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Լույս են տեսել 
Էդիկ Բաղդասարյանի  նոր գրքերը 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.1394ميالدي، رياضيات ، ترجمه اديك باغداساريان ، تورونتو  7يراكاتسي دانشمند سده آنانيا ش  
 

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

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

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

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

Պատվիրելու համար դիմել www.Edic-Baghdasarian.com, edbagh@yahoo.com  կամ 1-818-627-8643 
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ԼՂՀ անկախության հռչակագիր 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՀՌՉԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ  
Հ Ռ Չ Ա Կ Ա Գ Ի Ր  

ԲՈԼՈՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻ 
ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ 
ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐՆԵՐԻ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ 
ԵՎ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂ 
ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ  
 
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը  
 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման և նրա 
պետական իշխանության ու կառավարման ժամանակավոր 
մարմինների ձևավորման վերաբերյալ հռչակագիր 
ընդունելու մասին:  
 
Բոլոր մակարդակների խորհուրդների պատգամավորների 
մասնակցությամբ ժողովրդական պատգամավորների 
Լեռնային Ղարաբաղի մարզային և Շահումյանի շրջանային 
խորհուրդների համատեղ նստաշրջանը, արտահայտելով 
ժողովրդի կամքը, որը ամրագրված է փաստորեն 
անցկացված հանրաքվեում և ԼՂԻՄ ու Շահումյանի 
շրջանային իշխանության մարմինների 1988-1991 թթ. 
որոշումներում, ազատության, անկախության, 
իրավահավասարու-թյան և բարիդրացիության նրա 
ձգտումը, ղեկավարվելով քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական 
և մշակութային ոլորտների զարգացման խնդրում ամբողջ 
բնակչության շահերով, բնական և օրինական, միջազգային 
իրավունքի նորմերին համապատասխան համարելով հայ 
ժողովրդի միասնության ձգտումը, որոշում էª  
 
1. Ընդունել ներկայիս Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար 
Մարզի և սահմանակից Շահումյանի շրջանի սահմաններում 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության (ԼՂՀ) հռչակման 
մասին հռչակագիրը:  
 
2. ԼՂԻՄ ժողովրդական պատգամավորների մարզային 
խորհուրդը և նրա գործադիր կոմիտեն համարել Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության պետական իշխանության և 
կառավարման բարձրագույն ժամանակավոր մարմինª մինչև 
համաժողովրդական ընտրություններ, իշխանության և 
կառավարման հանրապետական նոր մարմինների 
ձևավորումը:  
 
3. Հանձնարարել ժողովրդական պատգամավորների 
մարզային խորհրդի գործկոմինª ներգրավելով լայն 
հասարակությանը, նախապատրաստել և մարզային 
խորհրդի նստաշրջանի քննարկման ներկայացնել ԼՂՀ 
պետական իշխանության և կառավարման մարմինների 
կառուցվածքի և գործառությունների մասին ժամանակավոր 
կանոնակարգը:  
 
4. Մինչև ԼՂՀ սահմանադրության և օրենքների ընդունումը 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում 
գործում են ԽՍՀՄ սահմանադրությունը և 
օրենսդրությունը, ինչպես նաև այժմ գործող այլ օրենքներ, 
որոնք չեն հակասում սույն հռչակագրի նպատակներին ու 
սկզբունքներին, հանրապետության 
առանձնահատկություններին:  
2 սեպտեմբերի 1991թ.  

يران و مناقشه قره باغا
 »ايران رو«مقاله هيأت تحريريه 

  
اهميت ايران در حل و فصل مناقشه قره باغ زايد الوصف است. ايران كه مستقيماً در اين 

شركت نمي كند، مهمترين عامل حل و فصل اوضاع قره باغ و برقراري صلح و ثبات مناقشه 
در منطقه مناقشه بوده و مي باشد. البته، امكان حفظ و توسعه روابط برابر با همه طرفين 
مناقشه قره باغ و دنبال كردن سياست متعادل با فاصله گيري برابر از همه آنها، مهمترين 

مي رود. ايران نه تنها در حرف بلكه در عمل نيز در پيشگيري از  دستاورد ايران به شمار
بروز مجدد عمليات جنگي در منطقه مناقشه سهم خود را ايفا مي كند. اين مقاله به گذشته، 
حال و آينده احتمالي و نقش فزاينده ايران در حل و فصل اين مناقشه به نفع صلح در قفقاز 

  .جنوبي اختصاص دارد
 

  تهنگاهي به گذش
 

نقش ايران به لحاظ سابقه مسأله قره باغ بسيار قابل توجه بوده است. اگر به چند قرن پيش، 
برگرديم، بايد خاطرنشان كنيم كه سرزمين منطقه تاريخي قره باغ كه  19به اوايل قرن 

تقريباً برابر با سرزميني است كه جمهوري فعلي ناگورني قره باغ در آنجا اختيارات قدرت 
ي را ايفا مي كند، در حوزه رويارويي دو قدرت روسيه و ايران قرار داشت. در دولتي عمل

خان نشين قره باغ همراه با مناطق پهناور قسمت شرقي ماوراي قفقاز كه قبل از  1805سال 
آن به ايران تعلق داشت، به امپراطوري روسيه منتقل شد. اين امر در مقاوله نامه هاي سال 

تركمن چاي بين روسيه و ايران قيد شد. در تاريخ نزديك تر  1828گلستان و سال  1813
مي سال  7گذشت. روز  1992نبايد از ذكر ميانجي گري شناخته شده ايران در ماه مي سال 

در تهران بيانيه مشترك سران جمهوري اسالمي ايران، جمهوري آذربايجان و  1992
فين توافق نمودند ظرف مدت طر«جمهوري ارمنستان به امضا رسيد. به موجب آن سند، 

يك هفته از روز ورود محمود واعظي فرستاده ويژه رئيس جمهور ايران به منطقه، درپي 
مذاكرات با طرفين ذي عالقه و با پشتيباني سران دولت هاي آذربايجان و ارمنستان، آتش 

باز بس برقرار شده و همزمان همه راه هاي ارتباطي به منظور تأمين نيازهاي اقتصادي 
از قرار معلوم، ايران در مرحله تشديد خاص مناقشه قره باغ كه اين مناقشه وارد فاز ». شوند

رويارويي آشكار جنگي شد، موقعيت دوپهلويي داشت. طرف ايراني به حكم داليل 
كارشناسان  1990گوناگون بايستي با آذربايجان ابراز همبستگي كامل بكند.اواسط سال هاي 

قعيت توجه كرده و روزنامه هاي ايراني در اين مورد مطالب زيادي درج مي ايراني به اين وا
كردند. دولت ايران با فشار جدي از سوي محافل اجتماعي و به خصوص جمعيت آذري 
ايران روبرو شد. با گذشت سال ها اين فشار كاهش يافته ولي هر موقعي كه ارتش 

ظاهر مي شد. ولي طرف ايراني از آذربايجان از دست ارامنه شكست مي خورد، دوباره 
همان ابتدا از همه طرفين مناقشه فاصله برابري گرفته بود. عمليات جنگي در منطقه مناقشه 

به بعد در شرايط سياست سنجيده ايران جريان داشت كه بدون اينكه در  1992از سال 
عمومي جهان  مناقشه مداخله كند، هميشه با دقت توسعه نظامي آن را رصد مي نمود. افكار

به مهمترين نقش ايراني در آن مرحله كه دشوارترين مرحله براي طرف ارمني بود، توجه 
براي ارامنه به » راه زندگي«كرد. در آن زمان مقطع تنگ مرزي بين ارمنستان و ايران به 

معني واقعي كلمه تبديل شد. تهران پس از انعقاد آتش بس در منطقه مناقشه در ماه مي سال 
سعي كرد با مشخص كردن هر چه دقيق تر منافع خود، در روند حل و فصل اوضاع  1994

در اين زمينه بسيار فعال بود و از طريق مجاري  1997سهمي ايفا كند. ايران تا سال 
ديپلماتيك با روسيه تعامل مي كرد. بعد از آنكه در داخل سازمان امنيت و همكاري اروپا 

كت روسيه، اياالت متحده و فرانسه ايجاد شد، ابعاد فعاليت نهاد رؤساي گروه مينسك با شر
تهران در اين زمينه كاهش يافت. شايد همين امر باعث شده باشد كه تهران با چشم ناباوري 

  .به نهاد رؤساي گروه مينسك بنگرد
 

  نگاه دقيق به زمان حال
 

نطقه مناقشه و ايران در مرحله جاري حتي االمكان در عدم از سرگيري عمليات جنگي در م
فوريه سال  19حفظ موازنه نيروها و منافع طرفين مناقشه، سهم خود را ايفا مي كند. روز 

سيد علي ساگايان سفير ايران در ارمنستان درباره حل و فصل مناقشه قره باغ چند  2010
مطلب مهم بر زبان آورد. وي براي چندمين بار بر موضع گيري ايران مبني بر ضرورت حل 

ل صلح آميز مناقشه و آمادگي طرف ايراني براي ايفاي سهم خود در تنظيم روابط بين و فص
ارمنستان و آذربايجان تأكيد كرد. سفير ضمن معرفي موضع گيري ايران در خصوص 
استقرار احتمالي نيروهاي حافظ صلح در منطقه مناقشه، اظهار داشت كه طرفين مناقشه بايد 

ند. وي همزمان تأكيد نمود كه ايران به عنوان كشوري كه تكليف اين اراضي را روشن بكن
با ناگورني قره باغ مرز مشترك دارد، مالحظات و مواضع خود را درباره تركيب نيروهاي 
حافظ صلح كه ممكن است در اين اراضي مستقر شوند، ابراز خواهد نمود. ايران در بهار 

تان و آذربايجان پيشنهاد كرد. ابتكار به طور فعال ميانجي گري خود را به ارمنس 2010سال 
تهران مبني بر برگزاري مالقات نمايندگان ارمنستان و آذربايجان با ميانجي گري طرف 

توسط منوچهر متكي وزير وقت امور خارجه ايران اعالم  2010آوريل سال  19ايراني كه 
اك مواضع شد، به عنوان وسيله مساعدت به طرفين مناقشه در جهت جستجوي وجوه اشتر

 آنها تلقي مي شد.

  قره باغ در مطبوعات ايران

ره باغ در آستانه برقراري حقيقت سياسي ق
  و تاريخي قرار دارد

 
افسانه هاي موجود درباره مناقشه قره "نسخه كامل شده كتاب  "كنيژني مير"انتشارات 

تجديد چاپ كرده است. اين كتاب به صورت مستدل را  "استانيسالو تاراسف"تاليف  "باغ
اصليت ارمني قره باغ را به اثبات رسانده، به ريشه ها و ماهيت مناقشه قره باغ پرداخته و 
در عين حال ادعاهاي جمهوري آذربايجان در قبال قره باغ را بي اساس دانسته است. چاپ 

ميالدي منتشر و با  2012ريه سال در فو "افسانه هاي موجود درباره مناقشه قره باغ"اول 
استقبال گسترده محافل سياسي و تحليل گران روسيه مواجه شد. پس از انتشار اين كتاب 
تاراسف تاريخ دان و كارشناس امور سياسي روسيه آماج حمالت دستگاه تبليغاتي دولت 

مل آمده جمهوري آذربايجان قرار داشته است. چاپ مجدد اين كتاب به دليل استقبال به ع
از آن در محافل سياسي و اطالع رساني انجام گرفته است و هدف آن ضرورت خنثي سازي 
تالش هاي جمهوري آذربايجان براي ايجاد تغيير در ماهيت مناقشه قره باغ عنوان شده 

در سه فصل در برگيرنده مقاالت  "افسانه هاي موجود درباره مناقشه قره باغ"است. كتاب 
در خصوص اين موضوع است. مولف كتاب با اشاره به تالش هاي  "سفتارا"و مطالعات 

طوالني مدت ديپلمات ها براي يافتن مكانيزم موثر براي حل مناقشه قره باغ كه اغلب در 
برگيرنده رويكردهاي كلي سياستمدارن در قبال اين مناقشه است، به وقايع نگاري 

ز جنوبي و خاور نزديك پرداخته است در منطقه قفقا 1921الي  1918رويدادهاي سال هاي 
كه مي تواند كمك شايان توجهي به كشف ريشه ها و ماهيت مناقشه قره باغ كند. در 

به اين  "افسانه هاي جمهوري آذربايجان درباره قره باغ"فصل نخست كتاب تحت عنوان 
موضوع پرداخته شده است كه چه شخصي و چگونه قره باغ را به جمهوري آذربايجان 

خشيده است. درفصل دوم كتاب به رشد افسانه هاي موجود درباره مناقشه قره باغ پرداخته ب
شده و سياست تركيه و جمهوري آذربايجان در منطقه مورد بررسي و تحليل قرار گرفته 

نيز به عامل ارمني و بويژه قره  "ميراث گلستان"است. در فصل سوم كتاب تحت عنوان 
اخير منطقه اشاره شده است. اين كتاب كه حاوي اسناد با ارزش باغ در رويدادهاي دو قرن 

بسياري است مي تواند به عنوان سند مهم تاريخي و حقوقي براي شناسايي بين المللي قره 
باغ مورد تاكيد قرار گيرد. به اعتقاد مولف كتاب زمان برقراري حقيقت تاريخي و سياسي 

بار ديگر بر اين اعتقاد خود تاكيد كرده  در مورد قره باغ نزديك است و در اين كتاب
   .است

 روبرت ماركاريان
 

  
  لويس  فارسي زبان - ماهنامه ارمني

 اديك باغداساريان و سردبير ،  مدير مسئول صاحب امتياز
  15875- 9488تهران صندوق پستي نشريه : نشـاني 

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

  66495761تلفن   13157- 63561كدپستي  1148تهران خيابان انقالب شماره   -چاپ احسان

 تومان  6000ايران يك سال    .تومان 500تكشماره :اشتراك مجلهتومان 500تكشماره   
  بانك تجارت شعبه مجيديه سه راه ارامنه   140686492شماره حساب   دالر  50خارج  
 بيانگر  موضع مدير مسئول و هيئت سردبيري نيست.“ لزوما» لويس«نامه ماههاي مندرج در  مقاالت و ديدگاه  
  .مقاالت ، عكس ها و مطالب رسيده باز گردانده نمي شود  
 .نشريه در حك و اصالح مقاله ها مجاز است  
   با ذكر ماخذ آزاد است.» نامه لويسماه «استفاده از مطالب  

 

 

²Ûë Ñ³Ù³ñáõÙ 
 

 
Ð³Û»ñ»Ý μ³ÅÇÝ 

 
1- Խմբագրական........................................................0 

2- Ð³Û³ëï³Ý…………………………………….….......1 

3- Արևմտյան Հայաստան...........................................4 

4- Սփյուռք..................................................................7 

5- Միջազգային...........................................................8 

6- Մշակութային..........................................................10 

7- ¶Í³ÝÏ³ñãáõÃÛáõÝ...……...……………….............…12 
8- Առածանի….....................................…….....….......12 

 
ä³ñëÏ»ñ»Ý μ³ÅÇÝ 

Հայ գրականություն և մշակույթ.......................1-4 
 

Þ³åÇÏÇ ³é³çÇÝ ¿çáõÙª  Արցախի անկախության 
Ամերիկյան ճանաչումներ 

ì»ñçÇÝ ¿çáõÙª  Էդ. Բաղդասարյանի նոր գրերը 
 

Համար  209, Մարտ  2016  
No.  209, March  2016 

   1395ماه  فروردين 209شماره     –ماهنامه لويس 



 

 

 

ÈàôÚê # 209  Մարտ,  2016 Ã.  էջ 1  

Լույս Ամսագիր 

Հայաստանի Հանրապետություն 
 

ԱՄՆ Ջորջիա նահանգն ընդունել է ԼՂՀ-ն 
ճանաչող բանաձեւ 

03.03.2016 

 
ԱՄՆ Ջորջիա նահանգի օրենսդիր մարմինն այսօր՝ մարտի 
3-ին ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը 
ճանաչող բանաձեւ, այդ մասին հաղորդում է ԱՄՆ Հայ 
դատի գրասենյակը (ANCA)։ 
Ջորջիայի Ներկայացուցիչների պալատը ընդունել է H.R. 
1580 բանաձեւը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
ճանաչման մասին»։ ANCA-ի փոխանցմամբ, Բանաձեւի 
ընդունմանը հատուկ աջակցություն են հայտնել պալատի 
անդամներ, դեմոկրատներ Փաթ Գարդներն ու 
Դեմեթրիուս Դուգլասը։ 
Ջորջիան, այսպիսով, դարձել է ԱՄՆ 6-րդ նահանգը, որը 
նման բանաձեւ է ընդունել։ 
 

