly@monthlouysنيكي:پست الكترو
   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
  بانك تجارت شعبه مجيديه سه راه ارامنه   140686492شماره حساب  

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

  هيئت سردبيري نيست.
  ا و مطالب رسيده باز گردانده نمي شود.مقاالت ، عكس ه  
 .نشريه در حك و اصالح مقاله ها مجاز است  
   با ذكر ماخذ آزاد است.» نامه لويسماه «استفاده از مطالب  
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ÈàôÚê # 205  Նոյեմբեր,  2015 Ã.  էջ 1 

Լույս Ամսագիր 

 
 
Դրանից հետո արդեն եւ 2003- ին, եւ 2008- ին 
Սահմանադրական դատարանը արդեն նախագահի 
ընտրությունների բողոքարկման արդյունքները քննելիս 
առաջնորդվում էր ոչ թե Սահմանադրությամբ, այլ՝ սովորույթի 
ուժով։ Ավելին՝ 2003- ի ընտրությունների 2- րդ փուլի 
արդյունքներին նվիրված որոշման մեջ Գագիկ Հարությունյանի 
ղեկավարած դատարանն աննախադեպ քայլի 
դիմեց՝առաջարկեց «որպես նախագահական ընտրությունների 
ընթացքում խորացած հասարակական դիմակայության 
հաղթահարման արդյունավետ միջոց ընտրել վստահության 
հանրաքվեի կազմակերպումը»։ Ընտրությունը հենց 
վստահության հանրաքվե է, բայց երբ այդ հանրաքվե-
ընտրության արդյունքներն ընդունելուց հետո ՍԴ- ն կոչ է 
անում նոր հանրաքվե անցկացնել, արդեն խոսում է պետական 
այս կառույցի իրավագիտակցության մակարդակի մասին։ 

Հայաստանում ընտրական գործընթացները, որպես 
կանոն, ուղեկցվում են մարդու իրավունքների, եթե կարելի է 
ասել, զանգվածային խախտումներով, որոնք այդպես էլ մեր 
երկրում իրավական գնահատական երբեք չեն ստանում։ Ու 
այսօր Սամանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ 
Հարությունյանի ղեկավարած հանձնաժողովը մեզ 
ներկայացնում է Սահմանադրության փոփոխությունների 
«մարդակենտրոն» նախագիծ ու վստահեցնում, որ այս մեկն 
արդեն սովորույթի ուժով չի գործի։  

Այսպես՝ 2003-ի նախագահական ընտրությունների 
ընթացքում Հայաստանի մոտ 130 քաղաքացի վարչական 
կալանքի ու պատժի ենթարկվեց «չարտոնագրված» 
հավաքների մասնակցելու համար։ Եթե դատական մեկ 
որոշման մեջ լիներ «արտոնագրված/լիցենզավորված» բառը, 
կարող էինք ինչ- որ կերպ խոսել դատական վճռում առկա 
վրիպակի մասին, բայց երբ շատ վճիռներում է նման 
ձեւակերպում գտնվում, սա հայաստանյան իրավական մտքի 
համար ախտորոշում է։  

2004-ի ապրիլին, երբ ցուցարարներն 
իշխանություններից պահանջում էին կատարել ՍԴ որոշման 
«վստահության հանրաքվե» անցկացնելու առաջարկը, արդեն 
ոստիկանական հատուկ ուժերի եւ միջոցների օգտագործմամբ 
ցրվեց ընդդիմության բազմամարդ «չարտոնված» 
հանրահավաքը։ Եվ սա այն դեպքում, երբ 
Սահմանադրությունն արձանագրում էր, որ «Քաղաքացիներն 
ունեն խաղաղ, առանց զենքի ժողովներ, հանրահավաքներ, 
երթեր եւ ցույցեր անցկացնելու իրավունք»։ 2004-ի ապրիլին 
չկար նաեւ որեւէ օրենք, որպեսզի հանրահավաքի արտոնում 
պարտադրեր, սակայն իշխանությունը կարող էր խախտել 
Սահմանադրությունը՝ սովորույթի ուժով, իսկ ՍԴ նախագահն 
էլ հիշեցներ, որ «վստահության հանրաքվեի» հիշատակումով 
իրենց որոշումը լոկ առաջարկ էր, որը կարող է եւ չկատարվել։ 

2008- ի մարտի 1-ին արդեն հանրահավաք ցրելու 
համար ոչ միայն հատուկ միջոցներ էին հարկավոր, այլեւ 
դիմահար կրակ Հայաստանի քաղաքացիների վրա։ Եվ ահա, 
ՍԴ նախագահի ղեկավարած մասնագիտական հանձնաժողովը 
հետին թվով Սահմանադրական փոփոխություններով 
առաջարկում է, որ «...բացօթյա տարածքներում 
կազմակերպվող հավաքներն անցկացվում են ողջամիտ 
ժամկետում կատարված իրազեկման հիման վրա» 
(ձեւակերպումն ավելացվեց ինքնաբուխ հավաքների մասին մի 
նախադասությամբ քաղաքական ուժերի առաջարկությամբ), եւ 
որ մարդու ֆիզիկական եւ հոգեկան անձեռնմխելիության 
«իրավունքը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով՝ 
պետական անվտանգության, հանցագործությունների 
կանխման կամ բացահայտման, հասարակական կարգի, 
առողջության եւ բարոյականության կամ այլոց հիմնական 

իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության 
նպատակով»։ 

Ընդհանրապես՝ Սահմանադրությունը խախտելը եւ 
հետին թվով սահմանադրական փոփոխություններով այդ 
խախտումը օրինականացնելը եւս Հայաստանում սովորույթի 
ուժ ունի։ Հիշո՞ւմ եք Բուզանդի փողոցի բնակիչների 
ունեզրկումը։ Կառավարության որոշմամբ նրանց սեփական 
բնակարանը հանրային շահի անվան տակ էքսպրոպրեացիայի 
ենթարկվեց։ Եվ սա այն դեպքում, երբ Սահմանադրությունը 
պարտադրում էր, որ «Սեփականության օտարումը 
հասարակության եւ պետության կարիքների համար կարող է 
կատրվել միայն բացառիկ դեպքերում, օրենքի հիման վրա՝ 
նախնական համարժեք փոխհատուցմամբ»։ Եվ Հայաստանում 
չգտնվեց այն ժամանակվա իշխանամետ ոչ մի կուսակցություն, 
այդ թվում՝ իրեն ազգային համարող, ոչ մի դատարան, 
պետական ապարատում՝ այդ թվում դատախազությունում 
աշխատող ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի ոչ մի 
շրջանավարտ, գիտնական- իրավաբան, որ պաշտպանի մեր 
երկրում մարդկանց սեփականության սահմանադրական 
իրավունքը։ Դրա փոխարեն 2005- ի սահմանադրության մեջ 
արդեն ամրագրվեց, որ օտարումը կարող է լինել «միայն 
բացառիկ գերակա հանրային շահերի դեպքերում, օրենքով 
սահմանված կարգով, նախնական համարժեք 
փոխհատուցմամբ»։ Սեփականության պահպանության նույն 
տրամաբանությունը պահպանվում է նաեւ նոր նախագծում։ 

Սահմանադրական իրավունքի՝ սովորույթի ուժով 
չգոյության փաստերը կարելի է երկար շարունակել, ու այս 
պարագայում «մարդակենտրոն» սահմանադրության մասին 
բնորոշումները լոկ գեղեցիկ խոսքեր են, որոնք այնքան սիրում 
է ՍԴ նախագահը, եւ ինչպես այս քննարկումներում ենք 
տեսնում, արդեն նաեւ մասնագիտական հանձնաժողովի 
անդամները: 

Արմեն ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
 

Հայաստանցիների 55,8 տոկոսը վստահ է, որ 
ընտրություններն ամբողջովին կեղծվում են. 

հարցում 
 

Հայաստանցիների 55,8 տոկոսը վստահ է, որ 
ընտրություններն ամբողջովին կեղծվում են: Այս մասին, այսօր՝ 
նոյեմբերի 24-ին, լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշել 
են «APR Group» հասարակական կազմակերպության 
ներկայացուցիչները, որոնք ներկայացրել են իրենց 
կազմակերպության անցկացրած հարցման արդյունքները: 

Նշենք, որ հարցումն անցկացվել է Երեւանում եւ մարզերում 
1300 բնակիչների շրջանում, որով փորձել են պարզել 
հասարակության վերաբերմունքը տնտեսական եւ 
սահմանադրությանը վերաբերող հարցերում: 

Հարցման արդյունքներով, սահմանադրական 
գործընթացին տեղյակ է քաղաքացիների 80 տոկոսը, անտեղյակ՝ 
20 տոկոսը: «Ըստ մեր հարցման՝ մարդկանց 64,4 տոկոսը 
կմասնակցի քվեարկությանը, 31,3-ը՝ ոչ, մնացածը՝ դեռ չեն 
կողմնորոշվել»,-նշել է «APR Group» ՀԿ սոցիոլոգ Լիանա 
Բալյանը։ 

Հարցին, թե եթե հանրաքվեն առաջիկա կիրակի լիներ, 
ինչպե՞ս կքվեարկեիք, հարցման մասնակիցների 35,8 տոկոսը նշել 
է, որ կողմ քվեարկի, 31,8 տոկոսը՝ դեմ, իսկ ավելի քան 12 տոկոսը 
նշել է, որ քվեաթերթիկն անվավեր կդարձնի։ 

Այդուհանդերձ, հարցման մասնակիցների 71,1 տոկոսը 
վստահ է, որ սահմանադրության փոփոխությունը կընդունվի: 

«Հարցվածների 55,8 տոկոսը նշել է, որ ընտրություններն 
ամբողջովին կեղծվում են։ Մի փոքր մասը վստահում է արդար 
ընտրությունների անցկացմանը, մյուսներն էլ՝ անտարբեր են»,-
ընդգծել է «APR Group» ՀԿ նախագահ Ռուբեն Սարգսյանը։ 
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Լույս Ամսագիր 

Հայաստան 
 

«ՀԺ». Մոսկվան բացում է փակագծերը 
Ղարաբաղի հարցի շուրջ 

 
«Հայկական ժամանակ» թերթը գրում է. «Երեկ «ՀԺ»-ն, 
հղում անելով իր աղբյուրներին, գրել էր, որ ԼՂ 
հակամարտության կարգավորման շուրջ անդրկուլիսյան 
նոր գործընթաց է ընթանում, որի հիմնական նախաձեռնողը 
Ռուսաստանի Դաշնությանն է։ Ըստ իշխանական 
շրջանակներից ստացած տեղեկությունների, Ռուսաստանը 
փորձում է Հայաստանին համոզել Ադրբեջանին հանձնել մի 
քանի շրջան, որի շնորհիվ հույս ունի կկարողանա ստանալ 
Ադրբեջանի համաձայնությունը Եվրասիական 
տնտեսական միությանն անդամակցելու հարցում։ 
Կարճ ասած, ՌԴ-ն Ադրբեջանին ԼՂ հարակից մի քանի 
շրջան է խոստանում, եթե Ադրբեջանը համաձայնի դառնալ 
ԵՏՄ անդամ։ Եվ ահա երեկ, ռուսական 
ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը 
«Կոմերսանտը», հղում անելով բանակցություններին մոտ 
կանգնած իր աղբյուրներին, գրել է, որ ղարաբաղյան 
բանակցություններում այժմ քննարկվում է կարգավորման 
մի տարբերակ, որի համաձայն, հայկական կողմը պետք է 
վերադարձնի Ղարաբաղին հարակից տարածքների մեծ 
մասը բացառությամբ Լաչինի միջանցքի ու թերեւս եւս մեկ 
շրջանի, ինչի դիմաց Բաքուն թեեւ պաշտոնապես չի ճանաչի 
Ստեփանակերտի անկախությունը, սակայն կպարտավորվի 
խնդիրը կարգավորել խաղաղ բանակցություններով։ 
«Կոմերսանտի» նույն աղբյուրները պնդել են նաեւ, որ 
տարածաշրջանում կայունությունը երաշխավորելու համար 
տեղում կարող են ՄԱԿ-ի կամ ՀԱՊԿ-ի խաղաղապահներ 
տեղակայվել։ 
Իրականում, ըստ մեր հավաստի աղբյուրների, ՌԴ-ն 
համենայնդեպս հայկական կողմին հայտնել է իր զինված 
ուժերին տարածաշրջանում տեղակայելու մտադրության 
մասին, եւ ՄԱԿ-ի խաղաղապահների մասին խոսք չի եղել։ 
Իսկ Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնենք, անցյալ ամիս Նյու 
Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 70-րդ նստաշրջանի 
ժամանակ խոսում էր ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահների մասին։ 
Մեր աղբյուրները հայտնում են, որ Նյու Յորքում ԱՄՆ 
նախագահ Բարաք Օբամայի հետ հանդիպման ժամանակ 
Սարգսյանը քննարկել է հակամարտության գոտում 
խաղաղապահների տեղակայման հարցը։ Պաշտոնական 
Վաշինգտոնը, բնականաբար, չի համակերպվի ռուս 
խաղաղապահների տեղակայման հետ։ 
Ըստ «Կոմերսանտի», Հայաստանն ու Ադրբեջանը ՌԴ-ի 
առաջարկած նման լուրջ փոխզիջումների գնալու 

պատրաստակամություն չեն հայտնել։ Բաքվում 
շարունակել են պնդել, թե առավելագույնը, որ կարող են 
անել, Ղարաբաղի ինքնավարության ճանաչումն է 
Ադրբեջանի կազմում։ Երեւանում եւս հրաժարվել են խոսել 
տարածքային ինչ-ինչ զիջումների մասին՝ ընդգծելով, որ 
նման ծրագիր չի էլ քննարկվում։ Ավելին, ռուսական թերթի 
հետ զրույցում հայաստանյան աղբյուրը պնդել է, թե 
կարգավորման փորձերը դատապարտված են ձախողման, 
քանի դեռ բանակցություններին որպես ինքնուրույն 
դերակատար չի մասնակցում Լեռնային Ղարաբաղը։ 
Բաքուն, բնականաբար, կտրականապես դեմ է ԼՂ-ին 
ներգրավելուն։ Ռուսական պարբերականը նշում է, թե 
ադրբեջանական դիվանագիտական աղբյուրը պնդել է, որ 
փակուղային այս իրավիճակում խիստ մեծ է 
հավանականությունը, որ լարվածությունը ինչ-որ պահի 
կարող է վերածվել լայնածավալ հակամարտության»: 
 

Արայիկ Հարությունյանը հանդիպումներ է 
ունեցել ԱՄՆ Նևադա նահանգում 

 
Արցախի Հանրապետության վարչապետ Արայիկ 
Հարությունյանը նոյեմբերի 21-ին այցելել է ԱՄՆ Նևադա 
նահանգ և մի շարք հանդիպումներ ունեցել այնտեղ: 
Վարչապետը ծաղիկներ է խոնարհել հայոց 
ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված՝ 
Նևադայում վերջերս բացված հուշարձանին՝ կարևորելով 
ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և 
դատապարտման նշանակությունը թե՛ հայ ազգի, և թե՛ 
համայն մարդկության համար: Արայիկ Հարությունյանն 
այնուհետև հանդիպել է այդ նահանգում Հայաստանի 
Հանրապետության պատվավոր հյուպատոս Անդի 
Արմենյանին և համայնքի մի շարք ներկայացուցիչների՝ 
նրանց հետ քննարկելով ազգապահպանությանը և Արցախ-
սփյուռք հարաբերություններին վերաբերող որոշ հարցեր: 
Ա. Հարությունյանը հանդիպում է ունեցել նաև Նևադայի 
օրենսդիր մարմնի և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների մի խումբ ներկայացուցիչների հետ: 
Վարչապետը նրանց ներկայացրել է Արցախի 
հաջողություններն ու խնդիրները պետականաշինության և 
տնտեսության զարգացման գործընթացներում, ինչպես 
նաև՝ ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ տեղի ունեցող 
զարգացումները և ընդհանուր տարածաշրջանի 
իրավիճակը: Կողմերը քննարկել են երկուստեք 
հետաքրքրության մի շարք հարցեր, ձեռք բերել հետագա 
համագործակցության վերաբերյալ 
պայմանավորվածություններ: 
Համայնքի կողմից իր պատվին կազմակերպված 
ընդունելության ժամանակ վարչապետ Հարությունյանն 
ընդգծել է ազգային նշանակության հարցերում սփյուռքի 
ակտիվ մասնակցության կարևորությունը՝ կոչ անելով 
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ներկաներին մասնակցել առաջիկա հեռուստամարաթոնին՝ 
հանուն հայրենիքի շարունակական զարգացման: 
ԱՀ կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության և 
հասարակայնության հետ կապերի բաժին 
  

Ամերիկյան քաղաքի պատվիրակությունն 
Արցախ է գնացել 

 

 
 
Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը 
նոյեմբերի 18-ին ընդունել է Կալիֆորնիայի Մոնտեբելո 
քաղաքի պատվիրակությանը՝ քաղաքապետ Ջեք 
Հաջինյանի գլխավորությամբ: 
Քննարկվել են Ստեփանակերտ-Մոնտեբելո քույր-
քաղաքների փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր: 
Նախագահ Սահակյանը կարեւորել է Արցախի 
մայրաքաղաքի եւ Մոնտեբելոյի միջեւ կապերի 
հետեւողական խորացումն ու ընդլայնումը՝ այն համարելով 
անկեղծ բարեկամության եւ փոխշահավետ 
համագործակցության ընդօրինակելի տարբերակ: 
 

Հայաստանում 2016-ին կսկսվի միջուկային 
բժշկության կենտրոնի կառուցումը 

 
Հայաստանում 2016-ին կսկսվի միջուկային բժշկական 
կենտրոնի կառուցում: Այդ մասին նոյեմբերի  17-ին  
Հայաստանի խորհրդարանում 2016-ի պետբյուջեի 
նախագծի քննարկման ընթացքում ասել է 
առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը: 
2016-ին շինարարական աշխատանքների ընդհանուր 
արժեքը կկազմի  800 հազար դոլար: Բացի այդ, բուժման 
ուղեցույցներ կմշակվեն եւ բուժման որակի 
վերահսկողության կենտրոն կստեղծվի: Այդ նպատակի 
համար  95 հազար դոլար կհատկացվի: 

 
Երեւանի հեմատոլոգիական կենտրոնում 

ցողունային բջիջների լաբորատորիա 
կստեղծվի 

Երեւանի Յոլյանի անվան հեմատոլոգիական կենտրոնում 
ցողունային բջիջների եւ ոսկրածուծի փոխպատվաստման 
լաբորատորիա կստեղծվի:  Այդ մասին նոյեմբերի 17-ին 
Հայաստանի խորհրդարանում հայտնել է 
առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը:   
Նախատեսվում է 2016-ին ավարտել կենտրոնի հիմնական 
մասնաշենքի վերանորոգումը եւ նորի կառուցումը 
ֆունկցիոնալ-ախտորոշիչ կենտրոնի համար: Այնտեղ 

կտեղակայվեն նաեւ վերոհիշյալ կենտրոնն ու 
լաբորատորիան:   

 

 
 
Երեւանի Յոլյանի անվան հեմատոլոգիական կենտրոնում 
ցողունային բջիջների եւ ոսկրածուծի փոխպատվաստման 
լաբորատորիա կստեղծվի:  Այդ մասին նոյեմբերի 17-ին 
Հայաստանի խորհրդարանում հայտնել է 
առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը:   
Նախատեսվում է 2016-ին ավարտել կենտրոնի հիմնական 
մասնաշենքի վերանորոգումը եւ նորի կառուցումը 
ֆունկցիոնալ-ախտորոշիչ կենտրոնի համար: Այնտեղ 
կտեղակայվեն նաեւ վերոհիշյալ կենտրոնն ու 
լաբորատորիան:   
Ընդհանուր առմամբ այդ նպատակի համար 
արտասահմանյան դրամաշնորհային ծրագրերից 
կհատկացվի 4,7 մլն դոլար, հայտնել է նախարարը:    
Եվս 150 հազար դոլար կհատկացվի կենտրոնի 
մասնագետների վերաորակավորմանը, հավելել է նա: 
 

«Հրազդան» մարզադաշտում սինթետիկ 
ծածկույթով վազքուղիներ են կառուցվելու 

 

 
 
«Հրազդան» մարզադաշտում սինթետիկ ծածկույթով 
վազքուղիներ են կառուցվելու։ 
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ընդունել է Եվրոպայի 
աթլետիկայի ասոցիացիայի նախագահ Սվեն Առնե 
Հանսենին եւ գործադիր տնօրեն  Քրիստիան Միլցին: 
Վարչապետը կարեւորել է պարոնայք Հանսենի եւ Միլցի 
այցը Հայաստան եւ վստահություն հայտնել, որ այն 
կնպաստի մեր երկրում աթլետիկայի զարգացմանն ու 
Հայաստանի աթլետիկայի ֆեդերացիայի հետ 
համագործակցության խորացմանը: Հովիկ Աբրահամյանը 
նշել է, որ ՀՀ կառավարությունն անում է ամեն ինչ սպորտի 
եւ, ընդհանրապես, հանրության շրջանում առողջ 
ապրելակեպի զարգացման համար: Վարչապետը 
շնորհակալություն է հայտնել Եվրոպայի աթլետիկայի 
միջազգային ասոցիացիային՝ Երեւանի «Հրազդան» 
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մարզադաշտում սինթետիկ ծածկույթով վազքուղիների 
կառուցմանն աջակցելու համար: 
Եվրոպայի աթլետիկայի ասոցիացիայի նախագահը եւ 
գործադիր տնօրենը նշել են, որ պատրաստ են հետագայում 
եւս աջակցել ՀՀ աթլետիկայի ֆեդերացիային՝ ՀՀ-ում 
մարզաձեւի հետագա զարգացմանը նոր թափ հաղորդելու 
նպատակով: Նրանց խոսքով՝ Երեւանում սինթետիկ 
ծածկույթով վազքուղիների առկայությունը թույլ կտա 
առաջիկա տարիներին այստեղ կազմակերպել ու 
անցկացնել բազմաթիվ խոշորամասշտաբ միջազգային 
մրցումներ: 
Այնուհետեւ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի 
ներկայությամբ ստորագրվել է Երեւան քաղաքի 
«Հրազդան» մարզադաշտի վերանորոգման փոխըմբռնման 
հուշագիր, որի շրջանակում էլ կիրականացվի «Հրազդան» 
մարզադաշտում սինթետիկ ծածկույթով վազքուղիների 
կառուցման ծրագիրը: 
 

Փոխվարչապետ. 1,5 տարում 1,5 մլրդ դոլար 
ենք ներգրավել, ամբողջը երկարաժամկետ 

զարգացման համար 
 

 
Վերջին 1,5 տարում ՀՀ կառավարությունը 1,5 մլրդ դոլար է 
ներգրավել՝ երկրի երկարաժամկետ զարգացման համար: 
Այս մասին, այսօր՝ նոյեմբերի 17-ին, ԱԺ-ում հայտարարել է 
ՀՀ փոխվարչապետ, միջազգային տնտեսական ինտեգրման 
եւ բարեփոխումների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը: 
Նա ընդգծել է, որ խոսքը պայմանավորվածությունների 
մասին է, եւ դեռ ոչ բոլոր գումարներն են ստացվել: 
Այդուհանդերձ, տնտեսությունն արդեն յուրացրել է 
դրանցից 146 մլն դոլարը: Այդ միջոցներն ուղղվում են 
երկարաժամկետ, ոչ թե ընթացիկ րագրերի 
իրականացմանը: 
«Ընթացիկ ծախսերի համար մենք միջոցներ ունենք, այս 
պահին Կառավարության կայունացման հաշվին կա 75 մլրդ 
դրամ»,-ասել է նախարարը: 
Նշված 146 մլն դոլարից՝ դրամով 70 մլրդ դրամից 59 մլրդ-ը 
ուղղվել է ծրագրերի ֆինանսավորմանը, 11 մլրդ-ը՝ 
բյուջետային աջակցությանը: 
«Կոնկրետ ինչի՞ վրա են ծախսվել: Ճանապարհների, 
էլեկտրահաղորդման գծերի, ոռոգման համակարգերի: Դա 
տնտեսությունը խթանելու լավագույն միջոցն է: Այդ 
միջոցների ներգրավումը խոսում է միջազգային 
ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից 
Հայաստանի հանդեպ բարձր վստահության մասին»,-
ընդգծել է փոխվարչապետը: 

Մյուս տղերքից շատ էր առանձնանում, լավ 
հետախույզ էր. Սողոմոն Քոչարյանին հողին 

հանձնեցին «Եռաբլուրում»  
 

 
 
20 տարվա ազատազրկումից հետո դատարանի որոշմամբ 
պատժի հետագա կրումից ազատված եւ 15 օր անց 
հիվանդանոցում մահացած ցմահ դատապարտյալ Սողոմոն 
Քոչարյանին այսօր՝ նոյեմբերի 11-ին հողին հանձնեցին 
«Եռաբլուր» զինվորական պանթեոնում: 
Հուղարկավորությանը ներկա էին Սողոմոն Քոչարյանի 
հարազատները, մարտական ընկերներն ու անծանոթ 
քաղաքացիներ: 
«Սողոմոնն աստվածային հետախույզ էր, նրան բավական 
էր առաջադրանք տալ, մնացածն ինքն էր անում էր ինչպես 
որ պետք է: Ինքը ջոկատի մյուս տղերքից շատ էր 
առանձնանում: Ապրում էր պատերազմով, իր 
հայրենասիրությամբ: Սողոմոնը մեր իրականության 
առանցքն է, շատ լավ կարելի է նրա միջոցով հասկանալ, թե 
մենք ինչպես ենք գնահատում մեր հերոսներին»,- Աղբյուր-ի 
հետ զրույցում ասաց «Շուլուխ» ջոկատի 
կազմակերպիչներից Վիրաբ Եղիազարյանը, որի ջոկատում 
կռվել է Սողոմոն Քոչարյանը: 
Սողոմոն Քոչարյանին հողին հանձնեցին զինվորական 
հագուստով: 
Ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ Երեւանի Կենտրոն եւ 
Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր 
իրավասության դատարանը 2015թ. հոկտեմբերի 22-ին, 
իրանահպատակ ադրբեջանցու սպանության համար ցմահ 
ազատազրկման դատապարտված ազատամարտիկ 
Սողոմոն Քոչարյանին հիվանդության հիմքով պատժի 
հետագա կրումից  ազատելու որոշում է կայացրել: 
Հիշեցնենք, որ Սողոմոն Քոչարյանը ազատազրկվել էր 20 
տարի առաջ։ Պատերազմի 2-րդ կարգի հաշմանդամ 
Սողոմոն Քոչարյանը տառապում էր սրտի իշեմիկ 
հիվանդությամբ՝ 4-րդ աստիճանի սրտային 
անբավարարությամբ (իշեմիկ կարդիոմիոպաթիա), ունի 
հետինֆարկտային խրոնիկ անեւրիզմա, հիվանդ էր նաեւ 
կանգային թոքաբորբով: Այս հիվանդությամբ նա ենթակա 
էր պատժից ազատման` համաձայն Կառավարության 825-
Ն որոշմամբ հաստատված պատժի կրման հետ 
անհամատեղելի հիվանդությունների ցանկի: 
 

Սողոմոն Քոչարյանը մահապատժի է դատապարտվել 
1995թ.՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի 
ադրբեջանցուն Հայաստանում սպանելու համար, սակայն 
հետո պատիժը փոխարինվել էր ցմահ ազատազրկմամբ: 
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Սողոմոն Քոչարյանը 2-րդ կարգի հաշմանդամ է, ՀՀ 
սահմանների պաշտպանության եւ ԼՂՀ ազատագրական 
պայքարի ակտիվ մասնակից: Նրա ազատազրկումից մի 
քանի տարի անց ծանր հիվանդությունից մահացել է կինը, 
մեկ տարի առաջ 18 տարեկանում ինքնասպանություն է 
գործել նրա միակ դուստրը: 
 
Մինչեւ վերջ էլ սիրահարված էր հայրենիքին. 

