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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ճանաչեց  

Հայոց ցեղասպանությունը 

 

 
Գերմանիայի Բունդեսթագն, հունիսի 2-ին, 
ընդունեց Հայոց ցեղասպանությունը 
դատապարտող բանաձեւը: Դեմ է քվեարկել միայն 
մեկ պատգամավոր, եւս մեկը ձեռնպահ է մնացել : 
101 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունում 
հայերի ու մյուս քրիստոնյաների 
ցեղասպանության հիշատակին» անվանումով 
բանաձեւը ներկայացրել էր իշխող 
խորհրդարանական մեծամասնությունը՝ Անգելա 
Մերկելի ՔԴՄ/ ՔՍՄ ու Գերմանիայի Սոցիալ 
դեմոկրատական կուսակցության կուսակցական 
դաշինքը, նաեւ Կանաչների կուսակցությունը: 
 
Բանաձեւում նաեւ նշվում է, որ Գերմանիայի 
կառավարությունը ճանաչում է 
պատասխանատվության իր մասնաբաժինը այդ 
պատմական իրադարձությունների համար, նաեւ 
1915-ի ողբերգական իրադարձությունները՝ 
հայերի տեղահանություններն ու 
սպանությունները «ցեղասպանություն» է կոչում: 
Ավելի վաղ Անգելա Մերկելն իր  մամուլի 
քարտուղարի միջոցով հայտնել էր, որ ինքը 
համամիտ է իր կուսակցության հետ, բայց չի 
մասնակցի քվեարկությանը: 
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 چكيده كتاب تاريخ آرتساخ(قره باغ)
)3(  

  كتر اديك باغداسارياننگارش: د
  1917-1923رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي 

    
از سيونيك بيرون برانند و آرتساخ ارمني و سراسر زانگزور را به چنگ آورند. آندرانيك درخواست كردند به كمك تامسون آندرانيك را  ها به هر نحو سعي مي مساواتي

از طرف دولت  عبداهللا بيگ حسن بيگف نمايندگان تامسون، سروان سيرايت و سرگرد كيپونفرماندهي انگليس مبني بر تسليم زانگزور به حكومت مساوات را قاطعانه رد كرد. 
در زانگزور باقي بماند. ليكن  1919نماينده شوراي ملي ارمني باكو پس از ورود به گوريس با آندرانيك به توافق رسيدند كه شخص اخير تا ماه مه  ينگاريانچيل مساوات باكو و

شوند زيرا نه مواد غذايي موجود بود و نه  تشكيل شده بود ترجيح داد زودتر از موعد از سيونيك خارج 1918دسامبر  23جلسه فرماندهان نظامي كه بنا به دعوت آندرانيك در 
 4هاي خود باز گردند و كارهاي كشاورزي خود را به موقع انجام دهند. در تاريخ  محل مناسب براي اقامت زمستاني در اختيار داشتند. غير از آن، سربازان مايل بودند به خانه

داد  تفليس از زانگزور راهي ايروان شود و اطمينان مي -يوالغ -كند از طريق محور شوشي نيك پيشنهاد ميرود و به آندرا ، سرگرد كيپون بار ديگر به گوريس مي1919مارس 
سرباز انگليسي سپاه او را همراهي كنند. از ديگر سو ساكنان قراباغ درخواست كردند تا آندرانيك زانگزور را ترك نكند و در  250ها داراي امنيت كافي بوده از طرفي  كه جاده

ها در تدارك كشتار جديدي  . آنها اطالع داشتند كه دولت مساواتي1رتي كه اين امر امكان پذير نيست و تصميم ژنرال قطعي است، از محور پيشنهادي انگليسيان حركت نكندصو
خداحافظي  آنگغاكوت وز دوم آوريل از روستائيان افتخار آفريننابود سازد. آندرانيك نيز پيشنهاد آنان را رد كرد. سپاه او ر "بود تا بتواند نيروهاي ژنرال را كال شامخور در

  1گرديد. در واقع هم زانگزور و هم آرتساخ بدون آندرانيك يتيم شدند. اچميادزينكرده راهي 
جسورانه خود را به نام آزادي و  دادند و مقاومت عزيمت آندرانيك از سيونيك، آرتساخ را در وضعيت وخيمي قرار داد اما اهالي آرتساخ اميد خود را از دست نمي  

  دادند. مساوات ادامه مي -تنازع بقاء خود در برابر اشغالگران انگليسي
كردند. سلطانف با حمايت و كمكهاي مستقيم دژخيمان ترك  آذربايجان مساواتي و كارگزار آن سلطانف از سياست خود مبني بر اشغال آرتساخ صرف نظر نمي  

سازند و بنا به  عضو شوراي ملي ارمني در اين باره تامسون را آگاه مي بهادريان اسقف قراباغ و واهان در سرزمين آرتساخ بود. "حمام خون"در تدارك وامپرياليستهاي انگليسي 
 آسالن شاهنازارياني مذاكرات بين ها كند. بد نيست به يادداشت مالقات مي شاتلورث شود و با سرهنگ مارس هيئتي از آرتساخ راهي باكو مي 26درخواست تامسون در تاريخ 
شهردار شوشي با شاتلورث بپردازيم. رئيس شوراي ملي در پاسخ به اين پرسش سرهنگ انگليسي كه قصد ارمنيان قراباغ  گراسيم مليك شاهنازاريانرئيس شوراي ملي آرتساخ و 

. گراسيم شاهنازاريان شهردار در برابر اصرار شاتلورث مبني "جوه مشترك كامل وجود داردقصد و مقصد نهايي ارمنستان است زيرا كه و"دارد:  چنين اظهار مي "چيست صريحا
كند از موضع  دهد كه دولت آذربايجان حتي قادر نيست نظم را در خانه خود برقرار كند چه رسد به برقراري نظم در قراباغ. سرهنگ سعي مي بر تبعيت از آذربايجان پاسخ مي

. شهردار قاطعانه "توانيم شما را مجبور به اطاعت كنيم مت و ضديت با آذربايجان و استاندار كل آن ضديت با انگليس است. ما آنقدر نيرومنديم كه ميمقاو"قدرت سخن بگويد: 
  .1"شود هاي قراباغ به روي آذربايجان بسته خواهند بود و حكومت مزبور هرگز پذيرفته نمي دهد كه دروازه پاسخ مي

كند با حضور او مسئله پذيرش سلطه آذربايجان مساواتي حل و  شود و از شوراي ملي ارمني درخواست مي پس از مدتي در نيمه دوم آوريل، شاتلورث وارد آرتساخ مي
كنند و  در يكي از جلسات شركت ميگردد. شاتلورث و سلطانف  ماه آوريل بطور اضطراري تشكيل مي 23- 29فصل گردد. كنگره جديد پنجم ارمنيان قراباغ در روزهاي 

كند نقطه نظرات استعماري انگليس را مطرح سازد. به هر حال،  نويسد تالش مي اي كه به تامسون مي شاتلورث چه در سخنراني خود در جلسه مذكور و چه در نامه
كنند كه آرتساخ با موقعيت جغراقيايي خود از نقطه نظر قومي  ود تاكيد ميهاي غضبناك خ شوند. نمايندگان طي سخنراني نمايندگان ارمني آرتساخ به اين امر تشويق نمي

پذيرش هرگونه ارتباط اداري و حكومتي با "توان درباره تابعيت از آذربايجان سخن گفت. كنگره  و ملي بطور تاريخي بخش جدايي ناپذير ارمنستان است و نمي
اراده تزلزل ناپذير ارمنيان "دهد و به نظر خود مبني بر عدم خيانت به  وم به درخواست شاتلوزث پاسخ منفي مي. كنگره براي بار د"داند آذربايجان را غير ممكن مي

ها و منافع حياتي مردم  خواست"تن از نمايندگان كنگره رسيده بود آمده است كه درخواست مطرح شده با  48اي كه به امضاء  ورزد. در قطعنامه اصرار مي "سراسر قراباغ
  ."اند مطابقت ندارد ي قراباغ كه نمايندگان خود را به كنگره گسيل داشتهارمن

در مقاله خود تحت  جمال بهادر اوغلي قلي افدهند.  اين يك واقعيت و حقيقت تاريخي است. در حالي كه برخي از نويسندگان همه اين مطالب را وارونه جلوه مي
خطاب به كميته مركزي حزب كمونيست  آناستاس ميكويان با استناد به سطرهايي از گزارش 1"راباغ كوهستانياي از تاريخ تشكيل ناحيه خود مختار ق شمه"عنوان 

روستائيان ارمني قراباغ در كنگره پنجم خود تصميم گرفته است تا حكومت آذربايجان شوروي را به رسميت "كه در آن آمده است  1919مه  22روسيه در تاريخ 
گيرد كه زحمتكشان قراباغ  توانستند سخن بگويند)، نتيجه مي در مورد كدام آذربايجان شوروي مي 1919(جالب است كه در سال  "ددبشناسد و به آن ملحق گر

بدون لنينيسم بطور تحت اللفظي و -رئيس شعبه آذربايجاني انيستيتوي ماركسيسم گ. قلي اف اند.  راي داده "پيوستن سرزمين خود به آذربايجان"كوهستاني به نفع 
از مواضع انترناسيوناليزم. درباره تاريخ تشكيل ناحيه خود مختار قراباغ كوهستاني در جمهوري شوروي "بررسي واقعيت امر اين مطلب را در مقاله خود تحت عنوان 

اين اطالعات نادرست را از  آ.ميكوياناست كه  به اكاذيب مطرح شده خواهيم پرداخت. تا كنون براي ما مشخص نشده "كند. ما بعدا تكرار مي 1"سوسياليستي آذربايجان
  .1هاي تاريخدان كار دشواري نبود كنيم پيدا كردن و خواندن قطعنامه فوق الذكر كنگره پنجم ارمنيان قراباغ براي قلي اف كجا استخراج كرده است ليكن فكر مي

وشي هنگام صحبت با شاتلورث به او تفهيم كرد كه ارمنيان آرتساخ هرگز حكومت چند روز بعد از كنگره پنجم ارمنيان آرتساخ، گراسيم شاهنازاريان شهردار ش
.  چند روز بعد، شوراي ملي ارمني 1شوند مسلحانه استقبال خواهند كرد آذربايجان را بر خود نخواهند پذيرفت و از تمام آناني كه با توسل به زور وارد اين سرزمين مي

حكومت جنگ طلب پان اسالميستي آذربايجان را نخواهد "ارمني تا آخرين نفس، سالح در دست به مبارزه خواهد پرداخت و هرگز  قراباغ آشكارا اعالم كرد كه قراباغ
  .1"پذيرفت

ا بدين ده آنان رسلطانف پس از عزيمت آندرانيك از زانگزور هر چه بيشتر افسار گسيخته شد و تصميم گرفت ارمنيان آرتساخ را در چنگ قحطي و گرسنگي خفه كر
هاي دشت قراباغ به روي ارمنيان بسته شدند. اين امر اوضاع وخيمي براي اهالي ارمني قراباغ ايجاد  ماه مه تمام راه 20وسيله به زانو در آورد. به دستور سلطانف در تاريخ 

هاي آنها را چپاول  كردند، دارايي عليه ارمنيان كوتاهي نمي دهد، اراذل و عسكرهاي مساوات از هيچ اقدامي بر گواهي مي "كاوكازسكويه سلوو"نمود. چنانكه نشريه 
  .1ها محروم شده بودند ها از هر سو محاصره و از امكان فعاليت در دشت شدند. قراباغي كشتند و در قبال زنان به زور متوسل مي ها را مي كردند، بچه مي



 

 

Հա

Ֆ
ընդո

 
Ֆրանս
Հայոց 
նախագ
ներկայ
պատգա
մասին 
խարհա
Հայաս
յացուց
այդ նա
հետո 
տատմա
 

Գե
Հ

 
Ներկա
ընդուն
տեքստ

այաստա

Ֆրանսիայի
ունել է Հայ

քրեակ

սիայի Ազգայ
ցեղասպա

գծին, որը 
յացրել Ֆրա
ամավորները 

Փարիզից 
ային բիզնես հ
տանի առևտ
իչ Վարդան Գ

ախագիծը կքն
կրկին կ

ան  համար: 

երմանիայի
Հայոց ցեղա

բանաձեւ

այացնում ե
նված Հայոց ց
տը: 

անի Հանր
 

ի Ազգային
ոց ցեղասպ
կանացնող

 

ին ժողովը մ
նության ժ

Խորհրդար
նսիայի կառ
բոլորն էլ  կո
տեղեկացնու

համախմբման
տրաարդյունա
Գաբրիելյանը,
ննարկվի Սեն

կգնա Ազգա

ի Բունդեսթ
ասպանութ
ւի ամբողջա

 

ենք Գերմա
եղասպանութ

րապետո

ն ժողովը մի
պանության
ղ օրինագիծ

միաձայն կող
ժխտումը քր
րանի քննա
ավարություն

ողմ են եղել նա
ւմ է Հայկա
ն նախագահ,
բերական պա
, նշելով, որ  

նատում   և հ
ային ժողով

թագում ընդ
թյան վերա
ական տեք

անիայի Բ
թյան վերաբեր

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ություն

իաձայն 
ն ժխտումը
ծը 

ղմ է քվեարկե
րեականացնո
արկմանն է
նը: 21 ներկա
ախագծին: Այ

ական համա
, Ֆրանսիայու
ալատի ներկա

սեպտեմբերի
հաստատվելու
վ՝ վերահաս

դունված 
բերյալ 

քստը 

 

ունդեսթագու
րյալ բանաձեւ

 

212  Հունիս,  2

Ամսագի

ը 

ել 
ող 
էր 
ա 
յդ 
շ-
ւմ 
ա-
ին 
ւց 
ս-

ւմ 
ւի 

«101 տ
մյուս
հիշատ
Բունդ
Բունդ
կայսր
ենթա
քրիստ
Խորհ
կառա
Կայսր
Բացի
փոքրա
խալդե
Երիտ
ապրի
ավելի
Նրան
զտում
(Völk
նշանա
գիտա
համա
է կրու
Բունդ
դերի
որը, 
միսիո
չձեռնա
կանգե
առան
ամենա
Բունդ
պատա
Բունդ
հանցա
այլ  նա
իրավի
փրկել
Բունդ
ուշադ
տեղա
Բունդ
15/568
ու թո
նպատ
հաշտ
ամյակ
դատա
ապրի
դատա
զոհեր
կայսր
կրում
Բունդ
պատմ
պետք
գործը

2016 Ã.  էջ 1 

իր 

տարի առաջ
քրիստոնյա

տակին. 
դեսթագը սահ
դեսթագը խոն
րությունում հ

արկված
տոնյա  փոքրա
հրդարանը
ավարության
րությունում հ

ի այդ, ջար
ամասնությու
եր: 

տթուրքական
իլի 24-ին օս
ի քան 1 մլն  հա
նց ճակատագի
մների, վտար
kermord) օրին
ավորվեց 20-

ակցում ենք Հ
ար Գերմանիա
ւմ: 
դեսթագը ցավ

համար՝ որպ
չնայած գեր

ոներների մի
արկեց մարդ
եցնելու համա

նձնահատուկ
ահին քրիստո
դեսթագն ըն
ասխանատվո
դեսթագը հա
ագործության

նաեւ նրանց, ո
իճակում ըն
լ են հայ կանա
դեսթագը կոչ
դրություն հա

ահանությունն
դեսթագը իր
89 որոշմամբ,
ուրքերի եւ հա
տակն է նպ

տեցմանը: 201
կի կապա
ապարտեցին
իլի 24-ի 
ապարտեց Հ
րին ինչպես նա
րությունը իր
մ այդ իրադար
դեսթագը ընդ
մական պա

ք է նաեւ հայ
ընթացում: 

Օսմանյան 
աների ցեղա

հմանում է. 
նարհվում է 
հարկադիր տ

հայերի 
ամասնություն
դատապարտ
արարքը, ո

հայերի գրեթե
րդերին զոհ 
ւնների ներկ

կառավարո
սմանյան Կոս
այերի պլանա
իրը զանգված

րումների եւ, 
նակ է, որոնց
-րդ դարը: 
Հոլոքոստի ա

ան իր մեղքն ո

վում է Գերմա
պես Օսմանյա
րմանացի քա
իանշանակ 

դկության դե
ար: Բունդեսթ

հարգանքի 
ոնյա ազգի  նկ
նդունում է 
ությունը: 
արգում է ոչ
նը զոհ գ
որոնք, ավելի 

նդդիմանալով 
անց, երեխանե
չ է անում դ

ատկացնել 19
ների հիշատակ

որոշումն ա
, որը նվիրվա
այերի պատմ

պաստել հայ 
15-ի ապրիլի 
ակցությամբ 

Հայոց ցե
նախօրeին 

Հայոց ցեղաս
աեւ հաշտեցմ

ր մասնակի պ
րձությունների
դունում է Գեր

ատասխանատ
երին ու թուր

կայսրություն
սպանության

101 տարի ա
տեղահանությա

եւ
նների առջեւ:

տում է եր
որը հանգեցր
ե ամբողջակա

գնացին ա
կայացուցիչնե

ության հրամ
ստանդնուպոլ

ավորված աքսո
ծային բնաջնջ
այո, ցեղասպ

ցով այդպես ս
Դրա հետ

առանձնահատ
ու պատասխա

անական ռեյխ
ան կայսրությ
աղաքական

տեղեկությու
եմ այդ հանց
թագում հիշա

դրսեւորում
կատմամբ: 

Գերմանիայի

չ միայն ան
գնացած  ն

քան 100 տա
իրենց կա

երին եւ տղամ
դաշնային կա
915-ին հայեր
կմանը: 

ամրապնդում
ած էր զոհերի
մության առեր

եւ թուրք
24-ին  հիշա

բոլոր
եղասպանութ
Գերմանիայի

սպանություն
ման կոչ արեc
պատասխանա

ի համար: 
րմանիայի առ

տվությունը: Այ
րքերին աջակ

նում հայերի
(Völkermo

առաջ Օսմանյա
ան եւ ջարդե

մյո

րիտթուրքակա
րեց Օսմանյա

ան բնաջնջմա
այլ քրիստոն
եր՝ ասորինե

մանով 1915
լսում սկսվեց
որն ու ջարդեր
ջումների, էթն
պանություննե
սարսափելիոր

մեկտեղ մե
տկությունը, ո
անատվությու

ի անփառունա
թյան դաշնակ

գործիչների
ւններին, ոչի
ցագործությու

ատակումը նա
մ է աշխար

ի պատմակա

նասելի դաժա
նահատակների
արի առաջ ծա
ռավարությա

մարդկանց: 
առավարությա
րի ջարդերի

է 2005-ի D
հիշատակմա

րեսմանը:  Դր
ժողովուրդնե

ատակման 10
բանախոսնե

թյունը: 2015
ի նախագա
ը, հիշատակ

c: Գերմանակա
ատվությունն

ռանձնահատո
յդ թվում 
կցի հաշտեցմա

ու 
rd) 

ան 
երի 
ուս 

ան 
ան 
նը: 
նյա 
եր, 

5-ի 
ցին 
րը: 

նիկ 
երի 
րեն 
ենք 
որի 
ւնն 

ակ 
ից, 
եւ 

ինչ 
ւնը 

աեւ 
րհի 

ան 

ան 
ին, 

անր 
նը, 

անը 
եւ 

Drs. 
անն 

րա 
երի 
00-
երը 
5-ի 

ահը 
կեc 
ան 
 է 

ուկ 
նա 
ան 



 

 

 

ÈàôÚê # 212  Հունիս,  2016 Ã.  էջ 2  

Լույս Ամսագիր 

Այսօր Գերմանիայի դպրոցական, համալսարանական եւ 
քաղաքական կրթության առջեւ պարտականություն է 
ծառանում`ուսումնական ծրագրերում եւ նյութերում 
ընդգրկել հայերի տեղահանման եւ բնաջնջման 
պատմությունը  որպես 20-րդ դարի էթնիկ բախումների 
պատմության մաս`ավանդելով այն գալիք սերունդներին: Այդ 
հարցում կարեւոր դեր ունեն կատարելու հատկապես ԳԴՀ-ի 
երկրամասերը: 
Գերմանիայի Բունդեսթագն համարում է, որ 
տեղահանումների եւ կոտորածների զոհ դարձած հայերի 
ոգեկոչումը` հաշվի առնելով Գերմանիայի դերը եւ նկատի 
ունենալով նյութի  ներկայացումը հայկական ու թուրքական 
ծագում ունեցող համաքաղաքացիներին, նպաստում է նաեւ 
նրանց համախմբմանն ու համատեղ խաղաղ 
համակեցությանը:    
Գերմանիայի Բունդեսթագը ողջունում է նաեւ Թուրքիայի 
գիտական, հասարակական, արվեստի ու մշակույթի 
բնագավառներում այն նախաձեռնությունների եւ 
ներդրումների աճը, որոնք ուղղված են հայերի նկատմամբ 
իրագործված հանցագործության քննությանն ու թուրքերի եւ 
հայերի միջեւ հաշտեցմանը: 
Գերմանիայի Բունդեսթագը շարունակում է խրախուսել ԳԴՀ 
կառավարությանը` 1915թ. հայերի դեմ իրագործված 
տեղահանումների եւ կոտորածների զոհերի ոգեկոչմանն ու 
վերաիմաստավորմանն ուշադրություն հատկացնելու 
գործում: Գերմանիայի Բունդեսթագը ողջունում է նաեւ 
հարցի արծարծմանն ու օժանդակությանն ուղղված 
յուրաքանչյուր նախաձեռնություն: 
Գերմանիայի սեփական պատմական փորձը ցույց է 
տալիս,  թե որքան դժվար է յուրաքանչյուր հասարակության 
համար`անդրադառնալ իր պատմության մութ էջերին: 
Այսուհանդերձ պատմության անաչառ հետազոտումը թերեւս 
հաշտության ամենակարեւոր հիմքն է հանդիսանում ինչպես 
տվյալ հասարակության ներսում, այնպես էլ նրա ուրիշների 
հետ ունեցած հարաբերությունների մեջ: Ընդ որում այստեղ 
պետք է տարբերել ոճրագործների կողմից գործված մեղքը եւ 
այսօր ապրող մարդկանց կրած պատասխանատվությունը: 
Բացի այդ անցյալի ոգեկոչումը նախազգուշացնում է մեզ 
արթուն մնալ եւ խոչընդոտել յուրաքանչյուր քայլի, որ 
վերստին կարող է սպառնալ  մարդկանց ու ժողովուրդներին: 
Գերմանիայի Բունդեսթագը տեղյակ է Հայաստանի եւ 
Թուրքիայի կողմից 2005 թվականից ի վեր նախաձեռնվող 
մերձեցման փորձերից եւ կոչ է անում թե ոգեկոչման եւ թե 
միջպետական հարաբերությունների կարգավորման 
հարցերում քայլեր կատարել: Այդուհանդերձ երկու 
պետությունների միջեւ հարաբերությունները շարունակում 
են մնալ լարված`կրելով փոխադարձ անվստահության կնիքը: 
Գերմանիան պետք է օժանդակի հայերին եւ թուրքերին 
մերձեցման գործընթացում: Իհարկե կենսական 
նշանակություն ունի պատմության հետ առերեսումը, 
վերաիմաստավորումը, որը փոխըմբռնման հիմք է կարող 
է  հանդիսանալ թե´ ներկայի եւ  թե´ ապագայի համար: 
Թուրքիայի Հանրապետության եւ Հայաստանի 
Հանրապետության միջեւ հարաբերությունների 
լիցքաթափումն ու կարգավորումը կարեւոր է նաեւ 
կովկասյան տարածաշրջանի կայունացման համար: 
Գերմանիան ԵՄ հարեւանության քաղաքականության 
շրջանակներում պատասխանատու է զգում իրեն հայ-

թուրքական հարաբերություններում կատարած պատմական 
դերի առումով:  
Այսպիսով՝ Գերմանիայի Բունդեսթագը Դաշնային 
կառավարությանը կոչ է անում 
- 2015-ի ապրիլի 24-ին խորհրդարանում 100-ամյակի 
կապակցությամբ տեղի ունեցած քննարկումների ոգուն 
համահունչ շարունակել հետագա հանրային լայն 
քննարկումները 1915-1916թթ. հայերի զանգվածային 
տեղահանումների եւ բնաջնջման, ինչպես նաեւ այդ գործում 
Գերմանական ռեյխի ունեցած պատասխանատվության 
շուրջ: 
- Թուրքական կողմին խթանել առերեսվել ժամանակին 
կատարած ջարդերի եւ տեղահանումների հետ եւ դրանով 
դնել հայկական կողմի հետ անհրաժեշտ հաշտեցման հիմքը: 
- Շարունակել նպաստել հայերի ու թուրքերի հաշտեցմանը, 
որը պետք է տեղի ունենա անցյալի վերանայման, մերձեցման 
եւ պատմական մեղքի ներողության միջոցով: 
- Շարունակել գիտական, քաղաքացիական եւ մշակութային 
միջոցառումները Թուրքիայում եւ Հայաստանում: 
- Վերագնահատել պատմական դեպքերը, որոնց միջոցով 
Հայաստանն ու Թուրքիան առաջին քայլը կկատարեն դեպի 
հաշտեցում եւ աջակել վաղուց հասունացած հայ-թուրքական 
կարգավորմանը: 
- Թուրքիայի եւ Հայաստանի կառավարություններին 
խրախուսել շարունակել այս պահին լ ճացած միջպետական 
հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը: 
-Ջանքեր գործադրել 2009-ի ցյուրիխյան 
արձանագրությունները հայկական եւ թուրքական կողմից 
վավերացնելու համար, որոնք նախատեսում են 
գիտնականների հանձնաժողով ստեղծել, վերականգնել 
դիվանագիտական հարաբերությունները եւ բացել 
սահմանները: 
- Աջակցել, որպեսզի Թուրքիայի Հանրապետությունում 
սկսված հայկական հուշարձանների պահպանման 
գործընթացը շարունակվի եւ ինտենսիվանա: 
- Ֆինանսական հնարավորություների շրջանակներում 
շարունակել Գերմանիայում գիտական, մշակութային  եւ 
քաղաքացիական հասարակության ոլորտում նախագծերի եւ 
նախաձեռնությունների աջակցությունը, որոնք վերաբերում 
են 1915-1916թթ. Իրադարձություններին»: 
 