Հավայի նահանգի կողմից ԼՂՀ 
անկախությունը ճանաչող բանաձեւի տեքստը 
30.03.2016 

 
Հրապարակվել է մարտի 29-ին ԱՄՆ Հավայի նահանգի 
Ներկայացուցիչների պալատի կողմից «Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետությունը հարգելու ու ճանաչելու» 
մասին H.R. 167 բանաձեւի հայերեն թարգմանությունը: 
Ստորեւ ներկայացնում ենք բանաձեւի տեքստը. 
«ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, որ Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետությունը էթնիկ հայկական տարածաշրջան է 
Հարավային Կովկասում, որն ունի երկար եւ հարուստ 
պատմություն, եւ իր նվիրական տեղն է զբաղեցնում հայ 
ժողովրդի պատմության եւ մշակույթի մեջ, եւ 
ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, որ 1991 թ. դեկտեմբերի 10-ին` 
տասնամյակների պայքարից հետո Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը 
քվեարկեց հօգուտ անկախության, եւ 
ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի 
ինքնորոշման տեւական պահանջը ոգեշնչեց 
տարածաշրջանում ապրող բազմաթիվ ժողովուրդների եւ 

նախկին Խորհրդային Միության փլուզման խթաններից 
մեկը հանդիսացավ, եւ 
ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, որ Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության ժողովուրդը վերջին երկու 
տասնամյակների ընթացքում հաստատակամություն եւ 
տոկունություն ցուցաբերեց պատերազմի, կոտորածների, 
տնտեսական զրկանքների եւ հսկայական այլ 
դժվարությունների պայմաններում, եւ 
ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, որ Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետությունն ավելի քան քսան տարի հավատարիմ 
է իր քաղաքացիներին՝ պահպանելով իր անկախությունը եւ 
ջանքեր գործադրելով՝ փոփոխելու եւ կայունացնելու 
Կովկասյան տարածաշրջանը, եւ անցկացնելով ազատ ու 
անկախ ընտրություններ եւ հանրաքվեներ, որոնք 
համընդհանուր կերպով ճանաչվել են որպես օրինակ 
տարածաշրջանի համար, եւ 
ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, որ բազմաթիվ միջազգային 
դիտորդներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգներից, 
գնահատել են 2015 թ. մայիսի 3-ի Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետությունում կայացած խորհրդարանական 
ընտրությունները որպես ազատ եւ թափանցիկ, 
հետեւաբար 
Հավայի նահանգի 28-րդ գումարման Ներկայացուցիչների 
պալատը 2016 թ․ հերթական նստաշրջանին ՈՐՈՇՈՒՄ Է 
հարգել եւ ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետությունը եւ նրա քաղաքացիներին, եւ 
ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄ է, որ այս մարմինը ճանաչում է 
զոհողությունները եւ նվիրվածությունը եւ  
վճռականությունը, որոնք ցուցաբերվել են ԼՂՀ ժողովրդի 
կողմից ծայրահեղ դժվարությունների պայմաններում, եւ 
ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄ է, որ այս մարմինը հղում է ԼՂՀ 
կառավարությանը եւ նրա ժողովրդին խաղաղության, 
բարգավաճման եւ շարունակական հաջողությունների իր 
լավագույն մաղթանքները, եւ 
ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄ է, որ այս մարմինը կոչ է անում 
միջազգային հանրությանը՝ ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետությունը որպես ազատ, անկախ եւ ինքնիշխան 
ժողովրդավարություն, եւ 
ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄ է որ սույն բանաձեւի 
վավերացված պատճեները կփոխանցվեն Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետությանը նրա՝ Հավայիում գտնվող 
ներկայացուցիչների միջոցով, եւ լրացուցիչ վավերացված 
պատճեները կփոխանցվեն Միացյալ Նահանգների 
նախագահին, ԱՄՆ Սենատի մեծամասնության 
ղեկավարին, Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակին, 
Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսում Հավայի 
ներկայացուցիչներին»: 
Նշենք, որ Հավային դարձավ ԱՄՆ 7-րդ նահանգը, որը 
ճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
անկախությունը՝ միանալով Մասաչուսեթսի, Ռոդ Այլենդի, 
Լուիզիանայի, Քալիֆորնիայի, Մեյնի եւ Ջորջիայի 
նահանգներին։ 

 
Հավայի նահանգի կողմից ԼՂՀ ճանաչումը 
հաղթարշավի մի մասն է. ԼՂՀ նախագահի 

մամուլի քարտուղար 
30.03.2016 

 
Պաշտոնական Ստեփանակերտը երախտապարտ է ԱՄՆ 
Հավայի նահանգին` Լեռնային Ղարաբաղի անկա-
խությունը ճանաչելու համար: Այս մասին մեր  թղթակցի 



 

 

 

ÈàôÚê # 209  Մարտ,  2016 Ã.  էջ 2  

Լույս Ամսագիր 

հետ զրույցում նշել է ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանի 
մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանը: 
«Երբ Ջորջիա նահանգը ճանաչեց Արցախի 
անկախությունը, մենք ասացինք, որ տարբեր 
զարգացումներ են սպասվում: Հավայի նահանգի 
ճանաչումը հաղթարշավի մի մասն է, մենք կարեւորում ենք 
սա: Այս նահանգի յուրահատկությունն այն է, որ 
ժամանակին եղել է թագավորություն, այսօր արդեն ԱՄՆ-ի 
մի մասն է կազմում: Շատ կարեւոր է, որ երկրագնդի այս 
մասում էլ կա կարեւոր մի կազմավորում, որը ճանաչել է 
Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը»,-ասաց Դավիթ 
Բաբայանը: Նրա խոսքով, սա հաղթարշավի ընթացքն է, 
որն անխուսափելի է: 

 
Նշենք, որ Հավայի նահանգը ԼՂՀ անկախությունը ճանաչել 
է մարտի 29-ին` համալրելով Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության (Արցախի) անկախությունը ճանաչող 
եւ աջակցող Ռոդ Այլենդ, Մասաչուսեթս, Լուիզիանա, Մեյն, 
Կալիֆորնիա եւ Ջորջիա նահանգների շարքը: 
 

Կոնգրեսականներ Դոլդն ու Փալոնը ԱՄՆ 
Կոնգրեսին կոչ են անում աջակցել ՀՀ-ին եւ 

ԼՂՀ-ին ֆինանսական օգնություն 
ցուցաբերելուն 

03.03.2016 

 
ԱՄՆ Կոնգրեսի Հայաստանի աջակցության խմբի 
համանախագահներ Ֆրենկ Փալոնը եւ Ռոբերտ Դոլդը 
նամակ են հղել ԱՄՆ Կոնգրեսի անդամներին՝ կոչ անելով 
միանալ իրենց՝ Հայաստանին եւ Լեռնային Ղարաբաղին 
2017թ. ֆինանսական տարում ավելի շատ օգնություն 
ցուցաբերելու ջանքերին։ Այս մասին հայտնում է ԱՄՆ Հայ 
դատի հանձնախումբը։ 
Նամակում նրանք առաջարկում են պաշտպանել հետեւյալ 
արտաքին օգնության գերակա ուղղությունները. 
Առնվազն 5 մլն դոլար հատկացնել 2016թ. ընթացքում 
Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար եւ կայուն 
զարգացման ծրագրերի համար 
Առնվազն 40 մլն դոլար հատկացնել 2017թ. Հայաստանի 
տնտեսական օգնության համար 

Դադարեցնել ռազմական օգնություն ցուցաբերել 
Ադրբեջանին, քանի դեռ այդ երկրի կառավարությունը չի 
դադարեցրել սահմանային հարձակումները, վերջ չի տվել 
պատերազմը վերսկսելու սպառնալիքներ հնչեցնել եւ չի 
համաձայնել խաղաղ ճանապարհով լուծել 
տարածաշրջանային հակամարտությունները 
Վրաստանին հատկացվող օգնության առնվազն 10 տոկոսը 
տրամադրել Ջավախքի զարգացմանը 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը  ներառել 
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի խաղաղ կարգավորման 
գործընթացում որպես բանակցային լիիրավ կողմ 
Հայ դատի հանձնախումբը տարվա սկզբին 
կոնգրեսականների հետ համանման խնդրանքով էր 
հանդես եկել եւ առցանց արշավ է գործարկել՝ Կոնգրեսի 
ներկայացուցիչներին  կոչ անելով համատեղ ստորագրել 
Դոլդ-Փալոնի նամակը։ 
 

ԱՄՆ Կոնգրեսականները Օբամային կոչ են 
արել ճնշում գործադրել Ալիեւի վրա՝ ԼՂ 

խնդրի կարգավորման համար 
03.03.2016 

 
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի՝ մարտի վերջին 
Վաշինգթոն կատարվելիք այցի նախաշեմին ԱՄՆ 
Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի Արտաքին 
գործերով հանձնաժողովի ղեկավարներ Էդ Ռոյսը եւ Բրեդ 
Շերմանը նախագահ Բարաք Օբամային կոչ են արել 
օգտագործել այդ հնարավորությունը Ադրբեջանի 
նախագահի վրա ճնշում գործադրելու համար, որպեսզի նա 
վերջ դնի Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ 
կարգավորման համար ներկայացված Ռոյս-Էնգելսի 
առաջարկների իրականցմանը խոչընդոտելուն։ 
Անցյալ տարվա դեկտեմբերին ԱՄՆ Կոնգրեսի 
Ներկայացուցիչների պալատի 85 անդամների կողմից 
ստորագրված նախաձեռնության մեջ կա առանցքային 
կետ, որոնց նպատակը ղարաբաղյան հակամարտության 
խաղաղ կարգավորումն է։ Այդ նախաձեռնությունը ստացել 
է Ռոյս-Էնգելսի առաջարկ անվանումը։ Այն ներառում է 
հետեւյալ առանցքային կետերը. 
Բոլոր կողմերից համաձայնություն ձեռք բերել շփման գծից 
դիպուկահարներին հետ քաշելու մասին 
Հատուկ սարքավորումներ տեղակայել սահմանային 
միջադեպերի հեղինակներին պարզելու համար 
ԵԱՀԿ դիտորդներ տեղակայել ավելի մեծ հսկողություն 
իրականացնելու համար։ 
ԱՄՆ Հայ դատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ 
Համբարյանը հայտնել է, որ իրենք միանում են Ռոյսի եւ 
Շերմանի՝ Օբամային ուղղված կոչին՝ ճնշում գործադրել 
Ադրբեջանի նախագահի վրա, որպեսզի Լեռնային 
Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման այս առաջարկներն ի 
կատար ածվեն։ 
Նշենք, որ ավելի  վաղ Օբաման այս առաջարկին ի 
պատասխան՝ հայտնել էր, որ աջակցում է 
նախաձեռնությանը՝ ասելով. «Այդ միջոցները ձեռնարկելու 
հրատապությունը երբեք ավելի մեծ չի եղել»։ 
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Շուտով Հայաստանի տարածքով փորձնական 
ռեժիմով Իրանից 2 կոնտեյներ բեռ 

կուղարկեն Եվրոպա 
12.03.2016 

 
Մոտ ժամանակներս Հայաստանի եւ Իրանի 
բեռնափոխադրողները փորձնական ռեժիմով Իրանից 2 
կոնտեյներ բեռ կուղարկեն Եվրոպա: Այս մասին  մեր 
թղթակցին հայտնել է ՀՀ տրանսպորտի եւ կապի 
փոխնախարար Արթուր Առաքելյանը: 
Նա հիշեցրել է, որ այդ մասին համաձայնությունը ձեռք էր 
բերվել հունվարին՝ տարնսպորտի եւ կապի նախարար 
Գագիկ Բեգլարյանի հետ Իրան կատարած 
աշխատանքային այցի շրջանակներում կայացած 
հանդիպման ժամանակ: 
Այդ փորձնական առաքումից հետո իրանական եւ 
հայկական բիզնեսը կհասկանա, թե ինչ պայմաններում է 
հնարավոր Հայաստանի տարածքով ավելի արագ եւ 
շահավետ բեռներ փոխադրել Իրանից Եվրոպա: 
«Այս պահին հայաստանցի եւ իրանցի փոխադրողները 
եզրափակիչ կազմակերպչական փուլում են: Շուտով այդ 2 
կոնտեյներները կճանապարհվեն»,- ասել է Առաքելյանը: 
Հիշեցնենք, որ տարանցիկ միջանցքի ամրապնդման  
համար Հայաստանում կառուցվում է Հյուսիս-Հարավ 
ավտոմայրուղին եւ պլանավորվում է Ւրան-Հայաստան 
երկաթուղին: 
 
«Նաիրիտ»-ի հարցով աշխատանքային խումբ 

է ձեւավորվել 
12.03.2016 

 
Էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Լեւոն 
Յոլյանի հրամանով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ՝ 
«Նաիրիտ գործարան» ՓԲԸ առկա վիճակը եւ հետագա 
անելիքները ուսումնասիրելու համար։ Այս մասին 
հայտնում են նախարարության տեղեկատվության եւ 
հասարակայնության հետ կապերի բաժնից: 
Աշխատանքային խմբում ընդգրկված են ինչպես 
նախարարության, այնպես էլ գործարանի եւ «Երեւան ՋԷԿ-
ի» ներկայացուցիչները։ Աշխատանքային խումբը 

գլխավորում է ՀՀ էներգետիկայի եւ բնական պաշարների 
նախարարի տեղակալ Լ.Շահվերդյանը։ 
Նախարարի հանձնարարությամբ՝ ուսումնասիրելով 
«Նաիրիտի» ներկա վիճակը, աշխատանքային խումբը 
կարճ ժամանակահատվածում պետք է ներկայացնի 
առաջարկություններ՝ գործարանի հետագա զարգացման 
անհրաժեշտ միջոցառումների վերաբերյալ։ 
 

ԱՄՆ կոնգրեսականը կոչ է արել ավելացնել 
Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրվող 

օգնությունը 
 

 
 

Ամերիկացի կոնգրեսական Բրեդ Շերմանը ԱՄՆ Կոնգրեսի 
արտաքին հարցերով հանձնաժողովի լսումների 
ըթնացքում նշել է Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրվող 
օգնությունն ավելացնելու անհրաժեշտությունը: Այս մասին 
հայտնում է «Հայ դատի» ամերիկյան գրասենյակը: 
ԱՄՆ միջազգային զարգացման հարցերով 
գործակալության ադմինիստրատոր Գեյլ Սմիթի 
մասնակցությամբ նիստի ընթացքում Շերմանը նաեւ կոչ է 
արել ավելի ակտիվ ջանքեր գործադրել սիրիահայերի 
նկատմամբ ու հասցեագրված աջակցություն ցուցաբերել 
Ջավախքին: Գեյլլ Սմիթը նշել է, որ USAID-ն աջակցում է 
այն եվրոպական երկրներին, որոնք փախստականների են 
ընդունում ու խոստացել է կոնգրեսականին տեղեկություն 
տրամադրել նաեւ Հայաստանում փախստականներին 
հատկացվող օգնության մասին: 
«Հայ դատի» ամերիկյան գրասենյակի գործադիր տնօրեն 
Արամ Համբարյանը շնորհակալություն է հայտնել 
կոնգրեսականին աջակցության համար՝ նշելով, որ նա 
շարունակում է բարձրացնել հարցեր, որոնք առաջնային են 
հայ համայնքի համար: 
 

Times of Israel. Ժամանակն է, որ ԱՄՆ-ն ու 
Իսրայելը ճանաչեն Հայոց 

ցեղասպանությունը 
6.03.2016 

 
Ժամանակն է, որ ԱՄՆ-ը, խոշոր հրեական 
կազմակերպությունները եւ հենց Իսրայելը ճանաչեն 100 
տարի առաջ Օսմանյան թուրքերի կողմից իրականացված 
Հայոց ցեղասպանությունը։ Մուսուլման թուրքերն իրենք էլ 
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պետք է անեն նույն բանը։ Այս մասին գրում է Times of 
Israel պարբերականի բլոգեր Ջոշուա Ռեզնեքը։ 
«Ցեղասպանությունը խլեց 1.5 մլն հայերի կյանք, որոնք 
կամ սովահար եղան կամ հալածանքների զոհ գնացին՝ 
ամբողջովին ջնջվելով երկրի երեսից, ինչպես նացիստները 
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ 
ոչնչացրեցին Եվրոպայի հրեաներին»,- գրում է հեղինակը։ 
Բլոգերի կարծիքով հրեաները աշխարհում իրենց շատ 
հարմարավետ են զգում, այնինչ հայերը պետք է այդ 
ցուցակում առաջինը լինեն։ Հայերը, հրեաների նման, 
աշխարհով մեկ տարածված սփյուռքում իրենց 
փոքրաքանակ թվով մեծ նվաճումներ են ունենում եւ 
հաջողությունների հասնում։ 
«Անվիճելի, ապացուցված պատմական փաստ է, որ թուրք 
օսմանները հայ ժողովրդի դեմ ցեղասպանություն են 
իրականացրել։ Ժամանակն է, վաղուց է հասունացել պահը, 
որպեսզի բոլոր ամերիկացիները, հրեաները եւ 
իսրայելցիները ճանաչեն դա»,- նշում է Ռեզնեքը՝ 
թվարկելով ցեղասպանությունը չճանաչելու պատճառները։ 
ԱՄՆ-ը հրաժարվում է ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը, 
քանի որ չի ուզում հիասթափեցնել ՆԱՏՕ-ի անդամ 
Թուրքիային։ 
Ամերիկայի հրեական կազմակերպությունները ձեռնպահ 
են մնում ցեղասպանությունը ճանաչելուց քանի որ 
նմանատիպ պատճառներ ունեն։ 
Իսրայելցիները շարունակում են աջակցել թուրքերին, 
քանի որ Թուրքիան 1948թ. Իսրայել պետության օգտին է 
քվեարկել։ 
«Տասնամյակներ անց ժամանակն է առերեսվել աներկբա 
իրականության հետ, որ Հայոց ցեղասպանությունը 
Թուրքիայի խաչն է, որը նա պետք է կրի»,- եզրափակում է 
հեղինակը։ 
 