Սողոմոն Քոչարյանի մարտական ընկեր 
 

 
 
20 տարվա ազատազրկումից հետո դատարանի որոշմամբ 
պատժի հետագա կրումից ազատված եւ 15 օր անց 
հիվանդանոցում մահացած ցմահ դատապարտյալ Սողոմոն 
Քոչարյանին մարտական ընկերներն հիշում են որպես  
հայրենասեր, քաջ ու խելացի զինվորի: Աղբյուր-ի հետ 
զրույցում Սողոմոն Քոչարյանի մարտական ընկեր Սարգիս 
Թադեւոսյանը հպարտությամբ պատմեց արցախյան 
պատերազմի տարիներին հետախույզ ընկերոջ կատարած 
սխրագործությունների մասին: Սարգիս Թադեւոսյանի 
խոսքով,  Սողոմոն Քոչարյանի կազմակերպչական եւ 
պրոֆեսիոնալ հմտությունների շնորհիվ, պատերազմի 
տարիներին բազմաթիվ անգամ կարողացել են ընդամենը մի 
քանի հետախույզներով ոչնչացնել հակառակորդի կողմից 
ուղարկված 10-ից ավելի հետախույզների: 
«Սողոմոնը քաջ մարտիկ էր, մինչեւ վերջ էլ սիրահարված էր 
հայրենիքին, նրան ոչինչ չէր կոտրել, երազում էր, որ շուտ 
ապաքինվի, ոտքի կանգնի, որ գնա հայրենիքին ծառայելու: 
Շատ հարցերում կարելի է նրանից օրինակ վերցնել: Ինչ էլ 
որ արել էր, որի համար նրան դատապարտել էին, 

հայրենիքի համար, Հայաստանի համար էր արել»,-ասաց 
Սարգիս Թադեւոսյանը: 
Սարգիս Թադեւոսյանի խոսքով, Սողոմոն Քոչարյանին 
ամենից շատ թեւաթափ էր արել աղջկա 
ինքնասպանություն կատարելու լուրը, որին 
անազատության մեջ կարողացել էր ընդամենը 4 անգամ 
տեսնել: 
Հետախույզի մարտական ընկերներից  Ստեփանն էլ մեզ 
հետ զրույցում նշեց, որ վերջին օրերին խուսափել է այցելել 
Սողոմոն Քոչարյանին, քանի որ իր համար դժվար ու 
անսովոր է եղել նրան տեսնել անօգնական վիճակում: 
Հիշեցնենք, որ Սողոմոն Քոչարյանը մահացավ Երեւանի 
«Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» բժշկական կենտրոնում, 
որտեղ տեղափոխվել էր ամիսներ առաջ: Նրա 
հուղարկավորությունը տեղի կունենա նոյեմբերի 11-ին 
«Եռաբլուր» զինվորական պանթեոնում: 
Ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ Երեւանի Կենտրոն եւ 
Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր 
իրավասության դատարանը 2015թ. հոկտեմբերի 22-ին, 
իրանահպատակ ադրբեջանցու սպանության համար ցմահ 
ազատազրկման դատապարտված ազատամարտիկ 
Սողոմոն Քոչարյանին հիվանդության հիմքով պատժի 
հետագա կրումից  ազատելու որոշում է կայացրել: 
Հիշեցնենք, որ Սողոմոն Քոչարյանը ազատազրկվել էր 20 
տարի առաջ։ Պատերազմի 2-րդ կարգի հաշմանդամ 
Սողոմոն Քոչարյանը տառապում էր սրտի իշեմիկ 
հիվանդությամբ՝ 4-րդ աստիճանի սրտային 
անբավարարությամբ (իշեմիկ կարդիոմիոպաթիա), ունի 
հետինֆարկտային խրոնիկ անեւրիզմա, հիվանդ էր նաեւ 
կանգային թոքաբորբով: Այս հիվանդությամբ նա ենթակա 
էր պատժից ազատման` համաձայն Կառավարության 825-
Ն որոշմամբ հաստատված պատժի կրման հետ 
անհամատեղելի հիվանդությունների ցանկի: 
Սողոմոն Քոչարյանը մահապատժի է դատապարտվել 
1995թ.՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի 
ադրբեջանցուն Հայաստանում սպանելու համար, սակայն 
հետո պատիժը փոխարինվել էր ցմահ ազատազրկմամբ: 
Սողոմոն Քոչարյանը 2-րդ կարգի հաշմանդամ է, ՀՀ 
սահմանների պաշտպանության եւ ԼՂՀ ազատագրական 
պայքարի ակտիվ մասնակից: Նրա ազատազրկումից մի 
քանի տարի անց ծանր հիվանդությունից մահացել է կինը, 
մեկ տարի առաջ 18 տարեկանում ինքնասպանություն է 
գործել նրա միակ դուստրը: 

 
Ղարաբաղի հարցում տարածքային 

ամբողջականության եւ ինքնորոշման 
իրավունքի սկզբունքները հակասում են իրար. 

նախկին միջնորդ 
 

 
 
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նախկին 
միջնորդ, շվեդ դիվանագետ Յան Էլիասոնը կարծում է, որ 
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հակամարտության կարգավորման մոդել կարող է դառնալ 
«ինքնավարություն պլյուս» կամ «անկախություն մինուս» 
բանաձեւը։ 
«Թուրան» գործակալությանը տված հարցազրույցում Յան 
Էլիասոնը, որը 1993-1994թթ. ղեկավարում էր Մինսկի 
խումբը, իսկ ներկայումս ՄԱԿ Գլխավոր քարտուղարի 
տեղակալն է, ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում 
միջազգային իրավական սկզբունքները (տարածքային 
ամբողջականություն եւ ինքնորոշման իրավունք) 
հակասում են իրար։ 
«Ես նույնպես տարածքային ամբողջականության 
կողմնակից եմ, բայց դուք պետք է այնպիսի կարգավիճակ 
առաջարկեք, որն ընդունելի է բոլորի համար... Լեռնային 
Ղարաբաղի ապագայի համար ընդհանուր տեսլական պետք 
է լինի։ Երբ այդ տեսլականը (կարգավիճակ) գտնեք, ամեն 
բան իր տեղը կընկնի»,- նշել է նա՝ ընդգծելով, որ Բաքվի եւ 
Երեւանի միջեւ անկեղծ քննարկումների 
անհրաժեշտություն կա։ 
«Քաղաքական առաջնորդները պետք է հասկանան, որ 
իրավիճակն ավելի վտանգավոր է դառնում, եւ տարիների 
հետ այն ավելի ու ավելի վատ է դառնալու»,- նշել է նա։ 
Անդրադառնալով 1990-ական թթ. սկզբին 
հակամարտության միջնորդ լինելու իր աշխատանքին՝ 
Էլիասոնն ասել է, որ այդ տարիներին Ղարաբաղի 
ինքնավարության շուրջ բաց քննարկումներ էին ընթանում 
կողմերի լիակատար համագործակցության պայմաններում, 
չնայած ինքնավարության տեսլականը կողմերի համար 
էապես տարբերվում էր։ 
«Ներկայումս ես այնքան էլ հպարտ չեմ այն ժամանակ ձեռք 
բերած հրադադարի համաձայնագրով, քանի որ հիմնական 
խնդիրը մնում է չլուծված։ Չկա խաղաղություն առանց 
զարգացման եւ չկա զարգացում առանց խաղաղության»,- 
փիլիսոփայորեն եզրափակել է Յան Էլիասոնը։ 
Պուտինը կարգադրել է Հայաստանի հետ ՀՕՊ միավորված 
համակարգ ստեղծելու համաձայնագիր ստորագրել: 
 

Լեւոն Մութաֆյանի դին հայտնաբերվել է 
լոգասենյակում. մարմնի վրա բռնության 

հետքեր չեն եղել. ՔԿ 
 

Երեւանյան հյուրանոցներից մեկում այսօր՝ նոյեմբերի 11-
ին, մահացած հայտնաբերված թատերագետ Լեւոն 
Մութաֆյանի մարմնի վրա բռնության հետքեր չեն 
հայտնաբերվել։ Այս մասին Աղբյուր-ին հայտնեցին 
Քննչական կոմիտեի մամուլի ծառայությունից: 
ՔԿ-ի փոխանցմամբ՝ կատարվում է քննություն՝ պարզելու 
Լեւոն Մութաֆյանի մահվան հանգամանքները։ 

 
«Ահազանգից անմիջապես հետո դեպքի վայր է մեկնել 
քննչական-օպերատիվ խումբը՝ քննիչի գլխավորությամբ եւ 

հյուրանոցի համարներից մեկի լոգասենյակում 
հայտնաբերվել է Լեւոն Մութաֆյանի դին։ Դատաբժշկի 
կողմից դիակի նախնական զննության արդյունքում 
բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Նշանակվել է 
դատաբժշկական փորձաքննություն»,- ասացին ՔԿ-ից՝ 
նշելով, որ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ գործողություններ՝ 
Մութաֆյանի մահվան հանգամանքները պարզելու համար։ 
Ավելի վաղ Աղբյուր-ը հայտնել էր, որ 2015թ. նոյեմբերի 11-
ին, Երեւանի Զաքյան փողոցում՝ «Աստորիա» հյուրանոցի 
սենյակներից մեկում, հայտնաբերվել է թատերագետ Լեւոն 
Մութաֆյանի դին: 
 

Տարածաշրջան:Հայաստան, Ռուսաստան 
Թեմա: Քաղաքականություն 

 

 
 
ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարգադրել է 
Հայաստանի հետ համաձայնագիր ստորագրել հավաքական 
անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում ՀՕՊ 
միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու 
մասին։ «Ընդունել Ռուսաստանի Դաշնության 
կառավարության առաջարկը՝ Ռուսաստանի Դաշնության 
եւ Հայաստանի Հանրապետության միջեւ  հավաքական 
անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում 
հակաօդային պաշտպանության միավորված 
տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու մասին»,- 
ասված է փաստաթղթում, որը հրապարակված է 
իրավական տեղեկատվության կայքում, փոխանցում է 
«Վզգլյադ»-ը։ 
 
ՌԴ Պաշտպանության նախարարության հանձնա-
րարությամբ ԱԳՆ-ի մասնակցությամբ բանակցություններ 
վարել հայկական կողմի հետ ու Ռուսաստանի անունից 
համաձայնագիր ստորագրել։ 
 
Այս տարվա ապրիլին  հայտնի էր դարձել Արեւելյան 
Եվրոպայում, Կենտրոնական Ասիայում եւ Կովկասում 
ԱՊՀ շրջանակներում ՀՕՊ միասնական  համակարգեր 
ստեղծելու պլանների մասին։ 
 
ԱՊՀ անդամ երկրների ՀՕՊ միավորված համակարգը 
գործում է արդեն ավելի քան 20 տարի։ Համակարգի 
խնդիրը  անդամ երկրների օդային սահմանների 
անվտանգության ապահովումն է եւ հնարավոր 
օդատիեզերական հարձակման համատեղ հետմղումը։ 
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Լույս Ամսագիր 

«Իսլամական պետության» սպառնալիքներից 
հետո ՀՀ Քաղավիացիան չի խստացրել 

անվտանգության միջոցառումները 
 

 
«Իսլամական պետություն» ահաբեկչական 
խմբավորմանսպառնալիքներից հետո Հայաստանի 
քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը չի 
խստացրել արտերկիր մեկնող օդանավերի 
անվտանգության ապահովմանն ուղղված միջոցառումները: 
Աղբյուրըի թղթակցի հետ զրույցում գլխավոր վարչության 
մամուլի խոսնակ Ռուբեն Գրդզելյանը նշեց, որ իրենք 
շարունակում են թռիչքներն իրականացնել բնականոն 
հունով: 
Հիշեցնենք, որ մեկ ամիս առաջ «Իսլամական պետություն» 
ահաբեկչական խմբավորումը ձայնագրություն էր 
տարածել, որում Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի դեմ ջիհադի՝ 
սրբազան պատերազմի կոչ է արվում: Աուդիոուղերձում 
ԻՊ-ի դեմ պայքար մղող ռուսական եւ ամերիկյան ուժերին 
«խաչակիրներ» են կոչել: 
 
 

Արևմտյան Հայաստան 
 
Դինքի սպանության պահին ժանդարմերիան 

ներկա է եղել ու հետեւել հանցանքին․ 
դատախազություն 

 

 
Հրանտ Դինքի սպանության պահին տարածքում ներկա են 
եղել Տրապիզոնի ժանդարմերիայի հետախուզության 
գործակալները, ովքեր համագործակցել են սպանությունն 
իրականացրած Օգյուն Սամասթի հետ։ Նման տողեր են 
գրված Դինքի սպանության գործով մեղադրական զեկույցը 
գործը քննող դատախազին հետ տված գլխավոր 
դատախազության հայտարարության մեջ։ 
Ինչպես տեղեկացնում է թուրքական BirGun 
պարբերականը, Հրանտ Դինքի սպանության գործով 
մեղադրական զեկույցը երկրորդ անգամ գործը քննող 

դատախազ Գյոքալփ Քյոքչուին վերադարձնելը լուրջ 
խմորումներ է առաջացրել դատական համակարգում։ 
Գլխավոր դատախազությունը մեղադրական զեկույցը հետ 
վերադաձնելը պատճառաբանել է այն հանգամանքով, որ 
տեսագրությունների մեջ Դինքի սպանության պահին 
տարածքում են եղել կասկածելի դեմքեր, ովքեր, ինչպես 
ավելի ուշ պարզվել է, հանդիսացել են Տրապիզոնի եւ 
Ստամբուլի ժանդարմերիայի հետախուզության 
գործակալները։ Հիշյալ գործակալները համագործակցել ու 
հետեւել են Օգյուն Սամասթին՝ Հրանտ Դինքին սպանելու 
համար։ 
Դինքի ընտանիքի փաստաբաններից Հաքան 
Բաքըրջըօղլուն նշել է, թե գլխավոր դատախազությունը 
հետ է վերադարձնում մեղադրական զեկույցը՝ ստիպելով 
երեք կարեւոր պաշտոնյաների վրայից հանել 
մեղադրանքները։ Նա շեշտել է․ թե ներկայում Դինքի 
գործը քննող դատախազ Գյոքալփ Քյոքչուն գործը լավ է 
քննում եւ անհրաժեշտ է, որ նա էլ ավարտին հասցնի գործը։ 
Փաստաբանը պնդել է, թե հիշյալ դատախազի դեմ գլխավոր 
դատախազությունը բողոքել է Դատավորների եւ 
դատախազների բարձրագույն խորհրդին։ 
 

Ինչո՞ւ Գյուլենը Էրդողանին նզովելու 
ընթացքում հիշեց Հայոց Բագրատունիներին. 

մեկնաբանում է թուրքագետը 
 

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ոխերիմ 
թշնամի Ֆեթհուլլահ Գյուլենը Էրդողանին նզովելու 
ընթացքում նաեւ անիծում է «Բագրատունի 
ահաբեկչական» խմբավորմանը։ Բագրատունի անունը 
Թուրքիայում մեծ արձագանք է գտել։ Այս հարցի 
շուրջ Աղբյուր-ին մեկնաբանություն է տվել թուրքագետ 
Անդրանիկ Իսպիրյանը։ 
Ֆեթհուլլահ Գյուլենը նզովքով արձագանքեց օրեր առաջ 
Էրդողանի հրահանգով Ֆեթհուլլահ Գյուլենին եւ նրա 
շարժման հետեւորդներին ահաբեկիչ հայտարարելուն։ 
Գյուլենն իր նզովքում ասաց. Թող Աստված պատժի ոչ 
ահաբեկչական կառույցին ահաբեկչական ասողին, թող 
Աստված պատժի Բագրատունի ահաբեկչական 
կառույցին...»։ 
Թուրքիայում ուշադրություն չդարձրեցին, որ նզովք է 
հնչում Էրդողանին, սակայն մեծ հետաքրքրություն 
ցուցաբերեցին «Բագրատունի կառույցի» հանդեպ։  
Թուրքիայում բոլորը սկսեցին մտնել ինտերնետ՝ ճշտելու, թե 
ովքեր են Բագրատունիները։ 
Սակայն Հայոց Բագրատունիների թեման միստիկ ու 
առեղծվածային երանգներ է ձեռք բերել Թուրքիայում։ 
Թուրք վերլուծաբանները համարում են, որ 
Բագրատունիները 3 ինքնություն ունեցող գաղտնի 
խմբավորում են, ովքեր ճանաչում են միմյանց ու ապրում 
հատուկ կանոններով։ Այսինքն, Թուրքիայի 
Բագրատունիների արտաքուստ մուսուլման են, սակայն 
ծպտյալ հայ են, իսկ 3-րդ շերտում հրեա են։ 
Հրեական արմատներով թուրք հետազոտող Գադ Նասսին, 
ով ուսումնասիրություններ է կատարում գաղտնի 
խմբակների ուղղությամբ, առանձնահատուկ ուշադրության 
է հրավիրել Թուրքիայում հայ Բագրատունիների կենցաղի 
ու սովորույթների վրա։  Ըստ Նասսիի՝ Բագրատունիները 
Թուրքիայում ապրում են հիմնականում Սըվասից Երզնկա 
ընկած հատվածում, Արաբկիրում, Կապադովկիայում եւ 
Կիլիկիայում։ Նա նշում է, թե Բագրատունիները առեւտրի 
եւ ֆինանսական ոլորոտւմ մեծ հաջողություններ են 
վայելում։ 
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Բագրատունիների հետ կապված պնդումներով է հայտնի 
նաեւ ստամբուլահայ  հակահայ լրագրող Լեւոն Փանոս 
Դաբաղյանը, ով շեշտում է, թե Զեյթունի ապստամբության 
հետեւում կանգնած են եղել Բագրատունիները, ովքեր 
կազմակերպել են այն։ 
Իսկ որոշ թուրք լրագրողներ շեշտում են, Թուրքիայում 
Բագրատունիները ազդեցիկ պաշտոններ են զբաղեցնում ու 
կարեւոր դերակատարներ են Թուրքիայի կյանքում։ 
Իսկ Գյուլենի նզովքում Բագրատունիներին հիշատակելու 
հետ կապված թուրք ուսումնասիրողների 
ամենահետաքրքիր մեկնաբանությունն այն է, որ Գյուլենը 
իր նզովքի տեքստով գաղտնի ուղերձ է հղել 
համապատասխան մարդկանց։ 
Նշենք, որ հայ Բագրատունիները նախարարական, ապա 
արքայական  տոհմ էին Հայաստանում (IX–XI դարերում): 
922 թ-ից կրել են Շահնշահ Հայոց և Վրաց տիտղոսը: 
Վրաստանում սկզբնավորել են վրաց Բագրատունիների 
արքայատոհմը (IX–XIX դարեր): 
 

Մեր ինքնությանը տեր կանգնելու համար 
պետք է գցենք ինքնավարության հիմքերը. 

Թուրքիայի համշենահայեր 
 

 
Թուրքիայի համշենահայ կանայք հրապարակավ իրենց 
աջակցությունն են արտահայտել քրդերի կողմից 
հայտարարված ինքնավարությանը: Այդ մասին հաղորդում 
է Akunq.net-ը` վկայակոչելով ‘Bestanuce1.com’ 
լրատվակայքը: 
Աղբյուրի համաձայն` Ստամբուլում գործող 
համշենահայկական ՀԱՏԻԿ միության անդամ Էլիֆ 
Ալթունքայան իրենց հետ զրույցում նշել է, որ Սուրում, 
Ջիզրեում, Սիլվանում, Վարթոյում և այլ քաղաքներում 
հռչակված ինքնավարության կարիքն ամենաշատը զգում են 
սևծովյան ժողովուրդները և ասել. «Ծովի զավակներն ու 
լեռան զավակները, ձեռք ձեռքի տված պայքարելով, պետք է 
տեր կանգնեն ինքնավարությանը»: 
Թուրքիայի Արեւելասեւծովյան շրջանում փորձում են 
ոչնչացնել համշենահայերի լեզուն, մշակույթը, գետերն ու 
յայլաները: Էլիֆ Ալթունքայան ընդգծել է, որ այդ 
պատճառով ինքնավարությունը հարմար ղեկավարման ձև 
կլինի առավելապես իրենց բնությանն ու լեզվին տեր 
կանգնած սևծովյան ժողովուրդներին: 
Էլիֆը նաև հայտնելով, որ իր մայրենի լեզուն ու մշակույթն 
սկսել է հայտնագործել համալսարանական տարիներին, 
շեշտել է նաև, թե ինքն ազդվել է քուրդ ժողովրդի` 
ազատության համար մղած պայքարից: 
Համշենահայ կինը նաև ասել է. «Քրդախոս ընկերներս 
պայքարում էին իրենց մայրենի լեզվի համար: Մեր տանն էլ 

էին մեկ այլ լեզվով խոսում: Մենք նախ այդ լեզուն ենք 
սովորել. ինչու՞ այն կրթության լեզու չլինի մեզ համար»: 
Էլիֆը նշելով, որ այնուհետև Ստամբուլում բացվել է 
ՀԱՏԻԿ համշենահայկական միությունը (այն բացվել է 2011 
թ.- Ակունքի խմբ.), հայտնել է. «Քրդերը ցույց տվեցին 
ինքնակազմակերպման նշանակությունը»: 
Նաև շեշտելով, որ 1915 թ. Հայոց ցեղասպանության 
ահաբեկման քաղաքականության հետևանքները զգալի են 
եղել նաև համշենահայ քաղաքացիների վրա, նա նշել է. 
«Համշենահայերենը հայերենի բարբառներից մեկն է, և 
հայերը ենթարկվել են կոտորածի: Արդեն իսկ երկար 
տարիներ այդ ուղղությամբ որևէ պայքար չի եղել: Սակայն 
քրդերի պահանջներն ու պայքարը բոլոր ժողովուրդներին 
ցույց տվեցին, թե որքան կարևոր է ինքնակազմակերպումը: 
Ներկայում Սևծովյան շրջանը թալանվում է` առանց հաշվի 
առնվելու այնտեղի ժողովուրդներին: ՀԷԿ-երի նախագծերը, 
թեյի վրա դրված քվոտաները ցույց են տալիս տվյալ շրջանի 
ամեն մի բնակչի կենսապայմանների բարդացումը: 
Այսինքն` ինքնավարության կարիքն ամենաշատը մենք 
ունենք: Համշենցի քաղաքացիների լեզվի, մշակույթի և 
բնության պահպանման միակ ուղին ինքնավարությունն է: 
Քուրդիստանում հռչակված ինքնավարությունը պետք է 
օրինակ ծառայի համշենցի քաղաքացիների համար: 
Թուրքիայում օտար համարված ժողովուրդներն 
այլընտրանք չունեն` ինքնակազմակերպումից բացի: Մեր 
բնությանը և ինքնությանը տեր կանգնելու համար մենք ևս 
պետք է գցենք ինքնավարության հիմքերը»: 
 

Վանի հայկական Սուրբ Բարդուղեմեոս 
եկեղեցին թուրք զինվորականնները որպես 

զուգարան են օգտագործել 

 
Թուրքիայի տարածքում գտնվող եւ մինչ վերջերս 
զորամասի տարածքում գտնվող հայկական Սուրբ 
Բարդուղեմեոս եկեղեցին երկար տարիներ թուրք 
զինվորների կողմից որպես զուգարան է օգտագործվել։ Այս 
մասին գրել է քրդական DIHA գործակալության թղթակիցը։ 
Քուրդ թղթակիցն այցելել է Վանի Ալբայրաքի շրջանում 
գտնվող հայկական պատմական Սուրբ Բարդուղեմեոս 
եկեղեցի եւ պատասխանատուներից հետաքրքրվել 
պատմական արժեքի ճակատագրով։ 
Թղթակիցը պարզել է, որ Հայոց ցեղասպանությունից հետո 
հայկական եկեղեցին հայտնվել է զորամասի տարածքում, 
որտեղ զինվորներն ավերել են այն, ջնջել սրբապատկերներն 
ու գրությունները եւ որպես զուգարան օգտագործել այն։ 
Ալբայրաքի բնակիչներից Ֆաիք Դուրմազը նշել է, թե իրենք 
բազմաթիվ անգամ դիմել են պատասխանատուներին՝ 
եկեղեցին վերանորոգելու համար, սակայն որեւէ 
արձագանք դեռ չկա։DIHA-ի թղթակիցը կապնվել է նաեւ 
Վանի մշակույթի եւ տուրիզմի վարչության 
պատասխանատուի հետ, ով շեշտել է, թե եկեղեցու 
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վերանորոգման հետ կապված նախաձեռնություն եղել է, 
սակայն գումարի անբարարության պատչառով այն կիսատ 
է մնացել։Ավելի վաղ Աղբյուր-ի թղթակցին հաջողվել էր 
մտնել եկեղեցու տարածք եւ ֆիքսել եկեղեցու 
գեղեկությունը (ֆոտոռեպորտաժ)։ 
Նշենք, որ Ըստ ավանդության եկեղեցին հիմնադրել է հայոց 
Սանատրուկ թագավորը Սուրբ Բարդուղեմեոս առաքյալի 
գերեզմանի վրա: Միջնադարում այն եղել է Աղբակ գավառի 
առաջնորդանիստ վանքը եւ կարեւոր ուխտատեղի: 
Եկեղեցուն արեւմուտքից կից գավթի շքամուտքին 
քանդակված են գահին բազմած Հայր Աստված, Քրիստոս և 
աղավնակերպ Սուրբ Հոգին: Սուրբ Երրորդության այս 
պատկերաքանդակը տվյալ թեմայով լավագույն 
ստեղծագործություններից է: Ներկայում այս 
պատկերաքանդակը կիսով չափ ավերված է: 
 

Բոլորդ հայ եք, դուք կտեսնեք ձեր օրը. 
սպառնացել են թուրք զինվորներն ու այրել 

քուրդ զինյալների դիակները 
 

Թուրքիայի Վան նահանգի Արճեշի շրջանի Թոնդրակ 
գյուղում զինվորականները սպանված քուրդ զինյալներին 
այրել են, որից հետո նրանց մոխրացած դիակների վրա 
շուրջպար բռնել։Քրդական DIHA գործակալության 
փոխանցմամբ՝ նոյեմբերի 15-ին Արճեշի Թոնդրակ գյուղում 
թուրք զինվորների ու քուրդ զինյաների միջեւ բախման 
վերաբերյալ սարսափելի տեղեկություններ են հայտնել 
տեղացիները։Թոնդրակցիները պատմել են, որ թուրք 
զինվորները գործողություն են իրականացրել մի տան դեմ, 
որտեղ եղել են 3 քուրդ զինյալ։ Զինվորականները չեն 
բավարարվել տունը ռմբակոծելով ու ցանց սարքելով, այլ 3 
քուրդ զինյալներին սպանելուց հետո այրել են նրանց 
դիակները։ Ականատեսները պնդել են, որ զինվորականները 
իրենց հաջողությունը նշել են սպանված քուրդ զինյալների 
վրա շուրջպար բռնելով։Ականատեսները պատմել են նաեւ, 
որ թուրք զինվորականները դիակները այրելու ժամանակ 
սպառնացել են քուրդ գյուղացիներին՝ ասելով. «Բոլորդ հայ 
եք, դուք դեռ ձեր օրը կտեսնեք»։ 

 
Թուրքիայի Սվազում գտնվող հայկական 

լքված գերեզմանատունը մաքրվել է աղբից 
 

 
 
Թուրքիայի Սիվաս (Սվազ-խմբ) քաղաքում զորամասի 
հարեւանությամբ գտնվող եւ աղբանոցի վերածված 
հայկական գերեզմանատունը մաքրվել է աղբից։ 
Ինչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական «Ակոս»-ը, 
Սիվասի քաղաքապետարանը «Հասարակության օգտին 

արվող աշխատանքներ» ծրագրի շրջանակում 
կազմակերպել է աղբանոցի վերածված հայկական 
գերեզմանատան մաքրումն ու խնամքը։ 
Կատարված աշխատանքների հետ կապված 
քաղաքապետարանի պատասխանատուներից մեկը 
հայտարարել է, թե իրենք կատարել են իրենց 800-ամյա 
հարեւանների հանդեպ պարտականությունը։ «Մեր 
պետության ու իշխանությունների հոգածությունը մեր 
հանգուցյալ հայ հարեւանների նկատմամբ միշտ էլ լինելու 
է»,-ասել է նա։ 
 

Սփյուռք 
 

Վախճանվել է պոլսահայ ականավոր 
բանաստեղծ Զարեհ Խրախունին 

 

 
 
Ստամբուլում, նոյեմբերի 27-ին, վախճանվել է պոլսահայ 
ականավոր բանաստեղծ, ՀՀ բարձրագույն ՄԵՍՐՈՊ 
ՄԱՇՏՈՑ շքանշանակիր Զարեհ Խրախունին (Արթո 
Ճյումպյուշյանը): 
Այս մասին հայտնել է Ստամբուլի «Մարմարա» օրաթերթի 
գլխավոր խմբագիր Ռոպեր Հատտեճյանը: 

 
Թուրքիայում 3 հայ թեկնածուները 

պատգամավոր են դարձել 
 

Թուրքիայի Ազգային մեծ ժողովի 26-րդ գումարման 
ընտրությունների արդյունքում երեք կուսակցություններից 
ներկայացված հայ թեկնածուները կրկին պատգամավոր են 
դարձել։Ստամբուլի 2-րդ ընտրատարածքում «Ժողովրդա-
հանրապետական» կուսակցության ընտրացուցակում 
առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող հայազգի Սելինա 
Դողանը պատգամավոր է վերընտրվել։ 
 
Ստամբուլի 2-րդ ընտրատարածքում «Արդարություն եւ 
զարգացում» կուսակցության ընտրացուցակում 14-րդ 
հորիզոնականում գտնվող Մարգար Եսայանը նույնպես 
ընտրվել է։Ստամբուլի 3-րդ ընտրատարածքում քրդական 
«Ժողովուրդների դեմոկրատական» կուսակցության 
ընտրացուցակում  2-րդ տեղը զբաղեցնող Գարո 
(Կարապետ) Փայլանը կրկին պատգամավոր է դարձել։ 
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Ավելի վաղ Աղբյուր-ը հայտնել էր, որ Թուրքական Milliyet-ի 
փոխանցմամբ՝ ընդհանուր քվեատուփերի 80 տոկոսը 
հաշվել են, եւ ստացվել է հետեւյալ պատկերը․ 
«Արդարություն եւ զարգացում» կուսակցություն-49,3 
տոկոս,«Ժողովրդա-հանրապետական» կուսակցություն-
25,4 տոկոս,«Ազգայնական շարժում» կուսակցություն-11,9 
տոկոս,«Ժողովուրդների դեմոկրատական» 
կուսակցություն-10,9 տոկոս։Նշենք, որ ընդդիմությունը 
առարկություններ  է հայտնել բացված քվեատուփերի 
արդյունքների հետ կապված՝ շեշտելով, թե ավելի քիչ 
քվեատոփեր են բացվել, քան ներկայացրել ԿԸՀ-ն։ 
 

ԱՄՆ-ում փոստային բաժանմունքը 
անվանակոչվել է Ջորջ Ժուսկալյանի անունով 

 