Հիմնավորում 
 
Օսմանյան կայսրությունում Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի ընթացքում հայերի բնաջնջումը 
հազարամյակների պատմություն ունեցող հայ ժողովրդի 
համար մեծագույն եւ ծանրագույն հետեւանքներ ունեցող 
աղետ էր: Անկախ աղբյուրների հաշվարկներով 
տեղահանումներին եւ զանգվածային ջարդերին զոհ գնացին 
միլիոնից ավել հայեր: Բազմաթիվ անկախ պատմաբաններ, 
խորհրդարաններ եւ միջազգային կազմակերպություններ 
հայերի տեղահանումներն  ու բնաջնջումը որակում են 
որպես ցեղասպանություն: Ինչպես կրոնը եւ լեզուն, այնպես 
էլ բռնագաղթերի եւ կոտորածների հիշողությունը կարեւոր 
նշանակություն ունի այս ժողովրդի ինքնության համար: 
Գերմանիայի Բունդեսթագը   հիշում է այս 
իրադարձությունները` նաեւ Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի մասին հիշողության համատեքստում: 
Գերմանական կայսրությունը Օսմանյան կայսրության 
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պես ներգրավ

անական կայսր
ական ղեկավա
այերի հետապ

ավետարանչա
ննես Լեփսիու
սթագում նե
երին Կոստա
նասիրություն

ության ղեկավ
րկեց գրաքննո

ան դաշնակիցն
եւ սպ

կայսրության 
այնուամենա
Դաշնային 

ւթյուն է կրո
եւ դրա մաս
անդակությու

ի առկայությա
րի տեղահան
ես ծրագրված
ղի ունեցած

արության կող

ամբ ջարդեր
ում դեռեւս 
ան նաեւ հակ
մերձեցման հո

նախագահն
այաստանի ա
ն խաղին` ի 
ւթյուններ վար
ն գործերի նա
րձանագրությ
ստեղծել պատ
անձնաժողով: 
ը չի վավեր
կողմից: 
երի միջեւ հա

դեպքում, եթ
ադարձություն
փաստերն այլ

որ հայե
պատմությա

ւ լրագրողները
լ` չվախ
: Բնաջնջմա
եռնություններ
ւնակ այս 
իրարամերժ 
գացումները 

ջունելի 
երի այն անդր

արունակ ֆինա
արտաքին գ

կայսրությունը
ավոր ռազմակ

վված էր այ
րության ինչպ

արությունները
պնդումների եւ
ական եկեղե
սը 1915թ. հոկ
երկայացրեց 
նդնուպոլսում
նների արդ
վարությունն ա
ության: Իր «Թ

ն էր: Տեղյակ լ
պանություներ

այն 
այնիվ ոչինչ 

Հանրա
ւմ այս հանց

սին հիշողութ
ն ցուցաբերել
անը, Թուրքի

նությունը, հետ
ծ են եղել եւ որ
ծ զանգվածա
ղմից կանխա

րի եւ տեղ
կասկածի տ
կառակ միտո
ուսադրող առ
ները ներկա

ազգային հավ
ցույց դնելով 

րելու հարցում
ախարարները 

յուն, որը, ի
տմությունը գ

Սակայն մ
րացվել երկ

աշտեցման մա
թե 100 տարի
ները հի
լեւս չժխտվեն
երի տեղա
ան հետ 
ը Թուրքիայու

խենալով 
ան թեմայի հ

ր կան արդեն
թեման 

քննարկման 
ողջունելի ե
են քա

րսահմանային
անսական աջա
գործերի նախ

ը, որպես 
կան դաշնակ
յդ իրադարձո

պես քաղաքակ
ը  ի սկզբանե
ւ սպանությու
եցու աստվ
կտեմբերի 5-ի

1915թ. հ
մ իր կողմից ի
դյունքները, 
այդ թեման ա

Թուրքիայում 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

լինելով հայեր
րի մասին

ժամանակվա
չձեռնարկեց

ապետություն
ցագործությա

թյունը արթու
լու գործում:
իան մինչ օր
տապնդումը ե
ր տարհանմա

ային ջարդեր
ամտածված ե

ղահանումներ
տակ է դրվում
ումներ: 2008թ
ռիթ կար, եր
ա գտնվեցի
վաքականներ
իրենց կամք

մ: 2009թ. երկո
ստորագրեցի

ի թիվս այլոց
գիտականորե

մինչ օրս այ
կու երկրներ

ասին կարելի
ի առաջ տեղ
իմնավորապե

ն: Դրա համա
ահանման ե

առերեսվելի
ւմ կարողանա

քաղաքակա
հետ առնչվո
 Թուրքիայում

թուրքակա
առարկա

են այնքանով
աղաքացիակա
ն նախագծերը
ակցություն ե
խարարությա

Օսմանյա
կից, նույնպե
ություններում
կան, այնպես
ե տեղեկացվա
ւնների մասին

վածաբան դր
ն Գերմանիայ

հուլիս/օգոստո
իրականացվա

գերմանակա
ամբողջությամ

հայ ժողովրդ
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Ամսագի

րի 
ն, 
ա 
ց: 
նը 

ան 
ւն 

րս 
եւ 

ան 
րն 
են 

րի 
մ: 
թ. 
րբ 
ին 
րի 
քը 
ու 
ին 
ց, 

են 
յդ 
րի 

է 
ղի 
ես 

ար 
եւ 
իս 

ան 
ան 
ող 
մ: 

ան 
է 

վ, 
ան 

ը, 
են 

ան 

ան 
ես 
մ: 
էլ 

ած 
ն: 
ր. 
յի 

ոս 
ած 
ան 
մբ 
դի 

վիճակ
ուղար
սակա
կողմի
Առաջ
1919թ
գիտու
ներկա
գերմա
խնդրա
գործի
Լիբկն
ավետ
հեղին
Լորեն
օսման
Օսմա
հյուպ
արտգ
են կ
իրակա
դեպքե
են : 
առաջ
ակտե
փոխա
Թուրք
 

02.06.

Պատմ
մերձե
Գերմա
վերաբ
Գերմա
Նրա խ
եւ հ
խորհր
շրջան
Կայսր
ցեղաս
«Այս ա
Մենք

2016 Ã.  էջ 3 

իր 

կի մասին զ
րկել էր նաեւ

այն   1916թ. գ
ից նույնպես
ջին համաշխա
թ. այն փոխ
ւթյան ե

այացուցիչնեչի
անացի բա
ագրերին` 

իչների, ինչպ
նեխտը կա

տարանչական
նակություննե
նց Վերթմա
նյան դաշնակ

անյան կայսրո
պատոսների զ
գործնախարա
կոտորածների
անացման փա
երի կարեւոր
ԳԴՀ ատգո

ջ այդ ակտե
երի մի ամբ
անցվել է Հա
քիան նույնպե

Գերմանի
Բո

.2016 

մության, անց
եցման ուղի
անիայի Բու
բերյալ բանա
անիայի Բունդ
խոսքով, խոր
հաստատ դ
րդարանը չի
նցել, այդ թ
րությունում
սպանություն
ամենում իր

գիտենք մե

զեկույցը», Լ
ւ Ռայխսթագ
գերմանական
արգելվել եւ 
արհային պա

խանցվեց պա
եւ քաղա
ի, ինչպես ն
ազմաթիվ 
այդ թվում

պիսին են Ֆ
ամ Մաթի

ու կաթոլիկ
երի, ինչպիսին

անը, գերման
կցի վրա որեւէ
ությունում գ
զեկույցների 

արության ակտ
ի եւ տեղահ
աստը: Դրանք
րագույն պետ
ործնախարար
երը հասանելի
բողջական փ

այաստանին: 
ես ստացել է ա

իան ունի ի
ունդեսթագ

ցյալի ազնիվ վ
է: Այս մա

ւնդեսթագում 
աձեւի քննա
դեսթագի խոս

րհրդարանը պ
դատարան չ
ուզում եւ չի 
թվում՝ 101 

հայերի ե
նը: 

մեղքի բաժի
եր սեփական

Լեփսիուսն ա
գի պատգամա
ն ռազմական

բռնագրավվե
ատերազմի ա
ատգամավորն
աքականությա
նաեւ եկեղեց

անհատների
մ քաղաքակ
Ֆիլիպ Շնայ
իաս Էրցբ
կ եկեղեցինե

ն են Ադոլֆ ֆ
նական կայս
է ճնշում չգործ
գերմանացի դ

վրա հիմնվա
տերը նույնպե
հանումների
ք այդ ժաման
տական տեղ
րությունը դե
ի էր դարձր

փաթեթ միկր
Դրանից անմ

այդ ակտերի մ

իր մեղքի բա
գի խոսնակ

վերանայումը
ասին, այսօր՝

Հայոց ցե
արկման ժամ
սնակ Նորբերթ

պատմական հ
չէ, սակայն
կարող անհա

տարի առ
եւ մյուս 

ինն ունի նաե
ն պատմությա

անմիջականոր
ավորներին, ո

գրաքննությա
ել էր: Եվ միա
ավարտից հետ
ներին: Չնայա
ան ոլորտ
ցականների

ի անհապա
կան այնպի
դեմանը, Կա
բերգերը, 

երի նշանակա
ֆոն Հառնակը

սրությունն
ծադրեց:  
դեսպանների
ած Գերմանա
ես հաստատո

պլանավորվա
նակ կատարվա
ղեկատվությու
եռեւս տարին
րել: 1998թ. ա
րոֆիշի տեսք
միջապես հետ

մեկ օրինակ:

աժինը. 
կ 

ը հաշտեցման
հունիսի 2-

ղասպանությա
մանակ նշել
թ Լամերթը:

հանձնաժողով
Գերմանիա

արմար հարցե
աջ Օսմանյա
քրիստոնյանե

եւ Գերմանիա
ան մութ էջե

րեն 
որը 
ան 

այն 
տո 
ած 
տի 
եւ 

աղ 
իսի 
արլ 

եւ 
ալի 

եւ 
իր 

եւ 
այի 
ում 
ած 
ած 
ւնն 
ներ 
այդ 
քով 
տո 

եւ 
-ին 
ան 

է 

վ չէ 
այի 
երը 
ան 

երի 

ան: 
երը 



 

 

մյուսնե
կարող 
ազնիվ 
Այսօրվ
նրանու
մեղավո
ստացվ
քննարկ
թուրքե
նկատմ
«Մենք 
քննադա
Գերմա
խոչընդ
Նշենք,
ցեղասպ
կայսրո
ցեղասպ
բանաձ
Այս պ
ընթան
ձեռքին
շարք ա
շղթա» 
ճանաչմ
 

Բո

ցե
15:38, 0
Գերմա
երգով, 
ցեղասպ
Բունդե
հունակ
«Մենք բ
Հայ ե
արդար

 
Թո

Թ

16:51, 0
Թուրքի
ունեցե

երից շատ, որ 
է լինել: Սա
վերանայում

վա Թուրքիա
ւմ, ինչ տեղի 

վոր է նրանու
վել»,-ընդգծել 
կմանը նախ
երի կողմից
մամբ: 

ընդունու
ատություն, 

անիայի Բո
դոտելն անընդ
 որ բանա
պանություն 

ությունում 
պանության 

ձեւը: 
պահին, Բեռ
նում է հայ հ
ն կան Հայաստ
այլ երկրների դ

են կազմե
ման: 

ւնդեսթագի
երգով

եղասպանո
02.06.2016 

անիայի խորհ
պարով ու 

պանության 
եսթագի շենք
կան, ասորակ
բոլորս հայ են

երիտասարդնե
րություն եւ հա

ուրք ազգը 
Թուրքիայի

02.06.2016 
իայի անցյալ

ել, որ Թուր

պատմության
ակայն մենք ն
մը հաշտեցմա
այի կառավ
է ունեցել 10

ւմ, թե դրան
է խոսնակը՝ հ

խորդել են ս
ց Բունդեսթ

ւմ ենք, 
անգամ եթե 

ունդեսթագի 
դունելի է»,-աս
աձեւում հս

եզրը: «101 
հայերի ու 
հիշատակին»

ռլինում Բու
համայնքի ակ
տանի, ինչպե
դրոշներ: Ցուց
ել՝ հանուն 

ի առաջ հա
վ ու պարով
ության բան

րդարանի առ
ծափողջյուն

մասին 
քի առջեւ ծ

կան եւ քրդակա
նք »,- բացակա
երը բացակա
այրենասիրակ

հպարտան
ի վարչապե

Գերմանի

լում որեւէ 
րքիան դրանի

նը առերեսվել
նաեւ գիտենք
ան եւ մերձե
վարությունը 

0 տարի առա
նից 100 տար
հավելելով, որ 
սպառնալիքներ
թագի պատ

իհարկե, 
այն ագրեսի

խոսքի ա
սաց նա: 
ստակ օգտա

տարի առա
մյուս քր

». այսպես է 

նդեսթագի շ
կցիան, որի մ
ես նաեւ Հունա
ցարարները «ճ

Հայոց ցեղա

այ երիտաս
վ ողջունեցի
նաձեւի ընդ

ռաջ հայ երի
ններով ողջո

բանաձեւի 
ածանվում ե
ան  դրոշները

անչում են քրդ
անչում են՝ ե
կան երգեր երգ

նում է իր ա
ետի արձագ
իային 

ամոթալի դե
ից գլուխը 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

լը շատ ցավալ
ք, որ անցյալ

եցման ուղի 
մեղավոր չ

աջ, սակայն նա
րի անց ինչ
այս բանաձեւ
ր ու ցույցե

տգամավորներ

ցանկացա
իվ է, սակայ
ազատության

ագործվում
աջ Օսմանյա
րիստոնյաներ

վերնագրվա

շենքի առջե
մասնակիցներ
աստանի եւ մ
ճշմարտությա
ասպանությա

սարդները 
ին 
դունումը 

իտասարդները
ւնեցին Հայո

ընդունումը
են հայկական
: 
երը: 
եղբայրություն
գում: 

անցյալով. 
գանքը 

եպք տեղի չ
կախի։ Նմա
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լի 
լի 
է: 
չէ 
ա 
է 

ւի 
եր 
րի 

ած 
յն 

նը 

է 
ան 
րի 

ած 

եւ, 
րի 
մի 
ան 
ան 

ը, 
ոց 
ը: 
ն, 

ն, 

չի 
ան 

հայտա
Յլդըր
Թուրք
վարչա
Գերմա
«Գերմ
հպար
ամոթ
գլուխ
ընդու
վարչա
 

Նշենք
ընդու
որտեղ
առաջ
տեղա
քրիստ
նաեւ
Գերմա
կանգն
Բունդ
պատա
 

Բո
թո

16:59,

Թուրք
արձա
ընդու
բանա
Թուրք
Քենիա
Էրդող
Բինա
հետ
«Բունդ
գերմա

2016 Ã.  էջ 4 

իր 

արարություն
րըմը։ 
քական M
ապետ Բին
անիայում Թո

մանիայի որո
րտանում է իր
թալի դեպք տ
խը կախի։ Ա
ւնված տեքստ
ապետը։ 

ք, որ հունի
ւնեց Հայոց ց
ղ նշվում է, որ
ջ Օսմանյ

ահանության ե
տոնյա  փոքր

նշվում է, որ
անիայի կա
նեցնելու մար
դեսթագն ըն
ասխանատվո

ունդեսթագ
ուրք–գերմա

, 02.06.2016 

քիայի նախա
ագանքել է
ւնած Հայո

աձեւին։ 
քական Milliy
այում գտնվո
ղանը լրագրող

ալի Յլդըրըմի հ
են կանչել

դեսթագի ո
անական հ

ն է արել Թու

Milliyet–ի փ
նալի Յլդըրը
ուրքիայի դես

ոշումը սխալ 
ր անցյալով։ Թ

տեղի չի ունե
Ավելի կոնկր
տին ծանոթա

իսի 2–ին Գ
ցեղասպանութ
ր Բունդեսթա
յան կայս
եւ ջարդերի ե

րամասնությու
Բունդեսթագ

առավարությու
րդկության դ

նդունում է 
ությունը։ 

գի որոշում
անական հ

վրա. Էրդ

ագահ Ռեջեփ
Գերմանիայ

ոց ցեղաս

yet–ի փոխանց
ող Թուրքիայի
ղների հետ զր
հետ խորհդակ
լ Բեռլինում

որոշումը լրջ
հարաբերությո

ւրքիայի վար

փոխանցմամբ
ըմը հաստա

սպանին կանչ
որոշում էր

Թուրքիայի ա
եցել, որ Թու
րետ քայլեր
անանք»,–ասե

Գերմանիայի
թյունը ճանա

ագը խոնարհվ
սրությունում
ենթարկված հ
ւնների առջե
գը ցավում է, 
ւնը ոչինչ

դեմ հանցանք
Գերմանիայի

մը լրջորեն
արաբերու
դողան 

փ Թայիփ Էր
ի խորհրդա

սպանությանը

ցմամբ՝ պաշտ
ի նախագահ
րույցում նշել է
կցելուց հետո
մ Թուրքիայ
ջորեն ազդել
ունների վր

րչապետ Բինա

բ՝ Թուրքիա
ատել է, 
չել են Անկար
։ Թուրք ազ

անցյալում որե
ւրքիան դրան

կանենք, ե
լ է Թուրքիա

խորհրդարա
աչող բանաձե
վում է 101 տա

հարկադ
հայերի եւ մյո
ւ: Բանաձեւո
որ ժամանակ
չի ձեռնարկ

քը, որի համա
ի պատմակա

ազդելու է
ւթյունների

 
րդողանը արա

արանի կողմ
ը վերաբեր

տոնական այց
Ռեջեփ Թայի

է, թե վարչապե
 առաջին քայ
յի դեսպանի
լու է թուր

րա։ Թուրքի

ալի 

այի 
որ 

րա։ 
զգը 
եւէ 
նից 
երբ 
այի 

անն 
եւը, 
արի 
դիր 
ուս 
ում 
կին 
կել՝ 
ար 
ան 

ի 

ագ 
մից 
րող 

ցով 
իփ 
ետ 
լով 
ին։ 
րք–
իա 



 

 

վերադա
Էրդողա
Նշենք,
ընդուն
որտեղ 
առաջ 
տեղահ
քրիստո
նաեւ ն
Գերմա
կանգնե
Բունդե
պատա
 

Հայ

17:33, 0

Ես գեր
շնորհա
դահլիճ
ին՝ Բո
քննարկ
խմբակ
«Ես շա
հարցու
բաժինը
է ցույց
իրար 
Հայաս
գիտակ
ենթադ
մեկի վ
է նա: 
Իշխող
Բերգնե
այն ո
Օսման
գերմա
«Մենք 
միայն 
սահմա
ճակատ
զտումն
օրինակ
20-րդ դ

առնալուց հե
անը։ 
 որ հունիս

նեց Հայոց ցե
ղ նշվում է, որ 

Օսմանյա
հանության եւ
ոնյա  փոքրա
նշվում է, որ Բ

անիայի կառ
եցնելու մարդ
եսթագն ընդ

ասխանատվու

Ես գերման
աստանում

ելու
02.06.2016 

րմանացի եմ, 
ակալ եմ, որ ն
ճում հետեւու
ունդեսթագում
կումների ժա
կցության պատ
տ շնորհակալ
ւմ Գերմանի
ը եւ միջխմբա

ց տա, թե ինչպ
հետ: Ես գ

տանում, եւ ե
կցությամբ, 
դրում մատ թա
վրա, այլ խոսք

ղ կուսակցութ
երն իր հերթի
ողբերգության
նյան կայսրո
նացիների պա
ցեղասպանու

այդ արտ
անել, թե ինչ էր
տագիրը զա
ների, վտարո
կ է, որոնցով 
դարը»,- իր խո

ետո կորոշեն

սի 2–ին Գե
եղասպանությ
Բունդեսթագ

ան կայսր
ւ ջարդերի են

ամասնություն
Բունդեսթագը
ռավարություն
դկության դե

դունում է 
ւթյունը։ 

նացի եմ, ո
մ եւ ինձ հա
ւյթ Բունդե

որի մայրը ծն
նա ինձ հայեր
մ է քննարկմա
մ Ցեղասպան
ամանակ աս
տգամավոր Մ
լ եմ, որ այս կա

իան կկրի իր
ակցական բան
պես կարող ե
գերմանացի 
ես մեծացել եմ
որ ցեղասպա

ափ տալով խո
քը հաշտեցմա

թյան մեկ այլ
ին նշեց, որ ի
ն էությունը, 
ությունում տ
ատասխանատ
ւթյուն եզրն օ

տահայտությա
ր 100 տարի ա

անգվածային 
ումների եւ ա

այդպես սար
ոսքը եզրափա

նք մեր քայ

երմանիայի խ
թյունը ճանաչ
գը խոնարհվո
րությունում 
նթարկված հա
նների առջեւ:
ը ցավում է, ո
նը ոչինչ չի
եմ հանցանքը
Գերմանիայի 

րի մայրը ծ
այերեն է սո
եսթագում 

նվել է Հայաստ
րեն է սովորեց
անը: Այս մաս
նության մաս
սել է իշխող

Մարտին Փեթզ
արեւոր բարոյ
ր պատասխա

նաձեւ կընդուն
են տարբեր ա

եմ, որի մա
մ հայերեն սով
անությունը 
ոսել կամ մեղք
ն հասնելու մա

լ պատգամավ
իրենք ուզում 

որը 100 
տեղի է ուն
տվության բաժ
օգտագործում
մբ կարող 
առաջ կատար

բնաջնջում
այո ցեղասպա
րսափելիորեն 

ակեց Բերգներ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

լերը»,–ասել

խորհրդարան
չող բանաձեւը
ւմ է 101 տար

հարկադի
այերի եւ մյու
: Բանաձեւու

որ ժամանակի
ի ձեռնարկե
ը, որի համա

պատմակա

ծնվել է 
ովորեցրել. 