Եղվարդում հայտանաբերված մ․թ․ա 3-2-րդ 
հազարամյակի գտածոների լուսանկարները  

22.03.2016 

 
Մերն հաջողվել է ձեռք բերել Սյունիքի մարզի Եղվարդ 
գյուղի մոտ օրերս հայտնաբերված  մ․թ․ա 2-3 
հազարմայակի գտածոների լուսանկարները։ 
Հիեցնենք, որ մարտի 18-ին  Կապանի երկու բնակիչներ 
Սյունիքի մարզի Եղվարդ գյուղի տարածքում 
հնագիտական իրեր են հայտնաբերել: 
Նրանք հայտնաբերել են մասնավորապես, բրոնզեդարյան 
շրջանի մ.թ.ա. 3-2-րդ հազարամյակի, լուրիստանյան 
մշակույթի զարդեր պատմամշակութային առանձնակի 
արժեք ներկայացնող բրոնզյա զանգակներ, թասեր, ունելի, 
բռնակներ, ծիսական զարդանախշեր, սեպ, գուրզեր, 
դաշույն, դաշույնի պատյաններ, եռոտանի կախազարդեր, 
բազկակալներ, ապարանջաններ, զրահաբաճկոնի 
դետալներ, կենդանիների երախակալներ եւ այլն,  
ընդհանուր թվով 191 նմուշ: 
Երբ այս մասին հայտնի է դարձել տեղի ոստիկանությանը, 
քաղաքացիներին հրավիրել են բաժին: Նրանք 

ոստիկանությանն են հանձնել  իրերը` վստահեցնելով, որ 
իրենք են Եղվարդ գյուղի տարածքից  քանդել ու 
հայտնաբերել իրերը: 
Նշանակվել էր մշակութաբանական փորձաքննություն: 
Հանգամանքները պարզվում են: Նախապատրաստվում են 
նյութեր: 

 
 
 

Արևմտյան Հայաստան 
 
Անիի Տիգրան Հոնենց եկեղեցու ցուցանակին 

գրեք «Հայկական քրիստոնեական». 
ստորագրահավաք է սկսվել 

03.03.2016 

 
«Քանդակագործության ազգային պարկ» թանգարանը 
ստորագրահավաք է նախաձեռնել՝ պահանջելով զերծ մնալ 
Անիի Տիգրան Հոնենց եկեղեցու  պատմական 
պատկանելիության շուրջ հայտարարություններից, ինչպես 
նաեւ եկեղեցու մոտակայքում տեղադրված ցուցանակում 
նշել «Հայկական քրիստոնեական եկեղեցի» անվանումը: 
Ստորագրահավաքն անցկացվում է «Change.org»կայքում:  
«Անցյալում լինելով պատմական հայկական մայրաքաղաք 
ու մի քանի ազգությունների բնակավայր՝ Անին մնում է 
հայկական, ինչն արձանագրված է պատմական 
տեղեկություններում, առկա վիմագրերում: Հայտարարելով 
Անին մշակութային բազմազանության պատմական 
տարածք՝ Թուրքիան շեղում է միջազգային հանրությանը 
բուն հայկական պահանջներից և դրանով իսկ ստեղծում 
պահանջի չեղարկման միջավայր: 
Սակայն մեզ համար հատկապես մտահոգիչ է եկեղեցու 
վերակագնման ընթացքում այն քաղկեդոնական 
հայտարարելը և դրանով իսկ վրաց-հայկական դարավոր 
բարեկամության մեջ վիճաբանությունների և մշակութային 
հակամարտության հրահրումը»,- ասված է 
հայտարարության մեջ: 
Ստորագրահավաքին արդեն 1300-ից ավելի մարդ է 
միացել: 
Նշենք, որ Տիգրան Հոնենց եկեղեցին վերանորոգվել է: 
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Թուրքիայի հետախուզությունը հայ լինելը 
էթնիկ պառակտչություն է համարում 

04.03.2016 

 
Հրանտ Դինքի սպանության գործով նոր մեղադրական 
զեկույցում հայտնվել է կից փաստաթուղթ, որում նշվել է, 
թե Թուրքիայի ազգային հետախուզության ծառայությունը 
Թուրքիայի հայ համայնքին հետեւում է  «էթնիկ պառակտիչ 
գործունեություն» ենթավերնագրի տակ։ 
Ինչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական «Ակոս»-ը, 
2011 թվականի մարտի 1-ից 30-ը Թուրքիայի ազգային 
հետախուզության ծառայությունը (MIT) երկրի բոլոր 
ոստիկանական բաժանմունքներին ու հետախուզական 
վարչություններին հայերի, հույների, ասորիների ու մի 
շարք կազմակերպությունների հետ կապված 
«աշխատանքային գրքույկ» է ուղարկել։ Հիշյալ գրքույկի մեջ 
«Էթնիկ պառակտիչ գործունեություն» ենթավերնագրի 
տակ տեղ է գտել «Հայ լինել» բաժինը։ 
Հիշյալ գրքույկ-փաստաթուղթը կցվել է Հրանտ Դինքի 
սպանության գործով նոր մեղադրական զեկույցին։ 
 

Թուրքական դատարանը Պոլսո հայոց 
պատրիարքի ներկայացուցիչ է նշանակել 

11.03.2016 

 
 
Ստամբուլի վարչական գործերով 4-րդ դատարանի 
որոշումով Պոլսո հայոց պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանի 
ներկայացուցիչ է նշանակվել նրա մայրը՝ Մարի 
Մութաֆյանը։ 

Ինչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական «Ակոս»-ը, 
Ստամբուլի վարչական գործերով 4-րդ դատարանում 
Պոլսո հայոց հիվանդ պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանի 
համար ներկայացուցիչ նշանակելու պահանջով 
դատավարության ընթացքում պատրիարքական 
տեղապահ արք. Աթեշյանի փաստաբանը պահանջել է 
մերժել պահանջը։ 
Դատական նիստի վերջում դատարանը, ապացուցված 
համարելով, որ պատրիարքը հիվանդության պատճառով չի 
կարող պարտականությունները կատարել, որոշել է Հայոց 
պատրիարքի ներկայացուցիչ նշանակել պատրիարքի մորը՝ 
Մարի Մութաֆյանին։ 
Թուրքիայում Պոլսո հայոց պատրիարքի հարցը 
շարունակում է մեծ խնդիր լինել ստամբուլահայ 
համայնքում։  Ստամբուլահայերի մի մասը պնդում է, թե 
պետք է նոր պատրիարք ընտրել, քանի որ պատրիարք 
Մեսրոպ Մութաֆյանը հիվանդության պատճառով չի 
իրականացնում պարտականությունները։  Համայնքի մի 
մասն էլ կարծում է, թե պետության կողմից 
փոխպատրիարք նշանակված արք. Աթեշյանը պետք է 
իրականացնի պատրիարքի պարտականությունները։ 
Պոլսո հայոց պատրիարքարանի կանոնադրությամբ 
պատրիարքն ընտրվում է ցմահ։ 
 
Թուրքիայում հայ պատգամավորը կոչ է արել 

հարգել քրիստոնյաների իրավունքները 
10.03.2016 
 

 
 
Թուրքիայի քրդական «Ժողովուրդների դեմոկրատական» 
կուսակցության հայ պատգամավոր Կարո Փայլանը 
խորհրդարանում քննադատել է պետության կողմից միայն 
մուսուլմաններին մեծ աջակցություն ցուցաբերելը։ 
Թուրքական Demokrathaber կայքի փոխանցմամբ՝ Կարո 
Փայլանը խորհրդարանում հայտարարել է, թե Կրոնական 
գործերի վարչությունը ֆինանսավորում ու աջակցում է 
միայն մուսուլմաններին ու մահմեդականության հետ կապ 
ունեցող միջոցառումները։ Թուրքիայի քրիստոնյաները եւս 
հարկեր են վճարում եւ պետությունը պետք է 
հավասարաչափ իրականացնի աջակցությունը։ Եթե 
Էրդողանը հայտարարում է, թե հավատացյալ 
հասարակություն է ուզում, ապա ինչո՞ւ չի վերաբացում 
հունական կրոնական դպրոցը։ Կա նաեւ Հայոց 
պատրիարքարանի հոգեւոր դպրոց, որը եւս փակ է»,-ասել 
է Կարո Փայլանը։ 
 



 

 

 

ÈàôÚê # 209  Մարտ,  2016 Ã.  էջ 6  

Լույս Ամսագիր 

Թուրքիայի խորհրդարանը հայ 
պատգամավորի աղոթքի համար ընդմիջել է 

աշխատանքները 
12.03.2016 

 
Թուրքիայի խորհրդարանի հայ պատգամավոր Կարո 
Փայլանի պահանջով կիրակի տեղի ունեցած 
խորհրդարանական աշխատանքները ընդմիջվել են։ 
Թուրքական Milliyet-ի փոխանցմամբ՝  քրդական 
«Ժողովուրդների դեմոկրատական» (HDP) կուսակցության 
հայ պատգամավոր Կարո Փայլանը  նշել է, թե 
խորհրդարանում ուրբաթօրյա նամազի համար ընդմիջում 
է հայտարարվում եւ պահանջել իր համար էլ կիրակի 
եկեղեցի գնալու համար ընդմիջում հայտարարել։ 
Խորհրդարանի նախագահը ընդունել է հայ 
պատգամավորի պահանջը եւ կիրակի խորհրդարանական 
աշխատանքները 40 րոպեով ընդմիջել է՝ հնարավորություն 
տալով հայ պատգամավորին եկեղեցի գնալ։ 
Կարո Փայլանն իր հերթին օգտվել է ընդմիջումից եւ այցելել 
խորհրդարանին ամենամոտ եկեղեցին, աղոթել եւ 
վերադարձել խորհրդարան։ 
 
Թուրքիայի Կեսարիայում խոսում են գաղտնի 

հայերենով՝ «Վարդանի լեզվով» 
18.03.2016 

 
Թուրքիայում կան թեմաներ, որոնց մասին ընդունված չէ 
բարձրաձայնել։ Այդ թեմաներից են հայերի ու հայերենի 
հետ կապված բազմաթիվ հարցեր։ 
NEWS.am-ն այս անգամ ներկայացնում է Կայսերիի 
(Կեսարիա) Էրքիլեթի թաղամասում օգտագործվող 
գաղտնի լեզվի՝ «Վարդաներենի» (Վարդանի լեզու) հետ 
կապված մանրամասներ։ 
Ներկայում Կայսերիի Էրքիլեթում 50 տարեկանից մեծ 
տղամարդիկ խոսում են «Վարդաներեն» կոչվող լեզվով, որն 

անհասկանալի է մյուս թուրքերի համար։ Թուրքիայի 
գիտական շրջանակները համառորեն չեն նշում 
«վարդաներենի» հայերեն լինելը, իսկ «Վարդան» բառը 
նույնացնում են թուրքերեն «վաթան» բառի հետ՝ պնդելով, 
թե «վաթան» բառն են տեղացիները փոխել ու ասում 
«վարդան»։  Սակայն տեղացիներն առանձին 
խոսակցություններում շեշտում են, որ իրենց իմացած 
«վարդաներենը» հայերենն է, որն օգտագործել են մինչեւ 
Ցեղասպանությունը այդ տարածքներում ապրած հայերը։ 
Ներկայում Կայսերիի Էրքիլեթում «վարդաներենով» 
խոսում են առեւտրականներն ու արհեստավորները, 
որպեսզի այդ պահին ներկա հաճախորդը չհասկանա իրենց 
խոսակցությունը։ 
«Վարդաներեն» լեզվում բացի գերակշիռ հայերեն բառերից 
կան նաեւ արաբերեն, թուրքերեն բառեր։ 
«Վարդաներենում» օգտագործվող որոշ հայերեն բառեր. 
Անգին (Կին), հավգիթ (ձու), բզդի (փոքրիկ,երեխա), ջուր, 
չամի (չամիչ), չիկա (չկա), գեշ (տգեղ), մածուն, սուճուր 
(սուրճ), օսկի (ոսկի)։ 
Արթուր Հակոբյան 
 

Նոր զարգացում` Սասունի Գոմք վանքի 
առնչությամբ 

22.03.2016 

 
Բաթման նահանգի Սասուն գավառում գտնվող Գոմք 
պատմական վանքը եւ հայկական գերեզմանոցներն այլեւս 
ենթակա են ոչ թե Չայըրլը, այլ` Մեշելի գյուղին: Այդ մասին 
հաղորդում է Akunq.net-ը` հիմնվելով «Բաթման» թերթում 
հրապարակված տեղեկատվության վրա: 
Աղբյուրի համաձայն` 2007 թ. կադաստրային 
աշխատանքների ընթացքում Գոմք վանքի` Չայըրլի 
գյուղում գրանցվելու պատճառով տեղացի հայերի 
հարուցած դատական գործի քննությունն ավարտվել է: 
Ըստ կայացված դատավճռի` Գոմք վանքը եւ նրա 
շրջակայքում գտնվող հայկական գերեզմանները վերստին 
ընդգրկվել են Սասուն գավառի Մեշելի (Գոմք) գյուղում: 
Սույն դատական գործը հարուցվել էր 2007 թ., Սասունի, 
Մուշի, Բիթլիսի հայերի միության կողմից, որի նախագահ 
Ազիզ Դաղջըն թերթի հետ զրույցում մասնավորապես նշել 
է. «Մեր կողմից եղած առարկության եւ տեղի ունեցած 
դատավարության արդյունքում Գոմք եկեղեցին եւ մեր 
մյուս պաշտամունքի վայրերն ընդգրկվել են Մեշելի գյուղի 
կազմում: Արդեն իսկ դա էր ճիշտը»: 
Տեղի հայերը նաեւ ցանկանում են, որ սույն պատմական 
վանքում, «թեկուզ եւ խորհրդանշական կերպով, գեթ մեկ 
անգամ պատարագ մատուցվի»: 
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Թուրքիայում պետականացրել են 
Դիարբեքիրի հայկական Սուրբ Կիրակոս 

եկեղեցին 
29.03.2016 

 
Թուրքիայի քրդաբնակ Դիարբեքիր նահանգի Սուրի 
շրջանում գտնվող հայկական Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին 
նախարարների խորհրդի որոշումով պետականացվել է։ 
Ինչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական «Ակոս»-ը, 
թեեւ Դիարբեքիրի Սուրի շրջանում դեռեւս շարունակվում 
է փողոց դուրս գալու արգելքը, Թուրքիայի նախարարների 
խորհուրդը շտապ կարգով Սուրի շրջանում գտնվող 
շինությունները պետականացնելու որոշում է կայացրել։ 
Աբսուրդն այն է, որ պետականացված շինությունների 
շարքում է հայտնվել վերջին տարիներին հայերի 
հանգանակությամբ վերանորոգված ու վերաբացված 
Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին, հայկական կաթոլիկ եկեղեցին, 
Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, ասորական սուրբ Աստվածածին 
եկեղեցին։ 
Խնդրի հետ կապված Դիարբեքիրի քաղաքապետարանի 
մշակույթային ժառանգության վարչության պետը նշել է, որ 
կառավարությունը պետականացրել է ինչպես հայկական 
ու այլ ազգային փոքրամասնություններին պատկանող 
գույքը, այնպես էլ Դիարբեքիրի քաղաքապետարանի 
հաշվեկշռում գտնվող շինություններ։ 
Նա պնդել է, թե այս անօրինական որոշման դեմ հայերը 
պետք է դատական հայցեր ներկայացնեն։ 
Նշենք, որ Մերձավոր Արեւելքի ամենամեծ եկեղեցիներից 
մեկի՝ Սուրբ Կիրակոսի վերաբացումն ու օծումը տեղի է 
ունեցել 2011- հոկտեմբերի 22-ին, իսկ առաջին պատարագը 
մեկ օր անց՝ հոկտեմբերի 23-ին: 
Սուրբ Կիրակոսի վերանորոգումը իրականացվել է 
դիարբեքիրցի հայերի եւ Դիարբեքիրի քաղաքապետարանի 
աջակցությամբ: 
Սուրբ Կիրակոսը վերաբացվել է որպես գործող եկեղեցի: 
 

Սփյուռք 
 

Շառլ Ազնավուրը եւ Մադրիդի «Ռեալի» 
ֆուտբոլիստները սատարում են գյումրեցի 13 

անօթեւան ընտանիքներին 
03.03.2016 
 
Ֆրանսահայ աշխարհահռչակ շանսոնիե Շառլ Ազնավուրը 
արձագանքել է գյումրեցի անօթեւան ընտանիքներին 
օգնելու եւ նրանց համար բնակարաններ գնելու՝ SOS 