 
ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատն այս շաբաթ միաձայն 
հավանություն է տվել Համար 6392 բանաձեւին, ըստ 
Սենտրվիլի (Վիրջինիա) «Ուեստֆիլդս բուլվարում» գտնվող 
փոստային բաժանմունքը անվանակոչվել է գնդապետ Ջորջ 
Ժուսկալյանի անունով: 
ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանատունը հայտնում է, որ 
բանաձեւը ներկայացրել է կոնգրեսական Ֆրենկ Վուլֆը, 
այն պաշտպանել են վիրջինիացի բոլոր կոնգրեսականները: 
Փոստային բաժանմունքը անվանակոչվել է Ջորջ 
Ժուսկալյանի անունով նրա մատուցած զինվորական 
ծառայությունների եւ հասարակությանը մատուցած 
ծառայությունների պատիվ: 
ԱՄՆ Ժուսկալյանը վախճանվել էր 2010-ի հուլիսի 4-ին եւ 
արժանավայել կերպով թաղվել Առլինգտոնի ազգային 
գերեզմանատանը: Նա բարձրագույն պարգեւների 
արժանացած ամերիկահայ վետերան էր, որ 30 տարի 
ծառայել էր ամերիկյան բանակում, չմոռանալով նաեւ իր 
լուման ներդնել հայկական համայնքի կարիքներին: 
 

Շառլ Ազնավուրն արժանացել է Բելգիայի 
բարձրագույն պարգեւի 

 
Բելգիայի արտգործնախարար Դիդյե Ռեյնդերսը Շառլ 
Ազնավուրին պարգեւատրել է Թագավորության բարձրա-

գույն պարգեւներից մեկով՝ Թագի շքանշանով, հայտնում է 
բելգիականТelebruxelles կայքը։ 
Բելգիայի արտգործնախարար Դիդյե Ռեյնդերսը Շառլ 
Ազնավուրին պարգեւատրել է Թագավորության 
բարձրագույն պարգեւներից մեկով՝ Թագի շքանշանով, 
հայտնում է բելգիականТelebruxelles կայքը։ 
Շահնուր Վաղինակ Ազնավուրյանը Բելգիայի՝ 
նշանակությամբ երկրորդ այդ շքանշանը ստացել է 
Բրյուսելում կայանալիք իր համերգի նախօրեին։ 
2004թ. 80-ամյա Ազնավուրին արդեն հանձնել էին 
բելգիական մեկ այլ շքանշան՝ Լեոպոլդ արքայի շքանշանը։ 
Մրցանակը նրան շնորհվել էր բարձր մակարդակով 
բացառիկ երկարամյա ստեղծագործական գործունեության, 
ինչպես նաեւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դեսպանի գործունեության եւ 
ֆրանսիական լեզվի տարածման գործում ունեցած ավանդի 
համար։ 
 

Լոլա Ուզունյանի հայրը բոյկոտել է 
ահաբեկչության զոհերի հիշատակի 

միջոցառումը. Նա բաց նամակ է հրապարակել 
 

 
 
Փարիզում նոյեմբերի 27-ին հարգել են 
ահաբեկչությունների զոհերի հիշատակը, սակայն այդ 
ահաբեկչություններին զոհ գնացած 17-ամյա Լոլա 
Ուզունյանի հայրը՝ Էրիկ Ուզունյանը, բոյկոտել է հատուկ 
միջոցառումը՝ նվիրված ահաբեկչությունների զոհերին, 
հաղորդում է Sudinfo.be-ն: 
Էրիկ Ուզունյանը հանդես է եկել նամակով՝ ուղղված 
Ֆրանսիայի կառավարությանը, որտեղ, մասնավորապես, 
նշել է. 
«Իմ դուստրը մահացել է Բատակլանում, նա 17 տարեկան 
էր: Ես չեմ գնալու ահաբեկչությունների զոհերի հիշատակին 
նվիրված միջոցառմանը (Հաշմանդամների պետական 
տուն), քանի որ համարում եմ, որ կառավարությունը՝ բոլոր 
լիազորված պաշտոնյաների ու նախարարների հետ միասին 
ուղղակի պատասխանատու է այն ամենի համար, ինչ տեղի 
ունեցավ: 
Ֆրանսիան երկար տարիներ աղետալի ձախողված 
քաղաքականություն է վարել Մերձավոր Արեւելքում: 
Նիկոլա Սարկոզին խախտելով ՄԱԿ-ի կոնվենցիաները, 
ֆրանսիական բանակն ուղարկել է Լիբիա՝ Քադաֆիի դեմ, 
որն, ի դեպ, Ֆրանսիայի թշնամին չէր: Նույն Սարկոզին 
նախկինում ձեռքերը տարածած հանդիպել է Քադաֆիի 
հետ Փարիզում: Քադաֆիից հետո Լիբիայում քաոս է 
տիրում, եւ ողջ երկրի տարածքով կարելի է զենք 
տեղափոխել: Ֆրանսուա Օլանդն ու Լորան Ֆաբիուսը 
«կատաղել էին» Ասադի դեմ, որը նույնպես Ֆրանսիայի 
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թշնամին չէ, բայց որի դեմ Ֆրանսիան ընդգրկվել է 
կոալիցիայում: Իհարկե, մեր միջամտության գլխավոր 
պատճառն այն  փաստն է, որ ինչպես Քադաֆին ու 
Հուսեյնը, Ասադը նույնպես դաժան դիկտատոր է:  Բայց նա 
չի տարբերվում նաեւ նրանցից, որոնք իշխանության են 
Կատարում եւ Սաուդյան Արաբիայում, որոնց հետ 
Ֆրանսիան հրաշալի դիվանագիտական ու առեւտրային 
հարաբերություններ ունի, եւ որոնք ֆինանսավորում են 
«Իսլամական պետությունը»: 
Նման քաղաքականությունը դրամատիկ դեր  խաղացել մեր 
երկրի համար: Մեր վերջին նախագահները խաղացել են 
իրենց դերը թեթեւ ու անպատասխանատու: 
Շատ տասնամյակների ընթացքում Ֆրանսիան թույլ է տվել 
իր տարածքում, իր քաղաքներում գոտիներ, գետտոներ 
ստեղծել, որոնք մեր փիլիսոփաներից մեկն անվանել է 
«տարածք, որտեղ չկա ոչինչ»: 
Մղձավանջային ուրբանիզմը, որտեղ բացարձակապես ոչինչ 
չկա՝ ոչ մշակութային, ոչ սպորտային ժամանակ 
անցկացնելու վայրեր, չկան արժանապատիվ դպրոցներ եւ 
ուսումնական հաստատություններ, առանց որոնց 
մարդասիրությունը չի կարող զարգանալ եւ գոյություն 
ունենալ սկզբունքորեն: Մենք այդ տարածքները կոչում ենք 
ոչ թե գետտո, այլ «զգայուն շրջաններ», ինչից իմաստը չի 
փոխվել եւ դրանց նկատմամբ քաղաքականությունը՝ 
նույնպես: 
Քանիս՞ն ենք փոխել, Բարնար Թալի, Ռեյմոնդ Բար, Նիկոլա 
Սարկոզի, Ֆադելա Ամարա, Պատրիկ Կաներ. Բոլորը 
խոստացել են լուծել խնդիրները, բայց մենք հիմա 
արձանագրում ենք այդ շրջանների նկատմամբ 40-ամյա 
ձախողված քաղաքականության փաստը: 
Արդեն տեղի է ունեցել «բաժանումը» ֆրանսիացիների եւ 
նրանց միջեւ, որոնք մեզ կառավարում են: Հատուկ 
պայմանագիրը խզվել է, էլիտայի եւ բնակչության միջեւ 
հսկայական անդունդ է ձեւավորվել: 
Ոչինչ այլեւս չի օգնի. ոչ մեր հիմնական իրավունքների 
կրճատումը, ոչ Ազգային ճակատի անվտանգության 
ուժեղացումը, միեւնույն է մարդասպանները հանգիստ 
անցնելու են սահմանը: 
 
Ֆրանսիան չի կարող ապագա առաջարկել իր 
երիտասարդությանը: Եվրոպան չի կարող հետ կանգնել 
կույր ազատականության իր ճանապարհից: Նրանք, որոնց 
մենք ընտրել ենք, չեն կարող մեզ նոր քաղաքականություն 
ներկայացնել, ինչպես նաեւ մեր մտավորականությունը: 
Բացառությամբ մի քանի անունների, 
մտավորականությունը ոչ մի կերպ չի գիտակցում տեղի 
ունեցողի վտանգավորությունը: Ես սարսափի մեջ եմ իմ 
դատարկվող երկրի ու իմ դստեր մահվան 
կապակցությամբ»: 
 
Հիշեցնենք, որ 17-ամյա հայուհին նոյեմբերի 13-ին հոր հետ 
ներկա է եղել Bataclan թատրոնում Eagles of Death Metal 
ամերիկյան ռոք խմբի համերգին: Իրարանցման ժամանակ 
հայր ու դուստր կորցրել էին միմյանց: Հայրը փրկվել էր, իսկ 
Լոլան անհետ կորել էր, եւ մի քանի օր որոնում էին նրան: 
Նոյեմբերի 18-ին հարազատները ճանաչել են անհետ կորած 
համարվող 17-ամյա հայուհի Լոլա Ուզունյանի դին: 
Նոյեմբերի 13-ի երեկոյան Փարիզում ահաբեկչությունների 
շարք է տեղի ունեցել: Ահաբեկիչները երեք պայթյուն են 
իրականացրել «Stade de France» մարզադաշտի մոտ, ինչպես 
նաեւ կրակոցներ արձակել ռեստորանում եւ պատանդներ 
վերցրել «Bataclan» համերգասրահում ռոք համերգի 
ժամանակ: 

Միջազգային 
 

Հայոց ցեղասպանությունն անդրադարձավ 
նաեւ Օսմանյան Թուրքիայի մյուս բոլոր 

քրիստոնյաների վրա. 
Rhein Neckar Zeitung20-րդ դարի 
ցեղասպանությունները հարյուր միլիոնավոր մարդկանց 
կյանքեր են խլել միայն այն պատճառով, որ այդ մարդիկ 
կոնկրետ կրոնական կամ էթնիկ խմբին էին պատկանում։ 
Գերմանիայի Հայդելբերգ քաղաքի համալսարանի մեծ 
սրահում «Հալածված եւ  բնաջնջված. Մերձավոր Արեւելքի 
քրիստոնյաները 1915-2015թթ.» թեմայով հիշատակի 
արարողություն է կայացել, գրում է Rhein Neckar Zeitung-ը։  
Արարողությունը կազմակերպել էին Գերմանիայում ապրող 
արամեացիները, որոնք նույնպես Հայոց ցեղասպանության 
զոհն են դարձել։ 

 
«Հարյուր տարի անց մենք հիշում ենք սպանված, սովից եւ 
ծարավից մահացած, անդամահատված, բռնաբարված 
երեխաներին, կանանց եւ տղամարդկանց»,- ասել է 
Գերմանիայի արամեացիների դաշինքի նախագահ Դանիել 
Դեմիրը։Անդրադառնալով թուրքական արշավանքներից 
հետո անկում ապրած արամեական քաղաքակրթությանը՝ 
նա նշել է, որ Հայոց ցեղասպանության ժամանակ զոհվել են 
նաեւ բազմաթիվ արամեացիներ։ 
«Մեր ազգի դեմ ոտնձգություններն իրենց գագաթնակետին 
հասան 1915թ. Առաջին համաշխարհային պատերազմի 
տարիներին՝ քրիստոնյաների հալածանքների ժամանակ։ 
Այդ ջարդերն աշխարհին հայտնի են որպես Հայոց 
ցեղասպանություն, որը սակայն անդրադարձավ նաեւ 
Օսմանյան կայսրությունում ապրող մյուս քրիստոնյաների 
վրա»,- ասել է Բեռլինի Ազատ համալսարանի պրոֆեսոր 
Շաբո Թալայը եւ հիշեցրել, որ մինչեւ 20-րդ դարը Օսմանյան 
Թուրքիայի 13 մլն բնակիչների 1/3-ը քրիստոնյաներ էին։ 
«Հայոց ցեղասպանությանը զոհ գնաց 1.5 մլն հայ եւ 350 000 
պոնտացի հույն»,- հիշեցրել է պարբերականը։ 
 

Ադրբեջանական կողմը խոստովանել է 
ղարաբաղյան հակամարտության 
պատմությունը կեղծելու փորձերը 

 
Ադրբեջանական կողմը, ի դեմս haqqin.az եւ «Թուրան» 
գործակալությունների, խոստովանել է ղարաբաղյան 
հակամարտության պատմությունը կեղծելու՝ պաշտոնական 
կառույցների փորձերը։ 
Աղբյուրի համաձայն, մի քանի տարի առաջ ԱԱՆ 
հովանավորությամբ նկարահանվել է «Ասկեր» 
վավերագրական ֆիլմ, որում փորձ է արվել աղավաղել 
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Լույս Ամսագիր 

պատմությունը՝ ԱԱՆ ձեռքբերումներն ոռւճացնելու 
նպատակով։ Դրա համար ադրբեջանցիներն ընտրել են 
1993թ. Արցախում Մոնթե Մելքոնյանի սպանության 
փաստը։ «Զգոն չեկիստները որոշել են 
«սեփականաշնորհել» այդ թեման եւ ներգրավել են Իբադ 
Հուսեյնովին՝ ինքնապաշտպանական ուժերի 
գրոհայիններից մեկին։ 205թ. նա հիշել է, թե ինքն է սպանել 
Մելքոնյանին՝ կեղծ տեղեկություններ տարածելով։ 
«Հերոսին» սկսել են գովերգել եւ ոգեւորել՝ 
երիտասաքրդներին կոչ անելով օրինակ վերցնել նրանից։ 
«Ազգային անվտանգության նախարարությունն 
անմիջապես քարոզվելու հոտ է առել եւ հայտարարել, թե 
Հուսեյնովը իրենց մոտ սովորած հետախույզ է»,- գրում են 
ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ 
Սակայն ոչ Հուսեյնովը, ոչ նրա հովանավորներն ու ԱԱՆ 
պաշտոնյաները հաշվի չէին առել, որ Մելքոնյանի 
հուղարկավորությունը փաստաթղթավորված է եւ իրենց 
կեղծիքն արագորեն կպարզվի։ Երբ այդ նյութերը 
նեկայացվել են ԱԱՆ-ին, դա մամուլի քարտուղրաը սկսել է 
սպառնալ լրագրողին՝ իբր հայերի համար աշխատելու մեջ։ 
Հենց այդ քաշքշուկի ժամանակ էլ պարզվել է ԱԱՆ-ի 
ներգրավվածությունը ֆիլմի ստեղծմանը։ «Միեւնույն 
ժամանակ ադրբեջանական զինվորականները հայտնվել էին 
անհեթեթ վիճակում»,- գրում են ադրբեջանական 
պարբերականները։  
  
Պարագվայցի սենատորն առաջարկել է Հայոց 
ցեղասպանության զոհերին փոխհատուցում 

վճարել 

 
Պարագվայի խորհրդարանի կողմից Հայոց 
ցեղասպանության ճանաչումը կընդլայնի ճանաչման 
գործընթացը եւ կօգնի փրկել պատմական հիշողությունը:  
Այդ մասին արգենտինական Agencia Prensa Armenia 
արգենտինական պարբերականին հայտնել է Պարագվայի 
սենատի անդամ Դեզիրե Մասին, որը Պարագվայի 
Կոնգրեսում ներկայացրել էր Հայոց ցեղասպանության 
ճանաչման վերաբերյալ նախագիծը:   
«Մենք ճնշման հանդիպեցինք, հատկապես՝ 
«ցեղասպանություն» բառի հետ կապված, - ասել է նա: 
Այնուամենայնիվ, որոշումը միաձայն ընդունվեց:  
«Ինչ-որ կերպ պիտի փոխհատուցում վճարվի: Մենք 
հետաքրքրված ենք դրանում: Ոչ միայն ճանաչմամբ, ինչը 
շատ կարեւոր է, այլեւ դրան հետեւելիք ինչ-որ տեսակի 
փոխհատուցմաման հնարավորությամբ», - հավելել է 
սենատորը:  

Պարագվայի սենատը հոկտեմբերի 29-ին միաձայն որոշում 
է կայացրել Հայոց ցեղասպանության ճանաչման 
վեաբերյալ: 

 
Եթե իմանայինք օդանավը ռուսական է, չէինք 
խփի. Թուրքիայի կառավարության խոսնակ 

 

 
Երանի նման խախտում տեղի չունենար. Թուրքիան եւ 
Ռուսաստանը երկու հարեւան երկրներ են, որոնք 
զարգացրել են բարեկամական հարաբերություններ։ Նման 
հայտարարություն է արել Թուրքիայի փոխվարչապետ, 
կառավարության խոսնակ Նուման Քուրթուլմուշը։ 
Թուրքական Haberler-ի փոխանցմամբ՝ Թուրքիայի 
կառավարության խոսնակը հայտարարել է, թե օդանավը 
խոցելու ժամանակ հայտնի չի եղել, դրա երկրի ծագումը, 
սակայն մի քանի անգամ զգուշացվել է մինչ հարված 
հասցնելը։  «Եթե իմանայինք, որ այն ռուսական օդանավ է, 
նման դեպք չէր գրանցի»,-ասել է Նուման Քուրթուլմուշը։ 
 

Իրանը հայտարարել է «Լուկօյլի» հետ 
պայմանագրեր կնքելու մասին 

 

 
 
Իրանի իշխանությունները պատրաստվում են նոյեմբերի 
28-29-ին, 50 նավթային եւ գազային հանքավայրերի 
մշակման պայմանագրեր կնքել, որոնց ընդհանուր արժեքը 
30 մլրդ դոլար է կազմում, հաղորդում է Bloomberg-ը: 
Սպասվում է, որ խոշորագույն ներդրողներից մեկը կլինի 
«Լուկօյլ» նավթագազային համալիրը: 
«Շատ ընկերություններ են հետաքրքրված՝ եվրոպական եւ 
ասիական»,-ասել է Իրանի նավթի նախարար Բիջան 
նամդար Զանգանեն: Մասնավորապես, նրա խոսքով, 
խոսքը այնպիսի ընկերությունների մասին է, որոնցից են 
«Լուկօյլը», Total-ը, Royal Dutch Shell-ը եւ Eni-ն: Ռուսական 
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ընկերությունում ձեռնպահ են մնացել 
մեկնաբանություններից, նշում է Rambler News Service-ը: 
Մերձավոր Արեւելքում Total-ի հետախուզության եւ 
արդյունահանման գծով ղեկավար Ստեֆան Միշելն իր 
հերթին նշել է, որ ընկերությանը հետաքրքիր կլիներ 
վերադառնալ Իրան, երբ հանվեն տնտեսական 
պատժամիջոցները, եթե իհարկե պայմանագրերը գրավիճ 
լինեն: «Մենք երկար աշխատել ենք այս երկրում, այնպես որ 
մենք ծանոթ ենք որոշակի հանքավայրերի, որտեղ 
նախկինում աշխատել ենք»,-ընդգծել է նա, հաղորդում 
է Lenta-ն: 
 

 
Հասարակական 

Հայկական Խորհրդային 
Սոցիալիստական 

Հանրապետություն 

 

Տարածքը՝ 
29,8 հզ. կմ2 
Մայրաքաղաքը՝ 
Երևան 
Բնակչությունը՝  
 3,362 մլն (1989 թ.) 
Բնակչության խտությունը՝ 
110,3 մարդ/ կմ2 
Պետական լեզուն՝  
հայերեն 
Դրամական միավորը`  
ռուբլի 

 

Սարգիս Կասյան  
(1876–1937 թթ.) 

 

Ալեքսանդր Բեկզադյան 
(1879–1939 թթ.) 

 

Սարգիս Լուկաշին  
(1883–1937 թթ.) 

 

Սահակ Տեր-Գաբրիելյան 
(1886–1937 թթ.) 
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Աղասի Խանջյան  
(1901–1936 թթ.) 

 

Գրիգոր Հարությունյան  
(1900–1957 թթ.) 

 

Յակով Զարոբյան  
(1908–1980 թթ.) 

 

Անտոն Քոչինյան  
(1913–1990 թթ.) 

Երևանի քիմիական գործարանի 
քլորոպրենի արտադրամասը 

 
 

Բենտոնիտային կավերի կոմբինատը Իջևանի շրջանի 
Ազատամուտ ավանում 
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Երևանի «Արարատ» տրեստի կոնյակի հնեցման 
արտադրամասը 

Տաթևի ջրաէլեկտրակայանը 

Եթերայուղի արտադրամաս 
Հոկտեմբերյանում  
(այժմ` Արմավիր) 

Կիրովականի քիմիական գործարանը

Ցորենի բերքահավաք 

Անասնապահական ֆերմայում
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Բոստանային մշակաբույսերի  
դաշտ Արարատի շրջանի  

Ավշար գյուղում 

Արոտավայր Մարտունու շրջանի 
Աստղաձոր գյուղում 

Շամբի ջրամբարը Սիսիանի շրջանում

Երևանի «Մասիս»  
կոշիկի արտադրական  

միավորումում 

Էջմիածնի համակցված  
կերերի գործարանը 

Կեչուտի ջրամբարը` 
ջրնետ կառույցով 
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Մայիսմեկյան շքերթ Երևանում, 
1986 թ-ին  

 

Բողոքի ցույց Երևանում, 1988 թ-ին

Զբոսաշրջային գոտի  
Սևանա լճի ափին 

Հանրապետական  

կլինիկական  
հիվանդանոցը Երևանում

Մոր և մանկան առողջության 
պահպանության կենտրոնը  

Երևանում 

Սպորտային շքերթ  
Երևանում 

Մարզական տոնահանդես 
պիոներական ճամբարում
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ՀՀ հեռուստատեսային  
աշտարակը Երևանում 

Տեսարան Զարզանդ Դարյանի «Հանրապետության 
նախագահը» պիեսի ներկայացումից (1970 թ., 

ռեժիսոր՝ Վարդան Աճեմյան, Երևանի 
Գաբրիել Սունդուկյանի անվան թատրոն)

«Սևան ՀԷԿ-ի շինարարների 
հաղթանակը» (1947 թ., նկարիչ՝  

Հովհաննես Զարդարյան)

 

«Փառք աշխատանքին»   
(1982 թ., քանդակագործ՝  

Արա Հարությունյան,  
ապամոնտաժվել է 1989 թ-ին) 
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«Վերածնված Հայաստան»  
(1983 թ., քանդակագործ`  

Խորեն Տեր-Հարության, Երևան) 

Կադր «Նռան գույնը» կինոնկարից 
(1968 թ., ռեժիսոր՝ Սերգեյ Փարաջանով)

Տեսարան Արմեն Տիգրանյանի 

 «Անուշ»  օպերայի բեմադրությունից 
(1939 թ., Երևանի օպերայի և  

բալետի թատրոն) 

Մարզահամերգային համալիրը [1984 թ. (1999 թ-ից՝ 
Կարեն Դեմիրճյանի անվան),  

ճարտարապետներ՝ Արթուր  Թարխանյան, Հրաչյա 
Պողոսյան, Սպարտակ Խաչիկյան, Կորյուն Հակոբյան]

«Հայաստան» հուշահամալիրը Երևանում 
(«Կասկադ», 1980 թ., ճարտարապետ՝  

Ջիմ Թորոսյան) 
Հայկական Խորհրդային 

Սոցիալիստական Հանրապետությունը 
(ՀԽՍՀ) հռչակվել է 1920 թ-ի նոյեմբերի 

29-ին և գոյատևել մինչև 1991 թ-ի 
սեպտեմբերի 23-ը: 

Հասարակական-քաղաքական կյանքը և 
տնտեսությունը 

Հայաստանի ռազմահեղափոխական կոմիտեն (ՌՀԿ), 
որ ստեղծվել էր Խորհրդային Ադրբեջանում, 1920 թ-ի 
նոյեմբերի 29-ին, Ռուսաստանի 11-րդ Կարմիր բանակի 
աջակցությամբ, մուտք գործեց Հայաստան և երկիրը 
հռչակեց անկախ խորհրդային սոցիալիստական 
հանրապետություն: Դեկտեմբերի 2-ին Երևանում ՌԽՖՍՀ 
լիազոր ներկայացուցչության և Հայաստանի առաջին 
հանրապետության Կառավարության միջև կնքվեց 
համաձայնագիր, որով իշխանությունը հանձնվեց 
Հայաստանի ՌՀԿ-ին: Մինչև վերջինիս ժամանումը Երևան` 
իշխանությունը հանձնվեց զինվորական 
հրամանատարությանը՝ Դրոյի (Դրաստամատ Կանայան) 
գլխավորությամբ: Հայաստանի հեղափոխական կոմիտեն 
(հեղկոմ, նախագահ՝ Սարգիս Կասյան), դեկտեմբերի 
սկզբներին ժամանելով Երևան, ամբողջ իշխանությունը 
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վերցրեց իր ձեռքը և, հակառակ պայմանավորվածության, 
դաշնակցականներին տեղ չտվեց Կառավարությունում: 

Երկրում իշխանությունը գործում էր հեղկոմների 
միջոցով, որոնք օրենսդիր և գործադիր մարմիններ էին: 
Հայհեղկոմի առաջին դեկրետով (որոշում) ստեղծվեց 
Արտակարգ հանձնաժողով (ռուսերեն` ՉԵԿԱ՝ 
Չրեզվիչայնայա կոմիսիա): Նախկին դատական 
համակարգը փոխարինվեց «ժողովրդական 
դատարաններով» և «հեղափոխական տրիբունալներով»: 
1921 թ-ի հունվարին ծառայությունից ազատվեց բանակի 
հրամանատար Դրոն: Կալանավորվեց և Բաքվի բանտ ու 
ՌԽՖՍՀ Ռյազան քաղաքի համակենտրոնացման ճամբար 
ուղարկվեց Հայաստանի Հանրապետության բանակի շուրջ 
1400 սպա: 

ՀԽՍՀ իշխանությունները երկրի տնտեսության մեջ 
կիրառեցին Ռուսաստանում իրականացվող, բայց իրեն 
արդեն սպառած «ռազմական կոմունիզմի» 
քաղաքականությունը՝ պարենմասնատրումը: Հացի և այլ 
մթերքների ու ապրանքների բռնագրավումը վերածվեց 
ժողովրդի, առաջին հերթին՝ գյուղացիության կողոպուտի, 
որի հետևանքով երկրում սաստկացան սովն ու 
դժգոհությունը: 1921 թ-ի փետրվարին կատարված նոր 
ձերբակալություններն ու գնդակահարություններն ավելի 
բարդացրին իրադրությունը՝ հանգեցնելով 
համաժողովրդական ապստամբության, որը տևեց շուրջ 40 
օր: 1921 թ-ի ապրիլի 2-ին բոլշևիկյան զորքերը 
վերագրավեցին Երևանը և երկրում վերահաստատեցին 
իրենց իշխանությունը: Մայիսի 21-ին հեղկոմը 
վերակազմվեց ՀԽՍՀ Ժողկոմխորհի, կազմվեց 
Կառավարություն՝ Ալեքսանդր Մյասնիկյանի 
նախագահությամբ:  

Ապստամբության ժամանակ ստեղծված Հայաստանի 
փրկության կոմիտեն հեռացավ Ինքնավար Սյունիք, որն 
այդ օրերին խորհրդա-ադրբեջանական վտանգից 
պաշտպանում էր Գարեգին Նժդեհը: Այն վերանվանվեց 
Լեռնահայաստանի Հանրապետություն. կառավարությունը 
գլխավորեց Սիմոն Վրացյանը, իսկ սպարապետ նշանակվեց 
Գարեգին Նժդեհը: 1921 թ-ի հունիսին, երբ վերացավ 
Զանգեզուրն Ադրբեջանին կցելու վտանգը, խորհրդային 
իշխանություն հաստատվեց նաև այդ երկրամասում, և այն 
միացավ ՀԽՍՀ-ին: 

1921 թ-ի մարտի 16-ի Մոսկվայի ռուս-թուրքական 
պայմանագրով Հայկական ԽՍՀ-ի և Թուրքիայի միջև 
սահմանն անցկացվեց Ախուրյան և Արաքս գետերով: 
Թուրքիային տրվեց նաև Սուրմալուի գավառը, որ երբևէ 
նրա կազմում չէր եղել: Նախիջևանի երկրամասը և 
Շարուրի գավառը հանձնվեցին Ադրբեջանին: Հոկտեմբերի 
13-ի Կարսի պայմանագրով վավերացվեց հայկական 
տարածքների այդ բռնազատումը: 1921 թ-ի հուլիսի 5-ի 
ՌԿ(բ)Կ կենտկոմի Կովկասյան բյուրոյի պլենումի որոշմամբ 
Լեռնային Ղարաբաղը հայտարարվեց Ադրբեջանի մաս, և 
առաջարկվեց կազմավորել ինքնավար մարզ: Այդ նույն 
ժամանակ Վրաստանին բռնակցվեցին Լոռու հյուսիսային 
շրջանները և Ախալքալաքը: Միայն 1923 թ-ի հուլիսին 
ԽՍՀՄ կենտրոնական իշխանությունների 
պարտադրանքով կազմավորվեց Լեռնային Ղարաբաղի 
Ինքնավար Մարզը Ադրբեջանի կազմում: 

1922 թ-ի հունվարից ՀԽՍՀ իշխանության նշանակովի 
մարմինները՝ հեղկոմները, փոխարինվեցին ընտրովի 
մարմիններով՝ խորհուրդներով: 1922 թ-ի փետրվարին 
ընդունվեց ՀԽՍՀ առաջին Սահմանադրությունը, որը նաև 
առաջինն էր հայոց պետականության պատմության մեջ: 
Նույն թվականին ՀԽՍՀ-ն ընդգրկվեց նորաստեղծ 
Անդրկովկասյան Խորհրդային Ֆեդերատիվ 

Սոցիալիստական Հանրապետության (ԱԽՖՍՀ) և նրա 
հետ՝ նորաստեղծ ԽՍՀՄ կազմի մեջ. ԱԽՖՍՀ-ի 
լուծարումից հետո՝ 1936 թ-ի դեկտեմբերի 5-ից, ՀԽՍՀ-ն 
ինքնուրույն միութենական հանրապետություն էր ԽՍՀՄ 
կազմում: 