 
տանում, եւ ե
ցրել: Նա հիմա
սին հունիսի 2
սին բանաձեւ
ղ ՔԴՄ/ՔՍՄ
զոլդը: 
ոյական թեմայ
անատվությա
նվի: Դա պետ

ազգեր գոյակցե
այրը ծնվել
վորելով եւ այ
ճանաչելը չ

ք բարդել որեւ
ասին է»,- ասե

վոր Քրիստո
են նկարագրե
տարի առա

նեցել եւ նշե
ժինը: 
մ ենք քանի ո

ենք հստա
րվածը: Հայեր
ների, էթնի
անություններ

նշանավորվե
րը: 
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է 

նն 
ը, 

րի 
իր 
ւս 
ւմ 
ին 
ել՝ 

ար 
ան 

ես 
ա 
2-
ւի 
Մ 

յի 
ան 
տք 

ել 
է 

յն 
չի 
ւէ 
ել 

ֆ 
ել 

աջ 
ել 

որ 
ակ 
րի 
իկ 
րի 
եց 

Բ
հա

17:47,
 

Եվրոպ
Հայոց
համա
քննար
ին, մե
քարտ
«Սա ի
կապվ
նաեւ
Բունդ
որոշո
դիվան
է կայ
Թուրք
մարտ
Մանո
Ըստ
Ցեղա
կուսա
«Դա
ավելի
քաղա
Արամ
ապրո
շահել
Ինչ
անելի
նրանց
անվտ
«Հայա
հայ ժ
լուծել
հաղթ
բավա
է։ Ա
պատգ

2016 Ã.  էջ 5 

իր 

Բունդեսթա
անուն Հայա

Թուրք
, 02.06.2016 

պայի երեք մե
ց ցեղասպան

արել հաջողութ
րկել, թե ինչու

եզ հետ զրու
տուղար Արամ

իրավիճակայի
ված Էրդողա

նրա հետ, 
դեսթագի ընտ
ումը ոգեւ
նագիտական
ացրել ոչ թե
քիայի, ընդդե

տահրավեր է
ուկյանը։ 

պատգամա
ասպանության
ակցություններ

նորմալ է։ Փ
ի շատ ձայնե
աքական խաղի
մ Մանուկյան
ող մի քանի մ
լու են մի քանի

վերաբերում
իքներին, ընդ
ց թիվ մեկ խն

տանգությանը
աստանի իշխա
ժողովրդի ան
լն է, դոմինանտ

թանակը չէր, բ
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 եւ հարա
սանում էր Թ
ը, որ Թուր

նում է Հայո
ձեւ, պատմակ
ակցիայի մաս

արող է առիթ հ
ւցման փուլին

 որ հունիս
նեց Հայոց ցե
ղ նշվում է, որ 

ւ Գերմանիայի
ժերին, որոնք
հարցում։ 

է հայտնել, որ 
սպանությունն
րծում։ 
Բունդեսթագ

ը ճանաչող 
կան քայլ էր
յ ժողովրդի, Գ
ղջ քաղաքակի
ժողովրդավար
այությունը ե

ն այդ արժեքն
ղջ աշխարհին

նույնիսկ հա
ները ոչ միա
են՝ ճշգրիտ բ
ւմ: 

րեւանում հ
թյուն հայտն
սթագի բան

ակ երիտասա
աստանում Գ
թյուն հայտնե
ը ճանաչող բա
ակիցն հաղո
այերեն ու 
»  եւ իր

» գրությամբ պ
երմանիան ը
որհակալությո
ին այդ բանա

ակից ժաման
Թուրքիայի դա
րքիայի այն 
ոց ցեղասպա
կան քայլ է»,-
սնակցներից Հ
հանդիսանալ 
: 

սի 2–ին Գե
եղասպանությ
Բունդեսթագ

ի բոլոր այն ք
ք իրենց վճռ
Նախագահ 
բանաձեւն իր

ների ճան

գի կողմի
բանաձեւի 

ր. պատմակա
Գերմանիայի ե
իրթ աշխարհի
րության, հա
եւ ընդգծում 
ների պահպան
ն առ այն, որ

արյուրամյա 
այն չեն մոռա
բնորոշմամբ»,

հայ երիտա
նեցին Գեր
նաձեւի հա

արդ այսօր՝ 
Գերմանիայի դ
ելու Գերման

անաձեւ ընդուն
որդում է, 

գերմաներեն
րենց հետ 
պաստառներ ե
ընդունել է 
ունը հայտնել 
աձեւն ընդու
նկաշրջանում 
աշնակիցներից

ժամանակվա
անությունը դ
-NEWS.am-ի հ
Հայկ Բեջանյա
անցում կատ

երմանիայի խ
թյունը ճանաչ
գը խոնարհվո

ÈàôÚê # 2

Լույս 

աղաքական ե
ռական խոսք

Սարգսյան
ր ուրույն դեր
նաչման ե

ից Հայո
ընդունում

ան՝ ոչ միայ
եւ գերմանաց
ի համար։ Այ

ամամարդկայի
Գերմանիայ

նման գործում
ր մարդկությա

վաղեմությա
ացվում, այլե
,-ասված է Հ

ասարդները
րմանիային
մար 

հունիսի 2-ին
դեսպանատա

նիային՝  Հայո
նելու համար:
որ ակիցայ

ն գոռում ե
բերել ե

եւ եռագույն:
եւ որոշեցին

լ Գերմանիայի
ւնելու համար

Գերմանիա
ց մեկը եւ այ

ա դաշնակից
դատապարտո
հետ զրույցու
անը՝ նշելով, ո

տարելու համա

խորհրդարան
չող բանաձեւը
ւմ է 101 տար
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եւ 
քն 
նը 
րը 
եւ 

ոց 
մն 
յն 

ցի 
յն 

ին 
յի 
մ: 

ան 
ան 
եւ 
ՀՀ 

ը 
ն 

ն, 
ան 
ոց 

յի 
են 
են 

նք 
ին 
ր: 

ան 
յն 

ցը 
ող 
ւմ 
որ 

ար 

նն 
ը, 

րի 

առաջ
տեղա
քրիստ
նաեւ
Գերմա
կանգն
Բունդ
պատա

Հ

02.06.

Հայաս
սահմա
նախա
Կառա
երկրն
գտնվե
Նշենք
հնարա
թե զբ
 

օկու

13:27,
 
Լեռնա
ուշ պ
Կառա
ասել է
Լեռնա
կորու
պատա
օկուպ
որոնք
այդ տ
 

Ա

15:02,
Արգեն
օրինա
Հայոց
հաղոր

2016 Ã.  էջ 7 

իր 

ջ Օսմանյ
ահանության ե
տոնյա  փոքր

նշվում է, որ
անիայի կա
նեցնելու մար
դեսթագն ըն
ասխանատվո

Հայաստան

.2016 

ստանն ու
անել: Միջկառ

ագիծը հավա
ավարության ն
ներից մեկի ք
ել 90 –ական օ
ք, որ
ավորությունն
ոսաշրջային ո

Փոխարտգ
ւպացված տ

, 02.06.2016 

ային Ղարաբա
պետք է վե

ավարության 
է փոխարտգո
ային Ղարաբա
ւստը մեկն
ասխանել է. 

պացրել է Մա
ք ընդ որում չա
տարածքները կ

Արգենտինա
ց

, 01.06.2016 
նտինայի Էնտ

ագծին, որի հա
ց ցեղասպա
րդում էPrens

յան կայս
եւ ջարդերի ե

րամասնությու
Բունդեսթագ

առավարությու
րդկության դ

նդունում է 
ությունը: 

 
ն ու Իրանը

սահմա

Իրանը մտա
ռավարական 
անություն է
նիստում: Ապ
քաղաքացիներ
օր՝ յուրաքանչ

անվիզա 
ները քննարկվ
ոլորտի պատա

գործնախա
տարածքնե

վերադա

աղի օկուպաց
երադարձվեն 
հունիսի 2-ի 

ործնախարար
աղում սահմա
նաբանելու 

«Եկեք արձ
արտունու ու
ափերով շատ 
կվերադարձվե

այի նահան
ցեղասպան

տրե Ռիոս նահ
ամաձայն, նա

անության ճա
sa Armenia-ն

սրությունում
ենթարկված հ
ւնների առջե
գը ցավում է, 
ւնը ոչինչ

դեմ հանցանք
Գերմանիայի

ը անվիզա
անում 

ադիր են ա
համապատա

է ստացել
պագա համաձա

րը կարող են
չյուր 180 օրը մ

ռեժիմի
վել էին թե դի
ասխանատուն

արար. Ղար
երը վաղ թե

արձվեն 

ցված տարած
դրա կազմ

նիստից հետո
ր Շավարշ Քոչ
անամերձ 800

խնդրանքին
ձանագրենք, 
ւ Մարտակե
ավելի մեծ են
են Լեռնային Ղ

նգը ճանաչե
նությունը

հանգը հավա
ահանգը հավա
անաչման մա
ն: 

հարկադ
հայերի եւ մյո
ւ: Բանաձեւո
որ ժամանակ
չի ձեռնարկ

քը, որի համա
ի պատմակա

ռեժիմ են 

 
անվիզա ռեժ
ասխան որոշմա

հունիսի 2-
այնագրով երկ
ն մյուս երկրո
մեկ: 

սահմանմա
իվանագետներ
ների հետ: 

րաբաղի 
ե ուշ պետք

ծքները վաղ
մ: Այս մաս
ո լրագրողներ
չարյանը: 
0 հա տարած
ն Քոչարյա
որ Ադրբեջա
րտի շրջաներ

ն: Եվ վաղ թե ո
Ղարաբաղին»

ել է Հայոց 

անություն է տ
ատարիմ է մնո
ասին օրենքի

դիր 
ուս 
ում 
կին 
կել՝ 
ար 
ան 

ժիմ 
ան 
-ին 
կու 
ում 

ան 
րի, 

ք է 

թե 
սին 
րին 

ծքի 
անը 
անը 

րը, 
ուշ 
»: 

վել 
ում 
ին, 



 

 

Բացի ա
համայ
տեղակ
Լարար

 
«Օրենք
Արգենտ
համար
է, որ 
որոշեց
Բուենո
Սաբու
 

Թ

16:40, 0

Գերմա
առերես
հանցա
հայտա
կուսակ
Քրդակ
որոշում
ցեղասպ
ու պա
ծրագրա
կարեւո
հանցա
հետ։ 
Սակայ
հանդիս
ավանդ

այդ, մայիսի 3
նքի ներկայաց

կալ Ադան Ո
րտեի հետ: 

ք ուժի մեջ մ
տինան դարձ
ր պայքարի ա

Էնտրե Ռի
ցին միանալ 
ոս Այրեսի Հա
ւնչյանը: 

Հերթը հա
Թուրքիային

04.06.2016 

անիայի կողմ
սվելը որպես

ակից, պատմա
արարել է քրդա
կցության հայ
կան Dayanışm
մից հետո 
պանությունն
աշտոնյաների
ավորմանն ո
որություն ո

ակից Գերման

յն ամենակա
սացող Թուր

դույթից»,–ասե

31-ին տեղի է
ցուցիչների հա
Ումբրտո Բա

մտնելուց 10 
ձավ Հայոց ցե
առաջամարտի

իոսի բնակի
այդ ճանա

այ դատի հան

անցանքի տ
նն է. Փայլա

որոշման մ

մից Հայոց 
ս Օսմանյան 
ական կարեւո
ական «Ժողով
 պատգամավ

ma կայքի փո
Կարո Փայլ

ն իրականացվ
ի աչքի առ
ու հանցանքի
ունի, որ 
նիան առերես

արեւորը, որ 
րքիան առերե
ել է Կարո Փա

է ունեցել Արգ
անդիպումը նա
ալի եւ սենա

տարի անց,
եղասպանությ
կներից մեկը,

իչների ներկա
ապարհին»,-հա
նձնախմբի տն

եր հանդիս
անը՝ Բունդ
մասին 

ցեղասպան
Թուրքիայի 

որություն ուն
ուրդների դեմ

վոր Կարո Փայ
ոխանցմամբ՝ 
լանը նշել է
վել է գերման
ռաջ, որոնք 
ի կոծկմանը։
Հայոց ցեղա

սվում է Ցեղա

հանցանքի 
եսվի ու փրկվ
այլանը։ 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

գենտինայի հա
ահանգապետ
ատոր Լուկա

 

, որի շնորհի
ան ճանաչմա
 շատ կարեւո
այացուցիչներ
այտարարել
նօրեն Նիկոլա

սացող 
եսթագի 

 
նության հետ
դաշնակից  ե

նի։ Այս մասի
մոկրատական
յլանը։ 
Բունդեսթագ

է, թե Հայո
նացի սպաներ

աջակցել ե
։ Պատմակա
ասպանությա
ասպանությա

իրական տե
վի ցեղասպա
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այ 
տի 
աս 

իվ 
ան 
որ 
րը 

է 
աս 

տ 
եւ 
ին 
ն» 

գի 
ոց 
րի 
են 

ան 
ան 
ան 

եր 
ան 

Հիշեց
ընդու
որտեղ
առաջ
տեղա
քրիստ
նաեւ
Գերմա
կանգն
Բունդ
պատա
 

Ա

13:36,

Ադրբե
իրավո
գնահա
Հայոց
Այս մա
ԱԺ
հանձն
անդրա
ցեղաս
մեկնա
«Ադրբ
Ադրբե
խեղա
այն կ
որոնք
զեղծա
մեծաց
անում
Ալիեւը
Արտա
Ալիեւի
Բաքվ
հայտա
ձեռքո
արդյո
արժեք
հիշող
են եւ
մասին
Անդրա
այն հա
է, Ադր
«Թուր

2016 Ã.  էջ 8 

իր 

ցնենք, որ հու
ւնեց Հայոց ց
ղ նշվում է, որ
ջ Օսմանյ

ահանության ե
տոնյա  փոքր

նշվում է, որ
անիայի կա
նեցնելու մար
դեսթագն ըն
ասխանատվո

Ադրբեջանը
ամենամե

, 04.06.2016 

եջանի նախ
ունք չունի
ատական տա
ց ցեղասպանո
ասին այսօր՝ հ

արտաքին
նաժողովի
ադառնալով Գ
սպանության

աբանությունն
բեջանի պատ
եջանը որպե

աթյուրումն է ե
կեղծ, այլասե
ք տարիներ
արարաները: Ա
ցել է եւ այ
մ»,-ասաց նա՝
ը  ժողովրդավ

ակ Զաքարյան
ի եւ  Թուր

վում կայացա
արարույթուն
ում վերածվե
ունքն է. «Եթե
քները, մար

ղությունը արդ
ընդամենը գո
ն, որը կոչվում
ադառնալով Թ
այտարարութ
րբեջանի թշնա

րքիայի եւ Ա

ւնիսի 2–ին Գ
ցեղասպանութ
ր Բունդեսթա
յան կայս
եւ ջարդերի ե

րամասնությու
Բունդեսթագ

առավարությու
րդկության դ

նդունում է 
ությունը։ 

ը որպես եր
ծ խեղաթյո

Զաքար

խագահ Իլհա
պատմությո

ալու Գերման
ության վերաբ
հունիսի 4-ին,

ն հարաբե
նախագահ 

Գերմանիայի 
բանաձեւ

ներին: 
տմությունն 
ես երեւույթ
եւ  այն ինչ-որ
երված ու խ

շարունակ 
Ալիեւը հենց ա

այսօր այդպիս
՝ հավելելով, ո
վարության դա
նը նշեց, որ Ա

րքիայի վարչա
ած հանդիմա
նը, թե  հայկա
ել է գործիքի

մի պետությա
րդու իրավո
դարության վ
ործիք, ապա դ
մ է Ադրբեջան
Թուրքիայի վա
թյանը, թե «Ադ
ամին մեր թշ
Ադրբեջանի 

Գերմանիայի
թյունը ճանա

ագը խոնարհվ
սրությունում
ենթարկված հ
ւնների առջե
գը ցավում է, 
ւնը ոչինչ

դեմ հանցանք
Գերմանիայի

րեւույթ պա
ուրումն է. Ա
րյան 

ամ Ալիեւը
ունից խոսե
նիայի Բունդե
բերյալ ընդուն
, մեզ հետ զրո
երությունների

Արտակ
Բունդեսթագ

ւի վերաբե

ինքնին խեղ
թ պատմակա
ր ասել է  Ալիե

խեղաթյուրված
Ադրբեջան

այդ կեղծ դաս
սի հայտարա
ր զավեշտալի
ասեր է տալիս

Ադրբեջանի նա
ապետ Բինա
ան ժամանա
ական հարցը
ի, Ալիեւի ե
ան համար  հա

ունքները եւ
վերականգման
դա խոսում է
ն»: 
արչապետ Բի
դրբեջանի ընկ
նամին է», Զա
իշխանությու

խորհրդարա
աչող բանաձե
վում է 101 տա

հարկադ
հայերի եւ մյո
ւ: Բանաձեւո
որ ժամանակ
չի ձեռնարկ

քը, որի համա
ի պատմակա

ատմական 
Արտակ 

 
ընդհանրապ

ելու եւ որե
եսթագի կողմ
նած բանաձեւի
ույցում ասաց
ի մշտակա

Զաքարյա
գի կողմից հայ
երյալ Ալիե

ղաթյուրված
ան ամենամ
եւը՝ հետեւանք
ծ դասագրքեր
նում գրել
սագրքերի վրա
արություններ
ի է, որ բռնապե
ս Գերմանիայի
ախագահ Իլհա
ալի Յըլդըրը

ակ արած ա
ը մեծ երկրնե
երեւակայությա
ամամարդկայ
  պատմակա
ն համար  ոչի
 կեղծ երեւույ

ինալի Յըլդըրը
կերը մեր ընկե
աքարյանը նշ
ւնների կողմ

անն 
եւը, 
արի 
դիր 
ուս 
ում 
կին 
կել՝ 
ար 
ան 

պես 
եւէ 
մից 
ին: 
ՀՀ 
ան 
նը՝ 
յոց 
եւի 

է, 
մեծ 
ք է 
րի, 
են 

ա էլ 
է 

ետ 
ին: 
ամ 
մի՝ 

այն 
երի 
ան 
յին 
ան 
ինչ 
թի 

ըմի 
երն 
եց՝ 

մից 



 

 

միմյան
չափել, 
էլ չեմ 
եմ, որ դ
Նշենք,
ին  Բա
համատ
Բունդե
բանաձ
քայլ 
պատմո
 
Գերմ

ճ

02:11, 0

Թուրքի
(HDP) 
արձագ
ցեղասպ
Թուրքա
առաջն
կողմից
բանաձ
որոշում
Թուրքի
Եթե Գ
որոշում
Սելահա
Նշենք,
կուսակ
ցեղասպ
 
Գերմ
ցեղա

10:10, 0

Գերմա
ցեղասպ
ժողովր
Կուրիե
Սասու
Նա մա
«Չնայա
սպառն
շաբաթ
ցեղասպ
անմիջա

նց սիրաշահ
թե իրականո

հավատում ա
դրանք կեղծ ե
 որ Ադրբեջա

աքվում Թուրք
տեղ մամու
եսթագի կողմ
ձեւը՝ նշելով, 
է եղել, եր
ության խեղա

մանիայի կո
անաչումը 

04.06.2016 

իայի քրդակ
կուսակցությ

գանքել է Գեր
պանությունը
ական Diken 

նորդ Սելահաթ
ց ընդունված
ձեւը Թուրքի
մը 100 տա
իայում քրդե
Գերմանիան 
մ կայացնի,
աթին Դեմիրթ
 որ HDP–
կցությունն է,
պանությունը

մանիան, ը
ասպանութ

վճա
08.06.2016 

անիան, ը
պանությանը,
րդին: Այս մաս
եր» թերթի 
ւնյանը: 

ասնավորապես
ած «սուլթան
նալիքներին՝ 
թ համարձակ
պանությունը
ապես հետ կա

ող հայտարա
ության մեջ ին
այդ հայտարա
են»: 

անի նախագա
քիայի վարչապ
ւլի ասուլիս
մից Հայոց ցե
որ Գերմանիա

րկակի ստան
աթյուրում ու ս

ողմից Հայո
100 տարի 
կուսակցա

կան «ժողովու
յան առաջնոր
րմանիայի խո
ը ճանաչող բա

պարբերակա
թին Դեմիրթա

ծ Հայոց ցեղ
իայի համար 
արի ուշացա
երին են ցեղա

սրա հետ կ
 դա իմաս

թաշը։ 
–ն Թուրքիա
, որը պաշտո

ը։ 

նդունելով 
թյանը, այժմ
արի հայ ժո

 
նդունելով 
, այժմ պետք
սին իր հոդվա

հրատարակի

ս, նշել է. 
ն» Էրդողան

Գերմանիայի
կորեն առաջ 
ը: Դրան ի 
անչեց իր դեսպ

արություններ
նչ արժեք ունե

արությունների

ահ Իլհամ Ալիե
պետ Բինալի Յ
սում դատա

եղասպանությ
այի կողմից դ
նդարտների 
սադրանք: 

ոց ցեղասպ
ուշացած է

ապետ 

 
ւրդների դեմ
րդ Սելահաթի
որհրդարանի 

անաձեւին։ 
անի փոխանց
աշը նշել է, թե
ղասպանությո

պատժամիջ
ած որոշում 
ասպանությա
կապված 100 
ստ չի ունե

այի խորհրդա
ոնապես ճանա

իր մեղսակ
մ պետք է հ
ողովրդին 

իր մեղ
ք է հատուցո
ածում գրում է
իչ և խմբա

նի վիրավոր
ի խորհրդար

գնաց և ճա
պատասխա

պանին Բեռլին

ÈàôÚê # 2

Լույս 

րը  դժվար
են: Ես այդքա
ին եւ կարծու

եւը հունիսի 3
Յըլդըրըմի հետ
ապարտել
ունը ճանաչո
դա  անարդա

ցուցաբերում

պանության
է. Քուրդ 

մոկրատական
ին Դեմիրթաշ
կողմից Հայո

մամբ՝  HDP–
ե Գերմանիայ
ունը ճանաչո
ջոց չէ։   «Այ

է։ Հիմա
ան ենթարկում

տարի հետ
ենա»,–ասել

արանի միա
աչում է Հայո

կցությունը
հատուցում

ղսակցություն
ում վճարի հա
է «Կալիֆորնիա

ագիր  Հարու

րանքներին
րանն անցյա

անաչեց Հայո
ան՝ Թուրքիա
նից: 
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Ամսագի

է 
ան 
ւմ 

3-
տ 
է 

ող 
ար 

մ, 

ն 

ն» 
շը 
ոց 

–ի 
յի 

ող 
յդ 
էլ 
մ։ 

տո 
է 

ակ 
ոց 

ը 
մ 

նը 
այ 
ա 
ւթ 

և 
ալ 
ոց 

ան 

Բունդ
միաձա
հետևյ
կայսր
փոքրա
հեռու
համա
իրագո
հետա
չի վստ
Գերմա
Էրդող
մեծամ
Օբամ
ղեկավ
թուրք
Գերմա
քննադ
 

Խորհ
«Մենք
«Հայոց
մեղադ
արյու
Բեքիր
գերմա
վառա
մեղադ
Բոզդա
տարբ
նացիս
ներող
միլիա
Մնում
կհամա
ձեռնա
սովոր
որևէ
ցեղաս
գնալ 
քայլեր
Թուրք
առևտ
արդեն
երբ
ներմո

2016 Ã.  էջ 9 

իր 

դեսթագի պատ
այնորեն (ընդ

ևյալ խորագիր
րությունում 10
ամասնությու
ւստատեսությ

աձայն է, ո
ործվել: Ըստ

ազոտության՝ Գ
տահում Էրդող
անիայի կա
ղանի հաճախ
մոլ բռնակալ

ման քաջությո
վարությունն

քական վար
անիայում ապ
դատությունը

հրդարանի որ
ք մեր անցյալ
ց ցեղասպան
դրող երկրնե

ւն կա»: Թու
ր Բոզդաղ
անացիներին. 