հաղորդաշարի ռեժիսոր Հայկ Բարսեղյանի դրամահավաքի 
նախաձեռնությանը:  

 
Շառլ Ազնավուրի ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջում 
հրապարկվել է 13 անօթեւան ընտանիքների մասին 
պատմող Հայկ Բարսեղյանի տեսանյութը՝ Գյումրու 
աղետալի երկրաշարժի մասին պատմող նկարագրությամբ: 
«Սարսափելի երկրաշարժը 25.000 մարդու կյանք է խլել, 
հազարավոր ընտանիքներ մնացել են անօթեւան եւ 
ապրում են առանց հույսի: Սա մի ծրագիր է, որը նպատակ 
ունի օգնել վտանգավոր պայմաններում ապրող գյումրեցի 
անօթեւաններին»,-նշվում է հրապարակման 
նկարագրության մեջ: 
Մեր հետ զրույցում Գյումրիի ժուռնալիստների «Ասպարեզ» 
ակումբի նախագահ Լեւոն Բարսեղյանը նշեց, որ Շառլ 
Ազնավուրը դրամական աջակցություն չի ցուցաբերել 
գյումրեցի անօթեւաններին, աջակցությունը եղել է 
դրամահավաքի մասին պատմող հրապարակման 
վերահրապարակումը: 
Նրա խոսքով՝ դրամահավաքի նախաձեռնողները կապ են 
հաստատել նաեւ Մադրիդի «Ռեալի» հետ: Նախնական 
համաձայնությամբ՝ թիմի առաջատարները  ուղարկելու են 
իրենց մարզաշապիկները ստորագրություններով եւ 
գրությամբ` ի աջակցություն Գյումրու անօթեւանների: 
Մարզաշապիկը վաճառքի է հանվելու մարտի 19-ին 
կայանալիք բարեգործական աճուրդում։ 
Նշենք, որ աճուրդի համար ունենք «Բարսելոնա»-ի դրոշը՝ 
Լիոնել Մեսսիի, Չավիի, Ինյեստայի, Տիերի Անրիի ու թիմի 
10 աստղերի ստորագրությամբ: 
Աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը եւս 
միացել է Գյումրիի անօթեւան 13 ընտանիքի համար 
բնակարան գնելու նպատակով մեկնարկած 
դրամահավաքին: 
Գյումրեցի հռչակավոր ջազ դաշնակահար Տիգրան 
Համասյանը անօթեւաններին աջակցելու նպատակով 
Գյումրիի տնակային ավաններից մեկում փետրվարի 28-ին 
բարեգործական համերգ ունեցավ:: 
Նշենք, որ նախագծի նախաձեռնողը լուսանկարիչ Հայկ 
Բարսեղյանն է, որը Գյումրիի անօթեւան 13 ընտանիքի 
համար բնակարան գնելու համար դրամահավաք է 
կազմակերպել բրիտանական Crowdfunder կայքում: 
Գյումրեցի 13 անօթեւան ընտանիքի համար 
կազմակերպված դրամահավաքն ավարտվում է մարտի 20-
ին, եւ եթե մինչ այդ չհավաքվի սահմանված գումարը, ապա 
մինչ այս կայքին նվիրաբերված գումարները 
օգտատերերին հետ կվերադարձվեն. կայքի պայմաններն 
են այդպիսին: «Նվիրատվությունների 80 տոկոսը դրսից է: 
Արդեն մեկ ընտանիքի բնակարանի գումար հավաքվել է: 
Գյումրիում մեկ սենյականոց բնակարանն արժե մոտ 10 
հազար դոլար»,-նշել է Հայկ Բարսեղյանը: 
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ՉԻՆԱՍՏԱՆՈՒՄ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՆԱԽԱԳԱՀ Է ԸՆՏՐՎԵԼ ՄՀԵՐ 

ՍԱՀԱԿՅԱՆԸ 

 
2016թ. մարտի 6-ին Չինաստանի հայկական համայնքում 
տեղի ունեցան նախագահական ընտրություններ, որոնց 
արդյունքում Մհեր Սահակյանն ընտրվեց համայնքի 
նախագահ: Նա գիտական հետազոտություն է կատարում 
Նանջինգի համալսարանի Միջազգային 
հարաբերությունների ինստիտուտում: 
Մ.Սահակյանը ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի 
իրանագիտության բաժնի շրջանավարտ է: 
Գերազանցության դիպլոմով ավարտել է ԳԱԱ 
Արևելագիտության ինստիտուտի մագիստրատուրան: 
Սովորել է ԱԳՆ դիվանագիտական դպրոցում, Իրանի 
իմամ Խոմեյնու անվ. համալսարանում, Ռուսաստանի 
քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնում: Ծառայել 
է ՀՀ Զինված ուժերի հատուկ նշանակության գնդում, 
պարգևատրվել է «Բանակի գերազանցիկ», «Քաջարի 
մարտիկ» կրծքանշաններով, պատվոգրով: Հիմնադրել է 
Չինաստանի հայկական ուսանողական միությունը, մինչև 
2016թ. զբաղեցրել է Չինաստանի հայկական համայնքի 
արտաքին կապերի գծով փոխնախագահի պաշտոնը: 
2015թ. ապրիլին Նանջինգում ղեկավարել է 
Ցեղասպանության հիշատակմանը նվիրված 
միջոցառումների կազմակերպչական կոմիտեն: 
Միջազգային հարաբերությունների և արևելագիտության 
վերաբերյալ գիտական և վերլուծական հոդվածների 
հեղինակ է: 
Իր խոսքում Մհեր Սահակյանը կոչ է արել Չինաստանի 
հայկական համայնքին շարունակել ամրապնդել համայնքի 
միասնականությունը, հանդես գալ 
նախաձեռնություններով, ակտիվորեն մասնակցել 
համայնքի կյանքին, օգնել միմյանց, պահպանել հայոց 
լեզուն և ազգային գաղափարները: 
Մհեր Սահակյանը շնորհակալություն է հայտնել համայնքի 
առաջին նախագահ Հենրի Արսլանյանին՝ նշելով. «Հենրի 
Արսլանյանն անմնացորդ նվիրվածությամբ է կատարել իր 
ազգանվեր առաքելությունը։ Նա հիմնադրեց համայնքի 
Գործադիր կոմիտեն, և առաջինն էր, ով արձագանքում էր 
համայնքի առջև ծառացած մարտահրավերներին։ 
Չինաստանի հայկական համայնքում Հենրին ձևավորեց 
ժողովրդավարական ընտրությունների ինստիտուտը, որը 
պետք է պահպանել»: 
Չինաստանի հայկական համայնքն ակտիվ 
գործունեություն է ծավալում: Հատկանշական են երկրում 
բնակվող հայերին միավորելը, Հեռավոր Արևելքում 
հայապահպանությանը նպաստելը, չինացի ուսանողներին 
Հայաստանում սովորելու համար կրթաթոշակի 
հատկացումը, Չինաստանում հայկական ներկայության 
պատմության վերաբերյալ «Գյուլբենկյան» հիմնադրամի 
հետ կատարվող ուսումնասիրությունները, Չինաստանում 

Հայկական ուսանողական միության գործունեությունը, 
Հայ հետազոտողների և ուսանողների առցանց 
գիտաժողովը և այլն: 
Չինաստանի հայկական համայնքով հետաքրքրվողները 
կարող են այցելել http://www.chinahay.com/ 
Հետադարձ կապ՝ contact@chinahay.com 
 

Թուրքիայի մեջլիսում հայ պատգամավորը 
ձու է «կռվացրել» (ֆոտո) 

24.03.2016 

 
Թուրքիայի ընդդիմադիր «Ժողովրդա-հանրապետական» 
(CHP) կուսակցության պատգամավոր Սելինա Դողանը 
Սուրբ Զատիկի հետ կապված խորհրդարանի 
լրագրողներին ներկած ձվեր ու Զատիկի թխվածք է 
հյուրասիրել։ 
Թուրքական Sondakika կայքի փոխանցմամբ՝ CHP-ի հայ 
պատգամավոր Սելինա Դողանը խորհրդարանում 
լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ քրիստոնյաները 
մարտի 27-ին նշելու Սուրբ Հարության տոնը, որի 
ուրախությունը ցանկանում է կիսել լրագրողների ու մյուս 
պատգամավորների հետ։ 
Խոսքի վերջում Սելինա Դողանը ներկած ձվեր ու Զատկի 
թխվածք է հյուրասիրել լրագրողներին եւ ձու «կռվացրել» իր 
գործընկերներից մեկի հետ։ 
 

Միջազգային      
 
Թուրքիայում քրդերն ու ձախերը զինված նոր 

շարժում են ստեղծել 
13.03.2016 

 
Թուրքիայում արգելված ձախակողմյան 
կուսակցությունները մարտի 12-ին քրդական PKK-ի 
(Քուրդիստանի բանվորական կուսակցություն) հետ 
համատեղ զինած նոր շարժում են ստեղծել։ 
Քրդական Firat գործակալության փոխանցմամբ՝ 
Թուրքիայի ձախակողմյան ու քրդական «Քուրդիստանի 
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բանվորական կուսակցության» հետ համատեղ 
կազմակերպված ասուլիսում հայտարարել են համատեղ 
նոր շարժման մասին։ 
Հավաքված կուսակցությունների ներկայացուցիչները 
հայտարարել են, որ իրենց նոր շարժման անունն է 
«Ժողովուրդների միացյալ հեղափոխական շարժում», որը 
պայքարելու է «Արդարություն եւ զարգացում» 
կուսակցության ֆաշիզմի դեմ։ 
 

Արա Պապյան. Քրդական պետության 
ձեւավորումն անխուսափելի է 

 
Քրդերը պարտադիր կմասնակցեն Ժնեւում միջսիրիական 
բանակցություններին։ Այս մասին մարտի 14-ին կայացած 
մամուլի ասուլիսին ասել է «Մոդուս Վիվենդի» 
վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը։ 
Նրա խոսքով՝ քրդական պետության ձեւավորումն 
անխուսափելի է։ 
Հիշեցնենք, որ Սիրիայի հարցով խաղաղ 
բանակցությունների հերթական փուլը պետք է սկսվի 
մարտի 14-ին Ժնեւում։ Դրան մի կողմից մասնակցելու է 
Սիրիայի ընդդիմության բանակցությունների Գերագույն 
հանձնաժողովը, որի կազմում կլինեն քրդերի 
ներկայացուցիչներ, իսկ մյուս կողմից՝ Սիրիայի 
կառավարության պատվիրակությունը։ 
Բանակցությունները լինելու են միջնորդավորված։ 
Կողմերի միջեւ միջնորդ է լինելու ՄԱԿ՝ Սիրիայի հարցերով 
հատուկ բանագնաց Ստեֆան դե Միստուրան։ 
 

Թուրքիայում Գալիպոլիի միջոցառումներն 
այս տարի ապրիլի 24-ին չեն լինելու 

12.03.2016 

 
Թուրքական իշխանություններն այս տարի որոշել են 
Գալիպոլիի ճակատամարտին նվիրված միջոցառումներն 
իրականացնել մարտի 18-ին։ 
Թուրքական Anadolu գործակալությունը հայտնել է, որ 
Գալիպոլիի ճակատամարտին նվիրված 2 միջոցառումներ 
են տեղի ունենալու մարտի 18-ին։ 
Նշենք, որ 2015-ին թուրքական իշխանությունները Հայոց 
ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումները 

ստվերելու համար Գալիպոլիի ճակատամարտի 
միջոցառումներն իրականացրել էին ապրիլի 24-ին։ 

 
Կորեայի խորհրդարանի ներկայացուցիչ. 

Ղարաբաղյան համակարտությունը պետք է 
կարգավորվի ժողովուրդների ինքնորոշման 

սկզբունքով 
12.03.2016 

 
Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հիմքում պետք 
է դրվի ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը: Այդ 
մասին ասել է Կորեայի Հանրապետության Ազգային 
ժողովի Կորեա-Հայաստան պատգամավորական 
բարեկամական խմբի ղեկավար Յունգ-մին Նոն 
Հայաստանի Ազգային ժողովի պատվիրակության 
անդամների հետ հանդիպմանը: 
Պատվիրակության ղեկավար Սամվել Ֆարմանյանը 
շնորհակալություն է հայտնել Յունգ-մին Նոին՝ Կորեայի 
Հանրապետություն այցի հրավերի համար եւ հույս է 
հայտնել, որ հայ-կորեական հարաբերությունները 
կշարունակեն զարգանալ խորհրդարանների միջեւ սերտ 
համագործակցության արդյունքում: Իր խոսքում Սամվել 
Ֆարմանյանը բարձր է գնահատել Յունգ-մին Նոի 
ջանքները` ուղղված հայ-կորեական 
միջխորհրդարանական համագործակցության 
ակտիվացմանը: 
Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել Հայոց 
ցեղասպանության խնդրին: Հայկական պատվիրակության 
անդամները կարեւորել են պարոն Նոի ջանքերը` ուղղված 
Հայոց ցեղասպանության խնդրի բարձրաձայնմանը` 
վկայակոչելով նրա հեղինակած «Ժամանակակից 
ողբերգություն» գիրքը, որի առաջին գլխում անդրադարձ է 
կատարվում Հայոց ցեղասպանության խնդրին: 
Հանդիպման ընթացքում Սամվել Ֆարմանյանը պարոն 
Նոին փոխանցել է ապրիլ ամսին Երեւանում կայանալիք 
«Ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության» երկրորդ 
գլոբալ ֆորումին մասնակցության հրավերը: 
Սամվել Ֆարմանյանը նշել է, որ Հայաստանում մեծ 
հետաքրքրություն կա կորեական մշակույթի եւ լեզվի 
նկատմամբ, ինչի վկայությունն է նաեւ Երեւանի Բրյուսովի 
անվան պետական լեզվահասարակագիտական 
համալսարանում կորեերեն լեզվի կենտրոնի 
գործունեությունը: 
Կողմերն անդրադարձել են նաեւ երկկողմ 
առեւտրատնտեսական, մշակութային կապերի ընդլայնման 
անհրաժեշտությանը: Հանդիպման ընթացքում մտքեր են 
փոխանակվել Կորեական թերակղզում տիրող իրավիճակի, 
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, ինչպես նաեւ 
միջազգային այլ հիմնախնդիրների շուրջ: Կորեա-
Հայաստան պատգամավորական բարեկամական խմբի 
ղեկավարը նշել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության 
լուծման հիմքում պետք է դրվի ժողովուրդների 
ինքնորոշման իրավունքը: 
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Մշակութային     
 

ՀՈՎԻԿ ՎԱՐԴՈՒՄԵԱՆԻ 
«ՈՒԽՏԵԱԼՆԵՐԸ» ՎԷՊԸ  

(Երևան, 2015) 
 

ԹՈՐՈՍ ԹՈՐԱՆԵԱՆ  
Երևան, 15 Մարտի, 2016թ. 

 
Երբ Սփիւռքի հեռաւոր հայագաղութներուն մէջ մեր 

երրորդ և չորրորդ սերունդի զաւակները 
ցեղասպանութենէն ետք մոռանալ սկսած են Եդեսիան կամ 
Ուրֆան, քաղաք ուր ծնած ու ապրած են այդ 
սերունդներուն պապիկներն ու մամիկները, այստեղ, 
Հայաստանի մէջ նոյն սերունդներու զաւակներէն մէկը՝ 
Հովիկ Վարդումեանը, վէպ մը գրած է «Ուխտեալները» 
վերնագիրին տակ։ 

Սիրտի ցաւով կարձանագրեմ վերի եղելութեան 
առաջին մասը երբ Բեգինի մէկ ճաշարանին մէջ 
հանդիպեցայ Պէյրութ և Պաղտատ ծնած զոյգի մը ու հարց 
տուի թէ իրենք որտեղացի են, երկուքն ալ ըսին թէ ուրֆացի 
են։ Բայց կանգիտանային Ուրֆային Եդեսիա ըլլալը և 
գաղափար իսկ չունէին այս կռուիլ գիտցող հայաքաղաքի 
հերոսներուն անունները.– Մկրտիչ Եւթնաղբարեան, 
Յարութիւն Ռասթկէլէնեան, Մարօ և այնքան ուրիշներ։ 

Քիչ մը կոպիտ եղաւ բայց ըսի անոնց.– Ձեր 
անունները ջնջեցի Ուրֆացիութեան տետրակէն։ Իսկ երբ 
սեղանին մօտեցող երիտասարդուհիին ով ըլլալը հարցուցի, 
ըսին.– մեր աղջիկն է, Բեգինի մէկ համալսարանին մէջ 
չինացիներու անգլերէն կը սորվեցնէ... առանց գիտնալու թէ 
ինք ուրտեղէն կուգայ... 