1921 թ-ի գարնանից Խորհրդային Ռուսաստանի 
օրինակով Հայաստանն անցավ նոր տնտեսական 
քաղաքականության (ռուսերեն` նէպ, նովայա 
էկոնոմիչեսկայա պոլիտիկա), որը փոխարինեց «ռազմական 
կոմունիզմին» և շարունակվեց մինչև 1928 թ.: Մտցվեց 
պարենային հարկ, թույլատրվեցին ապրանքադրամական 
հարաբերություններ, շուկայի, սեփականության տարբեր 
ձևեր, օտարերկրյա կապիտալի մուտքը տնտեսության մեջ 
և այլն: Նէպ-ի շնորհիվ վերականգնվեցին Հայաստանի 
գյուղատնտեսությունն ու արդյունաբերությունը, ոռոգման 
համակարգը, կառուցվեցին նոր՝ Էջմիածնի, Շիրակի և այլ 
ջրանցքներ: 1925 թ-ին գյուղատնտեսության համախառն 
արտադրանքը գերազանցեց նախապատերազմյան 
տնտեսության ամենաբարձր՝ 1913 թ-ի մակարդակը: 
Սկսեցին գործել էլեկտրակայաններ, վերականգնվեցին 
պղնձահանքերն ու պղնձաձուլարանները, գինու և կոնյակի 
արտադրությունը հասավ 1913 թ-ի մակարդակին: 

1920-ական թվականների վերջին սկսվեց երկրի 
ինդուստրացումը, որը համարվում էր սոցիալիզմի 
կառուցման հիմնական պայման: Մշակվեցին երկրի 
տնտեսության զարգացման հնգամյա պլաններ: Արագորեն 
զարգացավ էներգետիկան. կառուցվեցին Քանաքեռի, 
Ձորագետի և այլ ջրէկներ: Էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության աճը նպաստեց գերազանցապես 
էներգատար ճյուղերի, հատկապես քիմիական 
արդյունաբերության զարգացմանը երկրում, որի շնորհիվ 
ՀԽՍՀ-ն 1930-ական թվականների վերջին վերածվեց 
գերազանցապես արդյունաբերական երկրի: Այդ 
տարիներին արդյունաբերական արտադրանքի 
տեսակարար կշիռը տնտեսության համախառն 
արտադրանքի 70 % էր: Արդյունաբերության զարգացման 
շնորհիվ ՀԽՍՀ քաղաքային բնակչությունը, 1939 թ-ի 
մարդահամարի տվյալներով, հասավ 28,6 %-ի (1913 թ-ին՝ 
10,4 %): Քաղաքային բնակչության աճը շարունակվեց նաև 
հաջորդ տասնամյակներում: Նախապատերազմյան խոշոր 
կառույցներից էին Երևանի Կիրովի անվան քիմիական 
գործարանը, Կիրովականի (այժմ՝ Վանաձոր) Մյասնիկյանի 
անվան քիմիական կոմբինատը, Արարատի ցեմենտի 
գործարանը: Հիմնադրվեցին Արթիկտուֆ և Անիպեմզա 
տրեստները և այլն:  

1930-ական թվականների սկզբներին, երկրի պարենային 
հարցերը լուծելու նպատակով, բռնի կերպով վերացվեցին 
գյուղացիական մասնավոր տնտեսությունները, և 
ստեղծվեցին կոլեկտիվ տնտեսություններ (նաև 
խորհտնտեսություններ՝ սովխոզներ): Ի պատասխան բռնի 
կոլեկտիվացման քաղաքականության՝ գյուղացիների զգալի 
մասը կանխամտածված փչացնում էր բերքը, մորթում 
անասունները և դիմում զինված պայքարի: Դրանց 
հաջորդեցին ստալինյան նոր բռնաճնշումները: 
Կոլեկտիվացումը Հայաստանում հիմնականում ավարտվեց 
1935–37 թթ-ին, իսկ պատերազմի նախօրեին (1941 թ-ի 
հունիս) հանրապետության կոլեկտիվ տնտեսությունների 
թիվը հասավ 1000-ի: 

Բռնաճնշումների հաջորդ ալիքը ծավալվեց 1930-ական 
թվականների 1-ին կեսին՝ գյուղատնտեսության 
կոլեկտիվացման շրջանում: «Կուլակաթափ» արվեցին և 
ՀԽՍՀ-ից արտաքսվեցին մի քանի հազար գյուղացիական 
ընտանիքներ: 1936 թ-ի հուլիսին Թիֆլիսում սպանվեց 
ՀԿ(բ)Կ կենտկոմի առաջին քարտուղար Աղասի Խանջյանը: 
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Ձերբակալվեցին գրողներ, մշակույթի գործիչներ, 
հանրապետության պետական և կուսակցական 
ղեկավարներ, հեղկոմի նախկին անդամներ, 
բռնադատվեցին բազմաթիվ հոգևորականներ: 
Բռնադատվածների ընդհանուր թիվն անցավ 25 հզ-ից. կեսը 
գնդակահարվեց, մնացածները կալանավորվեցին ու 
տեղափոխվեցին տարբեր ճամբարներ: 

Հայ ժողովուրդը ԽՍՀՄ մյուս ժողովուրդների հետ 
մասնակցեց Հայրենական մեծ պատերազմին (1941–45 թթ.): 
Բանակ զորակոչվեց շուրջ 500 հզ. հայ ՀԽՍՀ-ից, 
Ղարաբաղից, Վրաստանից, Ռուսաստանից, Խորհրդային 
Միության հայաբնակ այլ վայրերից: Ռազմի դաշտում էին 
հայկական 76-րդ, 89-րդ (Թամանյան), 390-րդ, 408-րդ, 409-
րդ ազգային զորամիավորումները: ՀԽՍՀ-ի սահմանները 
պաշտպանում էր 261-րդ դիվիզիան:  

Պատերազմի տարիներին հանրապետությունում 
ավելացավ սինթետիկ կաուչուկի, պղնձի, կարբիդի 
արտադրությունը, կառուցվեցին շուրջ 30 
արդյունաբերական նոր ձեռնարկություններ: 
Գյուղացիությունը կատարեց գյուղատնտեսական 
մթերքների արտադրության պետական առաջադրանքները:  

Պատերազմի ավարտին ԽՍՀՄ-ի ղեկավարությունը 
փորձեց Կարսը և Արդահանը վերադարձնել ՀԽՍՀ-ին, 
սակայն, հանդիպելով դաշնակից պետությունների 
դիմադրությանը, ձեռնպահ մնաց: 

Հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ որոշ չափով 
թուլացավ խորհրդային ամբողջատիրական համակարգի 
գաղափարական «աքցանը»: Սակայն հիտլերյան 
համակենտրոնացման ճամբարներից փրկված խորհրդային 
տասնյակհազարավոր ռազմագերիներ դարձյալ 
ազատազրկվեցին: Ավելին՝ 1949 թ-ի հունիսի 14-ին ՀԽՍՀ-
ից 13 հզ. հայ բռնադատվեց և աքսորվեց: Հազարավոր 
հայեր աքսորվեցին նաև Վրաստանից, Ադրբեջանից և այլ 
հանրապետություններից: Առհասարակ՝ խորհրդային 
իշխանության տարիներին Հայաստանում բռնադատվեց 
շուրջ 42 հզ. մարդ. զգալի մասը գնդակահարվեց: 

Պատերազմի տարիներին Հայ եկեղեցու օգնությունն 
ստանալու ակնկալիքով նրա նկատմամբ մեղմացվեց 
պետական վերաբերմունքը: 1945 թ-ի ապրիլի 19-ին 
Ստալինն ընդունեց կաթողիկոսի տեղապահ Գևորգ 
Չորեքչյանին, իսկ հունիսի 16-ին Սբ Էջմիածնում 
գումարված ազգային-եկեղեցական ժողովը նրան ընտրեց 
Ամենայն հայոց կաթողիկոս (Գևորգ Զ Չորեքչյան):  

1945 թ-ի նոյեմբերին ԽՍՀՄ Նախարարների խորհուրդը 
որոշում ընդունեց սփյուռքահայերի հայրենադարձությունը 
կազմակերպելու մասին: Առաջին քարավանը Բեյրութից 
Հայաստան հասավ 1946 թ-ի հունիսին: 1946–48 թթ-ին 12 
երկրից հայրենադարձվեց շուրջ 90 հզ. հայ: 

Ստալինի մահից (1953 թ.) հետո սկսվեց այսպես կոչված 
«խրուշչովյան ձնհալի» ժամանակաշրջանը (1954–64 թթ.). 
երկրի հասարակական-քաղաքական կյանքում տեղի 
ունեցավ որոշակի ազատականացում: Արդարացվեցին 
(հիմնականում հետմահու) 1930-ական թվականների 
բռնադատվածներից շատերը, վերադարձան 1949 թ-ին 
աքսորված հազարավոր հայ ընտանիքներ: Հայաստանի 
մտավորականությունը հնարավորություն ունեցավ 
արծարծելու Հայ դատի, կորցրած տարածքների 
վերադարձի, ազգի համախմբման և այլ հիմնախնդիրներ: 
Այս նպատակներն էին հետապնդում 1960-ական 
թվականներին Հայաստանում ստեղծված ընդհատակյա՝ 
Ազգային միացյալ կուսակցությունը, Հայ հայրենասերների 
միությունը և այլ կազմակերպություններ: 

1965 թ-ի ապրիլի 24-ին՝ Մեծ եղեռնի 50-րդ տարելիցի 
կապակցությամբ, Երևանում համազգային մեծ ցույց 

կազմակերպվեց, որը ԽՍՀՄ պատմության մեջ առաջին 
տարերային ու զանգվածային ելույթներից էր: ՀԿԿ 
կենտկոմի առաջին քարտուղար Յակով Զարոբյանի (1960–
66 թթ.) աջակցությամբ 1965 թ-ին որոշում ընդունվեց 
Ծիծեռնակաբերդում կառուցել Եղեռնի զոհերին նվիրված 
հուշարձան (բացումը՝ 1967 թ-ին): 1968 թ-ին նշվեց 
Սարդարապատի հերոսամարտի 50-ամյակը, բացվեց 
Սարդարապատի հուշարձան-համալիրը, 1974 թ-ին՝ 
ազգագրության թանգարանը:  

1964 թ-ին ԽՍՀՄ-ում իշխանության եկավ Լեոնիդ 
Բրեժնևը. հաստատվեց բրեժնևյան պահպանողականների 
տիրապետությունը: Աստիճանաբար վերացվեցին 
նշմարվող ազատությունները, կրկին ամրապնդվեց 
վարչահրամայական համակարգը, երկրում սկսվեց 
տեղատվության և լճացման տևական փուլ:  

Հետպատերազմյան առաջին տասնամյակում 
հանրապետությունում կառուցվեցին նոր գործարաններ ու 
ֆաբրիկաներ, էլեկտրակայաններ ու ջրանցքներ, քաղաքներ 
ու ավաններ: Այդ գործում զգալի ավանդ են ունեցել ՀԿԿ 
կենտկոմի առաջին քարտուղարներ Գրիգոր 
Հարությունյանը (պաշտոնավարել է 1937–53 թթ-ի ծանր 
տարիներին) և Սուրեն Թովմասյանը (1953–60 թթ-ին): 
Նախագծվեց Սևան-Հրազդան կասկադը, գործարկվեցին 
Սևանի (1949 թ.), Գյումուշի (այժմ՝ Կարենիս, 1953 թ.) 
ջրէկները, 1960-ական թվականներին Երևանում, 
Հրազդանում, Կիրովականում կառուցվեցին հզոր ջէկեր: 
Երկրի տնտեսական զարգացումը շարունակվեց նաև ՀԿԿ 
կենտկոմի առաջին քարտուղարներ Անտոն Քոչինյանի 
(1966–74 թթ.) և Կարեն Դեմիրճյանի (1974–89 թթ.) օրոք: 
Կառուցվեց Հայկական ատոմակայանը, որի առաջին 
էներգաբլոկը գործարկվեց 1976 թ-ին, իսկ երկրորդը՝ 1979 թ-
ին: Կառուցվեցին Երևանի «Պոլիվինիլացետատ», 
Ալավերդու լեռնաքիմիական գործարանները, Կիրովականի 
ազոտային պարարտանյութերի արտադրամասը և այլն: 
1970-ական թվականներից շրջակա միջավայրի 
պահպանության նկատառումներով կարևորվեց 
համեմատաբար անվտանգ` դեղագործական, կենցաղային 
քիմիայի ձեռնարկությունների զարգացումը: 

Կազմակերպվեց մոլիբդենի, ոսկու, մի շարք 
հազվագյուտ մետաղների արտադրություն: Աստիճանաբար 
ՀԽՍՀ արդյունաբերության առաջատար ճյուղ դարձավ 
մեքենաշինությունը: Ընդլայնվեցին շինանյութերի, թեթև, 
սննդի արդյունաբերության արտադրական 
կարողությունները: Մինչև 1980-ական թվականների վերջը 
հանրապետությունում կառուցվեցին շուրջ 600 մեծ և փոքր 
արդյունաբերական ձեռնարկություններ: Ընդունվեց փոքր 
քաղաքների զարգացման ծրագիր: Կառուցվեցին 
արդյունաբերական նոր կենտրոններ Հրազդանը, 
 Չարենցավանը, Դիլիջանը, Սևանը, Նոր Հաճնը, Աբովյանը 
և այլն: Արդյունաբերական նվաճումները պայմանավորված 
էին նաև գիտության տարբեր ճյուղերի առաջընթացով: 
Հայկական ԽՍՀ-ում ստեղծվեց հզոր գիտական ներուժ: 
Գիտության զարգացումն ապահովում էին 1943 թ-ին 
ստեղծված ՀԽՍՀ գիտությունների ակադեմիան՝ իր 
գիտահետազոտական ինստիտուտներով, ինչպես նաև 
բուհերը: 1960–80-ական թվականներին բարելավվեց 
հանրապետության ճանապարհատրանսպորտային 
համակարգը: Կառուցվեցին Սևան–Շորժա–Զոդ, Մասիս–
Նուռնուս, Իջևան–Հրազդան երկաթուղիները, մի շարք 
ավտոմայրուղիներ, Երևանի մետրոպոլիտենը, 
մայրաքաղաքի «Զվարթնոց», «Էրեբունի», նաև 
Լենինականի օդանավակայանները: Սևանա լճի 
մակարդակը պահպանելու նպատակով 1961 թ-ին սկսվեց 
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48-կմ-անոց Արփա–Սևան ջրատար թունելի կառուցումը, 
որը շահագործման հանձնվեց 1981 թ-ին: 

Հետպատերազմյան շրջանում մեծ ներդրումներ 
կատարվեցին գյուղատնտեսության ոլորտում. 1947– 1965 
թթ-ին ոռոգելի հողատարածություններն ավելացան 48 հզ. 
հա-ով, յուրացվեց 16 հզ. հա ճահճուտ: 1960–80-ական 
թվականներին կառուցվեցին Արզնի–Շամիրամ, Որոտանի, 
Ախուրյանի ջրանցքները, շահագործման հանձնվեցին մի 
շարք ջրհան կայաններ ու ջրամբարներ: Այդուհանդերձ, 
գյուղատնտեսությունը պարբերաբար հայտնվում էր 
ճգնաժամային իրավիճակում:  

1985 թ-ին, հավատալով ԽՄԿԿ կենտկոմի նորընտիր 
գլխավոր քարտուղար Միխայիլ Գորբաչովի 
«վերակառուցման» քաղաքականությանը, ԼՂԻՄ-ի 
հայությունը դարձյալ առաջ քաշեց մարզը ՀԽՍՀ կազմում 
ընդգրկելու հարցը: 1988 թ-ին սկսվեց Ղարաբաղյան 
ազատագրական շարժումը: 

Հանրապետության տնտեսությունն զգալի կորուստ 
կրեց 1988 թ-ի դեկտեմբերի 7-ի Սպիտակի երկրաշարժից. 
ավերվեց հյուսիսային և հյուսիսարևմտյան շրջանների 
արդյունաբերության և բնակելի ֆոնդի 40 %-ը: ԽՍՀՄ 
հանրապետությունները, բազմաթիվ երկրներ, զանազան 
միջազգային կազմակերպություններ և Սփյուռքն զգալի 
օգնություն ցուցաբերեցին երկրաշարժից տուժած 
շրջաններին: 

1990 թ-ի մայիսին Հայկական ԽՍՀ-ում առաջին անգամ 
տեղի ունեցան Գերագույն խորհրդի (ԳԽ) այլընտրանքային 
ընտրություններ, և ժողովրդավարական ուժերի 
հաղթանակով հանրապետությունում ավարտվեց 
խորհրդային հասարակարգի 70-ամյա շրջանը: ԳԽ 
նախագահ ընտրվեց հաղթած՝ «Հայոց համազգային 
շարժում» կազմակերպության վարչության նախագահ Լևոն 
Տեր-Պետրոսյանը: Նույն թվականի օգոստոսի 23-ին ՀԽՍՀ 
ԳԽ-ն ընդունեց Հայաստանի անկախության մասին 
հռչակագիրը: 1991 թ-ի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանում 
անցկացված հանրաքվեով նույն ամսի 23-ին Հայաստանի 
Հանրապետության ԳԽ-ն Հայաստանը հռչակեց անկախ, 
ինքնիշխան պետություն:  

1991 թ-ի սեպտեմբերի 2-ին անկախություն է հռչակել 
նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը:  

Անկախացան նաև միութենական մյուս 
հանրապետությունները, և 1991 թ-ի դեկտեմբերին ԽՍՀՄ-
ը՝ որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ և 
աշխարհաքաղաքական իրողություն, դադարեց գոյություն 
ունենալուց: 

 
Առողջապահություն, զբոսաշրջություն, 

ֆիզիկական կուլտուրա  և սպորտ 
Առողջապահություն: Հայաստանում խորհրդային 

կարգերի հաստատումից հետո պետությունը զանգվածային 
պայքար է ծավալել սուր վարակիչ հիվանդությունների 
(բծավոր տիֆ, բնական ծաղիկ, կարմրուկ, քութեշ) 
կանխարգելման և դրանց պատճառների վերացման 
համար: Իրականացվել են զանգվածային կանխարգելիչ 
միջոցառումներ, կազմակերպվել է պայքար մալարիայի դեմ. 
1963 թ-ին մալարիան վերացել է ընդհանրապես: 

1930-ական թվականներին հիմնվել է Արյան 
փոխներարկման հանրապետական կայանը (1947-ից՝ 
Արյունաբանության և արյան փոխներարկման 
գիտահետազոտական ինստիտուտ):  

Հետպատերազմյան տարիներին հիմնադրվել են մի շարք 
մասնագիտացված ինստիտուտներ, միավորվել են 
ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկներն ու 

հիվանդանոցները, ստեղծվել բուժմիավորումներ: 1951 թ-ին 
կազմակերպվել է Աշխատանքի հիգիենայի և պրոֆեսիոնալ 
հիվանդությունների գիտահետազոտական ինստիտուտը: 
Որպես բուժկանխարգելիչ միջոցառում՝ սկսվել է 
հիվանդների դիսպանսերացումը: Արդյունաբերական 
խոշոր հիմնարկներում ստեղծվել են բժշկասանիտարական 
մասեր: Խոշորացվել են շրջանային կենտրոնական 
հիվանդանոցները, ստեղծվել միջշրջանային 
բաժանմունքներ:  

1983 թ-ին ստեղծվել է ախտորոշիչ կենտրոն, որն 
իրականացրել է ազգաբնակչության համընդհանուր 
դիսպանսերացում: 

1922 թ-ին Երևանում ստեղծվել է կանանց առաջին 
կոնսուլտացիան, 1931 թ-ին՝ Մայրության և մանկության 
պահպանության ինստիտուտը (1937 թ-ից՝ 
Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի 
գիտահետազոտական ինստիտուտ, 1989 թ-ից՝ Մոր և 
մանկան առողջության պահպանման ՀԽՍՀ կենտրոն), 
ընդլայնվել է մանկական բուժհիմնարկների, 
կոնսուլտացիաների, ծննդատների և կաթնախոհանոցների 
ցանցը:  

1940 թ-ից սկսել են գործել մանկական հատուկ 
առողջարաններ: 1988 թ-ին ՀԽՍՀ-ում կային այդպիսի 42 
առողջարան ու հանգստյան տուն: Ստեղծվել են 
սանիտարալուսավորական տներ, Կարմիր խաչի 
կազմակերպություններ: 1956 թ-ից հրատարակվում է 
«Առողջապահություն» հանդեսը:  

Բժշկական կադրեր պատրաստվել են 1921 թ-ին 
հիմնադրված բժշկական դպրոցում, 1922 թ-ից՝ Երևանի 
պետական համալսարանի բժշկական ֆակուլտետում (1930 
թ-ից՝ Երևանի բժշկական ինստիտուտ, 1995-ից՝ Երևանի 
պետական բժշկական համալսարան), վերապատրաստվել 
1961 թ-ին ստեղծված Բժիշկների կատարելագործման 
ինստիտուտում (1997-ից՝ Առողջապահության ազգային 
ինստիտուտ): 

Զբոսաշրջությունը ՀԽՍՀ-ում սկսել է զարգանալ 1930-
ական թվականներից: 1932 թ-ին հիմնվել է «Ինտուրիստ» 
համամիութենական բաժնետիրական ընկերության 
Երևանի գործակալությունը: 1936 թ-ից զբոսաշրջությունը 
ղեկավարել է Հայաստանի արհեստակցական 
միությունների խորհուրդը: 1952 թ-ին կազմակերպվել են 
Երևանի տուրիստական էքսկուրսիոն և Թումանյան ավանի 
տուրիստական բազաները, ստեղծվել «Երևան» (1952 թ.) և 
«Հայաստան» (1953 թ.) տուրիստական երթուղիները: 

1954 թ-ին հանրապետությունն ընդգրկվել է 
համամիութենական տուրիստական երթուղիներում, 
ճանապարհորդությունների և էքսկուրսիաների բյուրոներ 
են բացվել Երևանում (1962 թ.), Լենինականում (1964 թ), 
Կիրովականում (1966 թ.): 

1963 թ-ին կազմակերպվել են «Արմենիա» 
տուրիստական առաջին գնացքը և նավով 
ուղևորություններ Վոլգա գետով, 1968 թ-ին՝ առաջին 
անգամ՝ Սև ծովով: 1970 թ-ից ինքնաթիռով տուրիստական 
ուղևորություններ են կազմակերպվել Մոսկվա, Լենինգրադ, 
Ռիգա և այլ քաղաքներ: 

1970–80-ական թվականներին զբոսաշրջիկների համար 
շահագործման են հանձնվել մի շարք հյուրանոցներ, 
ստեղծվել են ճանապարհորդությունների և 
էքսկուրսիաների բյուրոներ, 1972 թ-ին՝ ՀԼԿԵՄ ԿԿ 
«Սպուտնիկ» միջազգային երիտասարդական 
տուրիստական կազմակերպությունը: 

 
Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի տարածմանը երկրում 

մեծապես նպաստել են 1921 թ-ին Երևանում, 
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Ալեքսանդրապոլում, ապա նաև այլ բնակավայրերում 
ստեղծված մարզական խմբակներն ու պատանի 
կոմունարների կազմակերպությունները:  

1926 թ-ի օգոստոսին Երևանում տեղի է ունեցել 
համահայաստանյան առաջին սպարտակիադան: 1928 թ-ին 
40 հայ մարզիկներ մասնակցել են համամիութենական 
առաջին սպարտակիադային (Մոսկվա): Ծանրամարտի 
1937 թ-ի ԽՍՀՄ առաջնությունում հայ մարզիկները 
սահմանել են հանրապետական 16 ռեկորդ: Ֆիզիկական 
դաստիարակության համակարգը հետագայում զարգացել է 
1931 թ-ին ընդունված ՊԱՊ համալիրի դրույթներով:  

1986 թ-ին Հայաստանում գործել են 8 կամավոր 
մարզական ընկերություններ՝ «Աշխատանք», «Սևան», 
«Դինամո», «Սպարտակ», «Բուրեվեստնիկ», 
«Աշխատանքային ռեզերվներ», «Զենիթ» և «Լոկոմոտիվ»: 

Ֆիզկուլտուրայի բնագավառի կադրեր են պատրաստել 
Երևանի ֆիզկուլտուրայի տեխնիկումը (1931 թ.) և 
ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտը (1945 թ.), 
Լենինականի Միքայել Նալբանդյանի անվան 
մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզդաստիարակության 
ամբիոնը (1947 թ.): 

Մարզական բաժանմունքներ, խմբեր ու ակումբներ են 
ստեղծվել ԴՕՍԱԱՖ-ի սկզբնական 
կազմակերպություններին, արտադրական խոշոր 
ձեռնարկություններին կից: 1971 թ-ին շահագործման է 
հանձնվել «Հրազդան» կենտրոնական մարզադաշտը, 1984 
թ-ին՝ Ծիծեռնակաբերդի մարզահամերգային համալիրը: 

ՀԽՍՀ-ում անցկացվել են մարզական խոշոր 
միջոցառումներ՝ հանրապետական սպարտակիադաներ (4 
տարին՝ մեկ), երիտասարդական և ուսանողական խաղեր, 
պրոֆտեխկրթության համակարգի սովորողների, 
դպրոցականների սպարտակիադաներ, մարզական 
ընկերությունների համալիր մրցումներ, 
մանկապատանեկան զանգվածային ու ռազմամարզական 
խաղեր: 

Հայ մարզիկները հաջողությամբ հանդես են եկել 
համամիութենական և միջազգային մրցասպարեզներում: 
Հանրապետության 25 մարզիկներ ԽՍՀՄ օլիմպիական 
հավաքականի կազմում մասնակցել են 1952–88 թթ-ի 
օլիմպիական խաղերին և նվաճել 11 ոսկե, 10 արծաթե ու 7 
բրոնզե մեդալներ: Օլիմպիական չեմպիոններ են դարձել 
մարմնամարզիկներ Հրանտ Շահինյանը, Ալբերտ 
Ազարյանը, Էդուարդ Ազարյանը, բռնցքամարտիկ 
Վլադիմիր Ենգիբարյանը, ծանրամարտիկներ Յուրի 
Վարդանյանը, Օգսեն Միրզոյանը, Իսրայել Միլիտոսյանը, 
սկավառականետորդ Ֆաինա Մելնիկը, հնգամարտիկ Իգոր 
Նովիկովը, ըմբիշ Լևոն Ջուլֆալակյանը, հրաձիգ Հրաչյա 
Պետիկյանը:  

Աշխարհի (նաև Եվրոպայի) չեմպիոններ են դարձել 
բռնցքամարտիկներ Դավիթ Թորոսյանը, Իսրայել 
Հակոբկոխյանը, ըմբիշներ Նորայր Մուշեղյանը, Բենուր 
Փաշայանը, սամբիստներ Գառնիկ Հովհաննիսյանը, 
Գուրգեն Թութխալյանը, մարմնամարզիկ Արթուր 
Հակոբյանը և ուրիշներ, հրաձիգ Զինաիդա Սիմոնյանը, 
շախմատիստ Ռաֆայել Վահանյանը և ուրիշներ:  

Եվրոպայի չեմպիոններ են եղել ըմբիշ Արշակ Սանոյանը, 
ջրացատկորդ Դավիթ Համբարձումյանը, 
բռնցքամարտիկներ Վլադիմիր Ենգիբարյանը, Սամսոն 
Խաչատրյանը, բասկետբոլիստներ Վիտալի Զաստուխովը, 
Արմենակ Ալաջաջյանը, հեռացատկորդներ Իգոր Տեր-
Հովհաննիսյանը, Ռոբերտ Էմմիյանը, սուզալողորդ Շավարշ 
Քոչարյանը, ծանրամարտիկ Վարդան Միլիտոսյանը:  

1950-ից հայ մարզիկները մասնակցել են սեղանի թենիսի 
համամիութենական մրցաշարերին. առավել հայտնի են 

Ռիտա Պողոսյանը, Էլմիրա Անտոնյանը, Անիտա 
Զախարյանը, Գեղամ Վարդանյանը և ուրիշներ: 

 
1966 և 1969 թթ-ին Տիգրան Պետրոսյանը դարձել է 

շախմատի աշխարհի չեմպիոն, 1973 թ-ին Երևանի 
«Արարատ» ֆուտբոլի թիմը՝ ԽՍՀՄ չեմպիոն և 
գավաթակիր, 1975 թ-ին՝ գավաթակիր, 1971 և 1976 թթ-ին՝ 
արծաթե մեդալակիր:  

1976 թ-ից Երևանում պարբերաբար անցկացվում են 
շախմատի միջազգային մրցաշարեր (1984-ից՝ Տիգրան 
Պետրոսյանի անվան): 

ՀԽՍՀ-ում հրատարակվել են «Հայաստանի 
ֆիզկուլտուրնիկ» երկօրյա թերթը (1956 թ., 1990 թ-ից՝ 
«Մարզական Հայաստան») և «Շախմատային Հայաստան» 
ամենամսյա հանդեսը (1972 թ-ից):  

Կրթություն և գիտություն 
Խորհրդային իշխանության առաջին տարիներին 

ազգայնացվել են դպրոցները, տպարանները, փակվել են 
մշակութալուսավորական հաստատությունները, թերթերը. 
ստեղծվել է պետական միացյալ հրատարակչական 
համակարգ: 

Առաջին 2 տասնամյակներում գործել են 
անգրագիտության վերացման խմբակներ, բացվել 
տարրական դպրոցներ, իսկ 1930-ական թվականներից 
պարտադիր է դարձել համընդհանուր տարրական, ապա՝ 7-
ամյա, իսկ 1960-ական թվականների կեսերին՝ 
համընդհանուր միջնակարգ կրթությունը: 