արաններում, 
դրում ցեղա
աղին պետք
բերություն
ստական ժամ
ղություն խն

արդավոր դոլա
մ է տեսնել, 
արձակվեն

արկել Գերմա
րական հետկա

կառավա
սպանություն
դատարկ սպա
րը բացասակ
քիայի վրա, ք

տրային գործ
ն իսկ լուրջ դ
Ռուսաստան

ուծումը և ա

տմական բան
դամենը 1 դե
րը. «Ի հիշատ
01 տարի առա
ւնների ցեղա
յան՝ Գերմանի

որ հայերի 
տ «Շպիգել» ա

Գերմանիայի 
ղանին…  

անցլեր Անգե
խակի շանտա
լին իր տեղը

ուն չունեցավ ն
ստիպված 

րչակարգի հ
պրող երեք միլ
ը: 

 
րոշումից հետ
լից ամաչելու
նության» հա

երի վրա  միլի
ւրքիայի արդ
ղը նույնք

«Առաջինը 
իսկ հիմա եկ

ասպանության
ք է հիշեց

Թուրքիայի, 
մանակաշրջա
նդրել Հոլոքո

արների փոխհա
թե պոռոտա
արդյոք պ

անիայի դեմ
անչից, ինչպես
արություն 
նը: Եթե Էրդ
առնալիքների
կան հակազդ
քանի որ Գեր

ծընկերն է: 
դժվարություն

նն արգելեց 
անցանկալի հա

նաձևը, որն ըն
եմ և 1 ձեռն

տակ և ոգեկո
աջ հայերի և մ
ասպանության
իայի բնակչութ
դեմ ցեղաս

ամսագրի մեջբ
հասարակութ

ելա Մերկել
աժներից, որո
ը դնել, մինչդ
նույնը անելու

էր դիմակա
հարձակումներ
լիոն թուրքերի

տո Էրդողան
ւ պատճառ չո
ամար Թուրք
լիոնավոր ան

դարադատութ
ան լկտիա
դուք այրեց

կել ու թուրք
ն մեջ»: Է

ցնել, որ Գ
վաղուց

անի  հանցագո
ոստի համա
ատուցում:  
ախոս թուրք

պատժիչ գո
մ, բացի իր
ս ամեն անգա

ճանաչում
դողանը որոշի
ի շրջանակներ
դեցություն կ
րմանիան նրա
Թուրքիայի
ններ ունի այ

թուրքական
ամարեց իր ք

նդունվեց գրե
պահ),  կրում

ոչում Օսմանյա
մյուս քրիստոն
ն»: Ըստ AR
թյան 74 տոկո

սպանություն
բերած մեկ 
թյան 91 տոկո

լը, զայրացա
ոշեց Թուրքիա
դեռ նախագա

ւ… Գերմանիա
այել ոչ միա
րը, այլ նա
ից շատերի սո

 

նը հոխորտա
ունենք, սակա
քիային հաճա
նմեղ մարդկա
թյան նախարա
աբար ասա
ցիք հրեաներ
ք ժողովրդին
Էրդողանին

Գերմանիան, 
ընդունել

ործություններ
ար և վճա

ք ղեկավարնե
ործողությունն
րենց դեսպա

ամ անում են, ե
է Հայ

ի ավելի առ
րից, ապա նմա
կունենան հե
ա խոշորագո
տնտեսությու

յն բանից հետ
ն ապրանքնե

քաղաքացինե

եթե 
մ է 
ան 
նյա 
RD 
ոսը 

է 
այլ 

ոսը 

ած 
այի 
ահ 
այի 
այն 
աև 
ուր 

աց. 
այն 
ախ 
անց 

ար 
աց 

րին 
եք 
և 
ի 
է 

րը, 
րել 

երը 
ներ 

անի 
երբ 
յոց 
աջ 
ան 

ենց 
ույն 
ւնն 
տո, 
երի 
երի 



 

 

այցը Թ
սահմա
ռուսակ
Թուրք 
սադրիչ
որոնք 
Հայոց 
ամբող
հեռուս
որոշմա
որ միջ
էին 
խոստո
համաշ
Թուրքի
ցեղասպ
Աշխար
Յորք թ
խմբագ
վերահա
աջակց
անելով
 «Նյու 
վերտա
ցեղասպ
ցեղասպ
հայերի
Օբամա
խոստա
ցեղասպ
Գերմա
դիմակ
ցեղասպ
Էրդողա
«Լոնդո
ժխտու
Թուրքի
բանաձ
դիվանա
պարբե
որոնք 
արձագ
է. այդ 
թունավ
վիճարկ
են պ
չնախա
Այն օ
տեղահ
էր....  Ժ
բազմից
դարի ց
ժաման
Գերմա
ընդուն
մեղսակ
հատու
օրինակ
այլ նաև

Թուրքիա որպ
անի մոտ թ
կան ուղղաթի
ղեկավարներ
չ և սկանդա
նպաստում 

ցեղասպանու
ղջ աշխարհում
ստակայաններ
անը և թուրքա
ջազգային լրա

դարձնում 
ովանությանը,
շխարհային 
իայի ռազմա
պանությանը
րհի ամենահե
թայմս»-ը և 

գրականներ 
աստատելով  

ցելով Գերման
վ Թուրքիային
Յորք թայմս»

առությամբ 
պանություն 
պանությունը

ի պահանջը 
ան, որը 20
ացավ ճանաչե
պանություն, 

անացիները, 
այեցին իրենց
պանությունը
անի սպառնա

ոն Թայմս»-ի
ւմ. հայերի զ
իայի կողմից»

ձևը ճիշտ 
ագիտության 

երաբար ուղղ
ճանաչում 

գանքը անարժ
անասելի չա

վորում է Եվր
կվի: Հայերի ջ

պնդում, պատ
ատեսված, սա
օսմանյան վ
հանման և զա
Ժամանակակի
ցս արտահայ
ցեղասպանակ
նակն է, որ Թո

անիան, ճանա
նելով իր 
կցությունը, 

ւցում վճարի 
կ ծառայելով 
և հատուցման

պես զբոսաշրջի
թուրքական 
իռի խոցման պ
րն արդեն վնա
ալային հայտ
են Գերմանի

ւթյան ճանաչմ
մ: Հազարավո
ր անդրա

ական պոռթկո
ատվամիջոցնե

Գերմանիա
, որ իր

պատերազմ
ական դաշնա
: 
եղինակավոր 
«Լոնդոն Թայ

Հայոց ցեղ
նիայի խորհր

ն առերեսվել ի
»-ն իր «Այո, 

խմբագրակա
էր, 20

ը…. Պատմակ
լիովին արդա

008 թ. թեկ
ել 1915 թ. իր

չկատարե
որոնք 

ց սեփական 
ը, ճիշտ քայլ կ
ալիքները»: 
ի խմբագրա
զանգվածային 
», նույնքան ա

է ոչ միա
մեջ: 

ղվում է բոլոր
են Հայոց 

ժան և հակապ
ափերի տառա
րոպայի քաղա
ջարդը, ինչպե
տերազմի ժա

ակայն անխուս
վարչակարգի 
անգվածային 
ից Գերմանիա
տել են իրենց
կան բարբար
ուրքիան նույն
աչելով Հայո

պատա
այժմ պետ

հայ ժողովրդ
Թուրքիայի հ
ն գործում… 

իկ՝ նախորդ տ
զինվորական

պատճառով: 
ասել են իրենց 
տարարությու
իայի Բունդես
ման հրապարա
ր թերթեր, կա

ադարձան 
ումներին: Հատ
երը հատուկ 

այի խորհրդ
րենց երկի
մի ժաման

ակիցը, մեղսա

թերթերից ե
այմս»-ը, հունի

հր
ղասպանությա
րդարանի որո
իր անցյալի մո

դա Ցեղասպ
անում գրե
0-րդ դար

կան հաշվեհա
արացված է…
կնածու եղա
րադարձությո
եց իր 

հիանալի
պատմությա

կատարեցին՝ ա

ականը՝ «Ցեղա
ջարդը պետ

ազդեցիկ էր. 
այն իր ուղ

Թուրքական 
ր դաշնակից ե

ցեղասպանո
պատմականի

ապանքի ժխտ
աքականությո
ես թուրք ժխտ
ամանակ տե
սափելի ողբե

կողմից կա
սպանդի հա

ան և նրա պետ
ց ժողովրդի զ
րոսության հա
նն անի»: 
ոց ցեղասպա

ասխանատվութ
տք է համա
դին՝  դրանով
ամար, ոչ միա

ÈàôÚê # 2

Լույս 

տարի Սիրիայ
նների կողմի

երկրի շահեր
ւններ անելով
սթագի կողմի
ակայնացման

այքեր, ռադիո
գերմանակա

տկանշական
ուշադրությու
դարականներ
րն Առաջի

նակ լինելո
ակից է Հայո

երկուսը՝ «Նյո
իսի 3-ին հզո

րապարակեցի
ան փաստերը
ոշմանը և կո
ւթ էջերին:  

պանություն է
ել է. «Դա
րի առաջի

արդարի համա
…. Նախագա
ած ժամանա
ունները որպե

խոստումը…
ի կերպո

ան սարսափել
արհամարհելո

ասպանությա
տք է ճանաչվ
«Գերմանակա
ղերձով, այլ

զայրույթ
երկրների դեմ
ությունը: Այ
ից ավելի վատ

տումը մինչ օր
ունը և պետք
տողականններ

եղի ունեցա
երգություն չէր
ազմակերպվա
ատուկ ծրագի
տական այրեր
զղջումը անցյա
ամար: Վաղու

անությունը
թյունն ո
ապատասխա

վ իսկ արժան
այն ճանաչման
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Մենդե
«մոսկո
Մերձմ
Միջու
ինստի
113-րդ
ճապո
պատի
հղում
Յուրի
Ռոստ
հետա
միջուկ
1989-
ղեկավ
լաբոր
պետ։
Երևա
(Գերմ
պատվ
 

Ե

դիտ
20:28,

Հայաս
են ա
միջազ
հունի
Հայաս
եռակո
հայտա

2016 Ã.  էջ 10 

իր 

ենդելեևի ա
Յուրի Հ

ելեևի աղյուսա
ովիում»(Mc) 
մոսկովյան
ւկային հետա
իտուտի պրոֆ
դ տարրը 

ոնացի գիտնա
իվ Թենեսի

մ կատարելով
ի Ցոլակի Հովհ

տովում: 1976-
ազոտությունն

կային ռեակ
1997 թթ.՝
վար, միաժ

րատորիայի ծ
1969-1970 թ

անի պետա
մանիա), Մե
վավոր դոկտո

Երեւանն ու
Ղարաբաղ

տորդների թ
, 20.06.2016 

ստանի եւ Ադ
ավելացնել ղա
զգային դիտո

իսի 20-ին
ստանի, Ադրբ
ողմ հանդի
արարություն

աղյուսակի 
Հովհաննիս

սակի 115-րդ ո
ու «օգան

շրջանի Դո
ազոտություննե
ֆեսոր Յուրի Հ
կանվանակոչ
ականների, 1
նահանգի, հ
 Pure and App
հաննիսյանը ծ
-1989 թթ. եղ

ների միացյա
կցիաների լաբ

տնօրեն, 19
ժամանակ, 
ծանր միջուկ
թթ.՝ Փարիզի

ական համա
եսինայի (Իտ
որ։ 

ւ Բաքուն պ
ղում ավելա
թիվը. հայտ

դրբեջանի նախ
արաբաղյան 
որդների թիվ

Սանկտ Պ
բեջանի եւ Ռ
իպման ար

նում: Դրանում

118-րդ տա
սյանի անո

ու 118-րդ տար
նեսոն»՝ (Og
ուբնա քաղա
երի միացյալ
Հովհաննիսյա
չվի նիհոնիո
117-րդ տարր
հայտնում է
plied Chemistry
ծնվել է 1933 թ
ղել է Դուբնա
ալ ինստիտո
բորատորիայի

997 թվական
1971 թվա

կների հետազ
ի համալսարա
ալսարանի, 

Իտալիա) հա

պայմանավ
ացնել միջա
տարարութ

խագահները պ
հակամարտո

վը: Այսն մա
Պետերբուրգո

Ռուսաստանի
րդյունքներով
մ, մասնավորա

արրը կկոչվի
ունով 

 
րրերը կստանա
g) ի պատ
աքում գտնվ

ինստիտուտի
անի: 
ում ի պատ
րը՝ տենեսին,

PanArmenian
y ամսագրին:
թվականին Դո
այի միջուկայ
ուտի (ՄՀՄ
ի փոխտնօրե
նից՝ գիտակա

ականից՝ նո
զոտման բաժ
անի պրոֆեսո

Ֆրանկֆուրտ
ամալսարաննե

վորվել են 
ազգային 
թյուն (ֆոտո

պայմանավոր
ության գոտո
ասին նշված
ում կայացա
նախագահնե

վ տարածվա
ապես, ասված
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«Հայաս
Դաշնո
նախագ
Սանկտ
քննարկ
կարգա
Հանրա
նախագ
ին կ
պայմա
գոտում
առաջը
Այդ նպ
մեծաց
դիտոր
վերջին
պահպա
առանց
հանգա
Պետու
հարցեր
հանգա
պայմա
հիմնախ
նշեցին
նշանա
նման 
համան
Սանկտ

դիր

19:26, 2
Հռոմի 
նախագ
ելույթո
օգտագ
Օսման
ունեցա
հանցա
ելույթի
եզրը չի
արել 
իրադա
Նա, մա
Ձեզ, պ
բնակչո
սիրալի
հնարա
շնորհի
կատար
Ծայրա
Ն.Ս.Օ.
Կաթող
Կաթող
Ն.Ե.Նե
հանդիս

ստանի 
ության եւ
գահները 201

տ Պետերբուր
կեցին Լեռ

ավորմանը 
ապետության 
գահները վեր
կայացած հ

անավորվածու
մ իրավիճակի
ընթացին նպա
պատակով նր
նել հակամ
դների թիվը:

ն շրջանում 
անման կապ
ցքային/բովան
ամանալից փոխ
ւթյունների 
րի կապակ

ամանքը, որոն
աններ ստեղ

խնդրի կար
ն իրենց 

ակությունը եւ 
ձեւաչափով՝ 

նախագահներ
տ Պետերբուր

Հռոմի Պա
րքորոշումը

24.06.2016 
Ֆրանցիսկո

գահ Սերժ Ս
ում անդրադ
գործել է «ցե
նյան Կայսրո
ած 
ագործությունն
ի նախնակա
ի եղել, սակայ
եւ օգտագո

արձություններ
ասնավորապե
պարոն նախա
ության անուն
իր խոսքեր
ավորություն ը
իվ, փոխադա
րած Ձեր այ

ագույն Պատր
Տ.Տ. Գարեգ

ղիկոս Ն.Ս.Օ
ղիկե հայո
երսես Պետրո
սավոր արարո

Հանրապետո
ւ Ադրբեջա
6 թվականի հ
րգում` ՌԴ Ն
ռնային Ղ
վերաբերող 
եւ Ադրբեջա

րահաստատեց
հայ-ադրբեջա
ւթյունները` ո
ի կայունացմա
աստող մթնոլո
րանք համաձ
մարտության 
: Նրանք գո

շփման գծո
պակցությամբ:
նդակային հ
խանակում: 
ղեկավարները

կցությամբ 
նց լուծումը 

ղծել առաջըն
րգավորման 

կանոնավոր
պայմանավո
ի հավելում

րի աշխատան
րգում կայացա

 
ապը վերա
ը. 1915թ. Ց

տեղի ուն

ոս Պապն ա
Սարգսյանի ն

դառնալով 19
եղասպանությ
ությունում հ

ները: Հատկա
ան տարբերա

յն Ֆրանցիսկ
ործել է այ
րը։  
ես, Նշել է. «Ս

ագահ, Հայաս
նից ինձ ուղղ

րի համար,
ընձեռելու հա
արձելու ան

այցը, երբ Սո
րիարք եւ Ամ
գին Բ-ի ե

Օ.Տ.Տ. Արամ 
ոց Պատրի
ոս XIX-ի հետ
ողությանը։ 

ության, 
անի Հանր
հունիսի 20-ին
Նախագահի 

Ղարաբաղի 
հարցեր: 

անական Հանր
ցին Վիեննայո

անական գա
ուղղված հակա
անը եւ խաղա
որտի ստեղծմա
ձայնեցին, մա

գոտում 
հունակությու
ում հրադադ
 Կայացավ կ
հարցերի շո

ը փաստեցի
փոխըմբռնմա
հնարավորութ

նթաց արձա
հարցում: Ն

ր շփումներ
որվեցին շարո
մն ԵԱՀԿ Մ
նքի, ովքեր հր

ած հանդիպմա

ահաստատե
եղասպան

նեցել 

այսօր՝ հունիս
նստավայրում
915 թվական
յան» բառը՝ 
հայերի նկատ

անշական է, որ
ակում «ցեղա
կոս Պապը փո

ն՝ բնութագ

Սրտանց երախ
տանի Կառա
ղված Ձեր բա
 ինչպես 

ամար՝ Ձեր ա
նցյալ տարի

ուրբ Պետրոս
մենայն Հայո
ւ Մեծի Տա

Ա-ի, եւ Տ
իարք երջա

տ միասին, ներ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

Ռուսաստան
րապետությա
ն հանդիպեցի
հրավերով, ե
հիմնախնդր
Հայաստան

րապետությա
ում մայիսի 16
ագաթաժողով
ամարտությա
ղ գործընթաց
անը: 

ասնավորապես
միջազգայի

ւն հայտնեցի
դարի ռեժիմ
կարգավորմա
ուրջ մտքեր

ին մի շար
ան հասնելո
թյուն կընձեռ

անագրելու ԼՂ
Նախագահներ
րի կարեւո
ունակել դրան
Մինսկի խմբ
րավիրված էի

ան ավարտին»

եց իր 
ություն է 

սի 24-ին, Հ
մ ունեցած ի
նի դեպքերին

նկարագրելո
տմամբ տեղ

գազանայի
ր Հռոմի պապ

ասպանություն
ոփոխություն
գրելով 1915թ

խտապարտ ե
ավարության ե
արի գալուստ

նաեւ ին
զնիվ հրավեր
ի Վատիկա
սի տաճարում
ց Կաթողիկո
անն Կիլիկի

Տանն Կիլիկի
անկահիշատա
րկա գտնվեցի

 

212  Հունիս,  2

Ամսագի

նի 
ան 
ին 
եւ 
րի 
նի 

ան 
6-
վի 

ան 
ցի 

ս, 
ին 
ին 
մի 
ան 
րի 

րք 
ու 
ռի 
Ղ 

րը 
որ 
նք 
բի 
ին 
»: 

ՀՀ 
իր 
ն, 

ով 
ղի 
ին 

պի 
ն» 

է 
թ. 

եմ 
եւ 

տի 
նձ 
րի 

ան 
մ՝ 

ոս 
իո 
իո 
ակ 
իք 

Այդ ա
որը հ
զոհեր
ցեղաս
անմա
իրակա
եւ կ
մթագ
նպատ
ժողով
Հիշեց
Հայոց
պատա
թվակ
ցեղաս
ազգա
«Մեր
մեծագ
համըն
առաջ
հույնե
նացիզ
Նրա 
որովհ
պահո
որ վեր

 
«Սր

19:06,
Հռոմի
նստա
Չարե
մի հա
Նա, մ
« ...Եր
ձմեռվ
աղոթ
հզոր
մեզ է
պատմ
մասին
ժողով
արձա
հանդե

2016 Ã.  էջ 11 

իր 

առիթով հիշա
հարվածեց ձե
ր պատճա
սպանություն

արդկային ա
անացվեցին ց

կրոնական մ
գնեցին մ
տակադրվեցին
վուրդներ»: 
ցնենք, որ նախ
ց Ցեղասպա
արագի ժամա

կանի դեպքե
սպանություն

ային պատկան
մարդկությո

գույն, չլսվա
նդհանուր ձե
ջին ցեղասպա
երն ու ասորի
զմն ու ստալի
խոսքով՝ այս

հետեւ որտեղ
ում վերքը, իսկ
րքն արնահոս

րանք հզոր
նախագա

, 24.06.2016 
ի Ֆրանցիսկո

ավայրում ունե
ենցի «Ես իմ ա
ատված: 
մասնավորապ
րկինքը մուգ, 
վա վիշապաձա

թք դարձած եր
պատկերներ
է ընծայում՝
մության խո
ն: Դրանք քիչ
վրդի փառա

ագանքն ու խ
եպ: 

ատակվեց Մեծ
եր ժողովրդին

առեց։ Այդ 
նը, ցավոք, 
աղետների 
ցեղապաշտա

մոլորեցնող շ
մարդասպանն
ն ոչնչացնել

խորդ տարի, ա
անության 10

անակ Հռոմի
երը կոչել է
ն, որին ենթ
նելության համ
ունը անցած
ած ողբերգ
եւով սահման
անոթյուն, զ
ները: Մյուսը 
նիզմն էին»,- ա
ոճրագործութ
հիշատակ չկա

կ ծածկել հան
սի առանց դար

պատկերն
ահի նստավ

արտաս

ոս Պապը ՀՀ ն
եցած իր ելու
անուշ Հայաստ

պես, նշել է. 
ջրերը ջինջ, 

ձայն բուքը վս
րկաթագիր գ
են, որոնք Ձե
լուսավորելու

որության եւ
չ խոսքերի մե

ավոր եւ ող
խտությունը ե

 

ծ Եղեռնի 10
ն եւ որը ան

ողբերգու
գլխավորեց
տխուր ցու

ական, գաղափ
շարժառիթներ
ների միտ
լու մինչեւ

ապրիլի 12-ին
00-րդ տարել
ի Ֆրանցիսկո
էր 20-րդ դ

թարկվել են
մար: 
 դարում ա

գություն: Ա
նվում է որպե
զոհ գնացին

երկուսի պատ
ասել էր Հռոմի
թյունը հիշելը
ա, այնտեղ չա
նցանքը նշանա
րման ստանա

ներ են». Հռ
վայրում Չա
սանել  

նախագահ Սե
ւյթում արտա
տան» բանաս

լիճը լուսե, Ա
սեմ, ... հազա
գրերը մեր»: Ս
եր հռչակավո
ւ համար մե
ւ բնության
եջ ամփոփում
ղբերգական
ւ տոգորող ս

0-րդ տարելի
նչափ անհամա
ւթյունը, ա

անցյալ դա
ւցակը, որո
փարախոսակա
րով եւ որո
տքը, ովք

իսկ ամբո

ն, Վատիկանո
լիցին նվիրվա
ոս Պապը 19
դարի առաջ
հայերը՝ իրե

ապրել է եր
Առաջինին, 
ես 20-րդ դա

հայերը, նա
տասխանատո
ի պապը: 
ը պարտադիր

արիքը դեռ բա
ակում է թողն

ալու: 

 

ռոմի Պապը
արենց է 

երժ Սարգսյա
ասանել է Եղի
ստեղծություն

Արեւն ամռան
արամյա քարը
Սրանք մի քա
որ բանաստեղ
եզ Հայաստա

գեղեցկությա
մ են մի ամբո
փորձառությա

սերը Հայրենի

ցը, 
ար 

այդ 
արի 
ոնք 
ան 

ոնք 
քեր 
ողջ 

ում 
ած 
915 
ջին 
ենց 

րեք 
որ 

արի 
աեւ 
ուն 

ր է, 
ց է 

նել, 

ը 

անի 
իշե 
նից 

ու 
... 

անի 
ղծը 
անի 

ան 
ողջ 
ան 

իքի 



 

 

Ագ
ադրբ

18:28, 0

Եվրոպ
(ԵԽԽՎ
Ագրամ
ադրբե
պատա
սկզբու
բնակչո
իրագոր
Իմանա
անմիջա
շտապե
հայտա
Հիշեցն
գործող
բանակ
զինծառ
փաստո
արդյու
Ղարիբ
գլխատ
զինծառ
Թորոյա
Հակոբյ
Ռոբերտ
Գրիգոր
Մաքսի
Ալեքսա
Ադամ 
կտրվա
եղել, կ
ձեռքի 
աչքն  ե
 

Ե

09:44, 3
Երեւա
գործող
Ֆրանկ
Սահակ

գրամունտը
բեջանցինե

NEWS.
01.07.2016 

պայի Խորհր
Վ) նախագահ

մունթը, որ
ջանամետ 

ասխանել   ա
ւմ Լեռնայի
ության նկատ
րծած դաժան

ալով, որ լրագ
ապես մոռաց
ել է տեղեկաց

արարությամբ 
նենք, որ 
ղությունների 
կի զինծառայ
ռայողների կ
ով քրեական 
ւնքների համ
բյանը գլխատվ
տվել է, երբ ող

ռայողի ձեռ
անի գլուխներ
յանի, Աղասի
տ Աբաջյա
րյանի, Ռոմա
իմ Գրիգորյ
անյանի, Բորի
Սահակյանի,

ած եղել: Արմա
կտրվածքներ 

մատն է կտ
են հանել:    

Երեւանում 
Շթայնմա

30.06.2016 
նում հունիսի

ղ նախագա
կ–Վալտեր Շթ
կյանի հանդիպ

ը հրաժարվ
երի վայրա
am-ի թղթա

րդի Խորհրդ
հ, իսպանացի

րը հայտնի 
դիրքորոշմա

այս տարվա 
ին Ղարաբ

տմամբ ադրբե
նությունների 
գրողը Հայաստ
ցել է քաղաք
նել, որ մոտ ա
հանդես կգա

2016-ի 
ընթացքում 

յողների սպա
կողմից նրան
  6 գործ է հա

մաձայն, Քյա
վել են մահվա
ջ է եղել: Հան
քերը: Հրան

րը մինչեւ հիմա
ի Ասատրյանի

անի, Ալեքսա
ան Պողոսյա
յանի, Ժորա

իս Օզմանյանի
 Անդրանիկ Գ

ան Անդրեասյ
են եղել կրծք

տրված եղել: 

կայացել է
այերի եւ Բա

հանդիպ

ի 30-ի վաղ առ
ահ, Գերմանի

թայնմայերի 
պումը։ 

վել է պատա
ագություննե
ակցի հարց

դարանական 
ի խորհրդարա

է իր 
ամբ, հրա

ապրիլյան 
բաղի Հանր
եջանական զի
մասին  NEWS
տանն է ներկ
քավարի ժպի
ապագայում մ
:   

ապրիլին 
ԼՂՀ-ի Պա

անության եւ
նց մարմիննե
արուցվել: Փոր

արամ Սլոյան
անից հետո: Հ
ցագործները 

նտ Ղարիբյա
ա չեն վերադա
ի, Անդրանիկ
ան Առաքե

անի, Սուրեն 
ա Եսայան
ի, Գրիգոր Հա
Գրիգորյանի ա
անի աջ ակա
քին: Ազատ Ս

Աշոտ Շահբ

է Ֆրանկ–Վ
ակո Սահակ

ումը 

ռավոտյան կա
իայի արտգ
եւ ԼՂՀ  նախ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ասխանել 
երի մասին

ցին 

 
Վեհաժողով

անական Պեդր
միակողման

աժարվել
պատերազմ

րապետությա
զինված ուժեր
S.am-ի հարցին
կայացնում, նա
իտի մասին ե
մամուլի համա

մարտակա
աշտպանությա
ւ ադրբեջանց
երը ծաղրելո
րձաքննությա

նը եւ Հրանտ
այկ Թորոյան
նաեւ կտրել ե

անի եւ Հայ
արձվել: Ռաֆի
կ Զոհրաբյանի
ելյանի, Օնի

Մելքումյանի
նի, Բագրատ
արությունյանի
ականջներն ե

անջն է կտրվա
Սիմոնյանի ա
բազյանի ձախ

Վալտեր 
կյանի 

այացել է ԵԱՀԿ
գործնախարա
խագահ Բակ
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ն 

վի 
րո 
նի 

է 
մի 

ան 
րի 
ն: 
ա 
եւ 

ար 

ան 
ան 
ցի 
ու 

ան 
տ 
նը 
են 
յկ 

իկ 
ի, 

իկ 
ի, 
տ 
ի, 

են 
ած 
աջ 
խ 

Կ 
ար 
կո 

Լրագր
Կարե
անկեղ
որոնք
իրավի
հիշեց
քայլեր
գործը
հետա
նախա
հնարա
 

«Մենք
կապա
են նրա
2000-ա
այլ առ
հաղթ
անվստ
գործը
Միրզո
 

 
Անդրա
խոսա
փոխա
Դուք
խոսա
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իր 

րողների հետ
են Միրզոյանը
ղծ մթնոլորտո
ք հիմնակա
իճակից ելք
րեց, որ ար
րը, որոնք թ
ընթացը։ Մ