Բայց ահա երևանաբնակ Հովիկ Վարդումեանը իր 
վէպին մէջ քար առ քար, փողոց առ փողոց 
անուանումներով գիտէ հերոսական այս քաղաքին ոչ միայն 
բոլոր փողոցները, այլ բոլոր հերոսներուն ընտանեկան 
պատմութիւնը։ 

Կարծէք Հովիկը հոն ծնած ըլլար և ուխտեալներու 
խումբի հետ ինքն ի ձեռին Եոթնաղբարեաններու և 
Ռասթկէլէնեաններու կողքին մասնակցած ըլլար այդ 
պայքարին։ 

Այս վէպը տպուած է պետական աջակցութեամբ, 
որուն առաջին էջին վրայ կը կարդանք.–  «Ես վստահ եմ, որ 
օր մը թիւրքը պիտի կործանուի իր անասելի ոճիրներու 
բեռան տակ» 

Գարեգին Քահանայ Ոսկենիչեան 
1915 թ.ի նահատակ 
«Ինչ կը լինէր մեր վիճակը, եթէ այս ծանր օրերին մի 

քանի ուրֆաներ մեր դէմ այսպէս ծառանային»։ 
Ֆախրի փաշա 
Այսպէս էր մարտնչող ուրֆացին իր հաւատքով և 

թշնամին անգամ կը խոստուանէր թէ հայը ինչպէս իջած էր 
պայքարի դաշտ։ 

Իսկ 1895 թ.ի Ուրֆայի դէպքերու հերոսներէն 
յեղափոխական գործիչ Վահան Քեհէեանը 11 օգոստոս 
1915 թ.ին ստորագրած է հետևեալ տողերը որպէս այս 
վէպի յառաջաբան.– «Վաղը առաւօտ կը մեկնինք Այաշ, 
սակայն գիտեմ, որ տեղ պիտի չհասնինք։ Վաղը այս 
ժամուն արդէն ամէն ինչ վերջացած պիտի ըլլայ։ Իմ 
կեանքիս վրայ չէ որ կափսոսամ, մահուան մասին չէ որ կը  
մտածեմ, 19 տարի առաջ պիտի կտրուէր թելը, ինչ որ 

ապրած եմ շահ մըն է արդէն։ Ինչ որ ցաւ կը պատճառէ 
ինծի և մեր ձերբակալութենէն ի վեր կը ճնշէ հոգիիս վրայ, 
այդ ալ ամբողջ ժողովուրդով խաբուած ըլլալնուս 
իրողութիւնն է։ Ճակատագրին չեմ հաւատար, մարդիկ 
իրենք է որ կը կերտեն իրենց ճակատագիրը, ազգերը՝ 
առաւելապէս»։ 

Այսպիսին էր Այաշ մահուան մեկնող ուրֆացի 
հայուն իրա՛ւ ապրումը խաբուած ըլլալու, ազգովին 
խաբուած ըլլալու ծանրակշիռ իրողութիւնը, որ...  
շարունակուեցաւ դար մը ևս ու տեղ-տեղ մինչև այսօր... 

Վէպը մտաւ իր հունին մէջ։ Հեղինակին լեզուն պարզ 
է, հեռու պոռոտախօսութենէ։ Վէպին մուտքը՝ տեղանքի 
բացատրութիւն՝ բանաստեղծական։ Դէպքերու 
շարադրանքը՝ հեռու բանաստեղծական ըլլալէ։ Լայն 
տեղեկութիւններ Ուրֆայի հայութեան նիստ ու կացին, 
սովորութիւններուն, խրախճանքներուն, 
հաւատալիքներուն շուրջ նաև պաշտամունքներու մասին, 
ուր, ինչու չէ, կայ նաև երգ ու պար, խրախճանք։ 

Բայց... «Քսաներորդ դարն սկսւում էր մարդկութեան 
համար անցանկալի մակընթացութիւններով ու 
տեղատուութիւններով։ Կենտրոնից աշխարհը 
կառավարողները մեծ ու փոքր տէրութիւններին հանում 
էին միմիանց դէմ, քանզի տևական խաղաղութիւնը 
խանգարում էր նրանց ծրագրերի իրականացմանը»։ 

Հոս եղբայրութեան տօնախմբութիւն՝ ինկած է 
կարմիր Սուլթանը՝ խրախճանք, հաւասարութիւն, 
համբույրներ.– «Ուրֆա քաղաքի կենտրոնական 
հրապարակը վաղուց այդքան մարդաշատ ու խայտաբղետ 
չէր եղել»։ 

Տագնապի զգացողութիւն.– «Տիգրանն արթնացաւ։ 
Ողողուել էր քրտինքի մէջ, մղձաւանջային երազը 
շարունակւում էր։ Անհասկնալի տագնապը...»։ 

Այս մեկը երազ մըն էր, որ շուտով իրողութիւն պիտի 
դառնար Զօհրապին պատմութեամբը, երբ Թալէաթի 
հրաւէրով մեր յայտնի գրողն ու երեսփոխանը նարտի կը 
խաղայ։ – Թալեաթը.– «Դուշէշ... այսօր ես քեզ կը յաղթեմ 
Զօհրապ էֆէնտի... կը յաղթեմ... ես արդէն յաղթել եմ քեզ... 

Զօհրապը խաղընկերոջ վերջին խօսքերի մէջ 
չարութիւն զգաց։ 

Զօհրապը պարտւում էր։ 
– Զառ է,– քմծիծաղեց Թալեաթը,–երբեք չես կարող 

գուշակել թէ որ կողմի վրայ կը պառկի։ Կեանքն էլ է 
այդպէս։  

Խաղընկերոջ երկիմաստ արտահայտութիւնն էլ 
աւելի ընկճեց Զօհրապին։ Լռութեամբ ոտքի ելաւ ու 
հրաժեշտ տուեց։ 

– Գնաս բարով, յաջորդ անգամ գուցէ բախտդ բերի։– 
Թալեաթը բռնեց Զօհրապի ձեռքը և ամուր ու երկար 
սեղմեց։ Նա մտքում հրաժեշտ էր տալիս իր 
անփոխարինելի ընկերոջը»։ 

«Առակ» մը ևս.– «Սակայն Յունիսի վերջին արդէն՝ 
շրջագայող լուրերը դարձան դաժան իրականութիւն։ 
Ուրֆա քաղաքը վերածուեց դէպի Սիրիայի անապատները 
քշուող հայ գաղթականների քարաւանների կայանքը»։ 

Կանցնին զէյթունցիներ և ուրիշներ յաջորդաբար։ 
Ուրֆայի հայերը այս բոլորին ականատես, տակաւին 
արթնցած չեն։ Կօգնեն գաղթականներուն, առանց 
կասկածելու, որ կարգը իրենց ևս պիտի գայ։ 

Բայց գաղթականներու սովալլուկ վիճակը կարթնցնէ 
զիրենք վերջապէս։ 

«Մկրտիչը քչախօս էր։ Բայց խօսեց կամաց, որ 
հարևան սենեակում քնածները չլսեն... 
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– Մեր ողջ ազգն է բնաջնջման վտանգի մէջ, 
Եղիսաբէթ։ Եթէ իուրաքանչիուրս մտածենք մեր անձի 
ապահովութեան մասին, բոլորս կը կոտորուենք»։ 

Այս եզրակացութեան կը մղէ Մկրտիչը, որ խումբ մը 
ընկերներով խիստ գաղտնապահ, սկսին զինուիլ, Հալէպէն 
իսկ զենք փոխադրելով մինչև Ուրֆա։ 

Ժողովուրդը կռուելու պատրաստ չէ։ Զինուելու 
կարգին պէտք է զանգուածը զինել կռուելու 
վճռակամութեամբ։ Հասնիլ այս բոլորին։ Աշխատանքը 
բաւարար չէ, կրօնական առաջնորդներու մեծերը կուզեն 
կաշառել թուրք երևելիները, որպեսզի... ազատուին 
ճնշումներէ։ Տակաւին չեն ճանչցած թիւրքը...– 

– «Այդ խառնակ օրերին Ուրֆա բերեցին օսմ. 
Մէջլիսի հայ երեսփոխաններ Զօհրապին և Վարդգէսին։ 
Ուրֆայի թիւրք երեսփոխանը նրանց ծանօթ էր Պոլսից. Մի 
քանի օր պահեց իր տանը, հիւրասիրութիւն 
կազմակերպեց»։ Այս ալ ուրիշ խաղ, երբ Մկրտիչը ծրագիր 
մշակեց զիրենք ազատելու համար։ Նոյնը առաջարկած էին 
Հալէպի հայերը։ Մեր այս երկու պատասխանատու մեծերը 
կը մերժեն նրա առաջարկը... զարմանք պատճառելով 
բոլորին։ Ինչո՞ւ կը մերժեն.– «Եթէ մենք փախչինք, 
ժողովրդի վիճակն աւելի կը ծանրացնենք...»։ 

Ծանրացնելու հարց կա՞յ, երբ տասնեակ հազար 
գաղթականներ Ուրֆայէն անցած են ու կը շարունակեն 
անցնիլ... 

– «Հը՞... հարցրեց Աստուրիկը։ 
Մկրտիչի տրամադրութիւնն ընկել էր, չէր ցանկանում 

խօսել։ 
– «Սրանք էլ մերոնց խելքին են,– ասաց ու լռեց»։ 

Խումբը վերին թաղ մեկնեցաւ՝ դէպի հայոց թաղը։ 
Կազմակերպչական աշխատանքները ընթացք 

կառնեն։ Ողջ եռանդը երիտասարդներուն կը յատկացուի 
զինուելու։ Ժողովներ, ըսի ըսանէր, թույլերու կողքին 
վճռական երիտասարդներ։ Վերջապէս Մկրտիչին ու 
Յարութիւնին խումբը՝ յաղթական, – «Կռուիլ մինչև վերջին 
մարդն ու վերջին փամփուշտը...»։ 

Կռիւները սկսած են։ Խումբ մը թիւրքեր ինկած 
գերի... «Լռութիւն տիրեց։ Շրջանի մէջ յայտնուած կանայք 
շրջեցին հայեացքները։ Մղձի Չաուշը մօտեցաւ, նայեց 
ղասսաբ Ֆերէքի աչքերի մէջ, ուզում էր տեսնել նրա 
սարսափը։ Աւազակ Մուստաֆան դանակը ձեռքին 
սպասում էր։ Թուրքերը մօտեցան վախեցած... Մղձին 
դարձաւ աւազակ Մուստաֆային.– «Կտրիր սրա գլուխը, որ 
եղբայրներդ տեսնեն, թէ ինչպէս է թիւրքն սպանում 
թիւրքին»։ 

Թիւրքերը կտրեցին հազար-հազար հայերու 
գլուխները – այս մեկը հայը ընել տուաւ ինչպէս 
«Բույնուզլուները» պատմուածքի լինելու մէջ Շահան 
Շահնուրը պատմած է նոյնը։ 

Շա՞տ է։ Միլիոն ու կէս նահատակուած ժողովուրդին 
մէջ թիւրքին ձեռքով թիւրք մը սպաննել տալը։ 

«Այդպիսին էր ժամանակը։ Ապրելու համար պէտք է 
սպանէիր»։ 

Յաղթանակով վերջացաւ Թեմրին թաղի կռիւը։ 
Այս վէպին մէջ կը հանդիպինք բազմաթիւ 

անուններու, որոնցմէ ծնած վերապրողներու կը 
հանդիպինք Հալէպի մէջ... Ալահատոյեան, Ռաստկէլէնեան, 
Եօթնաղբարեան և ուրիշներ։ 

Իրապատում վէպ մըն է այս ուր մաքրամաքուր սիրոյ 
տեսարաններ, ապրումներ ևս կան, ուր սիրող զույգեր զէն 
ի ձեռին կը մարտնչին ոչ միայն Ուրֆային մէջ մինչեւ 
վերջին մարդն ու փամփուշտը, այլ ճակատումի 

պարտութիւնէ ետքն ալ, սարերու վրայ, կազմակերպելով 
անջատ, ծրագրուած հաղթանակներ՝ մեծ վնաս 
պատճառելով թշնամիին։ 

Վէպին մէջ քուրդ մըն ալ կայ, որ կ՚օժանդակէ 
հայերու։ 

Քանի-քանի անգամներ, հայ քաջազուններ 
թիւրքական բանակային զգեստներով ծպտուած 
յաղթական կռիւներ կը մղեն տեղատարափ անձրևներու 
տակ, թիւրքական հինգ հազարանոց բանակին դէմ։ 

– «Թիւրքերու բոլոր ջանքերն իզուր են անցնելու... 
մենք անպարտելի ենք»։ Այսպիսին է հայ կռուողներու 
տրամարդութիւնը։ 

– «Մկրտիչն առաւօտ շուտ հասաւ հայր Աբրահամի 
թաղը, շնորհաւորեց բոլոր մասնակիցներին յաջող 
գործողութեան համար»։ 

Մարտնչող հայ կանանց ջոկատ մըն ալ կայ  զէնքով 
կռուողներու շարքին.– Մարիամ Չիլինկիրեանը անոնց մէջ։ 

Ֆախրի փաշան, որ Հալէպէն հինգ հազար 
զինեալներով հասած էր Ուրֆա, 24 ժամէն գործադրելի 
վերջնագիր մը կը ղրկէ Մկրտիչ Եօթնաղբարեանին, որուն 
պատասխանը կ՚ըլլայ.– «Մինչև վերջին հայը պիտի 
կռուինք»։ 

Թիւրքերն իսկ կը զարմանան հայուն 
վճռականութեան վրայ։ 

«Դիրքապահ տղամարդիկ անսասան էին, նրանք 
ընկնում էին, վիրաւորւում, նոսրանում, բայց չէին ընկճւում, 
չէին մտածում նահանջի, փախչելու կամ թիւրքին 
յանձնուելու մասին։ Նրանք ուխտ էին արել կռուել»։ 
Կանանց մէջ հրամանատարներ էին օրիորդներ 
Քէթէնճեանը, Չիլինկիրեանն ու Կէմչեանը։ 

– «Հանդիպման կարճ պահերին մոռանում էին ամեն 
ինչ, կռիւ, մահ, աւերածութիւն, դժբախտութիւն։ Արդէն 
չէին ողբում զոհուածների համար, սուգ չէին պահում.... 
Բոլոր փոխուել էին, դարձել էին դաժան... 

– Սպաննելը դարձաւ մասնագիտութիւն»։ 
Մկրտիչը վիրաւորուեցաւ ծունկէն։ Բժիշկներ չկային, 

ծունկը թարախակալեցաւ առաջացնելով բարձր 
ջերմութիւն։ Բայց մնաց պատնէշի վրայ։ Ինքն էր բոլոր 
կռիւները ղեկավարողը իր մանկութեան ընկեր Յարութիւն 
Ռաստկէլէնեանի հետ։ 

Ոմանք ճեղքեցին պաշարման օղակը ու բարձրացան 
մօտակայ սարը շարունակելով կռուիլ և ծանր վնասներ 
պատճառել թշնամիին։ 

Չէր մնացած փամփուշտ, սնունդ։ Պակասած էին 
կռուողները։ Ֆախրի փաշան անդադար կը ռմբակոծեր 
քաղաքը, յատկապէս հայկական Վերին թաղը, փլատակի 
վերածելով իւրաքանչիւր հայկական տուն։ Փլատակներու 
տակէն հայերը տեղւոյն վրայ խուժող թիւրքերը 
կըզգետնէին անբացատրելի խիզախութիւն ցույց տալով։ 
Փաշան ողջ կուզեր ձեռք անցնել Մկրտիչը, բայց ան վերջին 
փամփուշտը վերապահած էր իրեն համար, այդ վիճակին 
մէջ մի քանի թիւրք գետնին հաւասարեցնելով։ 

Մկրտիչի խիստ հրամանին վրայ հերոսներ Տիգրանն 
ու Հայկուհին պաշարման շղթան ճեղքելով սար 
բարձրացան, դուրսը շարունակելով պայքարը։ Քաղաքը 
աւերակի վերածուեցաւ գերակշիռ թիւրքերու կողմէ... 
Կռիւը վերջացած չէր ու մինչև այսօր չէ վերջացած 
հակառակ հերոսական Ուրֆայի իյնալուն։ 

«Մի քանի օր յետոյ Ֆախրի փաշան կարգադրեց 
Մկրտիչ Եօթնաղբարեանի մարմինը զինուորական բոլոր 
պատիւներով յուղարկաւորել հայոց մայր եկեղեցու 
բակում»։ 
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Լույս Ամսագիր 

Վայրագ թշնամին անգամ կը գնահատէ հայուն 
հերոսութիւնը։ 

Վերջ գտած էր ճակատամարտը, կը շարունակուեր 
կռիւը, քարի մը տակէն դուրս ելաւ կռուող Խանում քոյրիկը  
զոր դատապարտեցին մահուան.– «Հանուիր գեավուր,– 
ասաց Օսման Բէյը, այնքան կեղտոտ ես, որ գեղեցկութիւնդ 
չի երևում...»։ 

Օր, Խանումը ժպտաց Օսման Բէյին, սկսեց արձակել 
շալվարի կոճակները։ Զինուորներն ու Օսման Բէյն 
ուշադիր հետևում էին նրա ձեռքերի շարժումներին։ 

– «Մի արա խանըմ,– յանկարծ կանչեց մերկութեան 
ամօթից կծկուած տղամարդկանցից մէկը,– մի՛ 
խայտառակիր Վերին թաղի անունը»։ 

«Թուրքերը մի ակնթարթ նայեցին տղամարդու 
կողմը և այդ մի ակնթարթը բաւական եղաւ, որ խանըմն ի 
կատար ածի մահապատիժը։ Ճարպիկ շարժումով 
ատրճանակը հանեց շալվարի գօտիից, կրակեց Օսման 
Բէյի ճակատին։ Օսման Բէյն անսպասելիութիւնից 
բառաչեց ու տապալուեց գետնին։ Նոյն արագութեամբ նա 
սկսեց գնդակահարել ապուշ կտրած ասքեարներին։ 
Վերջիններիս վրայ յարձակուեցին նաև երեք հայ գերի 
տղամարդիկ։ Մինչ թիւրքերն ուշքի կը գային, գերիները 
կարողացան մի քանիսին ոչնչացնել։ Բայց դիմացէն 
կրակելով գնդակահարեցին հայ գերիները»։ 

– «Թիւրքի թաղի բնակիչները և շրջակայ գիւղերից 
եկած քրտերը կողոպուտի ակնկալիքով առաւօտից երեկո, 
շրջում էին հայոց թաղում, փորփորում, շուռումուռ տալիս 
խոնաւ, ցեխոտ աւերակները... Հայոց թաղը մի դիակ էր։ 
Նեխահոտ մարմնի մէջ կծկուած իր վերջնական 
յաղթանակն էր տօնում չարորակ ուռուցքը։ Որսի 
կենսահիւթը ծծած սարդի նման, նա իր բրդոտ թաթերը 
հաւաքել, կծկուել էր վերջին զոհի դիակի վրայ»։ 

Պետութիւնը սկսաւ զբաղուիլ... ողջ մնացած 
հայերով։ Մինչ անդին պաշարումէն շղթայազերծուած 
հայերէն մեկը՝ Տիգրանը հանեց դաշույնը, և անունների 
կողքին աւելացրեց ազգանունները և իրենց անունները. 