1920–90 թթ-ին ՀԽՍՀ բոլոր բնակավայրերում 
կառուցվել են դպրոցներ:  

1920–30-ական թվականներին ձևավորվել է նաև 
բարձրագույն կրթության համակարգը, որը հիմնական 
գծերով պահպանվում է մինչև օրս: 

1921 թ-ին վերսկսվել է Երևանի համալսարանի 
գործունեությունը, որի առաջին ֆակուլտետների հիման 
վրա հետագայում կազմավորվել են պոլիտեխնիկական 
(այժմ՝ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 
համալսարան), բժշկական, գյուղատնտեսական (այժմ՝ 
ագրարային) և մանկավարժական ինստիտուտները 
(համալսարաններ): Ավելի վաղ բացվել էին նաև 
կոնսերվատորիան և անասնաբուծական-
անասնաբուժական ինստիտուտը: 

1921 թ-ին Էջմիածնում ստեղծվել է Կուլտուր-
պատմական ինստիտուտը, որը 1925 թ-ին վերածվել է 
Գիտության և արվեստի ինստիտուտի, որտեղ ներգրավվել 
են տարբեր ոլորտների ճանաչված գիտնականներ, 
մշակույթի գործիչներ, արվեստագետներ. մեծ մասին 
Հայաստան է հրավիրել Ալեքսանդր Մյասնիկյանը:  

Սկզբնական շրջանում ուսումնասիրություններն ունեին 
հիմնականում պատմահասարակական ուղղվածություն, 
իսկ 1920-ական թվականների վերջերին զարգացել են նաև 
քիմիան, հիդրոտեխնիկան, կիրառական երկրաբանությունը 
և այլ ոլորտներ:  

1935 թ-ին ստեղծվել է ԽՍՀՄ ԳԱ-ի հայկական 
մասնաճյուղը (ռուսերեն՝ ԱրմՖԱՆ), որի հիման վրա 1943 
թ-ին ստեղծվել է ՀԽՍՀ ԳԱ-ն: Գիտական 
հետազոտություններ են արվել ճյուղային 
ինստիտուտներում (հայտնի են Վիկտոր Համբարձումյանի 
անվան Բյուրականի աստղադիտարանը, Ռադիոֆիզիկայի 
և էլեկտրոնիկայի, Արմենակ Մնջոյանի անվան նուրբ 
օրգանական քիմիայի, Լևոն Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի, 
Սերգեյ Մերգելյանի անվան Երևանի մաթեմատիկական 
մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտները և 
այլն) և բուհերի ամբիոններում:  
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Լույս Ամսագիր 

Գրատպություն և մշակութալուսավորական 
հիմնարկներ 

Մամուլ: Խորհրդային կարգերի հաստատման առաջին 
իսկ օրերից ՀԽՍՀ-ում սահմանվել է պարբերական մամուլի 
խստագույն գրաքննություն. մամուլը վերածվել է 
կոմունիստական կուսակցության խոսափողի, փակվել են 
անցյալի բոլոր թերթերն ու հանդեսները: Գլխավոր 
պարբերականներն էին Հայաստանի կոմկուսի կենտկոմի և 
գավառական ու շրջանային կոմիտեների 
պաշտոնաթերթերն ու հանդեսները («Կոմունիստ», 
«Խորհրդային Հայաստան», «Լենինյան ուղիով», 
«Բանվորական Երևան» և այլն): Կուսակցական մամուլից 
բացի՝ լույս են տեսել նաև երիտասարդական և 
մանկապատանեկան («Ավանգարդ», «Պիոներ կանչ», 
«Ծիծեռնակ»), ժողկրթության բնագավառի («Սովետական 
մանկավարժ», «Սովետական դպրոց»), գրական-
մշակութային («Մուրճ», «Նորք», «Նոր ակոս», «Գրական 
սերունդ», «Գարուն», «Սովետական արվեստ», «Գրական 
թերթ»), մարզական  («Հայաստանի ֆիզկուլտուրնիկ») և 
երգիծական («Ոզնի») թերթեր ու հանդեսներ: Գիտական 
հոդվածները հրատարակվել են Մատենադարանի, ԳԱ-ի, 
ԵՊՀ-ի և մյուս բուհերի գիտական հանդեսներում ու 
ճյուղային տեղեկագրերում: «Հայրենիքի ձայն» թերթը և 
«Սովետական Հայաստան» ամսագիրն արտացոլել են 
Հայրենիք–Սփյուռք կապերը: 

 Ռադիո և հեռուստատեսություն: Հայկական ռադիոյի 
առաջին փորձնական հաղորդումը հեռարձակվել է 1926 թ-ի 
սեպտեմբերի 1-ին, պաշտոնական թողարկումները՝ 
նոյեմբերի 7-ից: 1929 թ-ին ստեղծվել է 
ռադիոհաղորդումների հանրապետական կառույցը, որի 
ղեկավարությունը 1931 թ-ին հանձնվել է ՀԽՍՀ 
ռադիոհաղորդումների կոմիտեին:  

1930 թ-ի մարտին գործարկվել են Քանաքեռի 
ռադիոկայանը և Լենինականի ու 11 շրջկենտրոնների 
քաղաքային ռադիոհանգույցները: 1953 թ-ին Մհուբի (այժմ՝ 
Բալահովիտ՝ Աբովյանի ենթաշրջանում) ռադիոկայանի նոր 
համալիրի շահագործման շնորհիվ կայուն ռադիոկապ է 
ապահովվել տարածաշրջանի երկրների հետ: 1962 թ-ին 
ՀԽՍՀ բոլոր բնակավայրերը ռադիոֆիկացված էին: 1963 թ-
ին գործարկվել են Պուշկինի լեռնանցքի, Սեմյոնովկայի, 
Նորատուսի գերհզոր հեռարձակիչ կայանները:  

Առաջին հեռուստահաղորդումը հեռարձակվել է 1956 թ-
ին, իսկ 1957 թ-ին պաշտոնապես բացվել է 
հեռուստաստուդիան: 1971 թ-ից հեռուստահաղորդումները 
հեռարձակվել են հեռուստակենտրոնի նոր շենքից, 
ստեղծվել են տեսագրությունների, գունավոր 
հաղորդումների հնարավորություններ, 1972 թ-ին Երևան–
Ռուսթավի նոր ռադիոռելեային գծի գործարկմամբ 
հնարավոր է դարձել Երևանից հաղորդումներ հեռարձակել 
Մոսկվա` Կենտրոնական հեռուստատեսությամբ 
ցուցադրելու համար: 1977–78 թթ-ին կապի «Օրբիտա» 
տիեզերակայանի և հեռուստատեսային նոր աշտարակի 
գործարկումով բարելավվել է 
հեռուստառադիոհաղորդումների լսելիության որակը:  

 
Գիրք և տպագրություն: Հայկական տպագրության 

խորհրդային շրջանի կարևոր իրադարձություններից էր 
1921 թ-ին Երևանում Հայպետհրատի ստեղծումը, որտեղ 
հայերեն և այլ լեզուներով հրատարակվել է բազմաբնույթ 
գրականություն: Հիմնվել են նաև այլ 
հրատարակչություններ՝ ԵՊՀ-ի, ՀԽՍՀ ԳԱ-ի, «Լույս», 
«Գիտելիք» ընկերության, Հայկական հանրագիտարանի 
գլխավոր խմբագրությունը և այլն: Չնայած այս շրջանում 
գրքերը ենթարկվել են խիստ գրաքննության, 

այդուհանդերձ, ստեղծվել է բարձրարժեք տպագիր 
գրաֆոնդ, տպագրվել են հայ և համաշխարհային 
(թարգմանաբար) դասականների բազմահատոր ու 
հատընտիր երկեր, ժամանակակից հեղինակների 
ստեղծագործություններ, մանկական պատկերազարդ 
գրքեր, գիտական և գրաքննադատական 
աշխատություններ, «Հայկական սովետական 
հանրագիտարանը» (13 հատոր), բազմաթիվ այլ 
արժեքավոր հրատարակություններ՝ մեծ 
տպաքանակներով:  

Հայերեն գրքեր են տպագրվել նաև Մոսկվայում, 
Խարկովում, Թբիլիսիում, Բաքվում և ԽՍՀՄ այլ 
քաղաքներում, սփյուռքահայ գաղթավայրերում: 

Մշակութալուսավորական հիմնարկներ: Երկրում 
առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել մշակութային-
լուսավորական հիմնարկների՝ գրադարանների, 
թանգարանների, ակումբների և հանգստի գոտիների 
ստեղծմանը: 

Խորհրդային առաջին տարիներից գրադարանները 
դարձել են պետական. ժամանակի ընթացքում ստեղծվել են 
ուսումնական, գիտատեխնիկական, արհմիութենական և 
հանրային բազմաթիվ գրադարաններ:  

1921 թ-ից սկսվել են նաև թանգարանային արժեքների 
հավաքումը, պահպանումն ու հաշվառումը, 
թանգարանային գիտահետազոտական աշխատանքների, 
էքսկուրսիաների և դասախոսությունների 
կազմակերպումը:  

1922 թ-ից Հայաստանում բացվել են առաջին 
ակումբային հիմնարկները, որտեղ ձևավորվել ու գործել են 
քաղաքական, գրական-գեղարվեստական, կերպարվեստի, 
թատերական, մարզական և այլ խմբակներ: 

Ստեղծվել է զբոսայգիների լայն ցանց, բացվել են 
հանգստի և սննդի տաղավարներ, կազմակերպվել են 
տոնահանդեսներ, պարահանդեսներ և այլ միջոցառումներ: 

 
Լեզու և գրականություն 
Լեզու: Ժամանակակից արևելահայերենը խորհրդային 

տարիներին դարձել է պետական լեզու և ստացել հետագա 
զարգացման, մշակման ու նորմավորման լայն 
հնարավորություններ: Զարգացել են հայոց լեզվի 
գործառնությունները և գիտատեխնիկական, 
տերմինաբանական շրջանակները, մեծացել է գրական լեզվի 
ազդեցությունը բարբառների ու խոսակցական լեզվի վրա, 
հարստացել է բառապաշարը՝ բառաստեղծման, 
թարգմանությունների և փոխառությունների շնորհիվ:  

1922 թ-ին գործածությունից հանվել է դասական կամ 
մեսրոպյան ուղղագրությունը, և պաշտոնապես ընդունվել է 
հայերենի նոր ուղղագրությունը, որը մշակել է Մանուկ 
Աբեղյանը: 1940 թ-ին կատարվել են ուղղագրական 
մասնակի փոփոխություններ:  

1970-ական թվականների կեսերին ԽՍՀՄ-ում 
ծավալվող ռուսականացման քաղաքականության 
հետևանքով Հայաստանում վտանգվել է հայերենի՝ որպես 
պետական լեզվի, կարգավիճակը: Սակայն հասարակական 
լայն շրջանակների ճնշմամբ 1978 թ-ի ՀԽՍՀ նոր 
Սահմանադրությամբ հայերենը դարձյալ հռչակվել է 
հանրապետության պաշտոնական լեզու:  

Հայերենի պատմության, համեմատական 
քերականության, բարբառագիտության, ժամանակակից 
հայոց լեզվի հնչյունական համակարգի, խոսքի մշակույթի 
ու տերմինաբանության վերաբերյալ 
ուսումնասիրություններ են արվել ԳԱ Լեզվի 
ինստիտուտում (ստեղծվել է 1943 թ-ին), ԵՊՀ-ում և 
մանկավարժական ինստիտուտում: 
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Գրականություն: Գեղարվեստական գրականության 
նոր դիմագծի ձևավորումը խորհրդային տարիների հոգևոր 
կյանքի ամենակարևոր խնդիրներից էր:  

Խորհրդային կարգեր հաստատվելուց հետո ՀԽՍՀ-ում 
սկսվել է պրոլետարական գրական շարժումը, որի ցայտուն 
դրսևորումը 1922 թ-ին հրապարակված «Երեքի 
դեկլարացիան» էր: Նույն թվականի դեկտեմբերին հիմնվել է 
Հայաստանի պրոլետարական գրողների ասոցիացիան 
(միավորում), որը, ղեկավարվելով «գրականության 
կուսակցականության» սկզբունքով, անդամագրում էր 
միայն բանվորական միջավայրից ելած գրողներին: Ինչպես 
պրոլետկուլտականներն ու ֆուտուրիստները 
(ապագայապաշտներ), այնպես էլ «Երեքի դեկլարացիայի» 
շուրջ համախմբված գրողները մերժում էին անցյալի 
գրական-գեղարվեստական ժառանգությունը: 1920-ական 
թվականների վերջերին և 1930-ականների սկզբներին 
գրական այդ խմբակցությունները միավորվեցին, և 1934 թ-
ին ստեղծվեց Հայաստանի գրողների միությունը:  

Հայ գրողներին առաջադրվեցին «նոր հասարակական-
բարոյահոգեբանական» գեղարվեստական գրականության 
ստեղծման խնդիրներ: Գերիշխում էին Խորհրդային 
Հայաստանին, երկրի արդյունաբերությանը և 
կոլտնտեսային շարժմանը նվիրված 
ստեղծագործությունները:  

Պրոլետարական գրողներն առաջնորդվում էին 
դասակարգային պայքարի, հայրենիքի պատմական 
անցյալի ուրացման, ազգային առանձնահատկությունների 
անտեսման ապազգային գաղափարներով: Նրանք 
սիրերգությունը համարեցին անհատապաշտություն, 
հայրենասիրությունը՝ ազգայնամոլություն, պատմության 
վերհուշը՝ անցյալի իդեալականացում: Այսպիսի ծանր 
պայմաններում են ստեղծագործել նաև ազգային ընդգծված 
նկարագիր ունեցող գրողներ Եղիշե Չարենցը, Ակսել 
Բակունցը, Գուրգեն Մահարին, Մկրտիչ Արմենը, Վահան 
Թոթովենցը, Զապել Եսայանը, Վաղարշակ Նորենցը, Լեռ 
Կամսարը և ուրիշներ, որոնք 1937 թ-ին անհիմն 
զրպարտությունների պատճառով աքսորվել են կամ 
գնդակահարվել:  

Հետագա տարիներին հայ գրականությունը զարգացել է 
այսպես կոչված սոցիալիստական ռեալիզմի սկզբունքներով: 
Խորհրդային գրականության ելակետը կյանքի 
սոցիալիստական վերափոխման իդեալն էր, ըստ որի՝ 
սոցիալիստական իրականությունը և մարդկային 
հարաբերությունները դիտարկվում էին հեղափոխական 
զարգացման մեջ:  

1960–70-ական թվականներին գրական մթնոլորտը 
փոքր-ինչ մեղմացել է: Հովհաննես Շիրազը, Պարույր 
Սևակը, Համո Սահյանը, Սիլվա Կապուտիկյանը, Խաչիկ 
Դաշտենցը, Հրանտ Մաթևոսյանը, Մուշեղ Գալշոյանը և 
ուրիշներ խորհրդային գաղափարական գրաքննության 
պայմաններում կարողացել են ստեղծել խորապես ազգային 
մտածողությամբ ու հոգեբանությամբ հագեցած 
գրականություն: Թեպետ սոցիալիստական ռեալիզմը 
կաշկանդում էր գրականության զարգացումը, բայց և 
այնպես խորհրդային տարիներին ստեղծվել են 
համաշխարհային նշանակության այնպիսի արժեքներ, 
ինչպիսիք են Ե. Չարենցի, Ա. Բակունցի, Հ. Շիրազի, Պ. 
Սևակի, Հ. Սահյանի, Հ. Մաթևոսյանի և ուրիշների 
ստեղծագործությունները:  

Հայ բանահյուսության, հին և միջնադարյան, նոր և 
նորագույն ու սփյուռքահայ գրականությունների 
ուսումնասիրման, բնագրագիտական, գրականագիտական, 
գրական տեսական աշխատանքներ են կատարվել ՀԽՍՀ 

ԳԱ Գրականության ինստիտուտում (ստեղծվել է 1938 թ-
ին), ԵՊՀ-ում և Մանկավարժական ինստիտուտում:  

 
Արվեստ, ճարտարապետություն և 

քաղաքաշինություն 
Կերպարվեստ: 1920–30 թթ-ին երկրում հիմնադրվել են 

գեղարվեստական միավորումներ ու 
կազմակերպություններ, որոնք պետք է նպաստեին 
աշխատավորների և խորհրդային մարդկանց երջանիկ 
կյանքն արտացոլող կտավների ու քանդակների 
ստեղծմանը:  

Քաղաքներում ու գյուղերում կանգնեցվում էին 
հեղափոխության առաջնորդ Վլադիմիր Իլյիչ Լենինի 
արձանները: Սկզբնավորվել է «արդյունաբերական» ժանրը՝ 
վերակառուցվող երկրի հաջողությունները պատկերելու 
համար (Գաբրիել Գյուրջյան, «Շիրակի ջրանցքի 
ամբարտակի կառուցումը», 1926 թ., Փանոս Թերլեմեզյան, 
«Ղափան. պղնձաձուլական գործարան», 1929 թ., և այլն):  

1950-ական թվականներին թեմատիկան դարձել է 
բազմազան. ստեղծվել են «Սասունցի Դավիթ» (1959 թ., 
քանդակագործ՝ Երվանդ Քոչար), «Միքայել Նալբանդյան» 
(1966 թ., քանդակագործ՝ Նիկողոս Նիկողոսյան) 
արձանները, «Անի» (1967 թ., նկարիչ՝ Հենրիկ Սիրավյան) 
կտավը և այլ գործեր: 1953 թ-ից (Իոսիֆ Ստալինի մահից 
հետո) Հայաստանում զարթոնք է ապրել վերածնության 
ոգին, հատկապես 1960-ական թվականներից ծաղկել է 
կերպարվեստը,  ձևավորվել է այսպես կոչված «կոշտ» ոճը, 
որի հետևորդները (Հակոբ Հակոբյան, Մինաս Ավետիսյան 
և ուրիշներ) քննադատում էին արվեստի ազատ 
զարգացման խոչընդոտները: 

Հայ արվեստագետները, որոշակիորեն զերծ մնալով 
սոցիալիստական ռեալիզմի ազդեցությունից, ստեղծել են 
համաշխարհային նշանակության գործեր: Հայ 
գեղանկարչության նոր դպրոցի ձևավորմանն ու 
կերպարվեստի զարգացմանը նպաստել են նկարիչներ 
Մարտիրոս Սարյանը, Ստեփան Աղաջանյանը, Գ. 
Գյուրջյանը, Հակոբ Կոջոյանը, Սեդրակ Առաքելյանը, 
Գրիգոր Խանջյանը, Մ. Ավետիսյանը, քանդակագործներ Ե. 
Քոչարը, Խորեն Տեր-Հարությանը, Հակոբ Գյուրջյանը, Արա 
Սարգսյանը, Արա Հարությունյանը, Արտաշես Հովսեփյանը 
և ուրիշներ, ինչպես նաև սփյուռքահայ մի շարք նկարիչներ 
ու քանդակագործներ: 

Թատրոն: Խորհրդահայ թատրոնի պատմությունն 
սկսվում է 1918 թ-ից, երբ Պյատիգորսկում (Ռուսաստան), 
Օվի Սևումյանի նախաձեռնությամբ, ԽՍՀՄ 
Ազգությունների կոմիտեն կազմակերպել է հայկական 
առաջին պետական դրամատիկական թատրոնը: 1919 թ-ին 
ՌԽՖՍՀ Ժողկոմխորհի որոշմամբ Մոսկվայում հիմնադրվել 
է Հայկական դրամատիկական ստուդիան (ղեկավար՝ 
ռեժիսոր Սուրեն Խաչատրյան), իսկ 1920 թ-ին Դոնի 
Նախիջևանում՝ Ալեքսանդր Աբելյանի նախաձեռնությամբ՝ 
Հայկական դրամատիկական թատրոնը, որոնք դարձել են 
ազգային թատրոնի նախահիմքը:  

Խորհրդային թատրոնն առաջին հերթին դիտարկվել է 
որպես սոցիալիստական հեղափոխության նվաճումների 
քարոզչության, մարքս-լենինյան տեսադրույթների 
տարածման, աշխատավորության գեղագիտական 
հայացքների ձևավորման հզոր լծակ: «Ձևով՝ ազգային, 
բովանդակությամբ՝ սոցիալիստական» մշակույթի ու 
գրականության հիմնադրույթը, որը պետության գլխավոր 
գաղափարախոսական արժեքներից էր, արտացոլվել է նաև 
թատրոնում: Չնայած գերիշխող սոցիալիստական ռեալիզմի 
մեթոդին՝ 1920–91 թթ-ին հայ թատերարվեստն ունեցել է 
նաև կարևոր ձեռքբերումներ: Խորհրդային շրջանի 
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թատրոնի տեսական հիմքը Կոնստանտին Ստանիսլավսկու 
թատերական բարենորոգումներն էին, որոնք նպաստել են 
ազգային թատերարվեստի զարգացմանը: 

Գլխավոր ձեռքբերումը պետական-խաղացանկային 
թատրոնների համակարգի ստեղծումն էր, որի շնորհիվ 
զարգացել են ազգային ռեժիսորական և դերասանական 
արվեստները, ձևավորվել է անսամբլային թատրոնի 
գաղափարը, մշակվել և կենսագործվել են գեղարվեստական 
բազմաթիվ ծրագրեր: Արտասահմանյան թատերական 
նորարարություններն արտացոլվել են հայկական 
թատրոնում և նպաստել խաղացանկային ճշգրիտ ու 
բազմակողմանի քաղաքականության ձևավորմանը: ՀԽՍՀ-
ում ստեղծվել են Երևանի Գաբրիել Սունդուկյանի անվան 
(1921 թ.), Պատանի հանդիսատեսի (1929 թ.), Մաքսիմ 
Գորկու անվան բանվորական (1931 թ.), Ալեքսանդր 
Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի (1932 թ.), 
Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային (1935 թ.), 
Կոնստանտին Ստանիսլավսկու անվան ռուսական (1937 
թ.), Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի 
(1942 թ.), Հրաչյա Ղափլանյանի անվան դրամատիկական 
(1968 թ.), Կամերային (1979 թ.), Երիտասարդական-
փորձարարական (1979 թ.), Մնջախաղի (1979 թ.) և այլ 
թատրոններ:  

Թատերական կյանքը զարգանում էր նաև 
մայրաքաղաքից դուրս. 1951 թ-ին ՀԽՍՀ-ում գործում էին 
28 շրջանային թատրոններ: Հայաստանում ստեղծվել են 
նաև ազգային փոքրամասնությունների (1928–89 թթ-ին՝ 
Երևանի Ջաբար Ջաբարլու անվան ադրբեջանական, 1937–
47 թթ-ին` Հայաստանի քրդական պետական) թատրոններ:  

Ազգային թատրոնի առաջընթացը պայմանավորվել է 
Վահրամ Փափազյանի, Հրաչյա Ներսիսյանի, Ավետ 
Ավետիսյանի, Գուրգեն Ջանիբեկյանի, Դավիթ Մալյանի, 
Լևոն Զոհրաբյանի, Ցոլակ Ամերիկյանի, Արուս Ոսկանյանի, 
Հասմիկի, Օլգա Գուլազյանի, Վաղարշ Վաղարշյանի, Արուս 
Ասրյանի, Մետաքսյա Սիմոնյանի, Բաբկեն Ներսիսյանի, 
Խորեն Աբրահամյանի, Մհեր Մկրտչյանի, Վարդուհի 
Վարդերեսյանի, Սոս Սարգսյանի` դերասանական, Արմեն 
Գուլակյանի, Արշակ Բուրջալյանի, Լևոն Քալանթարի, 
Վարդան Աճեմյանի, Հրաչյա Ղափլանյանի, Վահե 
Շահվերդյանի և ուրիշների ռեժիսորական 
վարպետությամբ: 

Թատերարվեստին զուգահեռ զարգացել է նաև 
կրկեսային արվեստը՝ իր լավագույն ավանդույթներով: 1956 
թ-ին ստեղծվել է Հայկական կրկեսի կոլեկտիվը, որի 
նպատակն ազգային ինքնատիպ կրկես ստեղծելն էր: Այդ 
բնագավառում իրենց զգալի ավանդն ունեն Վարդանովների 
ընտանիքը, Վաղարշակ Արզումանյանը, Լևոն 
Հայկազունին, Ելենա Ավանեսովան, Նազի Շիրայը, 
Ստեփան Իսահակյանը, Հմայակ Խազխազյանը, Լեոնիդ 
Ենգիբարյանը, Սոս Պետրոսյանը և ուրիշներ: 

 
Կինո: Ունենալով հանդիսատեսի լայն լսարան՝ կինոն 

առանձնահատուկ դեր է ունեցել խորհրդային 
գաղափարախոսական համակարգում, որի հիմնական 
մեթոդը սոցիալիստական ռեալիզմն էր: 1923 թ-ին 
լուսժողկոմատի համակարգում ստեղծվել է 
Պետֆոտոկինոն: 

Խորհրդահայ առաջին կինոնկարը «Խորհրդային 
Հայաստան» (1924 թ.) փաստագրական ֆիլմն է: 1925 թ-ին 
Հայաստան է հրավիրվել կինոռեժիսոր Համո 
Բեկնազարյանը, որը մշակել է ազգային ուրույն 
կինոմտածողություն: Հայկինոյի առաջին գեղարվեստական 
ֆիլմը Բեկնազարյանի «Նամուսն» է (1925 թ.): Ազգային 
կինոն նախ հաջողության է հասել կատակերգության 

ժանրում («Շոր և Շորշոր», 1926 թ., «Մեքսիկական 
դիվանագետներ», 1931 թ., «Կիկոս», 1931 թ., և այլն):  

1935 թ-ին Բեկնազարյանն ստեղծել է առաջին հնչուն՝ 
«Պեպո» ֆիլմը, ապա` «Զանգեզուրը» (1938 թ.), որն 
ազգային պատմության սուբյեկտիվ արտացոլումն է: 
Նկարահանվել են նաև «Կարո» (1937 թ., ռեժիսոր՝ 
Արտաշես Հայ-Արտյան), «Լեռնային արշավ» (1939 թ., 
ռեժիսոր՝ Ստեփան Կևորկով), «Սևանի ձկնորսները» (1939 
թ., ռեժիսոր՝ Ամասի Մարտիրոսյան), «Լեռնային հեղեղ» 
(1939 թ., ռեժիսոր՝ Պատվական Բարխուդարյան), «Անձամբ 
ճանաչում եմ» (1958 թ., ռեժիսորներ՝ Ս. Կևորկով և Էրազմ 
Մելիք-Քարամյան) և այլ ֆիլմեր, որտեղ շեշտադրված են 
ժողովրդի հեղափոխական պայքարն ու հաղթանակի 
գաղափարը: 

Բեկումնային էր Ֆրունզե Դովլաթյանի «Բարև, ես եմ» 
(1965 թ.) ֆիլմը, որով սկզբնավորվել է հայկական կինոյի նոր 
ժամանակաշրջանը: Հետագա տարիներին նա նկարահանել 
է «Երևանյան օրերի խրոնիկա» (1972 թ.), «Երկունք» (1976 
թ.), «Մենավոր ընկուզենի» (1986 թ.) կինոնկարները:  

Նկարահանվել են «Եռանկյունի» (1967 թ.), «Մենք ենք, 
մեր սարերը» (1969 թ.), «Նահապետ» (1977 թ.), «Կտոր մը 
երկինք» (1980 թ., չորսն էլ՝ ռեժիսոր՝ Հենրիկ Մալյան), 
«Արևիկ» (1979 թ., ռեժիսոր՝ Արկադի Հայրապետյան), 
«Հարսնացուն հյուսիսից» (1975 թ.), «Երջանկության 
մեխանիկա» (1982 թ., երկուսն էլ՝ ռեժիսոր՝ Ներսես 
Հովհաննիսյան), «Հնձան» (1973 թ.), «Տերը» (1983 թ., 
երկուսն էլ՝ ռեժիսոր՝ Բագրատ Հովհաննիսյան), «Հեղնար 
աղբյուր» (1970 թ., ռեժիսոր՝ Արման Մանարյան), «Կյանքի 
լավագույն կեսը» (1979 թ.), «Հին օրերի երգը» (1982 թ.), 
«Մեր մանկության տանգոն» (1984 թ., երեքն էլ՝ ռեժիսոր՝ 
Ալբերտ Մկրտչյան), «Տղամարդիկ» (1972 թ.), «Հուսո 
աստղ» (1978 թ., երկուսն էլ՝ ռեժիսոր՝ Էդմոնդ Քեոսայան), 
«Մարդը «Օլիմպոսից»» (1984 թ., ռեժիսոր՝ Դմիտրի 
Կեսայանց), «Քամին ունայնության» (1989 թ., ռեժիսոր՝ 
Հարություն Խաչատրյան), «Ձայն բարբառոյ...» (1991 թ., 
ռեժիսոր՝ Վիգեն Չալդրանյան) և այլ գեղարվեստական 
ֆիլմեր, որոնք ունեն ազգային հստակ նկարագիր ու 
գեղարվեստական արտահայտչականություն: Ստեղծվել են 
նաև հեռուստատեսային, վավերագրական ու 
մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր: 

Երաժշտություն: Խորհրդային 70-ամյա 
ժամանակահատվածում մեծ առաջընթաց է ունեցել նաև 
հայ մասնագիտական երաժշտությունը: Կոմիտասի 
ստեղծած ազգային երաժշտական լեզվամտածողության 
հիմքով կազմավորվել և զարգացել են հայկական 
երաժշտության բոլոր ժանրերը՝ օպերան, բալետը, 
սիմֆոնիկ ժանրի տարատեսակները, երգը, ռոմանսը և այլն: 