աքննության մե
ագահի ա
ավորությունն

ք ներկայացր
ակցությամբ։ Ն
ան, ինչ արցա
ականների սկ
ռաջարկներ, ո

թահարել հ
տահությունը
ընթացի անա
ոյանը։ 

ադառնալով
ակցություններ
անակել կարգա

ինքներդ
ակցություններ

տ զրույցում
ը նշեց, որ հ
ում։ «Կողմերը

անում վերա
փնտրելուն»,

րդեն երկար 
թույլ կտան 
Մասնավորապ
եխանիզմներ 

անձնական 
ների ընդլայնո

 
րել ենք մեր 
Նշվել է, որ այ

ախյան կողմը
կզբից։ Արցախ
որոնց իրակա
հակամարտու

ը, այլ նաեւ
արգել առաջխա

«Լավրով
րին, որն իբր թ
ավիճակի  հետ

դ ասացիք
ր են»։ 

 

մ ԼՂՀ արտ
հանդիպումը կ
ը կարծիքներ ե
աբերում ե
– ասել է նա
ժամանակ ք
վերականգնե

պես, դա
ստեղծելն է ե

ներկայաց
ումը։ 

տեսակետը
այդ առաջարկն

 վաղուց առա
խյան կողմը նե
անացումը ոչ մ
ւթյան կող
ւ ապահովե
աղացումը»,–

վի պլան
թե ենթադրում
տ, նախարար
ք, դրանք

տգործնախարա
կայացել է շա
են փոխանակ

են ստեղծվա
ախարարը։ Ն
քննարկվում
ել բանակցայ

միջադեպե
եւ ԵԱՀԿ գործ
ուցչի թի

այդ հարցե
ները համահո
աջարկում է՝ դ
երկայացրել է

միայն թույլ կտ
ղմերի միջ
լ բանակցայ

– ասել է Կար

նի» մաս
մ է 5 շրջաննե

րը նշեց. «Ինչպ
ք ընդամե

ար 
ատ 
կել, 
ած 
Նա 
են 
յին 

երի 
ծող 
իմի 

 

երի 
ունչ 
դեռ 
է եւ 
տա 
ջեւ 
յին 

րեն 

 

սին 
երը 

պես 
ենը 



 

 

Ադ
քա

00:26, 2

Ապրիլի
ագրեսի
ավելի ք
NEWS
դատա
նշեց, 
յուրաք
Գործի 
քաղաք
անչափ
ենթար
ադրբե
Տուժող
Մատա
54 բնա
Ակսերա
Հայաս
անձինք
կրել, նր
գտնվել
341 նյ
(տներ,
փորձա
Դրանց
հազար
Հետաք
տուժա
Թալիշո
եկեղեց
հանդիս
վարչակ
Մատա
«Մատա
1 աշտա
Մարտա
մանկա
գազատ
ցանցեր
Մարտ
տուն ե
Գրիգոր
Վնասվ
Հետաք

դրբեջանակ
ան 300 փոր
29.06.2016 

ին Ադրբե
իայի հետ կ
քան 550 մարդ
.am-ի թղթա
խազության 
որ քրեական

քանչյուրը՝ 250
նյութերի հ

քացիական 
փահաս: Երեք
րկվել (կտրել
ջանցի զինծա
ղ են ճանա

աղիսի 226 բնա
ակիչ, Մարտո
անի 1 բնա
տանում է, որ
ք ագրեսիայի
րանք հրետա
լ եւ կարող էի
ութատեխնիկ
 ճանապ

աքննություննե
ց մասով հասց
ր դրամ: 
քննության շր

ած բնակավայր
ում՝ 190 շինո
ցի, 1 դպրոց 
սասրահ, 4 խ
կազմի շենք, 8

աղիսում՝ 46 
աղիս 2», 1 դպ
արակ; 
ակերտում՝ 

ապարտեզ, 1
տար, «Արցախ
ր; 
ունու շրջանի
եւ դպրոց (ա
րյանը): 

վել է նաեւ 44 տ
քննությունը վ

կան ագրես
րձաքննութ

ջանի սան
կապված քրե
դ տուժող է ճա

ակցի հետ 
ներկայացու

ն գործը բա
0 էջ: 
համաձայն՝ ա
անձ է սպ
ք տարեցներ
լ են նրան

առայողների կո
աչվել ավելի 
ակիչ, Թալիշի 
ունու 269 բնա

ակիչ: Եվս 18
րոնք նույնպես
ի հետեւանքով

ակոծության ժա
ն սպանվել կա
կական փորձ
պարհներ, 
երի արդյունք
ցված վնասը 

րջանակում 
րերի տներ եւ 
ություն, այդ թ

եւ 1 մանկա
խանութ, 1 հաց
8 ֆերմա; 
տուն, երկու

պրոց եւ 1 ման

92 բնակելի 
1 խանութ, 
խէներգո»-ի 

ի Ներքին Ճա
այստեղ է սպ

տրանսպորտա
վարում է ԼՂՀ 

սիայի գործ
թյուն է նշա

նձազերծած 
եական գործի
անաչվել: 
զրույցում Լ
ցիչ Կարեն 

աղկացած է 

ագրեսիայի հ
պանվել, այդ 
րի մարմիննե
նց ականջնե
ողմից: 
քան 850 ք
130 բնակիչ, Մ

ակիչ, Հադրո
85 քաղաքա
ս տուժած են 
վ նաեւ նյութա
ամանակ իրեն

ամ վիրավորվե
ձաքննություն 

գյուղտեխնի
քներն արդեն
գնահատվում

զննության ե
շինություննե

թվում՝ 167 բն
ապարտեզ, 1
ցագործարան

ւ ՀԷԿ՝ «Մատ
նկապարտեզ, 

տուն, 1 
տեխսպասա

մասնաճյուղ,

արտար գյուղո
պանվել 12-ամ

ային միջոց: 
ոստիկանութ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ծով ավելի 
անակվել 

 
լայնածավա

ի շրջանակու

ԼՂՀ գլխավո
Գաբրիելյան

45 հատորից

հետեւանքով
թվում՝ մե

րը ծաղրի ե
երը - խմբ

քաղաքացիներ
Մարտակերտ
ւթի 2 բնակի
ցի ներկայու
ճանաչվել: Այ

ական վնաս ե
նց տներում ե
ել: 

է նշանակվե
իկա): 28

ն ստացվել են
մ է 778 մլն 89

են ենթարկվե
եր. 
նակելի տուն, 
1 ալրաղաց, 
ն, 1 գյուղակա

տաղիս 1» ե
«Ղ-Տելեկոմ»-

դպրոց եւ
արկման կետ
 էլեկտրակա

ում՝ 3 բնակել
մյա Վաղինա

թյունը: 
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ալ 
ւմ 

որ 
նը 
ց, 

4 
եկ 
են 
բ.) 

ր. 
տի 
իչ, 
ւմ 
յս 

են 
են 

ել 
82 
ն: 
99 

ել 

1 
2 

ան 

եւ 
-ի 

1 
տ, 

ան 

լի 
ակ 

Ադրբե
մայիս
կնքվա
թվակ
օդուժ
զրահա
ռազմա
խախտ
ամբող
Միաժ
Ադրբե
առավ
մարդա
արգել
բնակա
դպրոց
առան
բազմա
քանա
 

Ար
Արց

27.06.

Ժնեւո
պաշտ
իրավո
Կենտ
Մագա
դաժա
ՄԻՊ
Մարդ
ներկա
ռազմա
Հանրա
նկատ
խախտ
պաշտ
կոնկր
ՀՀ մ
ազգու
սերմա
կործա
իրավա
քաղա
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իր 

եջանի զինվա
սի 12-ին ԼՂ
ած հրադադ
կանի ապրիլի
ժի, հրթի
ատեխնիկայի
ական գործո
տելով Լեռ
ղջականությո
ժամանակ, 
եջանի ԶՈՒ
վելության հա
ասիրական ի
լված մեթոդն
ավայրերը, 
ցները, շենքե

նձին քաղաք
աթիվ մարդկա

ակությամբ ան

րման Թաթ
ցախի դեմ
.2016 

ում, այսօր՝ հ
տպան Արման
ունքների հա

տրոնական Ա
ազզենիին եւ
անությունները

գրասենյակից
դու իրավունք
այացրել ապր
ական ա
ապետության

տմամբ կատա
տումները, 

տպանի զեկո
րետ օրինակնե
մարդու իրավ
ւթյամբ հայեր

անող ադրբեջ
անարար է
ապաշտպան

աքականությու

ած ուժերը, 
ՂՀ-ի, Ադրբեջա
դարի մասին
1-ի լույս 2-ի 

իռա-հրետանա
ի օգնությամ
ողություններ 
ռնային Ղ

ունը: 
ագրեսիվ 

Ւ-ն, նպատա
ասնել, կոպտոր
իրավունքի նո
ներ կիրառելո

քաղաքաց
երը, ճանապա
քացիական ա
անց մահվան,
նշարժ գույքի ո

թոյանը ՄԱ
Ադրբեջան

հունիսի 27-ին
ն Թաթոյանը 

անձնակատար
Ասիայի գրաս

ներկայացրե
ը: 
ց մեզ հայտնո
քների հանձն
րիլի սկզբին 

ագրեսիայի 
ն քաղաք

արված մարդո
Արցախի 

ույցում տեղ 
երը: 
վունքների պ
րի նկատմամբ
ջանական ագ

միջազգայի
համակա

ւնն Ադրբեջ

խախտելով 
անի եւ Հայ
ն համաձայ
գիշերը ցամա

ային միջ
մբ լայնածա

սանձազերծ
Ղարաբաղի

պատերազմի
ակ ունենալո
րեն խախտել

որմերը, պատ
վ, թիրախ դա
ցիական
արհները, այլ
անձանց, ին
, այդ թվում՝ ե
ոչնչացման:

ԱԿ-ին է ներ
նի դաժանո

ն, ՀՀ մարդու
հանդիպել է Մ
ի Ամերիկայի

սենյակի ղեկ
ել Արցախի դ

ում են, որ Թա
նակատարի գ

Ադրբեջանի
ընթացքում

քացիական
ու հիմնարար

Մարդու
գտած դաժ

պաշտպանն
բ ատելությու

գրեսիվ քաղա
ին քաղաքա
արգի հա
ջանում խր

1994 թվակա
աստանի միջ
յնագիրը, 20

աքային զորքեր
ջոցների

ավալ ագրես
եց ԼՂՀ-ւ դ

տարածքայ

ի ընթացքո
ով ռազմակա
լով միջազգայ

տերազմ վարե
արձրեց խաղա

բնակչությա
կառույցներ

նչը հանգեցր
երեխաների մ

րկայացրել
ություններ

ւ իրավունքնե
ՄԱԿ-ի Մարդ
ի, Եվրոպայի
կավար Ջիան
դեմ Ադրբեջա

աթոյանը ՄԱԿ
գրասենյակին

նախաձեռնա
մ Արցախ

բնակչությա
ր իրավունքնե

իրավունքնե
ժանություննե

ընդգծել է, 
ւն եւ բռնությո

աքականությու
ակակիրթ ո
ամար: Ա
րախուսվում

անի 
ջեւ 
016 
րի, 
եւ 

սիվ 
եմ՝ 
յին 

ում 
ան 
յին 

ելու 
աղ 
նը, 
եւ 

րեց 
մեծ 

լ
ը 

երի 
դու 

եւ 
ննի 

անի 

Կ-ի 
ն է 
ած 
խի 
ան 
երի 
երի 
երի 

որ 
ուն 
ւնը 
ողջ 
Այդ 

է 



 

 

պետակ
Արցախ
քաղաք
ներգրա
առնչվո
քննարկ
որ մար
ցանկա
պաշտպ
կարող 
Կողմեր
իրավու
ազգայի
գործու
ուղղու
անհրա
Հանդի
իրավու
գործու
իրավու
ուղղու
հասար
միջոցն
Ընգծվե
ուղղվա
խորհրդ
մյուս գ
Հանդի
կանխա
իրավու
ոլորտն

 
Արև
 

Բ
կպահ

08.06.2

Մոտ ե
կարգով
որտեղ 
ռազմա
Ռոբերտ
Երեք հ
Ադանա
գտնվո

կան մակար
խի Մարդ
քացիական հա
ավման անհրա
ող միջազգայ
կումներին: Հ
րդու իրավուն

ացած 
պանությունը 
ճանաչել: 

րը քննարկե
ւնքների պ
ին մեխանի
ւնեության 
թյամբ հա

աժեշտությունը
իպման ընթա
ւնքների պաշ
ւնեության 
ւնքների մի
թյամբ: Նշվե

րակության կա
ների հետ հ
ել է մարդ

ած համատե
դարանի, դա

գործընկերներ
իպմանը քննա
արգելման, հ
ւնքների պաշ

ների վերաբեր

ևմտյա
Բրիտանաց

հանջեն Ին

2016 

երկու ամսից 
վ կպահանջ

ղ Թուրքիայու
ակայանը: Այս

տ Ֆիսկի հոդ
հայ, ԱՄՆ քա
ա քաղաքից 
ղ հողատարա

րդակով: Ա. 
դու իրավ
ասարակությա
աժեշտությու
յին մակարդ
անդիպման ը

նքների խախտ
պարագայո

քաղաքական

ել են նաեւ
պաշտպանի՝ 
իզմի կարող

արդյունավե
ամատեղ ծր

ը: 
ցքում կողմե
շտպանի կող

իրականացո
իջազգային 
ել է այդ ա
ազմակերպութ

համագործակց
ու իրավուն

եղ աշխատա
ատական իշխ
րի հետ:  
արկվել են նա
հաշմանդամո
տպանության

րող հարցեր: 

ան Հայա
ցի լրագրող
նջիրլիք բա

վերադա

Ամերիկայի 
ի վերադարձ
ւմ կառուցվա

ս մասին ասվո
վածում: 

աղաքացիներ,
մի քանի մ

ածքի նկատմա

Թաթոյանը 
վունքների 
ան կազմակեր
նը մարդու ի

դակի հանդիպ
ընթացքում ար
տումներն անթ
ում. 
նություն կամ 

ւ Հայաստան
որպես կա

ությունների 
ետության 
րագրերի ի

երը կարեւորե
ղմից կանխա
ումը երկրո

չափանիշներ
առումով քա
թյունների եւ
ցության կար

նքների պաշտ
անքի անհրա

խանության մա

աեւ ընտանեկա
ւթյուն ունե

ն, ինչպես նաե

աստա
ղ. Մի խումբ
ազայի հողա
արձը 

հայերի խում
ձնել այն հո

ած է ամերիկ
ում է բրիտա

 վիճարկելու 
մղոն հեռավո
ամբ, որտեղ տ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

կարեւորել
պաշտպանի

րպություններ
իրավունքների
պումներին ո
րձանագրվել

թույլատրելի ե
իրավունքներ
սահմաններ չ

նում Մարդո
անխարգելմա

զարգացման
բարձրացմա

իրականացմա

ել են Մարդո
արգելիչ ակտի

ում մարդո
րի ներդրմա
աղաքացիակա
ւ լրատվությա
րեւորությունը
տպանության

աժեշտություն
արմինների ե

ան բռնությա
եցող անձան
եւ մի շարք ա

ն 
բ հայեր 
ատարածքի

 
մբը դատակա
ողատարածքը
կյան Ինջիրլի

անացի լրագրո

են իրավունք
որության վրա
տեղակայված

 

212  Հունիս,  2

Ամսագի

է 
ի, 

րի 
ին 
ու 
է, 

են 
րի 
չի 

ու 
ան 

ն, 
ան 
ան 

ու 
իվ 
ու 

ան 
ան 
ան 

ը: 
նն 
նը 
եւ 

ան 
նց 
այլ 

ի 

ան 
ը, 

իք 
ող 

քը 
ա 
է 

ՆԱՏՕ
ռազմա
տարի
էին գ
տները
ապրո
կառա
ժամա
կործա
քուրդ
Դատա
Քալիֆ
Անաի
իրավո
13 հա
Երեք
պետք
որով
խմբեր
«Անկա
քաղա
ցեղաս
Վաշի
գործա
նկարա
կդառն
 

Ար

08.06.

Պոլսո
արքեպ
դրսեւ
ժողով
ԲՀԿ խ
Նա ն
Աթեշյ
Աթոռ
եւ մի
ելքը
ինչը, 
որ նա
իր պա
Արագ
որ  Ա
իր պա
լինեն
հետա
չվարի

2016 Ã.  էջ 14 

իր 

Օ-ի հարա
աօդային կա

ի առաջ այդ հ
գտնվում Ադա
ը, եկեղեցին ո

ող գրեթե բ
ավարության
անակ: Ֆիսկի
անիչների տեղ
դ խռովարարն
ավարություն
ֆորնիայում, 

իս Հարությ
ունքները: Այս

այ: 
հայերի դատա

քարտուղար Ջ
նա ճանաչու

րի դեմ ԻՊ-ի ի
ասկած այս պա
աքական ուղ

սպանություն
ինգթոնի կա
ածումը 19
ագրության
նա»,- նկատե

րամ Աթեշյա
դրսեւ

.2016 

ո հայոց կաթ
պիսկոպոս Ար
ւորել: Այս մ
վում լրագրող
խմբակցությա
նշել է, որ Մա
յանի հայտ

ռը  համարյա թ
ի խառնեք նրա

պատրիարքի
բնականաբա

ա թուրքահաճ
աշտոնավարո
գած Ախոյանը
րամ Աթեշյան
աշտոնից. «Պե

եւ պատրիա
աքրքրությունն
ի»: 

ավային հրա
այանը: Հոդվ
հողերը հայերի
անայում բնա
ու դպրոցը, նա
բոլոր հայերը

կազմակեր
ի խոսքով, 
ղակայման վա
ներին: 
նը, որը ան

ներկայացնե
թյունյանի ո
ս դատական 

ապաշտպանն
Ջոն Քերիի 
ւմ է քրիստո
իրականացրա
ատմական դա
ղերձ է պ

նը ճանաչվի 
առավարությա
915-ի զան

համար ընդ
ել է Ֆիսկը: 

անը պրոթո
ւորել. Արա

թողիկոսությա
րամ Աթեշյան
մասին, այսօր
ղների հետ հա
ան անդամ Ար
այր Աթոռը 
տարարությու
թե իրավասու
ան այս գործ

ի նոր ընտր
ար, Արամ Աթ
ճո իր գործողո
ումը»,- ասել է 
ը նշել է, որ 
նն ինչքան հն
ետք է նոր  պ
արքը պետք 
ներն ու թուրք

ամանատարո
վածագրի խո
ին էին պատկ

ակվող հայերի
աեւ ամառանո
ը ոչնչացվել
րպած Ցե
կայանը նաե

այրն է, որոնք

նցնելու է օ
ելու է Ալեք
ու Ռիտա
հայցին կարո

ները հիմք են ը
վերջին հայտ

ոնյաների, եզ
ած ցեղասպան
ատավարությո

պարունակում՝
ԱՄՆ դատա

ան կողմից
նգվածային
դամենը ժամ

ուրքական
ագած Ախոյ

ան ընդհանո
նը պրոթուրքա
ր՝ հունիսի
անդիպման ժ
րագած Ախոյա
պատասխան
ւնների հա
ւթյուններ չուն
ծին: Այս պար
րություններ
թեշյանի սրտո
ություններով
նա: 
 միակ ճանա

նարավոր է  շո
պատրիարքի ը

է հասկանա 
քահաճո քաղա

ության ԱՄ
ոսքով, հարյո
կանում՝ այնտ
ի ագարակնե
ոցները: Այնտ
են Օսմանյա

ղասպանությա
եւ թուրքակա
ռմբակոծում

օգոստոսի 9-
քս Բաքալյա

Մագդեսյա
ող է միանալ ե

ընդունում ԱՄ
տարարությու
զդիների ու շի
նությունը: 
ունը պայթուց
 եթե Հայ

արանում, ապ
այդ բա

կոտորածնե
մանակի հա

կեցվածք է
ան 

 
ուր փոխանոր
ական կեցված

8-ին, Ազգայ
ժամանակ նշե
անը: 
ատու չէ Արա

ամար։ «Մա
նի այս հարցո
րագայում միա
անցկացնելն

ով չի լինի, քա
երկարաձգում

ապարհն այն
ուտ  հրաժար
ընտրությունն
 հայ ժողովր
աքականությո

ՄՆ 
ուր 

տեղ 
րը, 

տեղ 
ան 
ան 
ան 
են 

-ին 
նի, 

անի 
եւս 

ՄՆ 
նը, 
իա 

ցիկ 
յոց 

պա 
առի 
երի 

արց 

է 

րդ, 
ք է 
յին 

ել է 

ամ 
այր 
ում, 
ակ 

է, 
անի 

մ է 

է, 
րվի 
ներ 
րդի 
ուն 



 

 

Նշենք,
Արամ 
այլ ն
բանաձ
համայ
պնդելո
վիշտը 
Աթեշյա
բանաձ
Ստամբ
հղել Ա
են ըն
«Ակոս»
բովանդ
նախնի
 

Կ
Աթեշ

08.06.2
Պոլսո 
Արամ 
աննախ
մեջ։ Ն
խմբակ
Նաիրա
նամակ
Էրդողա
ազգայի
նախադ
Զոհրա
համայ
ԲՀԿ խ
ակնկա
եկեղեց
լիազոր
ժողով 
անելու
Նշենք,
Արամ 
այլ ն
բանաձ
համայ
պնդելո
վիշտը 
Աթեշյա
բանաձ
Ստամբ
հղել Ա
են ընթ
 

Գերմ

00:04, 0
Գերմա
Գերմա
Թուրքի

 որ Պոլսո հա
Աթեշյանը, ով
նշանակվել 

ձեւի  հետ կա
նքի անունից

ով, թե իմպերի
օգտագործու

անը ափսոսա
ձեւի համար։ 
բուլի հայկակա
թեշյանին՝ շեշ

նթերցել Էրդո
»–ի նամակու
դակությունը 
իների, զոհերի

Կաթողիկո
շյանին կար

2016 
հայոց պատր

Աթեշյանի
խադեպ խայտ
Նման հայտ
կցության ղեկա
ա Զոհրաբյա
կն ուղղված 
անին խայտա
ին դավաճան
դեպը հայոց 

աբյանը՝ շեշտե
նքի բազմաթի
խմբակցությա

ալել, որ Ամ
ցական կան
րություններով
հրավիրելով՝ 

ւ հարցը։ 
 որ Պոլսո հա
Աթեշյանը, ով
նշանակվել 

ձեւի  հետ կա
նքի անունից

ով, թե իմպերի
օգտագործու

անը ափսոսա
ձեւի համար։ 
բուլի հայկակա
թեշյանին՝ շեշ

թերցել Էրդողա

Դիարբեքի
մանիայի կո

08.06.2016 
անիան շուտ պ
անիան Ցեղաս

իայի դաշնա

այոց պատրիա
վ ոչ թե ընտրվ

Էրդողանի 
ապված նամա
ց քննադատել
իալիստները հ
ւմ են իրենց շ

անք է հայտն

ան «Ակոս»–ն 
շտելով, որ ամ
ողանին ուղղ
ւմ շեշտվել 

վիրավորա
ի ու ժառանգն

ոսը պետք է
րգալույծ ա

Զոհրաբ

րիարքական ը
ի՝ Էրդողան
տառակություն
տարարություն

ավար Նաիրա
անի խոսքով՝

Թուրքիայի ն
առակ ու ան
նություն է հո
ողջ պատմու

ելով, որ իրեն 
իվ ներկայացո

ան առաջնորդ
մենայն հայո
նոնակարգերո
վ, ինչպես նաե
դնի արք. Ար

այոց պատրիա
վ ոչ թե ընտրվ

Էրդողանի 
ապված նամա
ց քննադատել
իալիստները հ
ւմ են իրենց շ

անք է հայտն

ան «Ակոս»–ն 
շտելով, որ ամ
անին ուղղված

իրի հայերի
ողմից Հայո

ճանաչո

պետք է ընդու
սպանության ժ

ակիցը։ «Ամերի

արքական փո
վել է հայ համ

կողմից, 
ակ է գրել Էր
լով Գերմանի
հայկական հա
շահերի համա

նել Գերմանիա

էլ իր հերթին 
մոթի ու զայր
ղված Աթեշյա
է, որ Աթեշյ

անք է հա
ների համար։ 

է դնի արք.
անելու հար
բյան 

ընդհանուր փո
նին ուղղվա
ն է հայոց ողջ

ն է արել Ա
ա Զոհրաբյանը
՝ արք. Արա
նախագահ Ռ
նբարո է։ «Ս
ոգեւորականի
ւթյան մեջ չի 
արդեն դիմել