 
Մկրտիչ Եօթնաղբարեան 
Յարութիւն Ռասկէլէնեան 
Սասունցի Աստուրիկ 
Յովհաննէս Սիմիկեան 
Պարսամ Լեպլեպիճեան 
Լևոն Լեպլեպիճեան 
Մկրտիչ Մարտիրոսեան 
Մկրտիչ Մելքոնեան 
 
Գրելուց յետոյ իջան ժայռից, ծնկեցին Աբգար 

թագաւորի գերեզմանի առաջ, աղօթեցին Աստծուն։ 
Երբ բաւականին հեռացել էին, կանգ առան ու ետ 

նայեցին։ 
Կարծես մէկը կանչում էր։ Արևը նստել էր հեռու 

սարերի պռնկին»։ 
Այս վէպին հեղինակը՝ հայուն ռազմական ոգին 

ներկայացնող Հովիկ Վանդումեանը, մասնակցած եղաւ 
երկու պատերազմներու, առաջինը 1989-1994 թթ. 
Արցախեան ազատամարտին և երկրորդ, Ուրֆայի 
հերոսամարտին՝ գրելով այս վէպը մասնակիցի ոգով։ 

Վէպին թելադրանքը՝ իւրաքանչիւր հայ 
Վարդումեանի նման ազատամարտիկ պէտք է դառնայ երբ 
ժամը հնչէ եւ այդ պահը ժամանցում չունի... 

Կեա՛նք մահապարտներուն։ Կեա՛նք 
դիւցազուններուն։ 
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تاليف  تامار پانوسيان    

 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՌԱԾՆԵՐ 

 
Տախտակե դուռը ծեծողի երկաթի դուռը կծեծեն: 
 
Տանու տերտերին «օրհնյա տեր» չկա: 
 
Տանուտերի վրա լույս է իջել, տեսնողը գզիրն է: 
 
Տասներկու աշխատավոր մի վերմակի տակ հաշտ 
կքնեն, երկու թագա- վոր մի երկրում հաշտ չեն 
ապրի: 
 
Տերովին տերն է պահել, անտերին գելն է կերել: 
 
Տնիցդ որ հեռանաս, տանդ հարգը նոր կիմանաս: 
 
Տվեց ոսկին, բերեց խոսքին: 
 
Տուր ծնողին , որ տա զավակին, մի տա զավակին, 
որ չտա ծնողին: 
 
Ցավը լեռներին են տվել` չեն դիմացել, մարդուն են 
տվել` դիմացել է: 
 
Ցորենհաց չկա, կորեկհացն է տեղը բազմել: 
 
ՈՒզողի մի երեսն է սեւ, չտվողի` երկուսը: 
 
ՈՒժն էշին չի հաղթում, փալանին է ծեծում: 
 
ՈՒղտը մոտիկ է արածում, բայց հեռու է տեսնում: 

 

 
 
Միտք 

 



Շատ կուզեմ, տեսնենք ժամանկ կլինի 
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ԼՂՀ անկախության հռչակագիր 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՀՌՉԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ  
Հ Ռ Չ Ա Կ Ա Գ Ի Ր  

ԲՈԼՈՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻ 
ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ 
ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐՆԵՐԻ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ 
ԵՎ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂ 
ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ  
 
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը  
 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման և նրա 
պետական իշխանության ու կառավարման ժամանակավոր 
մարմինների ձևավորման վերաբերյալ հռչակագիր 
ընդունելու մասին:  
 
Բոլոր մակարդակների խորհուրդների պատգամավորների 
մասնակցությամբ ժողովրդական պատգամավորների 
Լեռնային Ղարաբաղի մարզային և Շահումյանի շրջանային 
խորհուրդների համատեղ նստաշրջանը, արտահայտելով 
ժողովրդի կամքը, որը ամրագրված է փաստորեն 
անցկացված հանրաքվեում և ԼՂԻՄ ու Շահումյանի 
շրջանային իշխանության մարմինների 1988-1991 թթ. 
որոշումներում, ազատության, անկախության, 
իրավահավասարու-թյան և բարիդրացիության նրա 
ձգտումը, ղեկավարվելով քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական 
և մշակութային ոլորտների զարգացման խնդրում ամբողջ 
բնակչության շահերով, բնական և օրինական, միջազգային 
իրավունքի նորմերին համապատասխան համարելով հայ 
ժողովրդի միասնության ձգտումը, որոշում էª  
 
1. Ընդունել ներկայիս Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար 
Մարզի և սահմանակից Շահումյանի շրջանի սահմաններում 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության (ԼՂՀ) հռչակման 
մասին հռչակագիրը:  
 
2. ԼՂԻՄ ժողովրդական պատգամավորների մարզային 
խորհուրդը և նրա գործադիր կոմիտեն համարել Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության պետական իշխանության և 
կառավարման բարձրագույն ժամանակավոր մարմինª մինչև 
համաժողովրդական ընտրություններ, իշխանության և 
կառավարման հանրապետական նոր մարմինների 
ձևավորումը:  
 
3. Հանձնարարել ժողովրդական պատգամավորների 
մարզային խորհրդի գործկոմինª ներգրավելով լայն 
հասարակությանը, նախապատրաստել և մարզային 
խորհրդի նստաշրջանի քննարկման ներկայացնել ԼՂՀ 
պետական իշխանության և կառավարման մարմինների 
կառուցվածքի և գործառությունների մասին ժամանակավոր 
կանոնակարգը:  
 
4. Մինչև ԼՂՀ սահմանադրության և օրենքների ընդունումը 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում 
գործում են ԽՍՀՄ սահմանադրությունը և 
օրենսդրությունը, ինչպես նաև այժմ գործող այլ օրենքներ, 
որոնք չեն հակասում սույն հռչակագրի նպատակներին ու 
սկզբունքներին, հանրապետության 
առանձնահատկություններին:  
2 սեպտեմբերի 1991թ.  

يران و مناقشه قره باغا
 »ايران رو«مقاله هيأت تحريريه 

  
اهميت ايران در حل و فصل مناقشه قره باغ زايد الوصف است. ايران كه مستقيماً در اين 

شركت نمي كند، مهمترين عامل حل و فصل اوضاع قره باغ و برقراري صلح و ثبات مناقشه 
در منطقه مناقشه بوده و مي باشد. البته، امكان حفظ و توسعه روابط برابر با همه طرفين 
مناقشه قره باغ و دنبال كردن سياست متعادل با فاصله گيري برابر از همه آنها، مهمترين 

مي رود. ايران نه تنها در حرف بلكه در عمل نيز در پيشگيري از  دستاورد ايران به شمار
بروز مجدد عمليات جنگي در منطقه مناقشه سهم خود را ايفا مي كند. اين مقاله به گذشته، 
حال و آينده احتمالي و نقش فزاينده ايران در حل و فصل اين مناقشه به نفع صلح در قفقاز 

  .جنوبي اختصاص دارد
 

  تهنگاهي به گذش
 

نقش ايران به لحاظ سابقه مسأله قره باغ بسيار قابل توجه بوده است. اگر به چند قرن پيش، 
برگرديم، بايد خاطرنشان كنيم كه سرزمين منطقه تاريخي قره باغ كه  19به اوايل قرن 

تقريباً برابر با سرزميني است كه جمهوري فعلي ناگورني قره باغ در آنجا اختيارات قدرت 
ي را ايفا مي كند، در حوزه رويارويي دو قدرت روسيه و ايران قرار داشت. در دولتي عمل

خان نشين قره باغ همراه با مناطق پهناور قسمت شرقي ماوراي قفقاز كه قبل از  1805سال 
آن به ايران تعلق داشت، به امپراطوري روسيه منتقل شد. اين امر در مقاوله نامه هاي سال 

تركمن چاي بين روسيه و ايران قيد شد. در تاريخ نزديك تر  1828گلستان و سال  1813
مي سال  7گذشت. روز  1992نبايد از ذكر ميانجي گري شناخته شده ايران در ماه مي سال 

در تهران بيانيه مشترك سران جمهوري اسالمي ايران، جمهوري آذربايجان و  1992
فين توافق نمودند ظرف مدت طر«جمهوري ارمنستان به امضا رسيد. به موجب آن سند، 

يك هفته از روز ورود محمود واعظي فرستاده ويژه رئيس جمهور ايران به منطقه، درپي 
مذاكرات با طرفين ذي عالقه و با پشتيباني سران دولت هاي آذربايجان و ارمنستان، آتش 

باز بس برقرار شده و همزمان همه راه هاي ارتباطي به منظور تأمين نيازهاي اقتصادي 
از قرار معلوم، ايران در مرحله تشديد خاص مناقشه قره باغ كه اين مناقشه وارد فاز ». شوند

رويارويي آشكار جنگي شد، موقعيت دوپهلويي داشت. طرف ايراني به حكم داليل 
كارشناسان  1990گوناگون بايستي با آذربايجان ابراز همبستگي كامل بكند.اواسط سال هاي 

قعيت توجه كرده و روزنامه هاي ايراني در اين مورد مطالب زيادي درج مي ايراني به اين وا
كردند. دولت ايران با فشار جدي از سوي محافل اجتماعي و به خصوص جمعيت آذري 
ايران روبرو شد. با گذشت سال ها اين فشار كاهش يافته ولي هر موقعي كه ارتش 

ظاهر مي شد. ولي طرف ايراني از آذربايجان از دست ارامنه شكست مي خورد، دوباره 
همان ابتدا از همه طرفين مناقشه فاصله برابري گرفته بود. عمليات جنگي در منطقه مناقشه 

به بعد در شرايط سياست سنجيده ايران جريان داشت كه بدون اينكه در  1992از سال 
عمومي جهان  مناقشه مداخله كند، هميشه با دقت توسعه نظامي آن را رصد مي نمود. افكار

به مهمترين نقش ايراني در آن مرحله كه دشوارترين مرحله براي طرف ارمني بود، توجه 
براي ارامنه به » راه زندگي«كرد. در آن زمان مقطع تنگ مرزي بين ارمنستان و ايران به 

معني واقعي كلمه تبديل شد. تهران پس از انعقاد آتش بس در منطقه مناقشه در ماه مي سال 
سعي كرد با مشخص كردن هر چه دقيق تر منافع خود، در روند حل و فصل اوضاع  1994

در اين زمينه بسيار فعال بود و از طريق مجاري  1997سهمي ايفا كند. ايران تا سال 
ديپلماتيك با روسيه تعامل مي كرد. بعد از آنكه در داخل سازمان امنيت و همكاري اروپا 

كت روسيه، اياالت متحده و فرانسه ايجاد شد، ابعاد فعاليت نهاد رؤساي گروه مينسك با شر
تهران در اين زمينه كاهش يافت. شايد همين امر باعث شده باشد كه تهران با چشم ناباوري 

  .به نهاد رؤساي گروه مينسك بنگرد
 

  نگاه دقيق به زمان حال
 

نطقه مناقشه و ايران در مرحله جاري حتي االمكان در عدم از سرگيري عمليات جنگي در م
فوريه سال  19حفظ موازنه نيروها و منافع طرفين مناقشه، سهم خود را ايفا مي كند. روز 

سيد علي ساگايان سفير ايران در ارمنستان درباره حل و فصل مناقشه قره باغ چند  2010
مطلب مهم بر زبان آورد. وي براي چندمين بار بر موضع گيري ايران مبني بر ضرورت حل 

ل صلح آميز مناقشه و آمادگي طرف ايراني براي ايفاي سهم خود در تنظيم روابط بين و فص
ارمنستان و آذربايجان تأكيد كرد. سفير ضمن معرفي موضع گيري ايران در خصوص 
استقرار احتمالي نيروهاي حافظ صلح در منطقه مناقشه، اظهار داشت كه طرفين مناقشه بايد 

ند. وي همزمان تأكيد نمود كه ايران به عنوان كشوري كه تكليف اين اراضي را روشن بكن
با ناگورني قره باغ مرز مشترك دارد، مالحظات و مواضع خود را درباره تركيب نيروهاي 
حافظ صلح كه ممكن است در اين اراضي مستقر شوند، ابراز خواهد نمود. ايران در بهار 

تان و آذربايجان پيشنهاد كرد. ابتكار به طور فعال ميانجي گري خود را به ارمنس 2010سال 
تهران مبني بر برگزاري مالقات نمايندگان ارمنستان و آذربايجان با ميانجي گري طرف 

توسط منوچهر متكي وزير وقت امور خارجه ايران اعالم  2010آوريل سال  19ايراني كه 
اك مواضع شد، به عنوان وسيله مساعدت به طرفين مناقشه در جهت جستجوي وجوه اشتر

 آنها تلقي مي شد.