Համաշխարհային երաժշտական 
արտահայտչամիջոցների համակարգը ստեղծագործաբար 
միահյուսելով ազգային լեզվամտածողության 
առանձնահատկություններին` հայ կոմպոզիտորական 
դպրոցի ներկայացուցիչները այսպես կոչված «կուլտի 
երաժշտության» կողքին ստեղծել են ժամանակի և 
իրականության ճշմարիտ, առողջ կենսասիրությամբ երկեր, 
որոնք ազգային դասական երաժշտության մնայուն 
արժեքներից են: 

Ազգային երաժշտարվեստի զարգացմանը մեծապես 
նպաստել են կոմպոզիտորներ Արմեն Տիգրանյանի, 
Ալեքսանդր Սպենդիարյանի, Ռոմանոս Մելիքյանի, ապա՝ 
Արամ Խաչատրյանի, Առնո Բաբաջանյանի, Ալեքսանդր 
Հարությունյանի, Էդվարդ Միրզոյանի, Էդգար 
Հովհաննիսյանի, Ղազարոս Սարյանի և ուրիշների 
բարձրարժեք ստեղծագործությունները: Ազգային 
երաժշտարվեստում ինքնատիպ գործեր են ստեղծել նաև 
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Լույս Ամսագիր 

Գրիգոր Եղիազարյանը, Ջիվան Տեր-Թադևոսյանը, Արամ 
Խուդոյանը, Ալեքսանդր Աճեմյանը, Կոնստանտին 
Օրբելյանը:  

XX դարի ազգային ու համաշխարհային երաժշտության 
նոր համադրումներով են բնորոշվում Ավետ Տերտերյանի, 
Տիգրան Մանսուրյանի և ուրիշների երկերը: 

Ճարտարապետություն: 1920-ական թվականներից, 
տնտեսության վերականգնմանը զուգընթաց, սկսվել է 
բնակելի ու հասարակական շենքերի, ջրէկների, 
ջրանցքների, գործարանների, ֆաբրիկաների և այլ 
կառույցների շինարարությունը, կազմվել են քաղաքների ու 
գյուղական բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերը, 
կառուցվել են քաղաքներ և բազմաթիվ գյուղեր: 
Քաղաքաշինական նոր սկզբունքները (բնակավայրի բոլոր 
մասերի միասնություն, կենտրոնի ու ծայրամասերի 
ներդաշնակություն, ռելիեֆի հետ օրգանական կապ և այլն) 
առաջին անգամ դրսևորվել են 1924 թ-ին՝ Ալեքսանդր 
Թամանյանի կազմած Երևանի գլխավոր հատակագծում: 
Բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի մշակման 
հիմքում արդյունաբերական ու քաղաքացիական 
շինարարության համաչափ տեղաբաշխման, բնակչության 
բարեկեցիկ կյանքի ստեղծման, տրանսպորտային, կոմունալ 
և այլ ծառայությունների զարգացման խնդիրներն էին:  

1920–30-ական թվականները նշանավորվել են 
կառույցերի նոր տիպերի (բանվորական ու կոլտնտեսային 
ակումբներ, բազմաբնակարան շենքեր, մշակույթի 
պալատներ, ուսումնական, մանկական, առողջապահական, 
մարզական և այլ շինություններ) ստեղծմամբ: Այդ շրջանի 
ճարտարապետությանը բնորոշ են կլասիցիզմի ձևերի և հայ 
ճարտարապետության ավանդույթների ստեղծագործական 
կիրառումը, մասամբ՝ նաև մոդեռն ուղղության 
ազդեցությունը, որոնք առավել նկատելի են հասարակական 
շենքերում: Հետպատերազմյան տարիներին  տարածված էր 
հատկապես բնակելի թաղամասերի համալիր 
կառուցապատումը: 1955 թ-ից խորհրդային 
ճարտարապետության մեջ սկսվել է ստեղծագործական, 
ոճական առանձնահատկություններով ու շինարարության 
ծավալով զգալիորեն տարբերվող նոր փուլ, որը 
պայմանավորված էր տիպային նախագծման և 
զանգվածային շինարարության անհրաժեշտությամբ: 
Քաղաքների կառուցապատման գործընթաց են ներառել 
քաղաքաշինական նոր խնդիրներ և սկզբունքներ, սակայն 
տիպային նախագծերի կիրառումը հնարավորություն չի 
տվել ստեղծելու ուշագրավ ու բազմազան բնակելի 
զանգվածներ. կառուցվել են նույնանման շենքեր՝ 
ճակատային սխեմատիկ լուծումներով: 

Մայրաքաղաքի գլխավոր հատակագծից զատ՝ կազմվել 
են Արզնիի, Ջերմուկի, Հանքավանի, Ծաղկաձորի, 
Դիլիջանի, Արզականի առողջարանային համալիրների 
կառուցապատման նախագծերը, կառուցվել են հանգստյան 
տներ: Աշխատանքներ են կատարվել 
պատմաճարտարապետական հուշարձանների 
պահպանման, դրանք բնակավայրերի կառուցապատման 
շրջանակ ներառելու համար: Մշակվել և գործողության մեջ 
են դրվել Էջմիածնի, Լենինականի, Գորիսի, Դիլիջանի և այլ 
պատմամշակութային գոտիների նախագծերը, որոնց հիմքի 
վրա կազմվել են զարգացման նոր՝ ժամանակակից 
նախագծեր:  
 

Թուրքիայում իրենց ինքնությունը կորցրած 
հայերի անկեղծ պատմությունները. մաս 4 

Հարյուրավոր տարիներ այս հողերի վրա ապրեցին… 
Սակայն այս պատմական ողբերգության հետ չբախվեցին: 

Իրենց լեզուն, կրոնը, ինքնությունը տարիներ շարունակ 
ստիպված եղան թաքցնել իրենց հարևաններից, նույնիսկ 
երեխաներից: Նրանք հայերն են, ովքեր այս հողերի հին 
ազգերից են… 
Մարթա Սյոմեք, 20 տարեկան 
 

 
 
Հայրս Ադըյամանի` Քահթայի հայերից է, մայրս էլ 
Գերգերիի ասորական մի ընտանիքից է սերում… Հայրս 
մանկության տարիներին` մինչև 9 տարեկանը, մզկիթ է 
տարվել-բերվել և կարծել է, որ մուսուլման է: Երբ մեր 
պապերը ցեղասպանության ժամանակ կոտորվել են, 
երեխաները վերցվել են գյուղի որոշ մուսուլման 
ընտանիքների կողմից և «մուսուլմանացման» գործընթացի 
են ենթարկվել: Սակայն այդ ժամանակաշրջանում էլ, 
հետագայում էլ բոլորն ամեն ինչ գիտեին: Կրկին նման մի 
պատմությունից հայրս փողոցում է իմացել, որ հայ է: Երբ 
ընկերները «գյավուր» են ձայնել, տուն գնալով հորը 
հարցնում է, թե գյավուրն ինչ է: Իմանում է, որ հայ է, ինչը 
թաքցվել է մինչ այդ պահը, և որ մանկուց մուսուլմանի պես 
է մեծացվել: Սա իմանալուց հետո հայրս ցանկանում է 
ապրել իր արժեքներով և իր ցեղն էլ այդ արժեքների հիման 
վրա շարունակել: Եվ կյանքը շարունակում է որպես 
քրիստոնյա: Մեր բարեկամների մեջ կան նաև 
այնպիսիները, ովքեր հասարակական ճնշման պատճառով 
դեռ մուսուլմանի պես են ապրում: Սակայն հայրս սա չի 
նախընտրում և ասորի աղջկա` մորս հետ է ամուսնանում: 
Մինչև 3 տարեկան դառնալս մնում ենք Ադըյամանում, իսկ 
հետո տեղափոխվում ենք Ստամբուլ: 
Մենք ըստ էության հայ ենք, ըստ էության ասորի ենք, ըստ 
էության Թուրքիայի բնակիչ ենք, բայց ոչ մեկն էլ չենք 
Թեեւ հայրս ծագումով հայ էր٫ մորս հետ ամուսնանալուց 
հետո ասորիացվում է: Քանի որ չկա մեկը, ով տեր կանգնի 
հայերին: Հայրս էլ միշտ ասում է. «Ես ասորիություն անող 
հայ եմ»: 1915 թ. և հետո ցիր ու ցան եղած հայերին 
ասորիներն են տեր կանգնում: Եվ նրանք էլ 
մուսուլմանականացման փոխարեն ասորացումն են 
նախընտրում: Սա մեզ համար իրականում շատ ավելի 
խճճված իրավիճակ է: Քանի որ մենք ըստ էության հայ ենք, 
ըստ էության ասորի ենք, ըստ էության Թուրքիայի բնակիչ 
ենք, բայց ոչ մեկն էլ չենք: Բոլորն ենք, սակայն ոչ մի 
կաղապարի մեջ չենք կարողանում տեղավորվել: 
 
Ասորերեն սովորեցի, սակայն դպրոց չունենք 
Ասորական մշակույին ծանոթանալու համար ասորերեն 
սովորեցի, սակայն մենք մի դպրոց անգամ չունենք: Քանի 
որ հույներն ու հայերն ավելի մեծ համայնք են, այս հարցում 
ավելի շահեկան վիճակում են: Այն պատճառով, որ դպրոց 
չունենք, կարողանում ենք կրթություն ստանալ միայն 
եկեղեցիներում: Եթե միայն հայ լինեմ, կարող եմ հայկական 
դպրոցում սովորել, սակայն որպես հայկական արմատներով 
ասորի` պետական դպրոցներում սովորելն ինձ որևէ օգուտ 
չի տալիս: 
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Երբ լիցեյում ասում էի, որ ասորի եմ, ընկերներս չգիտեի, թե 
ինչ է եղել, սակայն հետաքրքրվում էին: Հայերի նկատմամբ 
լուրջ նախապաշարմունքների պարագայում երբ ասում էի` 
ասորի եմ, ավելի դրական ընդունելություն էի գտնում: Երբ 
սկսում էի հայերի հետ կապված որևէ բան ասել, գիտեի, որ 
ասելու են` «Ի՞նչ կարիք կա: Արդեն իսկ գիտենք, որ 
դավաճան են»: Սակայն երբ առանց որևէ գաղափարի վրա 
համառելու իմ իմացածն եմ պատմում, դիմացինս էլ իր 
որոշումն արդեն կայացրած է լինում: 
 
ԵՐԴՎԵՑԻ, ՈՐ ՉԵՄ ԼՌԵԼՈՒ 
Ոչ թե Մելթեմ, այլ Մարթա 
Անձնագրումս անունս Մելթեմ է նշված: Սակայն երբ 
ընտանիքիս աջակցությամբ սկսեցինք կիրառել մկրտության 
անունս` Մարթան, փոխեցինք նաև անձնագրում նշված 
անունը: Անշուշտ նախակրթարանի և լիցեյի 
ժամանակաշրջանից ինձ միշտ Մերթեմ անունով են դիմել: 
Այս ժամանակաշրջանում٫ շնորհիվ նրբազգաց մարդկանց և 
այն տպավորության, որ ես դրանից ավելի գոհ եմ լինում, ի 
վերջո Մարթան ավելի շատ նախընտրեցինք: Երբ 
նախակրթարանում էի, հայ լինելս թաքցնելու կարիք էի 
զգում٫ քանի որ ամաչում էի: Այդ ամաչկոտության 
պատճառով որևէ մեկի հետ չեմ կիսվել: Մի օր երբ ընկերս 
թերթ էր կարդում, ընթերցեց «Սպանված հայ վիժվածք 
Հրանտ Դինք» արտահայտությունը: Կարող եմ ասել` սա 
դարձավ վերջին դեպքը, որ ես լուռ մնամ: Երդվեցի, որ 
սրանից հետո նման որևէ դեպքի նկատմամբ լուռ չեմ մնա: 
Այս պատճառով Հրանտ Դինքն ինձ համար բեկումնային 
կետ է: Լիցեյ գալով` սկսեցի բաց կերպով ապրել իմ 
ինքնությամբ ու պատմել դրա մասին: Նույնիսկ կրոնի 
դասերին ուսուցիչների հետ բանավիճել եմ: Ցավս էր և՛ 
իմանալ ամեն ինչի մասին, ինչ խոսվում էր, և՛ դրանց 
պատասխանը տալ: Եվ ամենակարևորը՝ կոտրել մարդկանց 
մեջ առկա այս նախապաշարմունքը: Այս պատճառով միշտ 
պայքարեցի, խոսեցի, լռեցի: Այս դիմադրությունը և՛ ինձ, և՛ 
դիմացիններիս համար կարևոր դրական արդյունքներ ծնեց: 
Ե՛վ ես չլռեցի, և՛ իմ իմացած ճշմարտությունը պատմեցի 
նրանց: Լիցեյում ընկերներս, ուսուցիչներս, ներառյալ նաև 
տնօրենի օգնականը٫ բոլորը սովորեն էին ինձ Մարթա կոչել: 
Օրինակ` հորս անունն էլ անձնագրում մինչև հիմա 
Ռամազան է նշված: Անշուշտ, սովորությունները 
հեշտությամբ չեն փոխվում, սակայն մկրտվելուց հետո 
Յուհաննա անունը ստացավ, մենք էլ մեր մեջ սկսեցինք այդ 
անունը կիրառել: 
Ի՞նչ անեն հայկական ընտանիքները 
Ընտանիքս տեղյակ չէր, որ նախակրթարանում ես թաքցրել 
եմ իմ ինքնությունը: Եթե իմանային, հաստատ 
կբարկանային: Այսինքն` անհրաժեշտ է, որ հայկական 
ընտանիքները նախ իրենք իրենց ճանաչեն, հետո էլ այդ 
ինքնության հիման վրա օժանդակեն իրենց երեխաներին: 
Իմ այս դիմադրության համար ամենամեծ աջակիցը 
ընտանիքս էր: 
 
Հեռանա՞լ Թուրքիայից. խոսքիցս հրաժարվել չի լինի. եթե 
վատը կա, անշուշտ, լավն էլ կա 
Ինձ համար կարեւորն այն է, որ իմ լույսը պահելով` ինչ-որ 
բան կարողանամ անել: Ինքս ինձ խոսք էի տվել կոտրել 
մարդկանց նախապաշարմունքներն ու նրանց պատմել 
«մեր» մասին: Հիմա այս խոսքիցս հրաժարվել٫ հեռանալ չի 
լինի: 1915թ. իմ պապերին սպանել են իրենց ամենամոտ 
հարևանները, սակայն մյուս հարևաններն էլ տեր են 
կարնգնել և թաքցրել են: Այսինքն` եթե վատը կա, անշուշտ, 
լավն էլ կա: Հավատում եմ, որ այս ընթացքը փոխվելու է: 

Ուստի ուրիշ բան չեմ կարող անել, քան ջանալ, որ լույսս 
չմարի: 

Թուրքիայում իրենց ինքնությունը կորցրած 
հայերի անկեղծ պատմությունները. Մաս 5 

 

 
 
Հարյուրավոր տարիներ այս հողերի վրա ապրեցին… Սակայն այս 
պատմական ողբերգության հետ չբախվեցին: Իրենց լեզուն, կրոնը, 
ինքնությունը տարիներ շարունակ ստիպված եղան թաքցնել իրենց 
հարևաններից, նույնիսկ երեխաներից: Նրանք հայերն են, ովքեր 
այս հողերի հին ազգերից են… 
Ստեֆան Գեւեզ, 18 տարեկան 
Հայրս ծագում է ասորական ընտանիքից, իսկ մայրս հայ է: 
Ծագումով Ադըյամանից եմ, բայց քանի որ հայրս ծնունդով 
Մարդինից է, անձնագրում Մարդին է գրված: Դեպի Մարդին 
գաղթի պատմությունները սոցիալական ճնշման ամենահիմնական 
օրինակներից մեկն է: Քանի որ գյուղերում ոչ մուսուլման 
ընտանիքների նկատմամբ հարձակումներ էին կազմակերպվում, 
պապիկս ու տատիկս Մարդին են գաղթում: Սակայն٫ անշուշտ, 
եղել են նաև բարեկամներ, որոնք նախընտրել են մնալ 
Ադըյամանում: 
Ես ծնվել եմ Ստամբուլում: Սովորել եմ պետական դպրոցում: 
Որքան մայրս փորձել է ինձ հայկական դպրոցում գրանցել, 
հնարավոր չի եղել: Հնարավոր չի եղել, քանի որ օրենք կար, որ 
ծնողները պարտադիր պետք է հայ լինեին: Ո՛չ նախակրթարանում, 
ո՛չ լիցեյում շրջապատիցս չեմ թաքցրել, որ հայ եմ: Միայն 
դասարանում կազմակերպված քննարկման ժամանակ ուսուցչի 
հարցին, թե «ձեր կողակցի մեջ ի՞նչ առանձնահատկություններ եք 
փնտրում», ընկերս պատասխանեց, որ «Գյավուր չլինի, բավական 
է», եւ այս պատճառով որոշեցի իմ ինքնության մասին չխոսել: Մի 
քիչ ամաչեցի, քանի որ չէի կարող կռահել, թե իրենց արձագանքն 
ինչպիսին կլիներ: 
Ասացին` «Իսլամի խոսքն ես ասելու» 
10-րդ դասարանում մի ընկեր ունեի, որ խիստ խտրականություն 
էր դնում: Իրար մեջ խոսելով ասել էին` «Սա երեւի քրիստոնյա է», 
և խիստ կասկածելով, որ ես մուսուլման չեմ, մի քանի հոգի ինձ 
մոտ եկան և ցանկացան, որ իսլամի խոսքն ասեմ: Ես էլ 
բնականաբար ասացի` «ինչո՞ւ ասեմ, որ» և մերժեցի: Չի կարելի 
ասել, թե սրանից՝ բացի այլ դժվարություններ էլ եմ ունեցել: Մեր 
սերունդն այս իմաստով, անշուշտ, շատ ավելի հաջողակ է: Այն 
տարիներին, երբ մայրս էր նախակրթարանում սովորում, ձմռանը 
դպրոցներում վառարան էին վառում: Վառարանը փայտ գցող 
ուսուցիչն ասել է. «Տեսնո՞ւմ ես, թե այս վառարանի փայտերն 
ինչպես են վառվում: Դուք էլ ահա այսպես եք վառվելու»: Եթե ինձ 
նման բան ասեն, հավանաբար իրարանցում կբարձրացնեմ: Հիմա 
էլ պատմության դասագրքերում նման խտրականություն կարող 
ենք տեսնել: Պատմության ուսուցիչները բոլոր հայերին դավաճան 
են հայտարարում և կոտորածն էլ չեն ընդունում: Նման 
օրինակների պատճառով բազմիցս եմ ցանկացել հեռանալ երկրից: 
Սակայն սա նաև մեր հայրենիքն է: Նույնիսկ Անատոլիայի 
ամենահին ազգն ենք: Այդ պատճառով մտածում եմ` անհրաժեշտ 
է, որ մինչև մահ պայքարեմ նման խտրականություն դնողների 
դեմ: 
 
Թող խտրականություն չդնեն պետության զավակների միջև 
Ըստ իս` պետությունը նման է ծնողներին, իսկ ազգերը` 
երեխաներին: Եթե պետությունը գործի որպես երեխաների միջև 
խտրականություն չդնող իշխանություն, ազգերն էլ այդ կարգին 
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Լույս Ամսագիր 
կհամապատասխանեն: Գուցե երեխաներից ամեն մեկը ներքուստ 
ծնողի պես չմտածի, սակայն ստիպված կլինի համապատասխանել 
վերջինիս: Այսինքն` անհրաժեշտ է, որ նախ պետությունն առաջին 
քայլն անի, որ ազգն էլ հետևից կարողանա քայլել: 

 
Մշակույթ 

 
Անզուգական ԳՈՀԱՐ-ը 

 

 
 

ԳՈՀԱՐի աւանդավէպը սկսաւ հիւսուիլ թուականէս շուրջ 20 
տարիներ առաջ,  երբ 1996 թուականին Տիկին Գոհար 
Խաչատուրեան այցելեց Հայաստանի հիւսիսային շրջանները, 
որոնք 1988ի աւերիչ երկրաշարժին պատճառով ենթարկուած 
էին քանդումի: Տեսնելով շրջանի ժողովուրդին ահաւոր թշուառ 
վիճակը, ազնուասիրտ հայուհին որոշեց աշխատանքի նոր 
առիթներ և եկամուտի աղբիւրներ ստեղծել անոնց համար: 
Այդպիսով անօթևան մնացածները դուրս պիտի գային իրենց 
թշուառութենէն, պիտի ունենային բնակարաններ, 
ապահովութիւն և յոյս, գեղատեսիլ շրջապատ ու միջավայր՝ 
երկրաշարժէն կործանած շրջանին կեդրոնը հանդիսացող 
Գիւմրի քաղաքին մէջ:  
Ի գոհացում իրենց սիրեցեալ մօր փափաքին ու ի յարգանս 
անոր եւ ի յիշատակ իրենց հօր`Արամին, Խաչատուրեան 
եղբայրները՝ Յարութ, Շահէ և Նար, հիմը դրին ԳՈՀԱՐ 
երաժշտական մեծ հաստատութեան, զոր տարիներու 
ընթացքին աճեցաւ հասնելու իր այսօրուան մակարդակին, որ 
անվարան կարելի է կոչել միջազգային: 
Այն օրէն ի վեր մինչեւ այսօր, ԳՈՀԱՐի միջազգային ելոյթները 
ամբողջովին կը հոգացուին ու կը ֆինանսաւորուին 
Խաչատուրեան Ընտանիքին իշխանական ներդրումներով, ի 
մասնաւորի Յարութ Խաչատուրեանի, որ ոչ թէ անոր 
ելոյթներուն առջեւի աթոռները գրաւող անձնաւորութիւնն է, 
այլ այն անզուգական մեկենասն է, որ իր ամբողջ եռանդն ու 
կորովը տրամադրած է՝ ԳՈՀԱՐի տարուէ տարի ինքզինք 
գերազանցող  յաջողութիւններուն  սատարող մէն մի 
մանրամասնութեան վերահսկելու։ 
Անզուգական ԳՈՀԱՐը երէկ՝ 29 Հոկտեմբեր 2015ի երեկոյեան 
«Ֆորում Տը Պէյրութ»ի մէջ մեկնարկեց իր չորսօրեայ 
համերգներու ծրագիրը: ԳՈՀԱՐ համոյթի 183 
արուեստագէտներէ կազմուած արուեստի հսկայական բանակը 
իր երգչախումբով, պարախումբով, նուագախումբով, 
մեներգողներով, տնօրէնով եւ խմբավարով, Լիբանանահայ 
երաժշտասէր հանրութեան սկսան մատուցել իւրաքանչիւր 
հայորդիի մեծ հպարտութիւն պարգեւող՝ Հայ երաժշտական 

արուեստի անկրկնելի 100 գոհարներ, նուիրուած Հայոց 
Ցեղասպանութեան 100րդ տարելիցին: Երեք տարի բեմական 
գործունէութեան ընդմիջումէ ետք, ԳՈՀԱՐը ինչպէս երէկ՝ 
յառաջիկայ օրերուն եւս իր բծախնդրօրէն պատրաստուած ու 
կազմակերպուած ծրագիրով՝ պիտի բաբախէ Լիբանանի 
երկնակամարին տակ:  
Իր համերգներու ընթացքին ԳՈՀԱՐ համոյթը պիտի հնչեցնէ 
բոլոր ժամանակներու հայկական սիրուած խորհրդանշական 
հարիւր ստեղծագործութիւններ՝ իւրաքանչիւր օրը յատուկ 
ծրագիրով:  
Իր առաջին ելոյթին ԳՈՀԱՐի մեկնաբանութեամբ եւ 
գործիքաւորմամբ՝ հնչեցին հայկական սիրուած հին ու նոր 
ազգային, հայրենասիրական, ժողովրդային եւ ռազմաշունչ  34 
երգեր, առաջին անգամ ըլլալով խմբավարութեամբ մայեսթրօ 
Նաթալի Գալստեանի, որ իր ցպիկով բեմին վրայ էր՝ 
արժանաւորապէս շարունակելու մեծ մայեսթրօ Սեպուհ 
Աբգարեանի աւանդը:  
«Մէկ տարի առաջ եղած եմ Լիբանան եւ իրօք ապշած ու 
հիացած էի, թէ ինչքան հայրենասիրութիւնը շատ է 
լիբանանահայերուն մօտ», ըսաւ մայեսթրոն: «Մեծ ցանկութիւն 
ունէի, որ այս համերգը տեղի ունենայ Լիբանանի մէջ եւ այդ 
մէկը մեծ երազ մըն էր: Անկեղծօրէն ինքզինքս պիտի 
արտայայտեմ միայն մեր արուեստով, որովհետեւ աւելի չեմ 
կրնար բան մը ըսել, քանի որ այնքան հզօր է այն 
երաժշտութիւնը որ մենք կը կատարենք, այնքան համախմբող 
է, որ անկէ աւելին կարելի չէ խօսքով փոխանցել», աւելցուց ան:  
Իր կարգին ԳՈՀԱՐ համոյթի գործադիր տնօրէն Սեւակ 
Սերոբեան վստահեցուց, որ ինչպէս միշտ այս անգամ եւս 
ԳՈՀԱՐի համերգները պիտի ըլլան աննախադէպ: 
«Այս անգամ եւս ԳՈՀԱՐը պիտի հնչեցնէ 
Լիբանանահայութեան, բոլոր ժամանակներու սիրուած 
հայկական երգերը: Ինչպէս միշտ այս անգամ եւս ընդհանուր 
աշխատցուած ձեւը, ընդգրկուած այս մեծածաւալ 
գործունէութիւնը մեծ պատասխանատուութիւն էր մեզի 
համար: Հայոց Ցեղասպանութիւնը մեր բոլորին համար 
իւրայատուկ տեղ ունի մեր սիրտերուն եւ մեր միտքերուն մէջ: 
Մեր նախահայրերը իրենց ծանր, դաժան օրերը անցընելով 
կրցան ապրիլ, գոյատեւել, հայ մնալ. իրենք մեզի կրցան աւազի 
վրայ Այբ-բեն-գիմ սորվեցնել եւ այսօր մենք եկած ենք հարիւր 
տարիներ ետք՝ մեր ճիտին պարտքը անոնց տալու: ԳՈՀԱՐի 
անձնակազմը եւ տնօրէնութիւնը ասկէ նուազը չէր կրնար ընել, 
ատոր համար այս տարուան համերգները իւրայատուկ են, 
իւրայատուկ պիտի ըլլան եւ անկրկնելի իմ կարծիքովս, 
որովհետեւ ոչ մէկ ճիգ խնայեցինք, որպէսզի մեր այդ 
կուտակուած 100 տարիներու զգացումները դրսեւորենք 
ԳՈՀԱՐի համերգներով», ըսաւ Սեւակ Սերոբեան:  
Արդարեւ միայն Կիլիկիոյ թագաւորութեան վայել այս հրաշք 
համերգը, որուն ոչ միայն համերգային ծրագիրը յատուկ եւ 
շատ մանրամասն ընտրուած է, այլ նաեւ թեքնիք առումով ան 
եզակի է ու գերյագեցած, իր օգտագործած արհեստագիտական 
միջոցներով՝ ձայնի, լոյսի ու նկարի անզուգական եւ 
ներդաշնակ հնարաւորութիւններով ու կատարումներով:  
ԳՈՀԱՐ շատ բան ունի սորվեցնելիք նոյնիսկ համերգներու 
դաշտին մէջ ամենաարհեստավարժ ու փորձառու 
հաստատութիւններուն՝ մեծ հպարտութիւն պատճառելով 
իւրաքանչիւր հայու, որոնց միտքերն ու հոգին տակաւին շատ 
երկար տպաւորուած պիտի մնան ԳՈՀԱՐով: 
ԳՈՀԱՐի նպատակը ազնիւ, պարզ ու յստակ է: Ըստ անոր 
պատասխանատուներուն անոր նպատակը. «Հայկական 
Սփիւռքին ազգային հպարտութիւն, գեղարուեստական հաճոյք 
պատճառել ու անոր Հայկական ոգին տոգորելն է։   ԳՈՀԱՐի 
ճամբան Ա.Բ.Գ.ն է։ ԳՈՀԱՐի սատարը Հայ Ուսուցիչին է։   
ԳՈՀԱՐի ծածանած դրօշակը Կիլիկիոյ թագաւորութեան 
դրօշակն է»։ 
Կեցցէ ԳՈՀԱՐը ու կեցցեն անոր պահապանները: 

 
ՍԵՒԱԿ  ՅԱԿՈԲԵԱՆ 
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Լույս Ամսագիր 

Խոհեր 
Մեր Անցած Ճամփան 

Թ. Ղարախանյան Սիրակցի 
 Գործողների կողմից բեռը բեռնվեց մի բեռնատար մեքենայի 

մեջ, մի երկու կտոր թղթեր փեսա Արմենակի կողմից հրամցվեց 
Պրն. Jennings-ին, որը նա  ստորագրց եւ Պրն. Jennings-ը իր 
կարմիր “pick-up”-ը նստեց, մի քանի անգամ էլ խնդաց, նայեց եւ 
հեռացավ: Պրն. Գալուստ Նավասարդյանը ուրախությամբ 
բացագանչեց`  “դեհ մենք մեր գործը արինք, շնորհավոր լինի”:  

Ուրախացանք, ամենս իրար համբուրեցինք եւ այդ վարկյանից 
ամեն բան դեպի ուրախություն էր գնում:  Փեսա Արմենակը Գործը 
հանձնեց իր պարսիկ օգնականին եւ միասին գնացինք տուն, 
մորաքույր Արյուսակին ուրախ լուրը տալու:  Ամեն տեղ 
ուրախություն էր, կարծես ամեն բան վերջացած լիներ եւ արդեն 
գործի էի հասել, ուղիղ կապվեցինք հայրիկիս գործատեղի 
հեռախոսահամարին (անձնական հեռախոս չկար):  Չգիտեմ 
ինչպես ամեն մարդ խոսեց եւ ուրախ հանդիպումի լուրը տվեցինք 
եւ ուրախացանք, տունը եւ դուրսը ուրախություն էր տիրում, 
չգիտեմ ինչպես տուն հասանք եւ ուրախացանք:  