ուցիչներ։ 
դը շեշտել է,
ց կաթողիկո
ով, իրեն 
եւ եկեղեցակա

րամ Աթեշյանի

արքական փո
վել է հայ համ

կողմից, 
ակ է գրել Էր
լով Գերմանի
հայկական հա
շահերի համա

նել Գերմանիա

էլ իր հերթին 
մոթի ու զայր
ծ Աթեշյանի նա

ին ուրախա
ոց ցեղասպ

ումը 

ւներ այդ որոշ
ժամանակ եղ
իկայի ձայնի

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ոխանորդ արք
մայնքի կողմից

Բունդեսթագ
րդողանին՝ հա
իայի որոշումը
արցն ու հայեր
ար։ Նամակու
այի ընդունա

բաց նամակ է
ույթի զգացու
անի նամակը
յանի նամակ

այ ժողովրդ

 Արամ 
րցը. Նաիրա

ոխանորդ արք
ած նամակ
ջ պատմությա
ԱԺ–ում ԲՀ
ը։ 
ամ Աթեշյան

Ռեջեփ Թայիփ
ա պետական
ի կողմից, որ

եղել»,–ասել
լ են պոլսահա

, թե պետք
ոսը պետք
վերապահվա

ան ընդհանու
ին կարգալույ

ոխանորդ արք
մայնքի կողմից

Բունդեսթագ
րդողանին՝ հա
իայի որոշումը
արցն ու հայեր
ար։ Նամակու
այի ընդունա

բաց նամակ է
ույթի զգացու
ամակը։  

ացրել է 
պանության

շումը, քանի ո
ղել է Օսմանյա
ի» թուրքակա
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Ամսագի

ք. 
ց, 

գի 
այ 
ը՝ 

րի 
ւմ 

ած 

էր 
ւմ 
ը։ 
կի 
դի 

ա 

ք. 
կը 

ան 
Կ 

նի 
փ 
ն, 

րի 
է 

այ 

է 
է 

ած 
ւր 
յծ 

ք. 
ց, 

գի 
այ 
ը՝ 

րի 
ւմ 

ած 

էր 
ւմ 

ն 

որ 
ան 
ան 

ծառա
Դիար
 

Աբդու
Դեմիր
ցեղաս
ուշաց
ընդու
ընդու
Օսմա
ուրախ
Գուցե
ասել
տարե
Ցեղա
Ցեղա
էլ շեշտ
մի քա
շեշտե
մեղսա
որ Գե
Այդ ո
օրինա
 

Թո
ա

14:06,

Գերմա
ցեղաս
հայտա
հանրա
պատգ
Թուրք
դատա
կին
Բունդ
հրաժա
քաղա

2016 Ã.  էջ 15 

իր 

այության հետ
րբեքիրի հայեր

ւռահիմ Զորա
րջյան, Գերմ
սպանություն

ցած է համարե
ւնեցին, սակա
ւնեին, քանի

անյան Թուրքի
խացա, ամենա
ե հետագայու

է Արմեն Դ
եկանում է իմա

ասպանության
ասպանության

տել է, որ իր պ
անի օր ծառի
ել է, թե Բո
ակցության կե
երմանիան է
որոշումը շատ
ակ վերցնեն»,–

ուրքիայի մե
աջակցությ

, 06.06.2016 

անիայի
սպանություն
արարությամբ
ապետական»
գամավոր Սել
քական OdaT
ապարտել էր Բ
պատգամավո

դեսթագի բան
արվի գլո

աքականությու

տ զրույցում 
րից Արմեն Դե

ասլանը, ով ի
մանիայի խոր
նը ճանաչող
ել։ Արմեն Դե

այն ուշացել ե
 որ այդ հ
իան միասին 
աքիչը իրենք 
ւմ դա Թուրք
Դեմիրջյանը՝ 

ացել, որ հայ է
ն ժամանակ։ 
ն փրկվածների
պապի անունը

վրա թաքնվա
ունդեսթագի 
ետը գոհացուց
եղել Օսմանյ

տ տեղին էր 
–ասել է Հադի

եջլիսի հայ
յուն է հայտ

բանաձ

խորհրդարա
նը ճանաչող բ
բ է հանդես ե

» (CHP) կ
լինա Դողանը
TV կայքի փ
Բունդեսթագի
որ Սելինա 
նաձեւին, ասե
ուխը ավ
ւնից։ 

նման կարծ
եմիրջյանը։ 

իրեն ներկայա
րհրդարանի
ղ բանաձեւ
եմիրջյանը նշե
են։ «Դա պետ
հանցանքը Գ
են արել։ Բայ
առերեսվեցի

քիայի համար
հիշեցնելով,

է ու իր պապը

ից մեկի թոռ
ը Պետրոս է ե
ած մնալով։  Հ

բանաձեւում
ցիչ է։ «Ես միշ
յան Թուրքիա
ու մյուս երկ

ի Գյումուշը։ 

յ կին պատ
տնել Բունդ
ձեւին 

 
անի կողմ
բանաձեւի ընդ
եկել Թուրքիա
կուսակցությա

ը։ 
փոխանցմամբ՝
ի ընդունած ո
Դողանը, ա

ել է, թե Թու
վազի մեջ

ծիք է հայտ

 
ացնում է Արմ

կողմից Հայ
ւի ընդունու
ել է, թե լավ է, 
տք է ավելի վա
Գերմանիան

այց միեւնույնն
ն անցյալի հե

ր էլ լավ լինի»
, որ ինքը
հազիվ է փրկ

Հադի Գյումո
եղել, ով փրկվե
Հադի Գյումո
մ Գերմանիա
շտ էլ իմացել ե
այի հանցակից
կրները պետք

տգամավորը
դեսթագի 

մից Հայ
դունումից հետ
այի «Ժողովրդա
ան հայ կ

՝  թեեւ CHP
որոշումը, CHP
անդրադառնալ
ւրքիան պետք
 մտնցնե

նել 

մեն 
յոց 
ւմը 
որ 

աղ 
ու 

ն է՝ 
ետ։ 
»,–
20 

վել 

ոշն 
ել է 
ւշը 

այի 
եմ, 
ցը։ 
ք է 

ը 

յոց 
տո 
ա–

կին 

P–ն 
P–ի 
լով 
ք է 
ելու 



 

 

«Նման 
Իմ ըն
ժաման
միլիոնն
հազար
ենք, որ
սակայն
նախապ
Բունդե
մյուսնե
մեղսակ
Հայ կի
իրակա
մարդկ
 

Սփ
 

Պո
դոլա

02.06.2

Պոլսո 
Աթեշյա
Ստամբ
զրույցո
ձեռք է
մեղք 
տարած
Նշենք,
շրջանա
երկու տ
հազար
 

Բ

22:15, 1
Թուրքի
ժխտու
The Da
գրել է
մասնա
«Բունդ
բանաձ
կանչեց

տիպի կոտոր
նտանիքի երկ
նակ։ Դրան պ
ների հասնո

րների հազիվ է
ր Թուրքիայի 
ն ցավոք, 
պատրաստվե
եսթագի ըն
երից, քանի 
կցությունը։ 

ինը պատգամ
անացվածը նո

ության դեմ հ

փյուռք 
ոլսո հայոց 
արանոց բն

2016 

հայոց պատ
անը հաստատ
բուլի հայկա
ում արք․ Արա
է բերել 40 տա
է համարել 
ծելը։ 
 որ Պոլսո հ

առվում, որ Բ
տարի անց՝ վե
ր դոլարանոց բ

Հայերի պ
Բանգլադեշ

բերեց
12.06.2016 
իայի կողմից
ւմն անհեթեթ
aily Star պարբ
է ճարտարա

ավորապես, աս
դեսթագի կողմ
ձեւի ընդունո
ց իր դեսպանի

րածները մար
կու կողմից մ
ետք է պարզա

ող ժողովուր
է հասնում։ Մ
խորհրդարան
դեռեւս հա

ել»,–նշել է Սե
դունված ո

որ այնտեղ

մավորը  նշել 
ույնիսկ մեծ թ
անցանքն են ո

փոխպատ
նակարան 

տրիարքական
տել է, որ Ստամ
ական «Ակոս
ամ Աթեշյանը 
արվա իր հավ

իր հասցեին

հայ համայնքո
Բոդրում հանգ
երջին օրերին
բնակարան է 

պատմությ
շում. Նրան
ցին երկիր 

ց ցեղասպան
թ է: Այս մասի
բերականում հ

ապետ Ադնա
սվում է. 
մից Հայոց ցե
ումից հետո 
ին: 

դկության դեմ
մարդիկ են 
աբանում տրվ
րդը ներկայո

Մենք այդ հար
նում հանձնաժ

ամապատասխ
լինա Դողանը
րոշումը տա

ղ կա նաեւ 

է, որ 1915–ի
թվով թուրք պ
որակում։ 

րիարքը 50
է գնել Ստա

ն փոխանորդ
մբուլում բնակ
ս» շաբաթա
նշել է, թե ինք

վաքած աշխա
ն անհիմն բա

ում խոսակցո
գստավայրում
, արք․ Արամ 
գնել Ստամբո

յունը հեռա
նք հանրախ

եւ ոչ միայն

նությունների 
ին Բանգլադե
հրապարակվա

ան Մորշեդը

եղասպանությ
Անկարան Բ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

մ հանցանք են
կոտորվել այ

վի։ Այն օրերու
ում տասնյա

րցով պահանջե
ժողով կազմվի

խան հող չ
ը՝ շեշտելով, ո
արբերվում

Գերմանիայ

ին հայերի դե
պատմաբաննե

00 հազար 
ամբուլում

 
դ արք․ Արա
կարան է գնել
աթերթի հետ
քը բնակարան

ատավարձով ե
ամբասանքնե

ություններ էի
մ տուն գնելու

Աթեշյանը 50
ուլում։ 

ավոր 
խանութ 
ն 

պատմությա
եշի անգլալեզո
ած հոդվածու
: Հոդվածում

յունը ճանաչո
Բեռլինից հետ
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Ամսագի

ն։ 
յդ 
ւմ 

ակ 
ել 
ի, 
չի 
որ 

է 
յի 

եմ 
եր 

ամ 
։ 
տ 
նը 
եւ 
եր 

ին 
ւց 
00 

ան 
ու 
ւմ 
մ, 

ող 
տ 

Ծանո
նաեւ
մահա
Ռահմ
արհա
թվակ
ցեղաս
Չեմ ո
խոսքը
պատմ
բանգլ
իրադա
վրա: 
պատմ
Դաքք
Համբա
Եկեղե
կյանք
Բենգա
գործո
Խրթի
գործա
Հայեր
ամենո
եւ եվր
շփվել
Հայտն
Իհար
սկզբի
հավա
առեւտ
տեղա
հայտն
Մոնղո
լեզուն
հայեր
Տեքստ
բնակո
տեքստ
զարգա
Բացի
զբաղվ
սկզբի
վերջի
առեւտ
առքու
Նրան
Նիկոլ
Հայեր
ձիասա
փոխա
արեւմ

2016 Ã.  էջ 16 

իր 

ոթ պատմությ
Բանգլադեշու

ապատժից հետ
ման Նիզամի

ամարհական
կանին
սպանության
ուզում Թուրք
ը վերաբ
մությանը: Բա
լադեշցիների
արձություննե
Առավել հետ

մության հետ
քայի Տաճարն
արձման եկեղ
եցին համեստ
քի հարուստ
ալում նրանց
ունեությունից
ին իրադրությ
արար եւ միջ
րն ուր էլ գնա
ուր սովորել ե

վրոպացի մյու
լ անմիջապես
նի չէ, թե կ

րկե, որոշ պատ
ին նրանք ա
անականությա
տրային Ջուղ

ափոխել է Սպ
նի է դարձել ո

ղոլական կայ
ն պարսկերեն
րը դյուրությ
տիլի առեւտրո
ություն հա
տիլի առեւտ
ացնելով քաղա

ի տեքստիլից
վել նաեւ աղ

ից Բենգալում
ին բրիտանաց
տուրը, հայեր
ւվաճառքին՝ դ

նցից են Աղա
լաս Մարգար
րը Դաքքայ
այլին, որը մին
ադրամիջոցն
մտյան տիպի 

յուն է, այնպե
ւմ իր դեսպան
տո (ծայրահե
իի - խմբ.): 

վերաբերմո
Բանգլադեշ

հանդեպ: 
քիայի հոգեվե

բերում է 
այց հետաքրքի

համար
երն ազդում ն
տաքրքիր է ա
տքեր կան: Փո
ների փողոցու
ղեցու օրինակ
տ է, բայց ն

տ խճանկարն
 առեւտրակա

ց: 
ունը հայերին
նորդական ո

ացել են վաճա
են տեղի լեզու
ւս վաճառակա

ապրանք արտ
կոնկրետ երբ
տմաբաններ ե
արդեն ժամա
ամբ՝ Պարսկաս
ղա քաղաքից

պահանի արվա
որպես Նոր Ջո
յսրության պ
նն էր: Այդ պ
յամբ հարմա
ով զբաղվելու

աստատեցին 
տրի կենտրոն
աքի առեւտրա

եւ մետաքսի
ղի, ընկույզի 
մ թեյ էին տ
ցիներն իրենց
րը սկսեցին ո
դառնալով խո
ա Արաթուն 
Պողոսը: 
ի բնակիչնե
նչեւ XX դարի

էր: Բացի 
առաջին հանր

ս չէ՞: Թուրքի
նին՝ ռազմակա
եղական իսլա

Այս դեպք
ունք ցուցա
շում 

երլուծությամ
ցեղասպ

իր է, թե ինչպ
ր ընդհա
նրանց ազգայ
այն, որ Դաք
որձեմ այն նե
ւմ գտնվող հա

կով: 
նրա պատմու
ն է՝ կազմվ
ան, կրթական

ն ստիպել է դ
ունակությունն
առականությա

ւն (ի տարբերո
անների): Դա
տադրողների

բ են հայերը
ենթադրում են
անել են Բեն
ստանից, որտ

ց շուրջ 300 
արձաններ, որ
ուղա: 
պալատական
պատճառով Պ
արվեցին նոր
 հմտությամբ

Դաքքայում
ններից մեկո
ային կյանքը:
ի հումքից՝ հ
առեւտրով, 

տարածում: Եր
ց ձեռքը վերց
ուշադրություն
ոշոր եւ հարուս

Միքայելը, Ա

երին ծանոթ
ի սկիզբը քաղ

այդ, հայե
րախանութը բ

իան հետ կանչ
ան հանցագոր

ամիստ Մոտիո
քում Էրդողա
աբերեց 19
իրականացվա

մբ զբաղվել, ե
պանություննե

պես են հայերի
անուր ա

ային ինքնությա
քքայում հայե
երկայացնել հ
այկական Սու

ւթյունը հայե
ված Արեւելյա
ն, քաղաքակա

դիմակայել, նա
ներ ձեռք բեր
ամբ զբաղվել
ություն ասիա
 նրանց օգնե
հետ: 

ը Դաքքա եկ
ն, որ XVII դա
նգալ, ամենա

տեղ շահ Աբբա
հազար հայե
րը հետագայո

պաշտոնակա
Պարսկաստան
ր միջավայրի
 հայտնի հայե

մ՝ բարձրորա
ում, զգալիոր

հայերը սկսեց
իսկ XIX դա
րբ XVIII դա
րին կտորեղե

ն դարձնել հո
ստ հողատերե
Աղա Սարգիս

թացրին նա
ղաքի հիմնակա
երը քաղաքո
բացեցին: 

չեց 
րծի 
ուր 

անն 
971 
ած 

երբ 
երի 
 եւ 

այդ 
ան 

երի 
հին 
ւրբ 

երի 
ան 
ան 

աեւ 
րել: 
լու, 

ացի 
ել է 

կել: 
արի 
այն 

ասն 
երի 
ում 

ան 
նից 
ին: 
երը 
ակ 

րեն 

ցին 
արի 
արի 
ենի 
ողի 
եր: 
սը, 

աեւ 
ան 
ում 



 

 

Հայերի
1848 թ
մասնա
ամենա
քաղաք
Դաքքա
ազդեց
առեւտ
Հիմնա
Արման
որտեղ 
Դաքքա
եվրոպա
կյանքի
կառուց
գերեզմ
Եկեղեց
կինը 
եկեղեց
Դժվար
«մոռաց
 

դր

01.07.2

Չինաս
համար
հավաք
կառավ
Դրամա
ակտիվ
ուսանո
Չինաս
կազմա
գործու
բնակվո
հայապ
Հայաս
հատկա
պատմո
կատար
Հայկա
հետազ
գիտաժ
 

Ժ
հա

17:28, 3
Ժիտոմ
հայերի
ին բա

ի ազդեցությո
թվականին Ն

ավոր դպրոցն է
ահեղինակավո
քում: 
այի հայ համա
ություն է ուն

տրի վրա: 
ականում նր
նիտոլա թաղա
ղ նրանք ժամա
այի հայերի 
ական ոճով ա

ի կենտրոնը 
ցված 1781 
մանի ավերակ
ցու համար տ
մահացել է 

ցում: 
ր է չկարեկցե
ցված» ցեղաս

Չինաստա
րամահավա

2016 

ստանի Հայկա
ր դրամահավ
քված գում
վարության կո
ահավաքն ան
վորեն մասնա
ողներն ու համ
ստանի Հ
ակերպություն
ւնեություն է 
ող հայերին

պահպանությա
տանում 

ացումը, Չին
ության վերա
րվող ուսո
կան ուսանող

զոտողների ե
ժողովը եւ այլն

Ժիտոմիրո
այկական գ

նվի
30.06.2016 
միրում Ուկրա
ի միության մի

ացվել է  «Ուկ

ունը միայն ա
Նիկոլաս Պո
է հիմնում: Այ

որ կրթական

այնքը համեմ
նեցել տեղակ

անց բնակվ
ամասում՝ կոչվ
անակին ապրե

մեծ մասը 
առանձնատնե

Սուրբ Հա
թվականին,

կների վրա: 
տարածք է նվի

1764 թվակա

ել հայերին, հ
սպանությունն

անի Հայկա
աք է կազմա

համա

ական համայն
վաք է կազմա
մարը փոխ
ողմից հաստա
նցկացվել է 
ակցել են Չի
մայնքի անդա
Հայկական 
ն է, որը վե

ծավալում: Հ
ն միավորելը
անը նպաստե
սովորելու 

նաստանում 
բերյալ «Գյուլբ

ումնասիրությ
ղական միութ
եւ ուսանողն
ն: 

ում բացվել 
գրատպութ

իրված ցուց

աինական մշա
իջոցառումներ
կրաինայի հա

առեւտրով չի ս
ողոսը քաղա
ն մինչեւ հիմա
ն հաստատո

ատաբար մեծ
կան եւ տարա

վել են Հի
ված այն գաղ
ել են: 

բնակվել է 
երում: Համայն
ամբարձման 
, նախկին 

իրաբերել Աղա
անին եւ հո

հատկապես՝ 
ների լույսի ներ

ական համա
ակերպել Ա

ար 

 
նքը Արցախին
ակերպել, որի
խանցվել 

ատված հաշվեհ
առցանց եղա

ինաստանում 
ամները: 

համայնքն
երջին տարին
Հատկանշակա
ը, Հեռավոր
ելը, չինացի 

համար 
հայկական 

բենկյան» հիմ
ունները, Չ

թյան գործունե
ների ամենա

է Ուկրաին
թյան 400-ա
ցահանդես 

ակույթի տանը
րի շրջանակու
այկական ժա

ÈàôÚê # 2

Լույս 

սահմանակվե
աքում առաջի
ա համարվում
ությունը Հի

ծ չէ, բայց մե
ածաշրջանայի

ին Դաքքայ
ղութի անունով

Հին քաղաքի
նքի կրոնակա
տաճարն է
մատուռի ե

ա Մինասը, որ
ուղարկավորվե

նրանց եւ մե
րքո: 

այնքը 
Արցախի 

ն օժանդակելո
ի արդյունքու
է Արցախ
համարին: 
անակով, որի

սովորող հա

ն անկախ
ներին ակտի

ան են երկրու
ր Արեւելքու
ուսանողների

կրթաթոշակ
ներկայությա

մնադրամի հետ
Չինաստանու
եությունը, Հա

ամյա առցան

նայում 
ամյակին 

ը, Ուկրաինայ
ւմ հունիսի  30

առանգություն
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ել: 
ին 
 է 

ին 

եծ 
ին 

յի 
վ, 

ի՝ 
ան 

ր՝ 
եւ 

րի 
ել 

եր 

ու 
ւմ 

խի 

ին 
այ 

խ 
իվ 
ւմ 
ւմ 
ին 
կի 

ան 
տ 
ւմ 
այ 
նց 

յի 
0-
ն» 

ցուցա
գրատ

Ուկրա
հարցե
միջոց
Կազմ
խոսքե
Դավի
ցուցա
պատմ
ներառ
նյութե
հրաշա
Ցուցա
միութ
«Էրեբո
կոլեկտ
Բացվ
նաեւ
համա
Ցուցա
ծանոթ
Արդեն
գրատ
գրատ
Կոստ

 
Մի

Ջե
Թու

11:16,

Հայոց
փաշա

2016 Ã.  էջ 17 

իր 

ահանդեսը, որ
տպության 400

աինայի Հա
երով կոմիտ

ցառումների
մակերպությա
երը, հայտնու

իթ Դավթյա
ահանդեսը, ո
մության եւ
ռում, ինչպիս
երը, Սոֆիա
ագործ սրբապ
ահանդեսը կ
թյան պատմ
ունի» հայ հա
տիվի ջանքեր

ված ցուցահա
լեհական, 

այնքի ներկայա
ահանդեսը Ու
թության համ
ն հաղորդվել

տպության   40
տպության չոր
տանդնուպոլսի

իջազգա
եմալ փաշա
ւրքիայի կո

, 08.06.2016 

ց ցեղասպա
այի թոռը՝

րը նվիրված 
0-ամյակին: 

այերի միութ
տեի ղեկավ

մասնակից
ան նախագա
ւմ է AnalitikaU

անը մանրամ
որն Ուկրաին

մշակույթի ա
սիք են Լվովի

Կիեւսկայայի
պատկերներ:  
կազմակերպել
մամշակութայ

ամայնքի եւ Ու
րով:  
անդես են այց

բելառուսակա
ացուցիչներ, քա
ւկրաինայի մշ

մար մատչելի կ
է, որ այս տա
00 տարին է 
րրորդ կենտր
ից եւ Հռոմից հ

ային    
 

այի թոռը Էր
տորածներ

ազնի

անության կ
Հասան 

է Ուկրաինայ

թյան պատմ
վար Դավի
ցներին փ
ահ Վիլեն

UA.net-ը: 
մասնորեն ն
նայի հայերի
այնպիսի վկա

վի հայկական
ի գծանկարնե

լ է Ուկրաին
յին կոմիտե
ւկրաինական

ցելել Ժիտոմի
ան, չեխակա
աղաքի բնակի
շակույթի տա
կլինի մինչեւ հ

արի Ուկրաինա
լրանում: Լվո

րոնն է դարձ
հետո:  

  
րդողանին
րը․ մի քիչ ա
իվ 

կազմակերպիչ
Ջեմալն ի

այում հայկակա

 
մամշակութայ

իթ Դավթյա
փոխանցել

Շատվորյա

ներկայացրել
ի բազմադար
այություններ

ն տպագրատա
երը, հայկակա

նայում Հայե
եի, Ժիտոմի
մշակույթի տա

իրի հայ, ինչպ
ան, գնչուակա
իչներ:  

ան այցելուներ
հուլիսի 12-ը:
այում հայկակա
ով քաղաքը հ
ձել Վենետիկ

հիշեցրել է
ազնիվ եղի

 
չներից Ջեմ

իր հերթակա

ան 

յին 
անը 

է 
անի 

է 
րյա 

է 
ան 
ան 

երի 
իրի 
ան 

պես 
ան 

րին 

ան 
հայ 
ից, 

է 
իր, 

մալ 
ան 



 

 

հրապա
նախագ
ու Հայո
Թուրքա
Հասան
լինել, 
հայտա
Հասան
բանաձ
պատմո
ավելի վ
«Իսկ ո՞
հայերի
Դերսիմ
խոսքեր
Իսկ 19
կոտորա
կոտորա
կոտրա
էջերը»
 

Լեգ
ընտ

00:04, 1
 

Մուհա
մեկնած
վերադա
կապվա
Թուրքա
նախագ
ընտան
սակայն
Էրդողա
հանձնե
պատվի
ոք չի մ
Նշենք,
Մուհա
ընտան
բերված
սակայն
խնդրել
կառավ
մերժվե
մասնա

արակման մե
գահ Էրդողա
ոց ցեղասպան
ական T24․.co
ն Ջեմալը Էրդ

ազնիվ 
արարությունն
ն Ջեմալը, շ
ձեւից հետո
ությունն ու 
վաղ Էրդողան
՞վ էր 1915-ի հ

ին։ Իսկ ով է
մում 50 հազա
րը չեն։ 
955-ի սեպտե
ածները, 
ածները, Մ

ածները։ Սրա՞
»,-գրել է Հասա

գենդար բռ
տանիքը հր

12.06.2016 

ամեդ Ալիի թ
ծ սակայն առ
արձած նախ

ած նոր մանրա
ական Cum
գահը ԱՄՆ–

նիքին հանձնե
ն այդ նվեր
անը նվերնե
ելու համար 
ին ստեղծված
ոտեցել եւ Էրդ
 Թուրքիայի ն

ամեդ Ալիի թա
նիքը մերժել 
ծ սուրբ կտո
ն ընտանիքի 
լ էր, որ թա

վարիչը Ղուրա
ել է, ինչից վի

ակցելու վերադ

եջ անդրադա
անի զավեշտա
նության անհի
om-ում տեղա
դողանին խոր

եւ հիշե
ները։ 
եշտելով, որ 

ո հայտարա
անցյալը մաք

նի արած հայտ
հետ կապված
էր 2010-ին հ
ար անմեղ է կ

եմբերի 6-ի ո
Չորումի 

Մադըմաքի կ
՞նք են մեր մա

ան Ջեմալը։ 

նցքամարտ
րաժարվել է

նվերնե

 
թաղմանը մա
ռանց թաղմա

խագահ Ռեջեփ
ամասներ են հ

mhuriyet–ի փ
–ում ցանկա
ել Թուրքիայի
րները մնացե
երը ընտանի

գնացել է լե
ծ թանգարան
դողանը գլխիկ
նախագահը ց
աղման արա
էր:  Էրդողան

որի հատված
անդամները դ
ղմանը Թուր
ան կարդա, ս

իրավորված Է
դարձել էր Թո

արձել է վեր
ալի հայտարա
իմն ժխտումնե

ադրված հրապ
րհուրդ է տվել
լ նախկին

Էրդողանը 
արել է, թե

քրամաքուր ե
տարարությու
ծ ցավակցությ
հայտարարում
կոտորվել։ Մի

ու-7-ի հայերի
կոտրածները

կոտորածները
աքրամաքուր

տիկ Մուհա
է վերցնել Է
երը 

ասնակցելու 
անը մասնակց
փ Թայիփ Է

հայտնի դարձե
փոխանցմամբ՝
ացել է Մո
ից իր հետ բեր
ել են Էրդողա
իքի անդամ
լեգենդար բռ
ն, սակայն այն
կոր հեռացել է
ցանկացել էր 

արողությանը, 
նը ցանկացել

ծ դնել Ալիի 
դա էլ են մերժ

րքիայի կրոնա
սակայն այս 
րդողանը առա
ւրքիա։ 
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րջին շրջանու
արությունների

երին։ 
պարակման մե
լ մի քիչ ազնի
նում արա

Բունդեսթագ
ե Թուրքիայ
են, հիշեցրել
ւնները։ 

թյուն հայտնու
մ, թե 1938-ի
իթե՞ սրանք ք

ի ու հույներ
ը, Մարաշ
ը, Ռոբոսկի

պատմությա

ամեդ Ալիի 
Էրդողանի 

 

համար ԱՄՆ
ցելու Թուրքիա
Էրդողանի հետ
ել։ 
՝ Թուրքիայ
ւհամեդ Ալի
րած նվերները

ղանի ձեռքում
մներից մեկի
նցքամարտիկ

նտեղ նրան ոչ
է։ 
ելույթ ունենա
սակայն Ալի

լ է Քաբբայի
դագաղի վրա
ժել։ Էրդողան

ական գործեր
պահանջը եւ
անց թաղման
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ւմ 
ին 

եջ 
իվ 

ած 

գի 
յի 
է 

ւմ 
ին 
քո 

րի 
շի 
իի 

ան 

Ն 
ա 
տ 

յի 
իի 
ը, 
մ։ 
ին 
կի 
չ–

ալ 
իի 
ից 
ա, 
նը 
րի 
ւս 
նը 

Գ
տ

նո
12.06.