  قره باغ در مطبوعات ايران

ره باغ در آستانه برقراري حقيقت سياسي ق
  و تاريخي قرار دارد

 
افسانه هاي موجود درباره مناقشه قره "نسخه كامل شده كتاب  "كنيژني مير"انتشارات 

تجديد چاپ كرده است. اين كتاب به صورت مستدل را  "استانيسالو تاراسف"تاليف  "باغ
اصليت ارمني قره باغ را به اثبات رسانده، به ريشه ها و ماهيت مناقشه قره باغ پرداخته و 
در عين حال ادعاهاي جمهوري آذربايجان در قبال قره باغ را بي اساس دانسته است. چاپ 

ميالدي منتشر و با  2012ريه سال در فو "افسانه هاي موجود درباره مناقشه قره باغ"اول 
استقبال گسترده محافل سياسي و تحليل گران روسيه مواجه شد. پس از انتشار اين كتاب 
تاراسف تاريخ دان و كارشناس امور سياسي روسيه آماج حمالت دستگاه تبليغاتي دولت 

مل آمده جمهوري آذربايجان قرار داشته است. چاپ مجدد اين كتاب به دليل استقبال به ع
از آن در محافل سياسي و اطالع رساني انجام گرفته است و هدف آن ضرورت خنثي سازي 
تالش هاي جمهوري آذربايجان براي ايجاد تغيير در ماهيت مناقشه قره باغ عنوان شده 

در سه فصل در برگيرنده مقاالت  "افسانه هاي موجود درباره مناقشه قره باغ"است. كتاب 
در خصوص اين موضوع است. مولف كتاب با اشاره به تالش هاي  "سفتارا"و مطالعات 

طوالني مدت ديپلمات ها براي يافتن مكانيزم موثر براي حل مناقشه قره باغ كه اغلب در 
برگيرنده رويكردهاي كلي سياستمدارن در قبال اين مناقشه است، به وقايع نگاري 

ز جنوبي و خاور نزديك پرداخته است در منطقه قفقا 1921الي  1918رويدادهاي سال هاي 
كه مي تواند كمك شايان توجهي به كشف ريشه ها و ماهيت مناقشه قره باغ كند. در 

به اين  "افسانه هاي جمهوري آذربايجان درباره قره باغ"فصل نخست كتاب تحت عنوان 
موضوع پرداخته شده است كه چه شخصي و چگونه قره باغ را به جمهوري آذربايجان 

خشيده است. درفصل دوم كتاب به رشد افسانه هاي موجود درباره مناقشه قره باغ پرداخته ب
شده و سياست تركيه و جمهوري آذربايجان در منطقه مورد بررسي و تحليل قرار گرفته 

نيز به عامل ارمني و بويژه قره  "ميراث گلستان"است. در فصل سوم كتاب تحت عنوان 
اخير منطقه اشاره شده است. اين كتاب كه حاوي اسناد با ارزش باغ در رويدادهاي دو قرن 

بسياري است مي تواند به عنوان سند مهم تاريخي و حقوقي براي شناسايي بين المللي قره 
باغ مورد تاكيد قرار گيرد. به اعتقاد مولف كتاب زمان برقراري حقيقت تاريخي و سياسي 

بار ديگر بر اين اعتقاد خود تاكيد كرده  در مورد قره باغ نزديك است و در اين كتاب
   .است
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 1رويه-نامه لويسماه

  1395ماه   فروردين 209ه شمار

معني مالقات هاي سه جانبه در سطح رؤساي جمهوري ارمنستان، روسيه و آذربايجان 
همين بود و آن مساعدت به پيدا كردن امكانات جديد اضافه بر امكانات رؤساي 
گروه مينسك سازمان امنيت و همكاري اروپا، در جهت نزديكي مواضع طرفين 

يران حد اقل به اين خاطر مبناي مناقشه است. به نظر مي آيد كه ابتكار ديپلماتيك ا
عيني دارد كه تهران با همه طرف هاي مناقشه روابط صاف و همواري دارد. عالوه 
بر آن هر گونه بحث درباره استقرار احتمالي آينده نيروهاي حافظ صلح در منطقه 
مناقشه چه در بعد تركيب اين نيروها و چه در بعد اختيارات آنها در نزديكي مرزهاي 

ي ايران، بايد با توجه به نقطه نظر ايران صورت بگيرد. محمود احمدي نژاد دولت
به باكو بر عالقه  2010رئيس جمهور سابق ايران در جريان سفر ماه نوامبر سال 

كشور خود به همين گونه حل و فصل مناقشه تأكيد كرد. سرژ سارگسيان رئيس 
اوت سال جاري با  5تاريخ  جمهور ارمنستان در حين ديدار كاري خود از ايران به

حسن روحاني همتاي ايراني خود درباره نه تنها مسايل مبرم ديگر بلكه روند حل و 
فصل مناقشه قره باغ به بحث و گفتگو نشست. اواخر ماه سپتامبر در حاشيه شصت و 
هشتمين اجالس مجمع عمومي سازمان ملل متحد، مالقات سران نهادهاي سياست 

  .ايران برگزار شدخارجي ارمنستان و 
 

  نگاهي به آينده
  

نقش ايران در حل و فصل مناقشه قره باغ به طور عام و در تأمين وضعيت كنوني در 
منطقه مناقشه به طور خاص، به عنوان نقش كشوري قابل تأمل است كه به هيچ گونه 
تشديد فعاليت نظامي در مرزهاي خود عالقه مند نيست. ايران به تالش هاي حفاظت 

صلح ناتو عالقه ندارد. مشكل بتوان تصور كرد كه كشورهايي چون اياالت  از
متحده، فرانسه و غيره به اجراي عمليات حفاظت از صلح فقط با استفاده از نيروهاي 
سازمان پيمان امنيت جمعي يا روسيه رضايت دهند. ولي حضور نيروهاي ناتو در 

 –و همكاري اروپا يا سازمان ملل  حتي بر اساس مجوز سازمان امنيت -منطقه مناقشه 
 قفقاز منطقه در است ممكن. بود خواهد اي كننده ناراحت عامل ايران براي ناگزير
 دامنه ثباتي بي است، برخوردار سياسي و قومي جدايي متعدد خطوط از كه جنوبي
و در ميدان محدود نات هم و جمعي امنيت پيمان سازمان هم چنانچه دهد، رخ داري

حفاظت از صلح وظايف خود را اجرا كنند. ايران در مورد حضور نظاميان عمليات 
ناتو در مرزهاي شمالي خود سوء ظن هاي عيني پايه داري دارد كه اين عامل نمي 
تواند ناديده گرفته شود. موضع گيري ايران در قبال حل و فصل مسأله قره باغ در 

ل صلح آميز الزم است و اينكه مجموع به دو اصل كليدي ختم مي شود. اوالً، راه ح
راهي جز روند مذاكرات وجود ندارد. از اينجا اين واقعيت بر مي آيد كه طرفين 
حق ندارند به روش هاي زورگويانه متوسل شوند. ثانياً، ايران تنها مراجعه به 
كشورهاي منطقه به عنوان ميانجي گران روند صلح را مصلحت مي داند كه اين امر 

خارج از قفقاز جنوبي را از ميان ميانجي گران در حل و فصل بحران  بايد كنشگران
قره باغ حذف كند. بعضي نكات موضع گيري ايران باعث نزديكي مواضع آن هم 
به ارمنستان مي شود و هم به آذربايجان. مناقشه بايد به طور جامع و بر اساس اصل 

حل » سوب مي شودهر چيزي كه تا آخر هماهنگ نشده باشد، هماهنگ نشده مح«
شود. قبل از اينكه طرفين به بسته هاي راه حل هاي قابل قبول دست نيابند، هيچ راه 
معقوالنه تأمين صلح در منطقه جز حفظ وضعيت جاري در منطقه مناقشه وجود 
ندارد. اين موضع گيري مشترك ايروان و تهران است. هر دوي آنها همچنين 

يد عادالنه و بلندمدت باشد. ايران هماره با موافقند كه هر گونه حل مناقشه با
آذربايجان در مراحل گذشته و جاري حل و فصل مناقشه در چند مورد از تالش هاي 
ميانجي گرانه گروه مينسك مطالب انتقادي بيان كرده است. باكو به راندمان پايين 

بايجاني فعاليت نهاد رؤساي گروه مينسك اشاره مي كند. البته اين بيانات طرف آذر
حالت سيستمي ندارد و اغلب در مراحل سرد شدن روابط باكو با كشورهاي غرب و 
بروز اختالفات بين آذربايجان و روسيه مطرح مي شوند. در گذشته نه چندان دور 
همين وضع در پي شكست مذاكرات بين دو كشور همسايه درباره تمديد اجاره رادار 

روسيه مشاهده شد. ولي برخورد منفي ايران گاباال واقع در خاك آذربايجان توسط 
با گروه مينسك پيگيري بيشتري دارد. ايران از ذهني بودن كار اين نهاد كه در آن 
تمام كار عملي به فعاليت سه رئيس از طرف روسيه، اياالت متحده و فرانسه محدود 

مل شده است، راضي نيست. تهران سئوال مي كند كه چرا آمريكا و فرانسه كه عوا
فرا منطقه اي هستند، به حل و فصل مناقشه مي پردازند و اينكه چرا ايران در 
تركيب وسيع گروه مينسك حضور ندارد؟ ايران از مرزهاي شناخته شده بين المللي 
با ارمنستان و آذربايجان و نيز در عمل با ناگورني قره باغ برخوردار است ولي در 

براي آن جايي در نظر گرفته نشده است. در مكانيزم هاي چندين جانبه حل مناقشه 
سال هاي اخير به اين سئوال بسيار معقوالنه تهران هيچ پاسخي داده نشده است. از 
سوي ديگر، نبايد براي آرزوي ايران مبني بر داشتن نمايندگي در قالب هاي حل 
مناقشه و عالقه آذربايجان به دادن پيام هاي حاكي از نارضايتي خود از كار 

اشنگتن، پاريس و مسكو كه هرازگاهي مشاهده مي شود، ارتباط متقابل مستقيم و

قايل شد. تهران از اصل منطقه اي در حل و فصل هر مناقشه و هر مسئله قفقاز 
جنوبي و حوزه درياي خزر دفاع مي كند در حالي كه براي آذربايجان اصوالً 

فقط نتيجه يعني برقراري  تفاوت چنداني ندارد كدام دولت ها ميانجي گري كنند و
نظارت بر ناگورني قره باغ مهم است. براي ايران خود روند حل مناقشه و جابجايي 
نكات مورد تأكيد اهميت دارد كه مي تواند موجبات پيشرفت واقعي در زمينه حل 

  .و فصل مناقشه قره باغ را فراهم نمايد
 

  ايران و اتحاديه واحد گمركي
  

توان چشم انداز جالب نزديكي روابط ارمنستان و ايران در با نگاهي به آينده مي 
منطقه را تشخيص داد. بايد تأكيد كرد كه اين كار به ضرر منافع آذربايجان انجام 
نمي شود. ايران قدرت منطقه اي است كه از سنت هاي غني ديپلماتيك و برخورد 

يران در مشخص دولتي با هر مسأله خارجي برخوردار است. جمهوري اسالمي ا
روابط با ارمنستان و آذربايجان تعادل برقرار كرده است. قالب هاي دوجانبه همكاري 
به خصوص در جهت حفظ اين تعادل مورد تقاضا هستند. ولي اگر ارمنستان و ايران 
از امكانات فراهم شده در پرتو طرح هاي همگرايي فضاي شوروي سابق كه روسيه 

ن كار به عنوان كوتاهي بزرگي تعبير خواهد شد. پيش مي برد، استفاده نكنند، اي
كارشناسان بيش از پيش مسأله الحاق احتمالي ايران به اتحاديه گمركي را به عنوان 
موضوع بحث مطرح مي كنند. در اين صورت چشم انداز توسعه در زمينه ساخت راه 

هد شد. يار مهم است، فراهم خوابس ارمني طرف براي كه هم ايران –آهن ارمنستان 
اين كار مي تواند به روابط اقتصادي ميان روسيه و ايران تحرك مكملي بدهد. مسير 
خزر با وجود پيچيده و غير مستقيم بودن، مي تواند به رابطه جغرافيايي كارآمد و 
عملي بين روسيه، ايران و ارمنستان تبديل شود. پيوستن ايران به اتحاديه گمركي 

 –ن را نه از طريق مقطع كوتاه گرجي بلكه در خط روسيه براي روسيه راه به ارمنستا
 هم مسير اين در كه است بديهي. گشايد مي ارمنستان – ايران - خزر – قزاقستان

 تاكنون كه خزر حقوق رژيم فقدان از همه از قبل كه دارند وجود جدي موانع
 يشه حالت آشكار فرامرزياند اين ولي. گيرند مي سرچشمه است، نشده طراحي

دارد و دورنماي جلب همه جمهوري هاي ساحلي خزر و از جمله آذربايجان را فراهم 
مي نمايد. ايران به توسعه ديپلماسي فعال در زمينه از سرگيري روابط با قدرت هاي 
غربي كه براي آن اولويت دارد، بسنده نمي كند. مسكو از فعال شدن مسئولين جديد 

فصل مسايل كهنه و از جمله برنامه هسته اي  ايراني در صحنه جهاني در جهت حل و
ايران استقبال مي كند كه اين مطلب جديداً توسط سرگئي الوروف وزير امور 

با ايران در  5+1خارجه روسيه اعالم شد. چند روز قبل از انعقاد موافقتنامه گروه 
پديد نوامبر، پيشرفت معيني در روند حل و فصل مناقشه قره باغ نيز  24ژنو در روز 

نوامبر بعد از وقفه تقريباً دو ساله در وين مالقات رؤساي جمهوري  19آمد. 
ارمنستان و آذربايجان برگزار شد. به يقين مي توان احتمال داد كه موفقيت هاي 
ايران در روابط با غرب به حل و فصل متعادل مناقشه قره باغ تحرك مكملي خواهد 

ادي و سياست منزوي كردن كه عليه اين بخشيد. ايران با وجود تحريم هاي اقتص
كشور دنبال مي شود، براي تحكيم پيوندهاي اقتصادي با همسايگان نزديك راه هاي 
گوناگوني پيدا مي كند. از اين نظر، روابط ايران با ارمنستان و آذربايجان از اين 
عرف ايران مستثني نيست. به عنوان مثال، تهران حاضر است با ايروان در بخش 

 با كه را آستارا – رشت –نرژي همكاري كند و نيز اجراي طرح راه آهن قزوين ا
 اقتصاد جنوبي، قفقاز چون زايي مناقشه منطقه در. بخشد سرعت دارد، ارتباط باكو
 كشورهاي نفوذ و مواضع تضعيف نه آن هدف ولي. باشد سياست خدمت در بايد
ديك تر كردن مواضع تالف نظرهاي سياسي و نزاخ كردن طرف بر بلكه ديگر

 .طرفين مناقشه مي باشد
ايران در محفوظ كردن موازنه نيروها بين ارمنستان و آذربايجان سهم عظيمي ايفا 
كرده است. وضعيت جاري در منطقه مناقشه قره باغ هم در عمل بر همين موازنه 
م نيروها استوار است. ولي طرف ايراني به همين كار بسنده نمي كند. بعد از تنظي

روابط ايران با غرب و روشن شدن مسأله پيوستن ايران به اتحاديه واحد گمركي 
انتظار مي رود كه ما شاهد پيشرفت هاي كيفي در محور قره باغ و بهره گيري بيشتر 

   .از منابع و امكانات ديپلماتيك و اقتصادي تهران شويم
  
 

***** 
سهم ويژه خود را ايفا كند كه  ايران مي تواند در ايجاد جو اعتماد در قفقاز جنوبي

بدون آن، حل و فصل عادالنه و بلندمدت مناقشه قره باغ در عمل ميسر نيست. 
جمهوري اسالمي فعالً در قالب هاي جاري ميانجي گري بين المللي در مناقشه قره باغ 
حضور ندارد. با اين حال، وزن ايران در منطقه و امكان بالقوه پيوستن آن به طرح 

گرايي اقتصادي با همسايگان شمالي، براي منتفي كردن هر امكان وقوع هاي هم
 .جنگ در رابطه با اين مناقشه ديرپا فرصت هاي جديدي فراهم مي نمايد

 
 »ايران رو»
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  نگاهي به تاريخ ارمنيان ايران

  
  دكتر اديك باغداساريان

  )2( تئاتر ارمني ايران
  

  تئاتر ارمني در تبريز
در محله قلعه (برداتاغ) تبريز به كوشش  1879تئاتر ارمني در سال 

كشيش مسروپ پاپازيان (اهل وان كه بعداً به درجه اجتهاد يا وارتاپت رسيد) 
تاسيس شد. او گروهي از جوانان ارمني را گرد خود جمع نمود و در حياط 

نمايش به اجرا در آورد. او هم كارگردان بود، هم  1979منزل خود در آوريل 
ده و تنها زن نمايش دخترش آشخن بود كه همانند بقيه هنرپيشگان يادآوري كنن

به شغل آموزگاري مشغول بود. هيئت امناي مدرسه آراميان تبريز كه نازار 
گورويانتس رياست آن را بعهده داشت، از پشتيبانان اين اقدام كشيش بود. 

اهان كشيش مسروپ پاپازيان پدر ورتانس پاپازيان نويسنده معروف ارمني و و
انقالبي ارمني بود. تصوير زير نمايشگر  - پاپازيان (كومس) چهره نامدار ملي

اولين نمايش تبريز است كه حياط منزل نازار گورويانتس اجرا شد و خود او نيز 
  . 1در آن شركت داشت

  

    
عمدتاً نمايش هايي كه از فرانسه ترجمه شده  1880-81در سالهاي 

ارمنيان «نازارگورويانتس مولف كتاب  1880 بودند به صحنه رفتند. در دهه
  فعاليت بسياري در اشاعه تئاتر انجام داد.» ايران

نفري به رهبري آواك  12يك گروه  1887- 1888در سالهاي 
اثر » پپو«آواكيان چند نمايش در سالن مدرسه آراميان اجرا كرد. حتي 

اجرا نمودند. در اين  سوندوكيان را نيز با ترجمه آبراهام پانوسيان به زبان آذري
سالها هنرپيشگاني از قفقاز به تبريز آمده نمايش هايي اجرا نمودند. در مدرسه 

  تاماريان نيز فعاليت هايي آغاز شد.
دوستداران «و » دوستداران تئاتر«انجمن هاي  1900در سال 

انجمن دوستدارن «تبريز تاسيس شدند و همراه با گروه تئاتر قلعه » موسيقي
  . 2تشكيل شد» موسيقي - نمايش

نمايش هاي بسياري با شركت هنرپيشگان  1956در سالهاي بعد تا 
آماتور تبريز و نيز مهمانان قفقاز اجرا شدند. از جمله اين افراد بايد از خواهران 
فلكيان، هراچيا آجاريان و همسرش آروسياك، آرمناك آهارونيان، گروه تئاتر 

 1910ردار بهادر در نمايش ارمنيان سال )، (يپرم و س1909آرمنيان (-آبليان
- 1914ظريفيان، هوسپ و آروس وسكانيان، ( - ديدن كردند). مايسوريان

) تاشجيان 1917)، آرمن آرمنيان (1915)، آواك مليك آبراميان (1912
                                                            

  ، تهران.1942تقويم رافي.  -  1
  .7- 9آرسن ماميان. ص  -  2

)، مانوئل ماروتيان، هاسميك، واغارشيان، نرسيسيان، آوديسيان، 1920-1919(
  ) و غيره.1921نيان، خاچاتوريان، و غيره (شاميرخانيان، بنياتيان، وسكا

  

  تئاتر ارمني آراميان در تبريز  
  

آثاري از درام نويسان ارمني و اروپايي اجرا شدند كه مورد استقبال 
  مردم قرار گرفتند.