  Մյուս օրը Օմիդիե կենդրոնիից տարբեր քաղաքներ մեքենա 
էր գնում:  Ընտրեցի եւ գնացի Աղա-Ջարի (4-5 կիլոմետր):  Եւ Պրն. 
Jennings-ին հանդիպեցի եւ նա ուրախ դեմքով ընդունեց ինձ, 
գործատեղի երեք Ամերիկացու ծանոթացրեց իբրեւ ապագա  
dispatcher-դիսպաչեր: Ամերիկացիներն էին ` William Show (chief of 
operation); Jack (head mechanic) եւ Armstron (accountant):   Պրն. 
Jennings-ը շենքի դրսի մի սենյակներից Mr. Fereydun պարսիկ 
մեծիս  ծանօթացրեց եւ ասեց “ընկերության ներսի սենյակում 
կաշխատես  ամերիկացիների հետ բայց մեծդ պարսիկ Mr. 
Fereydun է լինելու.  Այս օրվանից վարձված ես, իր սեղանը, ցույց 
տվեց, բարի գալուստ ասելով շնորհավորեց եւ ասաց այս ռոպեից 
վարձված ես եւ որևէ հարցով ինձ կմոտենաս, բայ-բայ”, ու վերջ: 
Գործը վերջ էր, արդեն վարձված էի (որպես dispatcher), թեպետ մեկ 
անգամ կյանքի մեջ (dispatch-դիսպաչ) չէի արել:  Բայց գիտեին որ 
դիսպաչեր են վարձել, որ նոր է եւ սովորելու շատ բան ունի: Գործը 
այնքան հեշտ էր, որ պիտի իմանայի միայն ապրանքի անունը 
իմանայի որ թուղթի վրա գրեի եւ որտեղից որտեղ է գնում կամ 
գալիս: Շնորհակալություն հայտնելով դուրս եկա: Հեռախոս 
գոյություն չուներ որ մորաքրոջս կամ փեսա Արմենակին ասեեի, 
որ ինչ եղավ, ուրեմն գնացի մյուս քայլի:  Շենքին կպած էր 
մեքենայի սարքավորումների կենդրոն, որտեղ աշխատում էին 
հայրիկիս հորեղբոր տղան Հայրիկ Ղարախանյանը  (խանլար 
հորեղբոր որդին,  այժմ տիկնոջ հետ բնակվում է Ամերիկա, իր 
տղան Գերմանիա, բայց Աղջիկը Ամերիկա):   

Գնացի Հայրիկի մոտ եւ թեպետ զբաղված էր, ուրախացավ եւ 
ասաց իրեն սպասեմ կողքի սենյակում:  Հայրիկն էլ եկավ, ուրախ 
վարձվելու լուրը լսեց եւ գրկախառնվելուց հետո, ասավ այն 
սենյակում, որ իրենք վարձել էին, Սետրակ Հայրապետյանի հետ 
(Այժմ Թեհրան, Հայրիկիս հորաքրոջ Մարյամի թոռ), մի մահճակալ 
կավելացնեն ինձ համար եւ չմտահոգվեմ բնակարանի հարցով:  
Վարադարձա եւ սեղանիս նստեցի, թվաց թե հարյուր տարի 
այդտեղ գործել էի:  Իմ մեծն պարսիկ Պրն. Ֆրեյդունը եկավ եւ ինձ 
մի քանի տուփ Ֆորմ (dispatch), բերեց տվեց, մի քանի ռոպե ինձ 
բացատրեց որ ինչ եմ անելու եւ ասաց որ գիտեմ որտեղ է իր 
գրասենեակը ու գնաց:  

  Առաջին գործս մի ամերիացու հետ էր, որ հեշտորեն մի 
“Armacher-արմիչհեր” էր ուղարկում “Sedco”-Սեդկոի, մի օտար 
մեքենայի որի անունը տվեց եւ ես գրեցի, թուղթը տվեցի 
շոֆերներից մեկին, որ դուրսը սպասում էր, մի պատճեն էլ գործի 
համար պահեցի եւ ուղարկեցի:  Առաջին քայլը ուրախությամբ 
կատարել էի:  Միչեւ ճաշ մնացի, Հայրիկը իմ համար ուտելիք 
(sandwich) բերց, տունը ցույց տվեց եւ ասեց “ախր, տան համար էլ 
մի բան կտանք, երբեք չմտահոգվես, 30 թուման”:  Եւ այսպես 
մնացի Աղաջարի մի երեք ամիս:  Այդ օրը պիտի դասեի իմ 
մորաքույր Արյուսակի եւ փեսա Արմենակի, եւ մերոնց համար, 
աշխարհի ամենագեղեցիկ օրերից մեկը:  Հենց այդ վարկյանին իմ 
սեղանից հեռախոսով զանգահարեցի կենտրոնին օպերատորի 
միջոցավ ուզեցի միանալ Օմիդիե, եւ Փեսա Արմենակին ասացի, եւ 
հայրիկիս Ահվազի գործի տեղ հեռախեսեցի եւ ուրախ լուրը 
տվեցի, որ արդեն ԳՈՐԾԻ էի անցել: Ամենայն փառք Փեսա 

Արմենակենց եւ Պրն. Գալուստ Նավասարդյանին (որին առիթ էլ 
չեղավ անձամբ շնորհակուլություն հայտնել), բայց փեսա 
Արմենակին  խնդրեցի իմ կողմից շնորհակալ լինել ինձ 
ծանօթացնելու Ամերեկացի Jennings:  Արեդեն ԳՈՐԾԻ ԷԻ 
ԱՆՑԵԼ:  
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تاليف  تامار پانوسيان    

 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՌԱԾՆԵՐ 

 
Մինչեւ թուրն եկավ, լեզուն գլուխը կտրեց: 
 
Մինչեւ խելոքը մտածեց, հիմարը տղային պսակեց: 
 
Մինչեւ չգա ետինը, չի հիշվի առաջինը: 
 
Մինչեւ ցամաք առուն ջուր գա, գորտի աչքն էլ դուրս 
կգա: 
 
Միսն առանց ոսկորի չի լինի: 
 
Մոտիկ հարեւանը լավ է, քան հեռու բարեկամը: 
 
Մոր մի օրհնությունը տասը վարդապետի անեցք 
կքանդի: 
 
Մորուք բերելուգնաց, բեղը կտրած ետ եկավ: 
 
Մտքումդ տեղ լինի, ամանումդ եղ կլինի5 
 
Մրից ելանք, մրջուրն ընկանք: 
 
Մուկը ծակը չէր մտնում, ցախավելն էլ պոչից 
կապեցին: 
 
Նամուսը գցել են շան առաջ, շունը չի կերել: 
 
Նոր հավեր են դուրս եկել, երկաթե ձվեր են ածում: 

 
 

Կրակ 

 



 

 

 1رويه-نامه لويسماه

  1394ماه  ذرآ 205ه شمار

  پژوهشگران
  تاريخ و فرهنگ ارمني در ايران 

  
ن غداسار   دکرت اديک 

  
نخستين تاريخ نويس و سفرنامه نويس ارمني ايران را بايد آنتون 

 1313سلطانيتسي دانست. او اهل سلطانيه در نزديكي زنجان بود كه در سال 
ن پايتخت هوالكوئيان گرديد. او اسقف اعظم كاتوليك ارمني بود كه به فرما

آگاهي هايي «پاپ رم به چين رهسپار شد. او پس از بازگشت كتاب  22يوهان 
رابه زبان التين نوشت. اين اثر داراي » در باره چين و حكومت خان بزرگ

  ارزش تاريخي فراواني است.
) در جلفاي قديم متولد 16- 17آزاريا وقايع نگار جلفايي(سده هاي 

به ديار باقي شتافت. او با  1620) و در دهه 1540شد (احتماال در دهه 
گاهشماري خود معروف است كه در جلفاي نو، هندوستان و ارمنستان استفاده 

  .1آغاز مي شود 1616مي شد و از سال 
مشهورترين تاريخنگار ارمني ايران بدون شك آراكل داوريژتسي 

در اچميادزين  1670در تبريز زاده شد و در سال  16است كه در اواخر سده 
  نستان درگذشت. ارم

او به سفارش هاكوپ جلفايي جاثليق كل كليساي ارمني در 
خود را به رشته تحرير كشيد. اين كتاب » تاريخ«كتاب  1651- 1662سالهاي

اختصاص دارد و آگاهي هاي  1602- 1662به تاريخ ارمنيان در سالهاي 
ن شامل ارزشمندي از رويدادهاي آن عصر از زندگي ارمنيان در ارمنستان و ايرا

  مي شود از جمله مهاجرت ارمنيان در زمان شاه عباس.
) Petros Disarkis Gilanetsپتروس دي ساركيس گيالنتس(

است. اويكي از چهره هاي جنبش آزاديخواهي بود كه  17- 18مورخ سده هاي 
در رشت در گذشت. او بعلت شغل  1724) و در 17در جلفاي نو زاده شد (سده 

رها و شهرهاي مختلف مسافرت كرد و نوشته هاي خود در بازرگاني پدر به كشو
زمينه مسايل نظامي، تاريخ كشورهاي خاورميانه و نزديك، قفقاز و ارمنستان به 

  ما رسيده است.
از ديگر تاريخ نويسان ارمني در ايران بايد كشيش زاكاريا 

)، 18)، استپانوس يرتس دردريان (مورخ سده 1708- 1784شاهريمانيان (
- 1894)، كشيش هوانس خاچيكيان (1750-1824يون شماونيان (هاروت

)، ميرزا خان داويت خان (عصر قاجار)، كشيش سغبستروس هوانيسيان 1804
)، آبگار 1848)، اسقف اعظم هوانس سورنيان (وفاتش در 1911-1838(

  ) را ياد نمود.19آبگاريان (سده 
 18ر سده يكي از چهره هاي درخشان تاريخنگاري ارمنيان ايران د

او شامل زمان » تاريخ پارسيان«خاچاتور جوغايتسي (جلفايي) است كه كتاب 
  ) است.1760-1779كوروش هخامنشي تا زمان كريم خان زند (
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مير داويت مليك شاه نظريان كه اولين ارمني فارسي نويس و سفير 
ظام و در بيان احوال و ن«ناپلئون در دربار فتحعليشاه بود كتابچه اي تحت عنوان 

را نوشته كه در سال » گذارشات عدالت آيات اين ايام در ممالك محرومه ايران
در پاريس به زبان هاي ارمني، فارسي و فرانسه چاپ شد. او از طرف  1816

فتحعليشاه موفق به كسب مدال شير و خورشيد گرديد و از سوي او به عنوان 
  سفير در دربار ناپلئون به پاريس فرستاده شد.

) كه اصال ارمني ايراني 1835-1888ان نويس نامدار رافي (داست
بود بررسي ها و آثار تاريخي نيز دارد: از جمله جمعيت شناسي ارمنيان در 
ايران، تجارت در ايران، سازمان نظامي ايران، ايروان، نامه هاي ايراني، تجارت 

  . 2در ميان ارمنيان، بازرگانان ارمني در قفقاز و غيره
 1858در زوراگد، در گذشت در  1803ياديان (متولد مسروپ تاغ

تاريخ «)، 1841» (تاريخ قديم هند«شيراز) چندين كتاب نوشته است از جمله 
فرهنگي ارمني -) و غيره. او از چهره هاي سرشناس اجتماعي1846» (پارسيان

  است.
) كتاب دوجلدي بسيار 1828-1871هاروتيون تر هوهانيانتس (

به پايان برده است. اين كتاب  1858را نوشته و در » فاي نوتاريخ جل«ارزشمند 
در جلفاي نو چاپ شد و ترجمه ارمني امروزي آن در سال  1880-81در سال 

  در همان شهر منتشر شد. 82-1981
يكي از چهره هاي درخشان تاريخنويس ارمني ايران نازار 

است كه در سال » ارمنيان ايران«) صاحب تاريخ 1843- 1901گورويانتس (
  به همت تاجات بوغوسيان در تهران چاپ و منتشر شد. 1968

  
  نازار گورويانس
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) روستاها و شهرهاي 1فصول زير است:  اين كتاب با ارزش شامل
شهرهاي حوزه اصفهان و روستاهاي ارمني در ساير - تاها) روس2آذربايجان، 

  ) فهرست رهبران كليساهاي اصفهان و تهران.3نواحي ايران، 
از ديگر تاريخنويسان دكتر كاراپت پاپازيان، دكتر گارنيك خان 
دالكيجيان، فريدون ملكوم( فرزند ميرزا ملكم خان)، كشيش هاكوپجانيان، 

  نام برد. كشيش واهان آقانيان را مي توان
يكي از چهره هاي درخشان فرهنگ ارمني ايران دكتر يرواند 

قرار دارد كه در » آذربايجان«فرانگيان است كه اثر ارزشمند او تحت عنوان 
در شهر ايگدير  1878در تفليس چاپ شده است. او در سال  1905سال 
ه برلين ان غربي زاده شد و تحصيالتش را با درجه عالي دكترا در دانشگاتارمنس

به اتمام رساند. اوفعاليت بسياري در زمينه آموزشي در ايران انجام داد از جمله 
  . 3در تبريز، تهران، اراك، همدان

  
  دكتريرواند فرانگيان

در همدان در گذشت.  1928ماه مارس  15او در يك حادثه در 
رس ) مسايل اقتصادي، مدا2) ارمنيان آذربايجان 1كتاب او شامل سه بخش است 

  ) آسوريان و كردان ايران.3ايران، مطبوعات، درويش ها، مجازات در ايران 
يكي ديگر از پژوهشگران ديگر ارمني هامبارسوم آراكليان بود كه 

در وين  1911را نوشته و بخش نخست آن در سال » ارمنيان ايران«كتابچه 
  .4توسط حزب داشناك ترور و كشته شد 1918بچاپ رسيد. در سال 
 1935ور روبن آبراهاميان زبانشناس نامي ارمني در سال پروفس

كرسي زبان باستاني فارسي و پهلوي را تاسيس كرد. اثر بسيار ارزشمند او 
انگليسي است كه در  - روسي -ارمني - فارسي - فرهـــــــنگ واژه هاي پهلوي

، 1جلد » فردوسي و شاهنامه«در ايروان چاپ شد. از ديگر آثار او  1965سال 
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4 - Christopher Walker, “Armenia, Survival of  a 
nation”. 1980, sec. edition 1990, pp. 411-412. 

، رباعيات باباطاهر عريان، 1943، سرودهاي سايات نوا، تهران 1934ران ته
  .5بهرام گور و آزاده شايان ياد آوري است

  
  پروفسور روبن آبراهاميان

  
هاكوپ ايرازك  :از ديگر پژوهشگران بايد افراد زير را نام برد

ن، (هاكوپ ترهاكوپيان)، هواكيم بارسغيان، استپان هانانيان، آشوت گاسپاريا
هايك عجميان، آرام يرميان، آندره اوهانيان، هوانس حق نظريان، آوتيك 
يادگاريان، وارتان آندرياسيان، ماتوه پتروسيان، كشيش بغوس بغوسيان، جاني 
هانانيان، آرسن ماميان، هويك نرسيسيان، نوراير ماميان، هوسپ هوانسيان 

كتر آرتم اوهانجانيان، ،آبراهام هواساپيان، لئون ميناسيان، هراير خالتيان، د
دكتر روبن پيروميان، اسقف اعظم آرتاك مانوكيان اسقف مسروپ ترموسسيان، 
دكتر يرواند آبراهاميان، دكتر ژرژ بونياتيان، هراچ استپانيان، آساتور 

  هاروتيونيان، ميناس آقانيان، آندرانيك هويان.
  

  
  لئون ميناسيان

  
نهاي فارسي و ارمني در باره ارمنيان بيشترين آثار تاريخي و فرهنگي كه به زبا

   .6نوشته شده از نظر حجم و جامعيت به نگارنده سطور تعلق دارد
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 شتر مرد                            
 نويسنده:آبيك آواكيان   

  
 مترجم:اما بگي جانيان                                

 
كمي دورتر از واحه نشسته بودند، و هر دو هم ميدانستند كه بهزوديِ زود 

 كويرها و افقهاي دنيا برايشان به اتمام خواهد رسيد.

كه در حال احتضار » صبور«پيشين بود و شترش  نبير كاروان ساالر
 بود.

در كوير لوت گويا هيچ چيز تغيير نميكند.  سي  سال پيش نيز همين 
افق، همان رنگ سرخ متمايل به نارنجي، همان تپههاي ماسهاي كه شامگاهان 
برافروخته ميشدند.  نخلهاي بينواي واحهها و كاروانها با آهنگ پرشكوه زنگ 

 ميان  تپههاي شني راه خود را طي ميكردند. شتران كه از

كاروان ساالر پيشين نبير و شترش صبور بودند.  يك مرد و يك 
شتر.  آخر كاروان چنين نميشود. چي شده؟  آيا نبير ميخواهد عادت ديرينه 
نياكانش را در مورد تپههاي شني كوير زير پا بگذارد؟  نه، او به هيچ وجه چنين 

اندكي دورتر از واحه در حال مرگ بود.  سايه چهار  قصدي نداشت.  صبور
نخل در آنجا در شنهاي كوير فرو ميرفت،  آب هم با خشخش در آنجا فرو 
ميرفت.  نبير جلوي شتر زانو زده، به چشمان او نگاه ميكرد كه در عمق آنها 

 صداي سكوت متحجر بيابانها در حال خاموشي بود.

 نبير پرسيد:

 رخيزي؟  حداقل برويم  در سايه بنشينيم.  صبور! نميتواني ب - 

نه «صبور به چشمان صاحبش خيره شد و نبير از زبان نگاه او شنيد:  
 نبير گفت:». برادر، نميتوانم

 چه ميشود كرد، نميتواني كه نميتواني. - 

و او چپقش را از ميان لباسهايش كه از بادهاي صحرايي ريشريش 
توتون را به درون آن فرو كرد و جرقهاي   شده بودند بيرون آورد و با شستش،

 زد و بعد باران خاطرات باريد.

سي سال پيش از اين بود كه از سمنان به توران ميرفتيم.  كاروان «
حاجي صمد بود با سي و دو شتر، كه بار آنها چرم همدان، قالي كرمانشاه، چاي 

و »  كرده بوديمهندي، پسته دامغان و ادويههاي كمياب كه در ميان بارها فرو 
 ».به ياد دارم«نگاه شتر گفت:  » يادت است؟«نبير پرسيد:  

همين اينجا، درست بر روي همين تپه شني بود كه گروه غارتگران 
ناميده » كاروان خور«نمايان شد.  در آن موقع كاروان ساالران او را » جن«

يان شنها پنهان را از ميان بارها بيرون كشيد و در م» برنو«بودند.  نبير تفنگ 
و محافظ شخصياش تفنگ داشتند.   » جن«كرد.  آنها يازده نفر بودند ولي فقط 

 نه نفر  ديگر مسلح به خنجر و چماق بودند.

نبير! « كاروان ساالر سابق به ياد آورد كه حاج صمد هميشه ميگفت: 
 ».اشرفي داري 50براي سر جن پيش من 

 سركرده غارتگران با خنده پرسيد:

 روان حاج صمد است؟كا - 

 نبير به دروغ گفت:

 نه مال حاج زرين است. - 

 خب سالح مالح چي داريد؟ - 

نبير چاقوي تاشو را از جيبش درآورده جلوي پاهاي جن توي  - 
 شنها انداخت.

 همين را داريم و بس. - 

 بارتان چيست؟ - 

 چرم، قالي، چاي و پسته.  ادويه هم داريم. - 

 درآوريد.شتران را به زانو  - 

 نبير چشم در چشمان شتر جلودار دوخته، گفت:

 برادر من زانو بزن. - 

صبور تو زانو زدي و سي و يك شتر بقيه هم پشت سر تو، زانو  - 
 بر زمين زدند.

 جن در زير سايه اين نخل ايستاده بود، اما محافظش زير آفتاب.

من منتظر «غارتگران شروع به بردن بارها كردند.  جن گفت: 
روان حاج صمد هستم.  به من خبر دادهاند كه از سمنان خارج شده ولي هنوز كا

پيدايش نيست.  ميگويند كاروان ساالرش نبير است. ناپخته ميبلعمش و او 
 خنديد.

 چرا دائم ميخنديد؟

يكي از دزدان در سربااليي تپه شني پايش لغزيد و همراه بارش 
 غلتيد و جن و محافظش را زمين زد.

 لحظهاي بود... آخ كه چه

نبير سريع در يك لحظه تفنگ در شن دفنشده را كه پنج فشنگ در 
 فشنگدان داشت قاپيد و فرياد برآورد.

 اي شيطانها تفنگهايتان را زمين بگذاريد. - 

 جن در حاليكه ميخنديد خيلي راحت به نخل تكيه كرد و گفت:

 نبير تو خودت هستي. - 

  كلهتان را داغون ميكنم.تفنگها را به زمين بياندازيد واال - 

 اول محافظ اسلحهاش را پرت كرد.

 كاروان حاج صمد است و من هم نبير هستم.  جن عجله كن. - 

 جن هم تفنگش را پرت كرد.

يكي از ساربانها جلو رفت و تفنگها را برداشت.  او خيلي ترسيده 
 بود.  انگار از روي شنها داشت دوتا مار بر ميداشت.

اشرفي براي سرت ميدهد.  نميخواهم به بهاي  حاج صمد پنجاه - 
 خون صاحب طال شوم.  برو... برويد.

 خنديد و با لحني كشيده گفت:» كاروان خور«بعد 

 خوب  - 

» صبور همين جا بود«نبير افكارش را با صداي بلند به زبان آورد:  
 و از ابهت خاطرات باشكوهش چشمانش برق زد.

يك كاروانسراي متالشي شده  تو كه ميداني آن سوي تپه شني - 
خوب «هست.  صبور به دشواري چشم برهم زد و نبير مطمئن شد كه او گفت:  
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 ».ميدانم، برادر

 جن با خنده و در حال برگشت گفت:

حيف آدمي مثل تو، براي چي خود را داخل اين حاجيها كردي؟   - 
 به تمام آنها پشت پا بزن و بيا تو بيابان.

 هستم.» خانم كوچولو«دختر حاج صمد نه نميĤيم.  عاشق  - 

درست يك سال بعد از آن از توران به سمنان ميĤمديم، سومين ماه «
سوار بر تو بود.  سه واحه » خانم كوچولو«تابستان بود.  وقتي شير را ديديم 

آنطرفتر بود.  شير با خيال راحت بر قله تپه شني نشسته، به ما نگاه ميكرد.  تازه 
آسمان و شنهاي كوير ميسوختند.  خداي من، چه بياباني،   داشت غروب ميشد.

 »چه غروبي و چه يلي بود...

 نبير افكارش را بهزبان آورده گفت:

صبور تو توقف كردي و سي و يك شتر هم پشت سر تو از  - 
 حركت باز ايستادند.  يادت هست؟

 آخر مگر ميتوانست از ياد ببرد.

ن خوابيد و با چشماني خانم كوچولو از وحشت غش كرده، روي ش
بي نور به آسمان زل زده بود.  همه ساربانان در جاي ميخكوب شده منتظر فاجعه 

 قريب الوقوع بودند.

سپس شير از جاي برخاست و سلطانوار نگاهي به قلمروي بي حد و 
مرز خود كه از آفتاب به خون نشسته غروب شعلهور بود انداخت و از قله فرود 

 آمد و رفت.

 ».ه افتاديم.  خانم كوچولو را من بغل كرده بودمبه را«

آخر من با آن بار سبك و پرارزش ميتوانستم تمام كويرهاي جهان  - 
 را زير پا بگذارم...

 »به سمنان رسيديم...«

 نبير پرسيد.

 صبور نميتواني برخيزي؟ اقالً  ميرفتيم در سايه مينشستيم. - 

 شين اشك در آنها ديد.شتر چشمايش را به هم زد و كاروان ساالر پي

 نبير گفت:

 خب نميتواني، كه نميتواني. - 

به سمنان رسيديم.  حاج صمد دم دروازه شهر منتظر بود.  خدا «
ميداند.  شايد هفت شبانه روز است كه او اينجا ايستاده و منتظر ماست.  گفتم 
حاج صمد اين تو و اين هم دخترت صحيح و سالمت.  حاال ديگر رهايم كن، 

 ».ار بروم ديگر نميخواهم كار كنمبگذ

نبير شنيده بود كه روز پنج شنبه به خواستگاري خانم كوچولو 
 ميĤمدند.

 حاج صمد گفته بود:

 از ثروت و دارايي من هر چه ميخواهي بردار. - 

صبور من تو را برداشتم و سي سال تمام مرتب در اين بيابان رفت  - 
 و آمد كرديم.

حه در حال مرگ بود.  كاروان ساالر شتر صبور كمي دورتر از وا
پيشين در مقابلش زانو زده و به چشمانش خيره شده بود.  چشماني كه در عمق 

آنها صداي سكوت مسخ شده بيابانها در حال خاموشي بود.  نبير حاال ديگر 
خيلي پير و خيلي شكسته شده بود.  اما خاطرات گذشته همانند اين غروب 

 درخشان بود.

 او با صداي بلند از چرخ فلك پرسيد: و به ناگاه

جن سركرده دزدان چرا ميخنديد؟... شير لميده بر قله تپه شني  - 
چرا پايين نيامد و بر شتران و انسان ها حمله نكرد؟... خانم كوچولو اكنون در 

 پرتوي كدام ستاره به سر ميبرد؟...

و در همين لحظه، كمي دورتر از واحه، شتر صبور مرد و بدين 
 رتيب براي كاروانساالر سابق،  دنيا و تمام بيابانها و افقها به خط پايان رسيدند.ت

 
 

 7قاجار ةدوردر ان مرام و مسلك لوطي
  

  محمدرضا جوادي يگانه
  ه تهراندانشيار جامعه شناسي دانشگا

MYEGANEH@UT.AC.IR 
 
  محمدرضا جعفرآقايي
  دانشجوي دكتراي دانشگاه دفاع ملي

 
  رضا مختاري اصفهاني
  كارشناس ارشد تاريخ

  
  چكيده

مقاله حاضر به بررسي اخالق اجتماعي و آداب و 
پردازد. لوطيان  ة قاجار ميدوردر رسوم لوطيان 

در نظر با فتوت آغاز ز زنجيره اي است كه بخشي ا
يابد. هر چند كه  مينمود عياري و در اصناف بازار و 

ار تحول و چيي دها اين نمود خارجي نيز در دوره
راشيبي زوال، تبديل به در س شوند اما ميتوسعه 

با ارجاع به متون  حاضر ةشود و در سد لوطيان مي
ي ها هد. تلقيد تغيير شكل مي ها به لمپن ماركسيستي

از لوت  ،متفاوت و گاه معارض از لوتيان وجود دارد
لوتي به  به معناي پابرهنه تا لوط به معناي منحرف.

معناي داش مشتي نيز براي ارجاع به بي نيازي 
ضمن ذكر اين  هلدر اين مقارود.  كار ميه لوطيان ب

به اخالق لوطيان پرداخته مي شود و تمايز  ها تلقي
د و به طور مشخص گرد ذكر مي اه آن با پنطي

پوشش و اجزاي لباس لوطيان، آداب لوطيگري، 
ي آنان، و ها و سرگرمي ها لهجه و زبان لوطيان، بازي

ا گيرد. در انته لوطيان مورد بررسي قرار ميي ها نام
روايتي از شود و  نيز مراسم مذهبي لوطيان بحث مي

                                                            
دوره قاجار است كه براي كميته در اين مقاله برگرفته از پژوهشي در باره لوتيان  7

شوراي عالي انقالب فرهنگي انجام شده  فرهنگ و تمدن اسالم و ايران دبيرخانه
 است. 
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ي لوطيانه در مراسم عزاداري محرم و ها همچشمي
  .دهد ميبه دست د و خوردهاي آنان ز

لوطيان، لوتيان، عياران، فتيان و كليدواژه: 
  جوانمردان، آداب و رسوم، دوره قاجار

  
  مقدمه
 1372دهخـدا،  ( معاني گوناگوني ذكر شـده اسـت، از جملـه    »لوطي«براي 

ــين، ؛ 17492-17477: 12ج ــوري، 3652: 1371معــ  :)6465: 1381؛ انــ
س كه داراي خصلت پهلواني و قدرت بازو بوده و در آن ك؛  منسوب به قوم لوط

سخي، ؛ كشي، به دفاع از حقوق مظلومان و ضعفا برخاستهعين چاقوكشي و قداره
باك، نامقيد، شـوخ  رند، حريف، بي؛ خواه و با تعصب ناموس ؛ بخشنده، جوانمرد

 شـرم، كـار، بـي  نانجيـب، هـرزه  ؛ خـوار قمارباز، شراب؛ زنو شلتاق، مسخره، الف
مطـرب  ؛ جاهل، اجامر و اوباش؛ بازباز، كودككننده، همجنسفاسد، و لوتي، لواط

كه حيواناتي چون ميمون و خرس برقصـاند و همـراه آن    گرديگير دورهو معركه
تـرين معنـا بـراي آن     ميرسد قدي مياما به نظر . تنبك بزند و اشعاري هم بخواند

مثنوي معنوي در حكايتي اين معنا را همان لواط كار باشد. به طوري كه موالنا در 
  مراد كرده است.