Ավստ
հավա
ինչպե
մասին
հրապ
հրապ
Օսմա
շրջան
Գերմա
էր. 
թուրք
ռասա
Առաջ
Թուրք
պաշտ
զինվո
Օսմա
դեսպա
դեմ օ
համոզ
օսման
կանխ
Չնայա
կառա
խուսա
դեկտե
Բետմ
Թուրք
անկա
Տեղա
Գերմա
ցեղաս
կայսր
Գերմա
պատա
հրեան
որ
պատգ
նախա
ցեղաս
հարբե
Պատա
պատմ

2016 Ã.  էջ 18 

իր 

Գալիպոլիո
տեղակայվ

ույնպես ող
.2016 

տրալիայի
անականությա
ես 1915 թվա
ն Indepen

պարակված
պարակախոս, 
անյան կայսրո
նում՝ 1915 թվ
անիայի դեսպ
«Օսմանյան

քական կայսր
ան»: 
ջին աշխար
քիայի դաշնա

տոնյաների հա
որականները, 

անյան կայսրո
անություն մշտ
օսմանցիների
զիչ եւ անհե
նյան կառա

խամտածված ք
ած դրան՝

ավարության
ափել քննա
եմբերին Գե

մանն-Հոլվեգը
քիային մեր կո

ախ այն հանգա
ափոխվենք 10

անիայի խորհ
սպանություն

րության մասն
անիան սո
ասխանատու
ների ցեղասպ

ժխտումն
գամավորներն

ագահ Էրդող
սպանության
երություններ
ասխանը կ
մության մեջ ն

ում եւ Մեր
ված ավստր
ղբերգությա

ղեկավա
ամբ, Թուրքիա
ականի, այլ ոչ

ndent Au
հոդվածում 
պատմաբան 

ությունում հա
վականի հուլ

պան Հանս ֆո
կառավարո

րությունից ա

րհամարտի 
ակիցն էր: Ե
ամար էր, այլ 

դիվանա
ությունում ամ
տապես զեկու

ի դաժանությ
երքելի տվյալ

ավարությունը 
քաղաքականո

այն ժա
պաշտոնա

ադատել դաշ
Գերմանիայի 

հայտարարե
ողմը պահել մ

ամանքից, հայ
00 տարի անց
հրդարանը պա
նը՝ ընդունե
նակի պատաս
ուր կերպով
ւ է դարի 
պանության հա

անթույլատ
ն ուշադրությ

ղանի սպառն
ճանաչումը 

րին: Իսկ ի՞ն
կարող է 
նրա դերը նույ

րձավոր Արե
րալական զ

ան վկաներ

արությունը, 
ային վերաբեր
չ այժմյան Գե
ustraila պ

գրել է
Վիգեն Բաբկ

այերի ոչնչացմ
լիսին, Կոնստ
ոն Վանգենհա
ությունը նպ

արմատախիլ ա

տարիներին
Եվ Վանգենհ
ոչ հանրությա

ագետները, 
մենուր էին ե
ւյցներ էին ուղ
յունների մաս
լներ կային ա

ռասայակա
ություն է սկսե
ամանակվա

ական դիրք
շնակցին: 19

կանցլեր Թ
եց. «Մեր միա
մինչեւ պատեր
յերը կզոհվեն,
ց: 2016 թվա
աշտոնապես

ելով նաեւ
սխանատվութ
վ գիտակց

մեծագույն՝
ամար, իսկ դա
տրելի է: 
յուն չդարձրե

նալիքներին ա
կվնասի եր

նչ կապ ունի
զարմանալի
յնպես մեծ է:

եւելքում 
զորքերը 

րը դարձան

 
ամենա

րվում է այնպե
երմանիան: Ա

պարբերականո
ավստրալահ

ենյանը: 
ման ամենաթ

տանդնուպոլսո
այմը հաղորդո
պատակ ու
անել հայկակա

Գերմանիա
հայմի զեկույ
ան: Գերմանա

ինժեներնե
եւ Գերմանիա
ղարկում հայե
սին: Դրանցո
այն մասին, 

ան բնաջնջմա
ել: 

գերմանակա
քորոշումն
915 թվակա
Թեոբալդ ֆ

ակ նպատակն
րազմի ավարտ
, թե՝ ոչ»: 

ականի հունիս
ճանաչեց Հայ

Գերմանակա
թյունը: 
ցում է, 
ն՝ եվրոպակա
ա նշանակում

Գերմանա
եցին Թուրքիա
այն մասին, 
րկու երկրնե

ի Ավստրալիա
թվալ, բա

այն 
ես, 
Այս 
ում 
հայ 

թեժ 
ում 
ում 
ւնի 
ան 

ան 
յցը 

ացի 
երն 
այի 
երի 
ում 
որ 

ան 

ան 
էր՝ 

անի 
ֆոն 
ն է՝ 
տը՝ 

սին 
յոց 
ան 

որ 
ան 

մ է, 
ացի 
այի 
որ 

երի 
ան: 
այց 



 

 

Գալիպ
ավստր
դարձա
թարգմ
Թուրքի
տներու
նրանք 
Պաղես
մոտեն
փախստ
փրկում
Պատե
մասնա
մարդա
բժիշկն
Խորհր
օգնելու
Ավստր
ուղարկ
երկրի 
կարողա
երեխա
Ավստր
Լիգայո
վերցրե
Ավստր
ականն
Նրանց
վերապ
Ավստր
ընտան
լույս 
պատեր
Չնայա
կապեր
թվակա
դիրքոր
ղեկավա
ճանաչ
Թուրքի
ամրապ
պատմո
համագ
Ըստ էո
դիրքոր
 
Իսրա
կանց
16:37, 2
Իսրայե
Բունդե
բանաձ
թեմայո
Institute
պատմա
Նրա 
ցեղասպ
քննարկ
վախեն

պոլիում եւ 
րալական զո
ան: Այնտեղ 
մանիչ էին ա
իայում տեղ
ւմ եւ եկեղեց
տեսնում էին

ստինում, որտ
ում էր թուրքա
տականներին
մ էին նաեւ Պա

երազմի ժամա
ակցում էին
ասիրական լ
ներ, հոգեւոր
րդային Հայաս
ւ: 

րալիան պար
կում Մերձավ

կառավար
ացան նույնիս

այի համար եւ 
րալացի կին ա
ում եւ փորձու
ել էին Թուրքի
րալիայի դերն
ներից հայեր
ցից շատե
պրածների երե
րալիայում տ
նիքների պատ

տեսած «Հա
րազմը» գրքու

ած հայերի ող
րին՝ երկրի 
անին հնչե
րոշումը. ա
արությունը 
ում»: «Ավստ
իայի հետ 
պնդվել են
ությամբ, ե

գործակցությա
ության, Հայո
րոշումը հիշեց

այելի Կնեսե
ցկացնի Հա
29.06.2016 
ելի Կնեսետ
եսթագի կողմ
ձեւի ընդունու
ով քննարկու
e-ին տված հա
աբան Յաիր Ա
խոսքով, Իս

պանության 
կումներից եւ
նալով փչացն

Մերձավոր 
րքերը նույնպ
հայերն ավստ

աշխատում: 
ղակայում էի
ցիներում: Եր
, թե ինչ է կատ

տեղ ավստրալա
ական սահմա
ն: Դանստերֆ
արսկաստանի

անակ եւ դրան
 հայերի 
լայնածավալ 
րականներ 

ստան, Հունաս

րենով եւ այ
վոր Արեւելք:

րության կո
սկ Լիբանանո
8 տարի պահե

ակտիվիստներ
ւմ փրկել կան
այի մահմեդա
ն այսքանով 
րը սկսեցին 
երը Հայո
եխաներն ու 
տասնյակ հ
տմությունները
այաստանը, 
ւմ: 
ղբերգության 
ԱԳ նախար

եցրեց պետ
այդ իրադ

«որպես 
տրալիան մեծ 

իր հարա
ն Գալիպոլ
եւ G20-ի 
ամբ»,- ընդգծե
ոց ցեղասպան
ցնում է 1915 թ

ետը հուլիս
այոց ցեղաս

տը հուլիս
մից Հայոց ցե
ւմից մեկ ամի
ւմներ կանցկ
արցազրույցու
Աուրոնը: 
սրայելը ձեռ

հարցո
ւ ազատ քվե
նել Իսրայելի

Արեւելքում 
պես ողբերգ
տրալացիների
Ավստրալակա
ն հայերի կ
րկրի խորքեր
տարվում հայե
ացիների թեթ

անին, նրանք փ
ֆորսի զորամ
ի հյուսիսում: 
նից հետո ավս

օգնության 
արշավին: 

էին մեկնու
ստան եւ այլ ե

այլ օգնությամ
Դա ֆինան

ողմից: Ավս
ում մանկատո
ել այն: 
րն աշխատու
անց եւ երեխա

ական ընտանի
չսահմանափ
Ավստրալիա

ոց ցեղա
թոռներն էին

հազարավոր 
ը ներկայացվ

Ավստրալիա

հետ Ավստր
րար Ջուլի 
տության 
դարձությունն

«ցեղասպանո
նշանակությ

աբերություննե
լիում մեր 

շրջանակո
եց նախարարը
նության հարց
թվականի Գեր

սի 5-ին քնն
սպանությա

ի 5-ին՝ 
եղասպանությ
իս անց, Ցեղա
կացնի: Այս 
ւմ հայտարար

ռնպահ է մ
ով հր
եարկության 

ի եւ ԱՄՆ-ի 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

տեղակայվա
գության վկա
ի հետ որպե
ան գերիների
կողմից լքվա
րն աքսորվելի
երի հետ: 

թեւ հեծելազոր
փրկում էին հա
մասերը նրան

ստրալացիներ
միջազգայի

Բուժքույրեր
ւմ Լիբանան

երկրներ՝ նրան

մբ նավեր է
նսավորվում է
ստրալացիներ
ուն բացել 170

ւմ էին Ազգեր
աներին, որոն
իքները: 
փակվեց: 1960
ա ներգաղթե
ասպանություն

: Հիմա նրան
են: Նրան

վել են վերջեր
ան եւ Մե

րալիայի սերտ
Բիշոփը 201
պաշտոնակա

ները երկր
ություն» չ

թյուն է տալի
երին: Դրան

ընդհանու
ում այժմյա
ը: 

ցում մեր երկր
րմանիան»: 

նարկումնե
ան թեմայով

գերմանակա
ունը ճանաչո
ասպանությա

մասինZorya
րել է իսրայելց

մնացել Հայո
րապարակայի
անցկացումի

առանցքայի
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Պատմ
կարծի
եզակի
ցեղաս
հետեւ
փոխա
մասին
Ըստ
«ցեղա
գնացե
հարգե
Խոջա
մահվա
Պատմ
անցկա
«Հիմա
դիվան
հաղոր
հարա
պատմ
Թուրք
կողմի
Հարկա
ցեղաս
հանդե
դա ա
է»,- ա
 

Մշ
ԱՐ

Գրակ
արտա
գրվու
տառե
արտա
նայէվ
կարդա
 
Ահա ժ
 
Ա ա Բ
Ժ ժ Ի
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իր 

ակից Թո
աբերություննե

մաբանը համ
իքին: «Ես չեմ
ի չէ, եւ ան
սպանության
ւանքով առ

անակում կատ
ն հիշողությա
նրա, եթե ամ

ասպանություն
ել՝ ոչ միայն ժ
ելով ղարաբ

ալուում ադրբ
ան հիշատակ
մաբանը Կնե
ացնել Հայոց

ա, երբ Իսրա
նագիտական
րդագրություն

աբերություննե
մական անվի
քիայի դիրք
ից դրանց
ավոր է նաե
սպանության
եպ բարեկամա

ավելի շատ Իս
ամփոփել է Յա

շակութ
ՐԵՎԵԼԱՀ

կան արեւելա
ահայտվում ե
ւմ է օ եւ ո տա
երով (էջ, մե
ահայտվում է
վ), որոշ դեպ
ացվում է բար

ժամանակակի

Բ բ Գ գ Դ դ
Ի ի Լ լ  Խ խ

ուրքիայի 
երը: 

մաձայն չէ Հոլո
 կարող դա ը

նհրաժեշտ է 
մեկ օրինակ:
ռաջացած 
տարի այլ մա

ան հարցում»,- 
մերիկյան նա
ն» բառից, ապ
ժխտելով Հայո
բաղյան հա
բեջանցիների 

կը: 
եսետին կոչ է 
 ցեղասպանո

այելն ու Թո
կապերը, Կ

ն ուղարկի ա
երը չեն կ
ճելի փաստեր
քորոշմանը, 

մասնակցութ
եւ ընդգծել, ո

ճանաչումը
ական կամ թշ
սրայելի բարո

աիր Աուրոնը: 

թային 
 

ԱՅԵՐԵՆ
ՀԱՄԱԿԱ

 
ահայերենն 
ն 39 տառով:

առերով (որինա
եջ), իսկ եւ 
երեք հնչյունո

պքերում` եր
րէվ): 

ից արեւելահա

դ  Ե ե  Զ զ  Է
խ Ծ ծ  Կ կ  Հ

կառավարո

ոքոստի եզակ
ընդունել, քան

այն ուսումն
 Իսրայելը՝ որ
պետություն

արդկանց ցե
ասել է Աուրո

ախագահները
պա Իսրայելն
ոց ցեղասպան

ակամարտությ
փոքր խմբի

արել ազատ
ության ճանա

ուրքիան վեր
Կնեսետը պե

այն մասին, որ
կարող պատ
րն ընդունելու

հատկապես
թյունը ճանա
որ Իսրայելի

ը չի առնչվո
շնամական վե

ոյական պարտ

ՆԻ ՀՆՉՅՈ
ԱՐԳԸ 

ունի 36 հ
: Բանն այն է
ակ` օր, նոր), է
 տառով որ

ով` յէվ (նաեւ
րկու հնչյուն`

այերենի այբու

Է է  Ը ը  Թ
Հ հ  Ձ ձ  Ղ

ության հե

 
կիության մաս
նի որ Հոլոքոստ
նասիրել որպ
րպես Հոլոքոստ
, չպետք
ղասպանությա

ոնը: 
խուսափում

ն ավելի առաջ
նությունը, այ
ան ժամանա
ի ողբերգակա

քվեարկությո
աչման հարցո

րականգնում
ետք է հստա
ր Իսրայելի հե
տանդ դառն
ւց հրաժարվել

Գերմանիա
աչելուց հետ

կողմից Հայ
ում Թուրքիա
երաբերմունքի
տականությու

ՈՒՆԱԿԱՆ

հնչյուն, որո
է, որ օ հնչյու
է հնչյունը` է ե
րոշ դեպքերո
- կարդացվու
 էվ (բարեւ

ւբենը` 

Թ թ 

Ղ ղ 

ետ 

սին 
տը 

պես 
տի 

է 
ան 

են 
ջ է 
լեւ 
ակ 
ան 

ուն 
ով: 
են 

ակ 
ետ 
նալ 
լու՝ 
այի 
տո: 
յոց 

այի 
ին, 
ւնն 

Ն 

ոնք 
ւնը 

եւ ե 
ում 
մ է 

- 



 

 

Ճ ճ  Մ
Ռ ռ  Ս
- եւ  Օ
Այն ձա
եւ որո
արգելք
Հայերե
Արեւել
արտաբ
Մնացա
աղմուկ
խոռոչո
բաղաձ
խ, ծ, կ
Ըստ ձ
լինում 
Ձայնոր
ձայնից
աղմուկ
Արեւմտ
հաճախ
է տալի
հստակ
 
Ձայնից
մեջ ա
բաղաձ
վ: 
 
Խուլ ե
Արեւել
Սրանց
միանա
(=տ+հ)
Այսպիս
հետեւյ
 
ձայնեղ
խուլ  
շնչեղ խ
ձայնոր
 
Քնի որ
խուլեր
գ, դ, ձ
պատ` 
բաղաձ
արեւել
Առաջա
Կարող
Բառար
կարգով
Դա կա
նախ ա
տառով
հաջորդ
այսպես

Մ մ  Յ յ  Ն ն  

Ս ս  Վ վ  Տ տ 

Օ օ  Ֆ ֆ  
այնավորները, 
ոնց արտաբե
քներ չեն ստ
ենի ձայնավո
լահայերենում
բերության 
ած հնչյուննե
կից եւ որոն
ում ստեղծվո
ձայններ: Հայե
կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ
ձայնի եւ աղ

են երեք 
րդ են կոչվում
ց եւ աղմուկի
կին: Հայերեն
տահայերենու
խ հստակ չի լի
իս, մինչեւդեռ
կ է: 

ց եւ աղմուկի
աղմուկն է 
ձայններ: Հայե

են կոչվում միա
լահայերենի խ
ցից պ, կ, տ,
ալով` կազմում
), ց 
սով, արեւելա
յալ պատկերն

ղ  բ գ դ ձ ջ ժ
պ կ տ ծ ճ

խուլ փ ք թ ց չ 
րդ  լ մ յ ն ր ռ 

ր գրական ա
րը վերացել են
ձ, ջ ձայնեղնե

բադ եւ 
ձայնական հա
լահայերենի, 
ադրանք: Անգ
ղություն մ
րաններում բ
վ, որպեսզի հ

ատարվում է հ
առաջին տառ
վ սկսվող բառ
դականությամ
ս շարունակ:  

Շ շ  Ո ո  Չ 

 Ր ր  Ց ց  ՈՒ
   

որոնք բացառ
երության ժա
տեղծվում, կ
որներն են` ա
մ եւ երե

մեջ տա
երը, որոնք 
նց արտաբերո
ւմ են որոշա

երենի բաղաձա
մ, յ, ն, շ, չ, պ,
ղմուկի հարաբ

տեսակի` ձա
մ այն բաղաձա
ից եւ որոնց 
նի ձայնորդն
ւմ ր-ռ բաղ
ինում եւ ուղղա
ռ արեւելահա

ից կազմված 
գերակշռող

երենի ձայնեղ

այն աղմուկից
խուլերն են` պ
, ծ, ճ բաղա
մ են շնչեղ խո

(=ս+հ
ահայերենի բա

 է ներկայացն

ժ զ ղ վ 

ճ շ ս խ ֆ հ 

րեւմտահայեր
` համապատա

երի (գրում են
այլն), ա

ամակարգը եր
որը եռաշար

գիր անել ար
մշակե'լ` բա
բառերը դասա
հեշտությամբ 
հետեւյալ ձեւո
ռերի հերթեկա
երը դասակա
մբ, այնուհետ

չ  Պ պ  Ջ ջ
Ւ ու  Փ փ  Ք 

  
ռապես ձայնի

ամանակ բերա
կոչվում են 
ա, է (ե), ը, 
եւմտահայերե
արբերություն
կազմված ե

ության ժամա
ակի արգելքնե

այններն են` բ
, ջ, ռ, ս, վ, տ
բերության, բ

այնորդ, ձայն
այնները, որոն
մեջ ձայնը գե

ներն են` լ, յ
ղաձայների տ
ագրական սխ

այերենում հա

այն բաղաձա
ղը, կոչվում 
ղներն են` բ, գ,

ց կազմված բա
պ, կ, տ, ծ, ճ,
աձայնները հ 
ուլեր` փ (=պ+
հ), չ 
աղաձայնակա
նում` 

րենում պ, կ, 
ասխանաբար
նք կոթող, կա
ապա արեւ
րկշարք է, ի տ
րք է եւ ավ
րեւելահայերե
առարաններից
ավորվում են
գտնենք անհր

ով. բառերը խմ
անուչյամբ, ապ
րգվում են երկ
տեւ` երրորդ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ջ 

ք 

ից են կազմվա
անի խոռոչու
ձայնավորներ
ի, ու, օ (ո

նում սրան
ններ չկան
են ձայնից ո
անակ բերան
եր, կոչվում ե
բ, գ, դ, զ, թ, ժ, 

տ, ր, ց, փ, ք, ֆ
բաղաձայններ
նեղ եւ խու
նք կազմված ե
երազանցում
յ, մ, ն, ր, ռ

տարբերակում
խալների տեղի
ակադրություն

այնները, որոն
են ձայնե

, դ, ձ, ջ, զ, ժ, ղ

աղաձայնները
 ս, շ, խ, ֆ, հ
հնչյունի հետ

+հ), ք (=կ+հ), 
(=ճ+հ

ն համակարգ

տ, ծ, ճ պար
վերածվելով բ

արդում` գոթող
ւմտահայերեն
տարբերությու
վելի հարուստ
նի այբուբենը
ց օգտվելո
ն այբբենակա
րաժեշտ բառը
մբավորվում ե
պա` միեւնույ
կրորդ տառեր
դ, չորորդ ե
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Ամսագի

ած 
ւմ 
ր: 

ո): 
նց 
ն: 
ու 
նի 
են 

լ, 
ֆ: 
րը 
ւլ: 
են 

է 
ռ: 
մը 
իք 
նը 

նց 
եղ 
ղ, 

ը: 
հ: 
տ 
թ 

հ): 
գը 

րզ 
բ, 
ղ, 

նի 
ւն 
տ: 
ը: 

ու: 
ան 
ը: 
են 
յն 

րի 
եւ 

 

 

Աբադա
համագ
հանգս
թանգա
յուշակ
ներկա

Հնդիկ 
Ռէքս Կ
ժապա
հոգի կ
վառւե
Իշխան
դէպքե
ժողովո
 
Թաջ 
թւակա

2016 Ã.  էջ 20 

իր 

Աբա

Միհ

անի Թանգարա
գործակցութեա

ստարանի մո
արանը 22.5 մ
կոթողներ Հին 

այացնող կուռքե

Վաճա- ռական
Կինոն 28 Մորդ

աւէնի ցուցադրո
կինոյի մասնակ

եց ամեն ինչ  և ա
նութեան կարգ

երը  փորձեց վ
վուրդը դէպքերը

կինոն 1178 
անին:Կարմիր գ

ադան (

հրդատ   Մարտի

Աբադանի թա
 

անը Ալի Հանի
ամբ, օրինակ
ոդէլին, հիմն
մէթր բարձրու
Շուշիից, Մաս

եր, արձաններ և

նի միջոցով:  
դադ 1357 թւակ
ութեան ժամին
կցողներ  այրւե
այս աղէտը  ըն
գադրութեամբ:
վերագրել, Մար
ը  վերագրեցին 