  

  اثر هوانس تومانيان در تبريز» گيكور«نمايش   
  

انجمن دوستداران تئاتر را  1915آواك مليك آبراهاميان در سال 
به علت تصرف تبريز توسط  1918نوامبر سال  -تاسيس كرد. در ماه هاي مه

تركان عثماني فعاليت هاي فرهنگي ارمني متوقف شد (دشمنان خارجي و دولت 
  هاي ايران در تعطيلي فعاليت هاي فرهنگي هم داستان شدند).

نقش بسزايي در رونق نمايش در » انجمن فرهنگي«بخش نمايش 
 1936-1943تبريز داشته است. اين انجمن سالن كوچكي داشت كه در سالهاي 

  به علت اقدامات دولت ضد ملي رضا شاه تعطيل شد.
از مهمترين نمايش هاي اجرا شده در طول چند دهه بايد نمايش هاي 

براي «، »ت يا سه بينواجناي«، »شرلوك هلمز«، »اتلو«زير را ياد كرد: 
، »براي تاج«، »يهوديان«، »شيپور عصر«، »جلگه اشك» «گيكور«، »شرف

و » سياوش و سودابه«، »سوس و وارتيتر«، »دكتر اشتوكمان«، »دوستان«
  غيره.

انجمن هاي مختلف ارمني از جمله انجمن امداد ارمني، سازمان 
، »دراماتيك«، »نآبليا«فرهنگي ورزشي آرارات شعبه تبريز، گروه هاي 

  و غيره فعاليت چشمگيري در اين زمينه داشتند.» داويت ساسون«
  

فعاالن نمايشي ارمني فعاليت هاي خود را به شهرهاي ديگر چون 
  سلماس، اردبيل، روستاهاي ارمني قراداغ، اروميه، خوي، مراغه گسترش دادند. 
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 شهر گل ها و شعر
  

 بگي جانياناما  و ترجمه : گزارش
  
 –پل ادبي ايران «هيأتي از متفكران ارمني در چارچوب برنامه 2012سال در  

  به ايران سفر كرد.» ارمنستان
هيأت ارمني در تهران وشيراز مالقات هايي با مقامهاي بلند پايه   

فرهنگي، متفكران ايران و جامعه ارامنه ايران داشتند. اعضاي هيأت از موزه 
ي اين شهرها نيز بازديد كردند.  در اينجا تاريخ –هاي مختلف و مراكز فرهنگي 

توجه خونندگان را به تأثيرات  هويك وارتوميان داستان نويس از شهر شيراز 
  جلب مي كنيم.

  
  هويك وارتوميان

  
شهري  با ويژگي هاي مختص و چهره خود را دارد.  تهران شهري غول آسا 

مد هستند.  بنظر مي است.  در اينجا همه در حال دويدن، شتابان در رفت و آ
رسد كه همه از چيزي، از جايي ديرشان مي شود.  كساني هم كه به اين شهر مي 
آيند بي اراده تسليم اين شتاب و دو عصبي مي شوند.  چيزي كه مختص به تمام 
شهرهاي غول آسا است.  اما در تهران به موازات آن آرامش خاص شهرهاي 

در هم آميخته و چهره پايتخت را مي  شرقي نيز وجود دارد.  اين دو ويژگي
  سازند.

از شتاب عصبي تهران در شيراز خبري نيست.  گويا با يك ضربه   
پايتخت «تركه سحر آميز در سنجش زماني و مكاني ديگري راه پيدا كرديم. 

شهر مهر و دوستي و هنرها است.  اين احساس از همان فرودگاه شهر به » شعر
ه از هواپيما پياده مي شود و اولين گامها را در انسان دست مي دهد، وقتي ك

خاك استان فارس برمي دارد، بعد از خروج از گمرك بالفاصله دختران جوان با 
تقديم شاخه گل از مسافران استقبال مي كنند و افسانه زيبا در همين جا از همين 

  فرودگاه آغاز مي گردد و تا پايان سفر تو را همراهي مي كند.
ه شب به شيراز رسيديم.  اما افسانه دلچسب مي بايست ژانوي 31  

بامدادان ادامه پيدا مي كرد.  وقتي از هتل بيرون آمديم انگار داريم خواب مي 
بينيم.  سراسر شهر پوشيده از گل و سبزه و درختان سرسبز بود.  زير آفتاب 

يم در بهاري درختان سر به آسمان كشيده چنار و نخل ها با وزش باد گرم و مال

نوسان بودند.  در پياده روها در حياط خانه ها همه جا درختان پرتقال، ليمو و 
نارنگي زير بار خم شده اند.  نم نم باراني كه ديشب مي باريد، قطع شده بود.  
گنبدهاي كبود مساجد زير آفتاب درخشان بعد از باران مي درخشيدند.  قبل از 

  اشتيم.ظهر قرار مالقات با متفكرين شيراز د
در طي اين ديدار با نويسندگاني مانند آقايان صادق همايون،   

سيروس، اوجي و دكتر خالصي نويسنده و نقاش آشنا شديم.  افرادي كه تاريخ 
را به بهترين وجهي مي دانستند و از مشتركات دو ملت همسايه بخوبي آگاه 

  بودند.
كه نه تنها  بعداً  وقتي شيرازي ها را بهتر شناختيم، احساس كردم  

روشنفكران و متفكران، بلكه مردم عادي نيز شهرشان را بسيار دوست مي دارند 
ارمنستان. از اين » گيومري«و كمي هم پرمدعا  هستند.  درست مثل اهالي شهر 

رو شايد هم اتفاقي نيست كه طرحي براي خواهر خواندگي شيراز و گيومري 
  در دست تدارك است.

ه اند كه تمام شاعران جهان شيرازي هستند انها شيرازيان بر اين عقيد  
بر اين امر كه شهرشان مهد پرورش هنرهاست اصرار داشتند و براين باور بودند 

  كه شاعران، نويسندگان و هنرشناسان از اين شهر برخاسته اند.
نواز و انسان دوست است.  قرنهاي شيراز در عين حال شهري مهمان  

ن اديان و مليت هاي مختلف مانند زرتشتيان، ارامنه و متوالي در اينجا نمايندگا
  يهوديان در كنار هم با صلح و صفا زيسته اند.

بود.  در اين » ايران مهد اديان«دليل بارز اين گفته افتتاح نمايشگاه   
نمايشگاه در كنار عكس هايي از مراسم ديني زرتشتيان و كليميان ديواري پر از 

شد. نمونه ديگر از ي گريگوري ارامنه ديده ميعكس هاي مراسم ديني كليسا
تحمل ديني و اثبات انديشه خداي يگانه اينكه من و آقاي حسين طباطبايي همراه 
ايراني هيأت ارمني هر شب و هر صبح كنار يك ديگر به زانو آمده و به درگاه 

  پروردگاه يكتا نيايش مي كرديم، من با دعا و او با نماز.
برود و از آرامگاه هاي سعدي و حافظ بازديد  اگر كسي به شيراز  

نكند، بايد گفت كه او به شيراز نرفته است.  بزرگان نمي ميرند، بلكه از قيد و 
بند تن خاكي خود رها مي شوند ولي هميشه همراه ما هستند.  آنها هميشه زنده 
و اند و با بازديد از آرامگاه آنان، هرگز احساس ديدار از يك قبر عادي به ت

  دست نمي دهد.
در اينجا همه چيز غير طبيعي است.  حتي هوا در اينجا همچون دعا   

پاك و توانا بود.  همه بازديد كنندگان مي آمدند و دستشان را بر سنگ مزار 
شاعران بزرگ گذاشته زير لب دعا مي خواندند.  بدين ترتيب مي خواستند 

  حضور آنها را احساس كنند، از آنها نيرو بگيرند.
ما نيز در برابر نبوغ كم نظير آنها سر فرود آورديم و از آن  نيرو   

گرفتيم.  طبق يك سنت ديرينه در كنار درب ورودي فال فروشي ايستاده بود. 
ماهم همگي فال حافظ خريديم، روح شاعر بزرگ درآن بما اميد و نويد يافتن 

  عشق را مي دهد.
ار فارس داشتيم.  چون عصر قرار مالقات با آقاي احمدزاده استاند  

آرامگاه سعدي بسته بود و تا غروب هم چند ساعتي وقت داشتيم تصميم گرفتيم 
با شهر بيشتر آشنا شويم.  پيشنهاد شد تا به بازار شهر به يك بازار مشرق زميني 
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بزرگ است كه اگر كسي نا آشنا باشد و زبان فارسي را هم » شهري«برويم.  آن 
خروج از آن را پيدا كند. در اينجا مغازه هاي مملو از انواع نداند، نمي تواند راه 

و اقسام اجناس رديف در رديف قرار گرفته اند وانسان از ديدن آنها به سرگيجه 
مي افتاد.  چنين بنظر مي رسد كه در يك غار زير زميني افتاده اي و راه خروج 

ختلف روان است.  از آن ناپيدا است.  سيل آدمها آهسته و آرام در راستاهاي م
همه در حال خريدن، فروختن،  چانه زدن هستند و صداي  آنها همچون خروش  

  بم رودخانه اي كوهستاني در تونل ها موازي و متقاطع پژواك پيدا مي كند.
جهاني بي پايان از رنگها، رنگ ها و رنگ ها... قالي هاي ايراني،   

آجيل هاي رنگارنگ، ميوه منسوجات، فلزات و سنگ هاي قيمتي، زينت آالت، 
هاي مناطق نيمه استوايي،  همه و همه رنگهايي خيره كننده دارند.  انگار موزه 
رنگها است، كه  مردم به آنجا مي آيند بيشتر براي لذت بردن از آنها تا خريد 

  كردن.
» ناجي«در انيجا آقاي طباطبايي فرياد رس و مترجم ما خانم آشخن   

عني اعم كلمه همه چيز مي فروشند.  فقط بايد زبان فارسي ما بودند.  اينجا به م
  و چانه زدن را بخوبي بداني.

در شيراز اتفاقات مسرت بخش و غير منتظره زياد است و در هر   
قدم مي تواني شاهد آن باشي.  مثالً  يكي از رانندگاني كه سرويس ما را بعهده 

شاعر بود، ديگر براي ما واقعاً  داشتند شاعر بود.  اما اينكه استاندار فارس نيز 
  غير منتظره بود.

استاني كه وسعتش سه برابر وسعت ارمنستان است و جمعيت مركز   
آن يعني شيراز برابر كل جمعيت كشور ماست.  استاندار شعري از آثار خود 

  براي ما قرائت كرد.
دوم فوريه روز سوگواري بود.  سراسر شهر در سوگ پيغمبر اسالم   
مد (ص) فرو رفته بود و همه جا تعطيل بود.  اما به دستور استاندار حضرت مح

كيلومتري  100موزه پرسپوليس را بخاطر ما باز كردند.  موزه پرسپوليس در 
شيراز قرار دارد.  در راه ما  گروه هاي سينه زني را ديديم كه بدين ترتيب مي 

ا تار و پودشان خواستند اين درد بزرگ را و غم از دست دادن پيغمبر را ب
احساس كنند.  بر ديوارهاي ساختمان كنار جاده با حروف بسيار بزرگ آگهي 

  هاي تجارتي نوشته شده بود كه رنگ و بوي خاصي را ايجاد مي كرد.
همه ما براي اولين بار است كه به اين موزه آمده ايم.  تاثير آن   

توانايي است كه شگرف و خيره كننده بود.  آن گواه امپراتوري با عظمت و 
  بقاياي آن تا به امروز دوام يافته اند.

مقدوني ها بعد از تصرف آن را غارت كرده و بطور وحشيانه به   
آتشس كشانده، مبدل به ويرانه كرده اند، ولي نتوانسته اند بطور كلي آنرا محو 
و نابود كنند.  اما همين اندكي كه از آن باقي مانده هر بيننده اي را دچار 

فتي مي كند، بزرگي آن بزحمت در مخيله انسان جا مي گيرد.  ستونهاي شگ
  منقوش سر به آسمان كشيده، حكاكي ها بي نظير، مجسمه ها و غيره و غيره...

و اين هم ديواري كه بر آن صحنه اي كه پادشاهان كشورهاي تابع   
مي  به داريوش بزرگ هديه  تقديم مي دارند، نقش بسته است. از متون كتابها

دانستم كه ارامنه شراب و اسب هديه آورده اند.  ارامنه در رديف  اول حكاكي 

قرار دارند و اين بدان معني است كه ارمنستان پس از ايران از لحاظ قدرت و 
  بزرگي در مقام دوم بوده است.

از ميان حكاكي ها تاريخ قهار، زمان قدرتمند و ماده ناتوان بر همه   
بسياري از كشورها و پادشاهي ها كه در زمان داريوش  چيز نظاره مي كنند. 

وجود داشتند در كام بلعنده زمان فرو رفته و از صحنه جهان محو شده اند.  
كنده كاري هاي ملت هايي كه از ميان رفته اند در بين اليه هاي گرد و خاك و 
و  زمان مدفون شده اند.  اما تصوير ملت هايي كه هنوز در قيد حيات اند پاك

تميز شده و در زير پرتوي  نور آفتاب مي درخشند. بازديدكنندگان ناخوداگاه 
  با دست يادگار نياكان خود را لمس مي كردند.

ما نيز به يادگار نياكان خود نزديك شديم و با محبت آنها را لمس   
  كرده و در كنارشان عكس گرفتيم.

اي بسيار قديمي و  مالقات بعدي ما با جامعه ارامنه شيراز بود.  جامعه  
 53در عين حال رو به زوال بود با عشقي كه از ميهن در دل داشتند.  جامعه اي 

نفره كه همچون جزيره در دل اقيانوس مي نمود.  اما مقدسات سه گانه خود را 
حفظ و حراست مي كرد كه عبارت از كليساي مريم مقدس، آرامگاه مسروپ 

بوشهر به آنجا آورده بودند.  خوشبختانه  تقياديان و سنگ مزاري كه از كليساي
ايرانيان نسبت به اقليت هاي مذهبي و ديني رفتاري به غير از رفتار وحشيانه 
همسايه ديگر ما ترك ها دارند، و اگر نه اين جزيره كوچك كه همانند قلبي 

  بيمار به زحمت مي تبپد از مدتها پيش محو و نابود مي شد.
محتوي تر كنيم شامگاهان از آرامگاه  براي اينكه روزمان را پر  

خواجوي كرماني بازديد كرديم.  ساختمان آن از دور دژهاي كهن را در ذهن 
انسان تداعي مي كند كه غرق در نور و روشنايي بود.  در اينجا نسبت به اينكه 
شيرازي ها و بطور كلي ايرانيان چقدر زياد براي بزرگان خود ارزش قائل 

ن  راسختر شد.  انها واقعاً  ارزش هاي تاريخي خودشان را بسيار هستند،  اعتقادما
دوست مي دارند.  هر چند روز به آخر رسيده بود، اما هنوز هم در  باريك راه 

  هاي صعب العبور اطراف مقبره پر از انبوه جمعيت بود.
فوريه آخرين روز سفرمان بود.  براي پرواز فردا بليت ها  2  

اما فردايش قبل از پرواز اندكي فرصت داشتيم و از آن  خريداري شده بودند. 
  براي بازديد از آرامگاه سعدي استفاده كرديم. چون روز قبلش تعطيل بود. 

مجتمع بزرگ آرامگاه فر و شكوه  چشم گيري داشت.  هر روز هزاران نفر به  
اينجا مي آيند و در برابر عظمت شاعر بزرگ سر فرود آورده عكس مي گيرند 

پول خرد به خوض زير زميني آن مي افكند و با ميد ديدار بعدي از او دور و 
مي شدند.  ما هم پول خرد ارمني انداختيم و با شاعر بزرگ و شهر گل ها و شعر 

  وداع گفتيم.
همان روز از فرودگاه امام خميني (ره) تهران به ايروان بازگشتيم.  با   

يكه نه تنها شيريني هاي شرقي و احساس تغيير در روحيه و افكارمان در حال
كتاب هاي بسيار زياد بلكه اميد ديداري تازه، قرار سفرهاي متقابل، قول و قرار 
همكاري هاي فرهنگي و تنظيم برنامه هاي جديد را با خود داشتيم و باميد اينكه 
تمام حرف هاي گفته شده و قول و قرارها جامه عمل خواهند پوشيد كه بنفع 

  د.همه خواهد بو
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Լույս են տեսել 
Էդիկ Բաղդասարյանի  նոր գրքերը 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.1394ميالدي، رياضيات ، ترجمه اديك باغداساريان ، تورونتو  7يراكاتسي دانشمند سده آنانيا ش  
 

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

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

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

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

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