نشان از گستردگي دامنه عمل و رفتـار لوتيـان    ،اين مجموعه متنوع از معاني
ثر بوده اند. لوتيان بخشـي  ؤهمين مساله نشان مي دهد لوتيان در اجتماع م دارد و

كه پـس از  ودند ب ها از زنجيره پهلوانان پيش از اسالم/ عياران/ فتيان/ لوتيان/ لمپن
ابزار دست سياسـتمداران شـدند و    در برخي از جريانات اوليه، بتدريج اوجگيري

 اكنون ديگر جايگاه چنداني ندارند.
در باره تغييرات تدريجي اين گروه، مي توان از ارتبـاط عيـاران بـا پهلوانـان     

 هايي در دست است كه قدمت روش جـوانمردان،  قرينه«پيش از اسالم آغاز كرد. 
هاي اساسي آن را به دوردسـت تـاريخ يـا پـيش از تـاريخ بـاز        ريشه  يا دست كم

هـاي   ريشـه «در كتاب  فرهنگ عامه،  وسيردانشمند ،  والديمير پروپ .گرداند مي
بـرد و در بـاب آن    نام مـي  »خانه مردان«اي به نام  هاي ويژه از خانه»  تاريخي قصه
و راه و   بسـياري از خصوصـيات   يابيم كـه  با كمال شگفتي درمي دهد. توضيح مي

  هـاي  هـزاران سـال بعـد در باشـگاه     ،ها وجـود داشـته   هايي كه در اين خانه رسم
(محجـوب،   ».شـده اسـت   رعايت مي اند، ناميده مي» لنگر« ها را كه آن جوانمردان،

1371 :7(  
منشـا  «خاچيك گئوركيان (استاد دانشگاه دولتي ايروان) نيز معتقد اسـت كـه   

ي، ايران باستان بوده است و پس از اسالم؛ نيز در ادامه آيين جـوان  فتوت اجتماع
مردي قديم، در شكل تشكل هاي آزادگان و سپاهيان در جامعه ايراني ظاهر شده 
است... بازماندگان قشر  آزادگان ساسـاني، در ايـن دوره، تحـت خـدمت امـراي      

الم بـر ضـد   مسلمان وقت در مي آمدند و براي تـامين امنيـت مرزهـاي داراالسـ    
غيرمسلمانان مي جنگيدند... به مرور زمان اين قشر، تبديل به غازيان مـي شـوند   
كه فقط براي پاداش نمي جنگيدند، بلكه مبارزه آنها براي كسب رضـاي خداونـد   

) گئوركيان در مقاله ديگري، معتقد است كه انديشـه فتـوت از   152: 1386» (بود.
ي آن را در انديشه زرتشتي نشان مي دهـد  پيش از اسالم وجود داشته، و ريشه ها

) و مي گويد قرن ها پيش از اسالم، جهـان بينـي فتـوت در سـرزمين     31: 1382(
قديم ايران وجود داشته است و فتوت از ايرانيان به اعراب سـپرده شـد، بـا ايـن     
تفاوت كه در ايران كمال مطلوب، حيات مدني بوده و نزد اعراب، كمال مطلوب، 

  ست. بدوي بوده ا
پس از تغيير اين گروه، از پهلواني به عياري، تغيير عمده ديگر، ورود اصناف 

بـه عقيـده ژرژ   «يا جـوانمردان بـوده اسـت.    » فتيان«به اين جرگه، و شكل گيري 
مريل، محقق مشهور فرانسوي، جامعه هندواروپايي به سه قشر اصلي تقسيم مـي  

صـاحيان حـرف).. هرچنـد در     شده است: روحانيون، جنگاوران و كشاورزان (يا

ويان بودند، امـا از قـرون   جو جنگ 8دوران اوليه، حاملين انديشه فتوت، روحانيون
پانزده و شانزده ميالدي به بعد، انديشه فتوت مربوط بـه گـروه سـوم (اصـناف و     

» پيشه وران) به وجود مي آيد و آنها نيز از اعضاي ثابت جـوانمردان مـي شـوند.   
   )155: 1386گئوركيان، (

در دوره اوج انديشه فتوت، تاثير آنان بر شواليه گري اروپايي نيز مـي توانـد   
ترجمه  9»شواليه گري معنوي«فتوت را ) 75: 1386(دكتر  نصر مورد توجه باشد. 

كرده است، يعني كسي كه بر خود سخت مي گيرد، ولي با ديگران كرامت دارد و 
يگران كند.  بـه نظـر وي، نظـام    عالقمند است كه آسايش خود را فداي آسايش د

ر قرون وسـطي  پديـده   شهسواران در مسيحيت، از تماس آنان با منابع اسالمي د
  آمده باشد.

اما باز هم تغييرات ديگري رخ مي دهد، و اين بار نه در جهت كمـال، بلكـه   
به سوي زوال. و تغيير از جوانمردي به لوتيان، معرف آن است. دكتر محمد جعفر 

رسد كه سير تكامل آيين جـوانمردي   به نظر مي«اين باره مي گويد:  محجوب، در
نامه سـلطاني   زيرا در فتوت خويش،يعني تصوف باشد،  نيز همانند دگرگوني اصل

در تاريخ تصـوف آمـده    ».اي است از علم تصوف شعبه  علم فتوت« خوانيم كه مي
ي آوردن بـه زهـد و   كه كار صوفيان در دوران بعد از اسالم نخسـت بـا رو    است

آزاري و خدمت به خلق آغاز شد.رفته رفته در طـي   از دنيا و راستي و كم  اعراض
هاي صوفيان پديد آمدند و آداب و ترتيب و تشريفات خـاص از سـر    گروه  قرون
به پير و معتكف شدن در خانقاه و چلّه نشستن و ديگر مراسـم آن شـكل     سپردن

ف پديد آمد كه گاه بعضي از آنهـا بـا بعضـي    هاي گوناگون تصو گرفت و سلسله
عين  .چشمي و رقابت با يكديگر داشتند سپردند و حالت هم دشمني مي  ديگر راه

گونه تحول در آداب فتوت نيز پديـد آمـده است.نخسـت جـوانمردان، افـراد       اين
خوش باطن و شرافتمندي بودند كه آراستگي به ملكات فاضله اخالقـي را روش  

 حمايت از مظلوم در برابـر ظـالم،   ايثار، از قبيل راست گفتن، ،دادند خود قرار مي
يكـي    انصاف به خلق دادن و از ديگران انصاف نخواسـتن و دل و زبـان را بـاهم   

در همين حال،گروهي ديگـر كـه    .داشتن و صفات و شعائر ديگري از اين دست
رانـي و   تباشـي و عشـر   بـه خـوش    روي خواندنـد،  آنان نيز خود را جوانمرد مي
هاي روزگار مـا   داش مشديو   روش و منش لوطيان تقويت نيروي بدني آوردند.

پـس از آن نيـز، بـا     )9: 1371(محجوب،  ».مرام و مسلك آن گروه است بازمانده
سياست زدگي مفرط در انتهاي دوره قاجار و دوران پهلـوي دوم، لوتيـان حاشـيه    

ارسـي تبـديل شـدند و از آن    نشين، به لمـپن هـا در عرصـه سياسـت و در فيلمف    
  گذشته بزرگ، تقريبا هيچ نماند. 

، و است و لـذا توجـه بـه آن   اما آن گذشته تاريخي برجسته، قابل بازسازي  
مـاعي لوتيـان، بـه عنـوان يـك بخـش       يات و ظرايـف زنـدگي اجت  ئمداقه در جز

شـناخت در برخـي رفتارهـاي    برجسته از تـاريخ گذشـته ايـران، مـي توانـد بـه       
سـيد حسـن تقـي زاده    يـد.  به كار آ ه شانزندگي امروزدر  از ايرانيان گروههايي 

معتقد است كه اگر قرار باشد حيثيت ايراني (كه او آن را معادل كـاراكتر  ) 1328(
ملي مي گيـرد و بـار مثبتـي بـه آن مـي دهـد) وجـود داشـته باشـد، بايـد آن را           

  جوانمردي و فتوت يافت.   
تطـورات تـاريخي لوتيـان و نحـوه     كـردن از  اين مقاله بنا دارد با صرف نظر 

 ارتباط آنها با قبل و بعد از خود، زندگي اجتماعي آنها را مورد بررسي قرار دهـد. 
از  پردازد. ميهمچنين ذكر اين نكته اهميت دارد كه اين مقاله فقط به دوره قاجار 

ر اين رو، پرسش اساسي اين مقاله، بررسي زيست اجتماعي لوطيان در دوره قاجا
و روش آن نيز، اسنادي است و تالش شده تا بر اساس اسناد دست اولي كه خود 
شاهد زندگي لوطيان بوده اند، برخي از مهمترين عناصر زنـدگي اجتمـاعي آنـان    

  بيان شود.
                                                            

 ظاهرا منظور صوفيه است نه روحانيون رسمي. 8
9   spiritual chivalry 
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  و عناوين مختلف لوتيان لوتياناز متفاوت ي ها تلقي
 

ويني لوتي، لوطي، داش مشتي يا داش مشهدي و چنـد عنـوان ديگـر از عنـا    
شود. افرادي كه حتـي مـورد   است كه به گروهي از افراد اجتماع قاجاري داده مي

-هايشـان يـاد كـرده   توجه سياحان غربي بوده و از مرام و مسلك آنان در سفرنامه
عريـان، برهنگـي،   «تـوان از آن  . اگر لوتي منسوب به لوت گرفته شـود، مـي  10اند

امـا  ) لـوطي  17477: 12ج 1372 دا،را مراد كرد. (دهخ» عرياني، لختي [و] عوري
» كار و قمارباز و شـرابخوار هرزه«منسوب به لوط نبي و قوم او معاني متفاوتي از 

) حتي سخي و جوانمرد بـه  17491گيرد. (همو، را در بر مي» باك و نامقيدبي«تا 
» صـدق و صـفا و راسـتي   «شد كـه لوطيانـه دال بـر    صاحب اين عنوان اطالق مي

) ولي آيا لوطي منسوب به لوط نبي است كه خود از اقطاب 17492است. (همو، 
هجري قمري دربارة  855شده در سال اي نوشتهنامهفتوت بود؟ چنانچه در فتوت

السالم فتوت را خداي تعالي پيش از آدم عليه«... سلسله مراتب فتوت آمده است: 
رده اسـت و  آفريده است و فردوس اعلي را به نور نبوت و كرم فتـوت منـور كـ   

كرد. چون قالب وجود آدم از بيضاي كن خداي، خدايي خود را به اين دو نور مي
السـالم بـه   فيكون در وجود آورد، فتوت را نمك وجود آدم كرد. بعد از آدم عليـه 

شيث رسيد و ازو به نوح رسيد و ازو به سام رسيد و ازو به قيدار رسيد و ازو بـه  
دان روي بتافتنـد و راه نـاجوانمردي پـيش    لوط رسيد و قـوم لـوط از طريـق يـز    

گرفتند، حق سبحانه و تعالي جبرئيل را فرستاد تـا آن قـوم را زيـر و زبـر كـرد و      
اند كه هركه دم از فتوت زند [و] دعوي جوانمردي كند و آنچه شرط بزرگان گفته

...» لـوط،  م فتوت باشد، به جاي نيـاورد، او از گمراهـان باشـد همچنـان كـه قـو      
رسـد  نامه را مالك قرار دهـيم، بـه نظـر مـي    ) اگر اين فتوت28: 1382،  يافشار(

هايي از مرام فتوت فردي كه رگه ،شده استلوطي مدعي جوانمردي را شامل مي
گروههايي از جوانان كه صـفاتي از جـوانمردي و عيـاري بـه      ؛ را در خود داشت
همان گروههايي  ؛ندروههايي كه در دورة مغول رخ عيان كرد؛ گميراث برده بودند
مركزي از مراكز مهم لوطيـان در دورة   – بطوطه از شهر اصفهان كه در روايت ابن

بين «داشتند و » هاييجمعيت«كه » جوانان مجرد«: از آنان ياد شده است  -قاجار 
بود. آنـان در  » چشمي برقرارهر يك از گروههاي آنان با گروه ديگر رقابت و هم

هاي غريبـي زبـانزد   كردند و دربارة آنان حكايتگزاف ميهايشان مخارج مهماني
ها دستة ديگر را به مهماني خوانده و غذاي آنان را يكي از اين دسته«بود. چنانچه 

با شعلة شمع پخته بود. دستة ديگر كه خواسته بود تالفـي بكنـد، در دعـوتي كـه     
» مصرف كرده بـود.  متقابالً به عمل آورده بود، براي تهية غذا به جاي هيزم، حرير

  )212: 1348 (ابن بطوطه،
دانستند، ولي گويي لوطيان در ميان اقطاب فتوت، لوط نبي را حامي خود مي

داشتند. همچنـين اعمـال   » دستبرد و ماجراجويي«رفتارهايي چون عياران همچون 
 زد (پـوالك، نيز از آنـان سـر مـي   » خوري و قماربازيعرق«خارج از قاعده چون 

اگر جمعيتي  ،جمعيتي كه شايد از عوارض عاميانه شدن فتوت بودند ،)38 :1368
نامة مكتوب مرامـي و صـنفي كـه براسـاس     شدند، نه به واسطة آيينمحسوب مي

آن رفتـار مشـابه بـود كـه در امـوري      » گريلوطي«رفتارهاي مشابه يك عده بود. 
ني بـا  تـر، محبـت و مهربـا   نان خوردن از دسترنج خود، احترام بـه بـزرگ  «چون 

تر، دستگيري از ضعيف، كمك به مردمان درمانـده و عفيـف و پاكـدامن،    كوچك
كشي از افراد جمعيت و اهل كوچه و محله و بـاالخره شـهر و واليـت و    تعصب

                                                            
كلمه لوطي معناي بسيار عجيبي «اوژن فالندن در سفرنامه خود آورده:  10

گيرد. دزدان، بدسلكان، دارد كه با آن اعمالي زشت و ناپسند انجام مي
ران از اين دسته هستند. اصل و ريشه اين لغت را گيبازان و معركهحقه

اند از لوط نوه ابراهيم گرفته شده و برخي از لوط هندي كه برخي گفته
   )120: 1356(فالندن، ». داننددزدي بوده مي

اعتنـايي بـه   گويي و حمايت از حق، بـي پروايي، حقكشور، فداكاري و ركي و بي
) 303 :1، ج1371 ستوفي،يافت. (مبروز مي» حسابيماده، عدم تحمل تعدي و بي

-خـواران فتيـان مـي   زنـد و لوطيـان را ميـراث   اين رفتارها با مرام فتوت پهلو مي
  شناساند.

به معناي عريان نيز در نظر گيريم، اشارتي به صـفتي از صـفات   را اگر لوتي 
بهره نبودند. عرياني در فتوت چون درويشـي  فتوت است كه لوطيان نيز از آن بي

شد. ايـن فـرق در آن بـود كـه     گدا متباين و متفاوت شناخته ميبود و درويش از 
گداي كسي است كه دنيا ترك او كرده باشد، درويش كسي است كه او ترك دنيا «

رو لوطيـاني بودنـد كـه شـاهزادگي،     ) از همـين 56 :1350 (كاشـفي، » كرده باشد.
لبـاس  رخـت و   ،زدنـد مـي » گريلوطي«آقازادگي و تاجرزادگي را فرونهاده و به 
-ملك ؛277 :1361 الملك،آمدند. (افضلاعياني وانهاده و به كسوت لوطيان درمي

  )307: 1ج 1371 مستوفي، ؛744، 730 :2ج1386 المورخين،
 

رود، داش مشـدي يـا داش مشـتي    عنوان ديگري كه براي لوطيان به كار مـي 
 )9055: 6ج 1372 داننـد. (دهخـدا،  است. اين واژه را مخفف داداش مشهدي مي

نيـازي اسـت و سـمك عيـار     آيا داش مشتي از ناداشتان اخذ شده كه به معني بي
) البته ناداشت به معنـي  76: 6ج  1385 ،االرجاني باليد؟ (فرامرزبن خدادبدان مي

گونـه افـراد    رفته كه عيـاران از ايـن  سر و پا و اهل حيله و فريب نيز به كار ميبي
) اما گويا ناداشتان در 119 ،120: 2جهمو، بردند. (براي پيشبرد كار خود بهره مي

-اند كه از شد فتوت (كمربند) برخوردار بـوده تحول فتوت ازجمله اهل فتي بوده
اند كه شـد عـام   رساند كه ناداشتان از شدي برخوردار بودهاند. بيان كاشفي اما مي
م بوده رسد ناداشتان در فتوت از عوا) به نظر مي107 :1350 بوده است. (كاشفي،

تـوان  شدند. با اين همه به طـور قطـع نمـي   و از طبقات ديگر آن جدا انگاشته مي
مشتي صورت تغييريافتة ناداشتان است، چنانچه در منـابع دورة قاجـار    گفت داش

ياد شده اسـت كـه البتـه در    » مشهدي«يا » گريمشهدي«از رفتار لوطيان با عنوان 
 :1373 كسـروي، ، 1379 اعتمادالسـلطنه، معنا با ناداشتان اوباش متـرادف اسـت. (  

هاي شيري، تنبك به ) اين افراد با هر عنواني خوانده شوند، متفاوت از لوطي489
باز هستند. اينان لوطيـاني هسـتند كـه تحويلـدار از آنـان بـا عنـوان        دوش و حقه

الخمـر غمـاز قماربـاز و الطـي و     هاي زبردست خونخوار و اشرار شـارب لوطي«
  )87 :1342 ده است. (تحويلدار،نام بر» زاني

 
: 1364در توضـيحي كـه در مجلـه آينـده داده اسـت (     نيز حكمت بوشهري 

)، نگاه هاي منفي به لوتي، داش و مشـطي را رد مـي كنـد و يكسـره معـاني      180
اي  واژه ،»لـوطي «جـدا از واژه »لـوتي « واژهمثبت از آن اخذ مي كنـد. بـه نظـر او،    

نيـز مشـتق   »لوتي«، وجه اشتقاق عربي ندارد »يصوف«گونه كه است و همان  پارسي
اند كـه   لوتيها عياران جوانمردي بوده نيست.عربي  هاي از مصادر واژه  يك  از هيچ

در عربي »لوت« .اند بدين نام معروف گشته  نوازي و سخاوت بنا به خصلت مهمان
 از رستني و در پارسي غـذاي روزانـه و هـر     و زمين تهي »لخت و عور« به معني

فـرد كـريم الطبعـي     لـوتي  اي را سير سـازد و  است كه گرسنه»چيز خوردني« نوع
 در كتـاب . باشد»لوتخواره«خود او  كه خوراند نه اين مي »لوت« است كه به ديگران

 از ويژگيهاي جوانمردي ،باشد »خورانيدن  لوت« نيز نان دادن كه همان عيار سمك
 »فتيان« و همان است كه »برادر«هوم مف، به »داش« واژه  دانسته شده است. عياران

 بـه معنـي  »مشـط «نيز بايد گفت كـه   »مشطي« باره در. گفتند »اخي« آنرا ترجمه و
آرايش و زينت  »شانه« را با »عروسان« كسي بوده كه سر و زلف »مشاط«و  »شانه«

جوانان اهل حـق يعنـي جـوانمردان عيـاري      ،ها»مشطي«دور نيست. است  داده مي
انـد در برابـر    سـعي داشـته   ،و سـر و زلـف پيراسـته     لبـاس آراسـته   اند كه بـا  بوه
و بيـزار   دنيا بند عالئق ظاهر شده خويشتن را پاي تقوي و زهد پوشان مدعي ژنده

 مالمت معروض دنيادوستي خودخواهي و  از تقشف وانمود كنند تا بيشتر به اتهام
  .گردند
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Նորին մեծություն 
Սահմանադրությունը 

  
Կամ ովքեր են «մարդակենտրոն» փաստաթղթի 

հեղինակները
Երբ կորցնում են բարոյականությունը՝ մնում է օրենքը, երբ 
կորցնում են օրենքը՝ մնում է սովորույթը։ Իսկ սովորույթը 

բարոյականի արտաքինն է եւ նրանից սկսվում է 
այլասերումը։ 

Կ. Զարյան 
 

Սահմանադրությունը տասնամյակը մեկ փոխելու 
սովորույթը, կարծես, դառնում է Հայաստանի անկախ 
նորօրյա պետականության շարունակականութան միակ 
վկայությունը։ Սակայն այս անգամ փոփոխություններն 
առաջարկում են, ինչպես ընդունված է ասել, մասնագետները՝ 
ի դեմս Սահմանադրական դատարանի նախագահի Գագիկ 
Հարությունյանի ղեկավարած մասնագիտական 
հանձնաժողովի։ Հիմնական օրենքի նախագծի հեղինակները 
շարունակ պնդում են, թե իրենց առաջարկած, ըստ էության, 
նոր Սահմանադրությունը մարդակենտրոն է։ Չփորձելով 
խորանալ առաջարկվող փաստաթղթի բովանդակության մեջ՝ 
փորձենք հասկանալ, թե ովքեր են մեզ առաջարկում 
«մարդակենտրոն» սահմանադրություն։
Հայաստանի 1995- ի Սահմանադրությունն իր առաջին լուրջ 
փորձությունն անցավ արդեն մեկ տարի հետո՝ 
նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Ինչպես 
անցկացվեցին այդ ընտրությունները մի հարց է, բոլորովին 
այլ հարց է, թե ինչպես այն քննության առնվեց 
Սահմանադրական դատարանում, որի անդամները, նույն այդ 
Սահմանադրության «արդարադատություն 
իրականացնելիս... անկախ են եւ ենթարկվում են միայն 
օրենքին»։ Իհարկե, խոսքերը շատ գեղեցիկ են, բայց ՍԴ 
անդամները պետք է մի բան անեին, որ ԿԸՀ վերջնական 
պաշտոնական արձանագրության մեջ առկա 22 հազարից 
ավելի անճշտությունները, որոնք էապես ազդում էին 
ընտրությունների արդյունքների վրա, ինչն արձանագրված 
էր նաեւ ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ դիտորդական առաքելության 
հայտարարության մեջ, ինչ- որ կերպ բացատրեին։ Թեեւ 
օրենքով ընտրությունների փաստական հանգամանքները 
քննելու իրավունք ՍԴ- ն չուներ, բայց ինչեր չես անի, ու դեռ 
անելու ես, միայն թե վստահություն չվայելող 
ընտրություններն անվավեր չհամարես։ Դրա համար պետք 
էր Երեւանում թվերը ճշտել, դատարանի դահլիճում Գագիկ 
Հարությունյանը պետք է մատ թափ տար Երեւանի 
ընտրական հանձնաժողովի երիտասարդ նախագահի վրա, 
ու... դրվեր Սահմանադրության՝ սովորույթի ուժով 
չգոյության սկիզբը։ 

 اولين دولت مسيحي
  فامير فرشبا

 
عنوان بخشي از يك امپراتوري منطقه اي با فرهنگ غني،  ارمنستان در گذشته به

شناخته مي شد. ملت ارمني شاخه اي از خانواده بزرگ قوم هند و اروپايي هستند و به 
عنوان رابط اروپا و آسيا شناخته مي شوند. ارمنستان در طول سده ها گاهي به عنوان 

رم شرقي و عربي و گاهي هم واسط بين روميان و اشكانيان، گاهي بين امپراتوري هاي 
بين مسيحيان و مسلمانان بوده است. اين كشور پس از سده هاي ميانه به عنوان آخرين 
كشور مسيحي در مرزهاي مشرق زمين بود. ملت ارمنستان از آغاز تاريخ خود با 

تاريخ ارمنستان به زمان امپراتوري مادها  .امپراتوري هاي بزرگ پيوند خورده اند
دد. با نابودي حكومت آشور كه هميشه به عنوان تهديدي براي مادها به بازمي گر

مي توان گفت كه .حساب مي آمد، ارمنستان به عنوان تابعه امپراتوري ماد در آمد
ارمنستان يكي از حكومت هاي نادر امپراتوري پارس بوده كه در زمان حمله مقدوني به 

د و تحت سلطه درنيامد چرا كه ارمنستان اين منطقه در مقابل سپاه مقدوني مقاومت كر
 .داراي سپاه نظامي عظيمي بوده است

ارمنستان اولين كشوري بود كه مسيحيت را به عنوان دين رسمي پذيرفت و اين 
موضوع باعث شده كه كشورهاي غربي در تالش براي جذب اين كشور و اعمال نفوذ 

ليساي مستقل ارمني توانست تا در اين كشور دست به عمل بزنند. در نهايت ايجاد ك
حدي استقالل ارمنستان را حفظ كند. دو ويژگي اصلي كليساي ارمني، ملي و مردمي 
بودن آن است كه آن را از كليساي كاتوليك و پروتستان متمايز مي كند. از اين رو 

 .كليساي ارمني، به عنوان كليسايي مردمي شناخته مي شود
 :مردم شناسي
با مليت ارمنستاني و نژاد ارمني شناخته مي شوند. بنابر آمار رسمي مردم ارمنستان 

نفر بوده است كه در اين  3060631، كل جمعيت اين كشور 2013ارمنستان، در سال 
% مردم ارمنستان، 97,9% ديگر قوميت ها هستند. زبان 0,7% ارمني ها و 98,1ميان، 

 2014كنند. بنا بر آمار سال  % به ديگر زبانها صحبت مي1% كردي و 1ارمني است، 
  .را در ميان كشورهاي جهان دارد 137اين كشور از نظر جمعيت رتبه 

مردم اين كشور مذهب مسيحي تحت پيروي كليسايارمني دارند و باقي مردم %92,6
، ميانگين سني جمعيت 2014ديگر مذاهب را پيروي مي كنند. بنابر گزارشات سال 

سال هستند.  54تا 15% از مردم اين كشور در سن 58,7  كشور ارمنستان جوان است.
 آن جمعيتي رشد گفت توان مي كه است   % روبه رو-0,13اين كشور با رشد جمعيت 

 و زاد نرخ. است دارا جهان كشورهاي ميان در را 92 مقام منظر، اين از و است منفي
هزار در سال  در 9,3 مير و مرگ نرخ و هزار در 13,92 تاريخي، كشور اين در ولد

  .برآورد شده است 2014
نشين هستند و از كل  % شهر64,1ميليون نفر جمعيت كشور ارمنستان،  3از ميان 

ميليون نفر در شهرهاي مهم اين كشور زندگي مي كنند.  1,116جمعيت مردم ارمنستان 
را به اين  116سال است كه مقام  74,12ميانگين اميد به زندگي در كشور ارمنستان 

سال در اين  77,7سال و زنان  70,9كشور اختصاص داده است كه در اين ميان مردان 
  .آمار سهم دارند

% از توليد ناخالص داخلي را در زمينه آموزش و تحصيالت صرف 3,3اين كشور 
% از مردم ارمنستان توانايي 99,6را به اين كشور داده است. 132كرده كه مقام 

% از تمام زنان 99,5% از تمام مردان و 99,7ز اين ميان خواندن و نوشتن دارند كه ا
  .ارمنستاني سواد خواندن و نوشتن دارند

 
اين كشور قصد دارد كه به سطحي از توسعه انساني دست پيدا كند. در اين كشور زنان 
وضعيت نسبتا مطلوبي دارند و از نظر ميزان مشاركت و اشتغال آنان در مقايسه با ديگر 

  .اد شوروي سابق از وضع بهتري برخوردارندكشورهاي اتح
 

  :بهداشت
 

دالر براي هر فرد در زمينه بهداشت  299بنابر آمار سازمان بهداشت جهاني، ساالنه 
% از 4,5صرف مي شود و كل ميزان هزينه مصرفي دولت براي سالمتي مردم ارمنستان 

  .كل توليد ناخالص داخلي است
ر بر اثر ايدز در ارمنستان جان خود را از دست دادند ، دويست نف2012بنابر آمار سال 

را در اين زمينه به ارمنستان در ميان كشورهاي جهان اختصاص داده  109كه رتبه 
 شده داده اختصاص بيمارستاني تختخواب 4 نفر 1000 هر براي كشور اين در است.
 .است

رآمد و در سال به عضويت رسمي سازمان بهداشت جهاني د 1992ارمنستان در سال 
نمايندگي سازمان بهداشت در اين كشور تاسيس شد و تحت حمايت سازمان  1994

 .بهداشت جهاني قرار گرفت
  

هشدار جمهوري آذربايجان به آمريكا 
  در مورد قره باغ

 
معاون وزير اقتصاد و صنعت جمهوري آذربايجان بر اجتناب شركت هاي 
آمريكايي از سرمايه گذاري غيرقانوني در مناطق اشغالي آن كشور تاكيد 

 .كرد

مايش تجاري جمهوري به گزارش خبرگزاري آريا،ساحل بابايف در ه
درصد از خاك  20آذربايجان و آمريكا در باكو گفت، ارمنستان 

جمهوري آذربايجان را اشغال كرده و اكنون شركت هاي خارجي را به 
 .سرمايه گذاري در اين منطقه اشغالي جلب مي كند

گفتني است پيش از اين، شاهين مصطفي يف وزير اقتصاد و صنعت 
هاي آمريكايي فعال در قره باغ را به روبرت آذربايجان فهرست شركت 

 .سكوتا سفير آمريكا در باكو اعالم كرده بود

مناقشه ميان ارمنستان و جمهوري آذربايجان بر سر منطقه قره باغ در سال 
.به درگيري نظامي تبديل شد 1992ميالدي آغاز و در سال  1988

اغ آتش بس برقرار ميالدي ميان طرفين مناقشه قره ب 1994از ماه مي سال 
شده اما ميانجيگري گروه مينسك سازمان امنيت و همكاري اروپا به 
رياست مشترك روسيه، فرانسه و امريكا براي حل اين مناقشه نتيجه اي 

  .نداشته است
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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. 

.1394رونتو ميالدي، رياضيات ، ترجمه اديك باغداساريان ، تو 7آنانيا شيراكاتسي دانشمند سده   
 

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

.1394ديك باغداساريان ، تورونتو ميالدي، كيهانشناسي ، ترجمه ا 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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