հոգի տարող
գոյնի աղիւսերը

(Մաս 2 և վե

 
իրոսեան Գլէնդէ

անգարանը 

իբալը, Նաֆտա
կելով Դանի

նւեց կոնաձև
ւթեամբ , որու
սնավի և Ղաջա
և տարբեր գործ

 
Աբադան
աւել ք

ամենառա
միջին ա
հիմնւել է
Կինոն  
700 հոգ
հիմնւել 
պատերա

կանին ժամը 21
ն, հրդէհի ճարա
եցին, ներկանե

նկալւեց որ կատ
: Փահլավի իշ
րքիստ Իսլամե
իշխանութեան

ղութեամբ,  
ը  ներմուծւել է 

երջ) 

էլ 

ային ընկերութե
իել Մարգար
և «Մախրութ
ւմ տեղադրւեց

ար դարաշրջան
ծիքներ: 

նի Ռէքս սինեմ
քան 80 տա

անցեա
աջիներիցն 
արևլքում,  
է 1930 թւական
3 հարկի վրա

գի տարողութե
է երկրո

ազմից յետոյ 

1.45«Եղջերունե
ակ դարձաւ և  6
երի  հետ միաս
տարւել է Փահլա
խանութիւնը ա

եաներին, մինչդ
նը: 

հիմնւել է 19
Անգլիաից և  չո

եան 
րէի 
թի» 
ցին   
նից 

ման  
արի 

ալով 
էր 
որ 

նին: 
այ է  
եմբ  
որդ 

մի 

եր»  
677 
սին  
աւի  
այս 
դեր 

946 
որս 



 

 

կողմից 
թագի:  
 
Իրանի 
տիրում
Աբադա
շրջան ե
վրայ էր
տիրապ
անընդո
Անգլիա
ամենայ
ակումբ
իրանցի
անց հ
բարձրա
օգտւել 
աշխատ
կամ էլ 
ապրուս
Ի վերջո
այնպէս
համար 
Բրէյմ կ
երկրորդ
վրաներ
Հանրակ
դասի  
հանրակ
միւս դա
պատկա
աշխատ
 Կամաց
իրաւուն
աշխատ
բար  
գործաւ
համաձա
ներին: 
Կնքւեց 
որ 1328
նաֆտա
միացու
ճշտումն
Անգլիա
Իրանի 
վաւերա
տնտեսա
հարստո
Ուստի 
հովանա
Գոլշայե
չեղեալ 

շրջահայացք 

նաֆտային 
մ էր դասակա
անի քաղաքի հ
երբ բնակարան
ր որը ներկայա

պետական նկա
ունելի էր: յա

ացի պաշտոնե
յարմար  հա
,  երթևեկութե

ին զուրկ էր այդ
հետևաբար, ս
աստիճան իրան

նման հնար
տողները  զրկւա

խսիրից պատ
ստի տարրակա
ոյ գործաւորութ
ս որ  որոշեցին  

էլ տարբեր շա
կառավարիչներ
դ կարգի գործո

րում: 
կառքերն էլ դա

իրանցի աշխ
կառքեր,  մի հս
ասի գործողնե

անող հանրա- 
տանքի գնում: 
ց կամաց գո
նքներին, գոր

տանքը, հանրակ
Պաշտօնեանե

ւորների  ներկ
այնութեան գա

Գաս-Գոլշայեա
8 «1950» թւակ

ային ընկերութե
ւմ 1311« 1933»
ներ կատարւի ի

այի կողմից էլ  եր
  նաֆտայ

ացման հաստա
ական ժողովր
ութեան ազատ

ժողովու
աւորութեամբ 
եան պայմանա

համարեցին, 

է, դիմացից ն

կազմակերպու
արգային նւաս
հիմնադրումը ո
նները դասակա
աեացնում էր 
տառում որի ն

ատկապէս սկ
եաներին անխ
արմարութիւներ
եան  հնարաւոր
դ բոլոր հանգա
ստիպւած եղա
նցի  աշխատող
րաւորութիւննե
ած էին և դեռ 
տրաստւած ա

ան հնարաւորութ
թեան  կողմից բ
հաշւի առնել նր

արջաններում բ
ի և առաջին դ
ողներին , իսկ 

ասակարգային 
խատող- ներ 
կիչ էլ առաջին 

երի մուտքը: Ե
կառքը, իսկ 

ործաւորութիւնը
րծդուլ յայտա-
կարգերը   մնա
երը   մնաց
կայացոյների 

ալ  որպիսի վեր

ան պայմանագ
կանին Իրանի 
եան ներկայաց
» թւականի պա
իրանին վճարե
րաշխաորւում է

ային արդիւնա
ատումը, դարձա
րդական պայք
ումը օտար երկ
ւմ ազգա

և աջակցո
ագիրը 26 Էսֆա

և Քարիւղի Ա

այես առիւծի 

ւթեան բոլոր 
ստացուցիչ  
որպէս երեք տ

արգի պաշտօնի
ազգ պաշտօն 

նմաօրինակը մ
զբնական տա

խտիր տրւում 
ր, բնակարան
րութիւները ևա
ամանքներից:  
ան տեղի տ
ղները էլ մասա
երից, իսկ  

ապրում էին  
նյարմար տնա
թիւներից: 
բողոքներ և պա
րանց պահանջ
նակարաններ պ

դասի գործողնե
երրորդ դասը 

էին, Անգլիացի
 ունէին շատ

նստարանին նս
Երկրորդ դասն

երրորդ դաս

ը որոշեց տէ
- րարեցին, 

ացին առանց վա
ին տանը: Ս
հետ   ժողո
րահաս լինեն ն

իր կամ «կցորդ
կառաւորութե

ցուցչի միջև  ը
այմանագրին, 
լիք գումարի  վ
էր: 

աբերութեան  
աւ Իրանի  քա
քարի միջոց 

կրացիներից: 
այնականները 
ութեամբ քնն
անդ 1329 ին 
Ազգայնացման 
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է նման վերևի

շրջանակներու
 հանգամանք

տարբեր անջա
ի և ազգի հիմա

հանրութիւն 
մեր համայնքու
արիններին եր

է ապրուստ
ն, հիւանդանո
այլն իսկ տեղաց

Շատ Տարիննե
տալ  և որո
ամբ կարողացա

Իրանցի միւ
վրանների տա

ակներում, զուր

ահանջներ եղա
ներիը  և  նրան
պատրաստեցի
երին, Բավարդ
դեռ ապրում է

իներ և առաջի
տ յարմարաւե
ստած, արգիլելո
ն էլ ունէր իրե
սը քայլելով է

էր կանգնել ի
 դադարեցրի

արորդի: հետևա
Ստիպւած եղա

վներ գումարե
նրանց պահան

դ պայմանագիր
եան և Անգլիայ
նդունւեց որպէ
 որում որոշւե

վերաբերեալ, որ

ազգայնացմա
աղաքական նա

 և ազգայի

Մոսադէղ
նարկելով Գա

 այդ պայման
նոր օրէնք 9-
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ից 

ւմ 
ք: 
տ 

ան 
և 

ւմ 
րբ  

տի 
ոց, 
ցի 
եր 
ոշ 

ան  
ւս 

ակ 
րկ 

ան, 
նց 

ին, 
դա 
էր 

ին 
տ 
ու 
են 
էր 

իր 
ին 
ա-
ան  
ել,  
ջ- 

ր» 
յի 
էս 
եց 
րև 

ան 
աև  
ին 

ղի 
աս 
նը 
-ը 

յոդւած
այդ օր
յատար
նովրու
 
 
 Ֆարւա
յայտա
գործա
ֆլամա
երկու
իշխան
ժաման
Թէհրա
Խուզէ
կարգա
իշխան
որի հե
խաղա
Աբադա
հետևա
 
Գանդի
տարի 
հնարա
գիտակ
 Մոսա
կազմա
ասաց,
դէմ են
գործ ո
     

         Մ
Անգլիա

2016 Ã.  էջ 21 

իր 

ծով պարլամեն
րէնքը  արժան
րարւեց  քարի
ւզի նախօրեակ

ւարդին 8 1
արաեց թէ իրե
ադուլ եղած
անքու և Այլօգո

նաւերը Պար
նութեան ծովա
նակահատւածո

անում  պաշտ
էստանի  Անգ
ադրւել: Ֆար
նութեան զօրքե
ետևանքով երե

աղւեց բայց 2
անի գործաւո
անքով քանի ան

ին մի խօսք ո
իմ կամքին 

աւոր լինի Անգ
կցական և պար

ադէղն ,  անգիա
ակերպութիւն  
, մենք ոչ անգլի
նք,  այլ միայն և
ունենք:       

Մոսադէղի 
այի   դատարա

նդում վաւերաց
նացաւ արքայի
իւղի ազգայնա
կին: 

1330 «1931» 
ենց երկրի արդ

շրջանակում 
ուս ռազմանավ
րսից ծոցում 

ային  զորքերի
ում  Անգլի
տոնապէս Հոս
գլիացիների ապ
րւարդին  ի
երը Աբադանի մ
եք հոգի վնասւե
23 ֆաւարդին
որ- ները  յ
նմեղ գործաւոր

ունի որ ոսկեայ
հակառակ, ա

գլիացիների հետ
րզ արդար հուն
ական ըկերութե
բայց հետևելով

իաի կառավարո
և միայն մեր  ը

 

հանդիպւմը 
անը : 

ցրին: Էսֆանդ 
ի ստորագրութ

ացման օր, որը

Անգլիայի կ
դիւնաբերակա

ապահուելու
վերը ուղարկւեն

ներկայացնում
ի  հիմնարկի
իայի Հիւպատ
սէյն Ալահից
պահովութեան
ինին Անգիայ
մարդկանց վրա

եցին: Ժամանա
նին Բանդար
եղաշջում  կ

րներ վիրաորւեց

յ տառերով պի
անձիս հետ պ
տ յարաբերութ
նով  ընդանայ»:
եան  ընկալում
վ Գանդիի օրին
ութեան ոչ էլ Ան
ընկերութեան յա

Աբադանի 

29ին   Սէնաո
թեան և  այդ օ
ը համընկնում 

կառաւարութի
ն  հիմնարկնե

 նպատակ
ն   Աբադան: ա
մ են  Անգլիա

մի մասը:  Ա
տոս Սհըփըր
հետաքրքւեց

ն առթիւ ինչ
այի զինւորակ
այ կրակ բացեց

ակաւոր դրութի
Մաշուրի Նա

կատարեցին ո
ցին: 

իտի գրւի «Ես 
պայքարել եմ 
թիւնս  գիտակա

 
մ էր որպէս լրտ
նակին այնպէս
նգլիայի ժողովր
աջողութեան հ

համայնք

ում  
օրը 

էր 

ւնը  
երը  
կով   
այս 
այի 
Այս 
րդը 

թէ 
 է 

կան 
ին, 
ւնը 
աև 
որի 

30 
որ 

ան,  

տես 
որ 

րդի  
հետ 

 

 
քին:             



 

 

Ասում 
Անգլիա
Մոսադէ
ներկայա
ներկայա
Դոքտոր
տեղն է
չդարձնե
Մոսադէ
կենայ, 
դարձնո
Մոսադէ
կամաց 
խօսքի է
Անգլիա
տեղը գր
նշանակ
վրան է
այդտեղ
և հանդ
Այս հնա
մթնոլոր
վերջնա
բայց ի
Ֆաթեմ
երբէք չի
Հրատա
արձանա
 

 Մոսադ
Մոսադէ
ընթացք

են երբ  որոշւ
ա- Իրան  քարի

էղը իրեն հետ
անալով  դա
ացուցչին  որոշ
րին յայտնում ե
է և ձեր տեղը
ելով  անշարժ մ
էղի դիմաց կա
բայց ծերուկը

ում: Ժողովն սկս
էղին, թէ դուք

կամաց խնդի
է գալիս, թէ կա

աի ,  ոչ շատ լաւ
րաւեցի որ ներկ
կում: Տարիներ
է խփել և  կա
ղ չէ : Պարսկաս
դարտ  վեր    կե
արքը  և արտա
րդը ուղակի 

ականապէս յաղթ
իրականութիւնը
մին Դոկտոր Մ
ի անդրադարձե

արակւած պատ
ագրւել: 

Անգլիայ

դէղի  յուշերում 
էղը իւրայատո

քին սուտ չէր 

ւած էր Լահէի
իւղի ազգայնմա

տ մասնակցող 
ատարան, գնո
շւած նստարան
են,  որ այդ տեղ
ը այդտեղ չէ, 

մնում է տեղում
անգնելով  սպա
ը  գլուխը կա
սւում է և կազմ

ք Անգլիաի ներ
իրը բարդանու

արծում էք չգիտե
ւ էլ  գիտեմ:  Բա
կաները հասկա

ր է որ Անգլիայ
ամաց կամաց մ
ստանը մեր պա
ենալով գնում  
ակարգ պահւա
իրեն ազդեցո

թական եղաւ: 
ը տարբեր պ

Մօսադէղի  բա
ել: 
տկերներում  

յի  գործաւորն
 

էլ նման խնդիր
ուկ անձնաւորո

խօսել, միշտ 

ի դատարանը 
ացման  պայմա
կազմի հետ ա

ում  նստում 
նին:   Նախքան 
ղը Անգլիայի խո

բայց ծերուկը
մ նստած: Անգլի
ասում էր որ Մ

ախ  նրան  ո
մակերպիչ դատ
րկայացոյցի տ
ւմ էր: Վերջսա
եմ  որտեղ է իմ
այց  մի քանի ռ

անան ուրիշի տե
ի կառավութիւ
մոռանում են 
պենական երկի
և  իր  որոշւա

ածքն էր որ մին
ութեան ներքո

պատմութիւն է
անախօսը, այդ

էլ երբէք ն

ների հեռանալ

ր չի յիշատակւե
ութիւն էր, իր ա
ընթանում էր 
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 վերահաս լին
անագրին,  դքթ

աւելի կանուխ 
են Անգլիայ

ժողովի սկսւել
որհուրդի կազմ
ը ուշադրութիւ
իաի դատախազ
Մոսադէղը  վե

ուշադրութիւն չ
տաւորը դիմում 
տեղն էք գրաւե
ապէս Դոքտոր

մ տեղը  և որտե
ոպէ ընկերների
եղ գրաւելը  ինչ
ւնը մեր երկրու
որ իրենց տեղ
իրն է ոչ թէ ձեր

ած տեղը նստում
նչև վերջ ժողով
ոյ ընթացաւ 

է .....Դքտ.Սաի
դ դէպքի մասի

նման դէպք չ

լը : 

լ: 
ամբողջ կեանք
ճշմարտութեա
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նի 
թ. 
  
յի  
լը, 
մի 
ւն 
զը 
եր 
չի 
 է 

ել, 
րը  
եղ 
իս 
չ է 
ւմ 
ղը 
րը, 
մ: 
վի 
և 
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Գերմանիայի Բունդեսթագը 

ճանաչեց  

Հայոց ցեղասպանությունը 

 

 
Գերմանիայի Բունդեսթագն, հունիսի 2-ին, 
ընդունեց Հայոց ցեղասպանությունը 
դատապարտող բանաձեւը: Դեմ է քվեարկել միայն 
մեկ պատգամավոր, եւս մեկը ձեռնպահ է մնացել : 
101 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունում 
հայերի ու մյուս քրիստոնյաների 
ցեղասպանության հիշատակին» անվանումով 
բանաձեւը ներկայացրել էր իշխող 
խորհրդարանական մեծամասնությունը՝ Անգելա 
Մերկելի ՔԴՄ/ ՔՍՄ ու Գերմանիայի Սոցիալ 
դեմոկրատական կուսակցության կուսակցական 
դաշինքը, նաեւ Կանաչների կուսակցությունը: 
 
Բանաձեւում նաեւ նշվում է, որ Գերմանիայի 
կառավարությունը ճանաչում է 
պատասխանատվության իր մասնաբաժինը այդ 
պատմական իրադարձությունների համար, նաեւ 
1915-ի ողբերգական իրադարձությունները՝ 
հայերի տեղահանություններն ու 
սպանությունները «ցեղասպանություն» է կոչում: 
Ավելի վաղ Անգելա Մերկելն իր  մամուլի 
քարտուղարի միջոցով հայտնել էր, որ ինքը 
համամիտ է իր կուսակցության հետ, բայց չի 
մասնակցի քվեարկությանը: 
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 چكيده كتاب تاريخ آرتساخ(قره باغ)
)3(  

  كتر اديك باغداسارياننگارش: د
  1917-1923رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي 

    
از سيونيك بيرون برانند و آرتساخ ارمني و سراسر زانگزور را به چنگ آورند. آندرانيك درخواست كردند به كمك تامسون آندرانيك را  ها به هر نحو سعي مي مساواتي

از طرف دولت  عبداهللا بيگ حسن بيگف نمايندگان تامسون، سروان سيرايت و سرگرد كيپونفرماندهي انگليس مبني بر تسليم زانگزور به حكومت مساوات را قاطعانه رد كرد. 
در زانگزور باقي بماند. ليكن  1919نماينده شوراي ملي ارمني باكو پس از ورود به گوريس با آندرانيك به توافق رسيدند كه شخص اخير تا ماه مه  ينگاريانچيل مساوات باكو و

شوند زيرا نه مواد غذايي موجود بود و نه  تشكيل شده بود ترجيح داد زودتر از موعد از سيونيك خارج 1918دسامبر  23جلسه فرماندهان نظامي كه بنا به دعوت آندرانيك در 
 4هاي خود باز گردند و كارهاي كشاورزي خود را به موقع انجام دهند. در تاريخ  محل مناسب براي اقامت زمستاني در اختيار داشتند. غير از آن، سربازان مايل بودند به خانه

داد  تفليس از زانگزور راهي ايروان شود و اطمينان مي -يوالغ -كند از طريق محور شوشي نيك پيشنهاد ميرود و به آندرا ، سرگرد كيپون بار ديگر به گوريس مي1919مارس 
سرباز انگليسي سپاه او را همراهي كنند. از ديگر سو ساكنان قراباغ درخواست كردند تا آندرانيك زانگزور را ترك نكند و در  250ها داراي امنيت كافي بوده از طرفي  كه جاده

ها در تدارك كشتار جديدي  . آنها اطالع داشتند كه دولت مساواتي1رتي كه اين امر امكان پذير نيست و تصميم ژنرال قطعي است، از محور پيشنهادي انگليسيان حركت نكندصو
خداحافظي  آنگغاكوت وز دوم آوريل از روستائيان افتخار آفريننابود سازد. آندرانيك نيز پيشنهاد آنان را رد كرد. سپاه او ر "بود تا بتواند نيروهاي ژنرال را كال شامخور در

  1گرديد. در واقع هم زانگزور و هم آرتساخ بدون آندرانيك يتيم شدند. اچميادزينكرده راهي 
جسورانه خود را به نام آزادي و  دادند و مقاومت عزيمت آندرانيك از سيونيك، آرتساخ را در وضعيت وخيمي قرار داد اما اهالي آرتساخ اميد خود را از دست نمي  

  دادند. مساوات ادامه مي -تنازع بقاء خود در برابر اشغالگران انگليسي
كردند. سلطانف با حمايت و كمكهاي مستقيم دژخيمان ترك  آذربايجان مساواتي و كارگزار آن سلطانف از سياست خود مبني بر اشغال آرتساخ صرف نظر نمي  

سازند و بنا به  عضو شوراي ملي ارمني در اين باره تامسون را آگاه مي بهادريان اسقف قراباغ و واهان در سرزمين آرتساخ بود. "حمام خون"در تدارك وامپرياليستهاي انگليسي 
 آسالن شاهنازارياني مذاكرات بين ها كند. بد نيست به يادداشت مالقات مي شاتلورث شود و با سرهنگ مارس هيئتي از آرتساخ راهي باكو مي 26درخواست تامسون در تاريخ 
شهردار شوشي با شاتلورث بپردازيم. رئيس شوراي ملي در پاسخ به اين پرسش سرهنگ انگليسي كه قصد ارمنيان قراباغ  گراسيم مليك شاهنازاريانرئيس شوراي ملي آرتساخ و 

. گراسيم شاهنازاريان شهردار در برابر اصرار شاتلورث مبني "جوه مشترك كامل وجود داردقصد و مقصد نهايي ارمنستان است زيرا كه و"دارد:  چنين اظهار مي "چيست صريحا
كند از موضع  دهد كه دولت آذربايجان حتي قادر نيست نظم را در خانه خود برقرار كند چه رسد به برقراري نظم در قراباغ. سرهنگ سعي مي بر تبعيت از آذربايجان پاسخ مي

. شهردار قاطعانه "توانيم شما را مجبور به اطاعت كنيم مت و ضديت با آذربايجان و استاندار كل آن ضديت با انگليس است. ما آنقدر نيرومنديم كه ميمقاو"قدرت سخن بگويد: 
  .1"شود هاي قراباغ به روي آذربايجان بسته خواهند بود و حكومت مزبور هرگز پذيرفته نمي دهد كه دروازه پاسخ مي

كند با حضور او مسئله پذيرش سلطه آذربايجان مساواتي حل و  شود و از شوراي ملي ارمني درخواست مي پس از مدتي در نيمه دوم آوريل، شاتلورث وارد آرتساخ مي
كنند و  در يكي از جلسات شركت ميگردد. شاتلورث و سلطانف  ماه آوريل بطور اضطراري تشكيل مي 23- 29فصل گردد. كنگره جديد پنجم ارمنيان قراباغ در روزهاي 

كند نقطه نظرات استعماري انگليس را مطرح سازد. به هر حال،  نويسد تالش مي اي كه به تامسون مي شاتلورث چه در سخنراني خود در جلسه مذكور و چه در نامه
كنند كه آرتساخ با موقعيت جغراقيايي خود از نقطه نظر قومي  ود تاكيد ميهاي غضبناك خ شوند. نمايندگان طي سخنراني نمايندگان ارمني آرتساخ به اين امر تشويق نمي

پذيرش هرگونه ارتباط اداري و حكومتي با "توان درباره تابعيت از آذربايجان سخن گفت. كنگره  و ملي بطور تاريخي بخش جدايي ناپذير ارمنستان است و نمي
اراده تزلزل ناپذير ارمنيان "دهد و به نظر خود مبني بر عدم خيانت به  وم به درخواست شاتلوزث پاسخ منفي مي. كنگره براي بار د"داند آذربايجان را غير ممكن مي

ها و منافع حياتي مردم  خواست"تن از نمايندگان كنگره رسيده بود آمده است كه درخواست مطرح شده با  48اي كه به امضاء  ورزد. در قطعنامه اصرار مي "سراسر قراباغ
  ."اند مطابقت ندارد ي قراباغ كه نمايندگان خود را به كنگره گسيل داشتهارمن

در مقاله خود تحت  جمال بهادر اوغلي قلي افدهند.  اين يك واقعيت و حقيقت تاريخي است. در حالي كه برخي از نويسندگان همه اين مطالب را وارونه جلوه مي
خطاب به كميته مركزي حزب كمونيست  آناستاس ميكويان با استناد به سطرهايي از گزارش 1"راباغ كوهستانياي از تاريخ تشكيل ناحيه خود مختار ق شمه"عنوان 

روستائيان ارمني قراباغ در كنگره پنجم خود تصميم گرفته است تا حكومت آذربايجان شوروي را به رسميت "كه در آن آمده است  1919مه  22روسيه در تاريخ 
گيرد كه زحمتكشان قراباغ  توانستند سخن بگويند)، نتيجه مي در مورد كدام آذربايجان شوروي مي 1919(جالب است كه در سال  "ددبشناسد و به آن ملحق گر

بدون لنينيسم بطور تحت اللفظي و -رئيس شعبه آذربايجاني انيستيتوي ماركسيسم گ. قلي اف اند.  راي داده "پيوستن سرزمين خود به آذربايجان"كوهستاني به نفع 
از مواضع انترناسيوناليزم. درباره تاريخ تشكيل ناحيه خود مختار قراباغ كوهستاني در جمهوري شوروي "بررسي واقعيت امر اين مطلب را در مقاله خود تحت عنوان 

اين اطالعات نادرست را از  آ.ميكوياناست كه  به اكاذيب مطرح شده خواهيم پرداخت. تا كنون براي ما مشخص نشده "كند. ما بعدا تكرار مي 1"سوسياليستي آذربايجان
  .1هاي تاريخدان كار دشواري نبود كنيم پيدا كردن و خواندن قطعنامه فوق الذكر كنگره پنجم ارمنيان قراباغ براي قلي اف كجا استخراج كرده است ليكن فكر مي

وشي هنگام صحبت با شاتلورث به او تفهيم كرد كه ارمنيان آرتساخ هرگز حكومت چند روز بعد از كنگره پنجم ارمنيان آرتساخ، گراسيم شاهنازاريان شهردار ش
.  چند روز بعد، شوراي ملي ارمني 1شوند مسلحانه استقبال خواهند كرد آذربايجان را بر خود نخواهند پذيرفت و از تمام آناني كه با توسل به زور وارد اين سرزمين مي

حكومت جنگ طلب پان اسالميستي آذربايجان را نخواهد "ارمني تا آخرين نفس، سالح در دست به مبارزه خواهد پرداخت و هرگز  قراباغ آشكارا اعالم كرد كه قراباغ
  .1"پذيرفت

ا بدين ده آنان رسلطانف پس از عزيمت آندرانيك از زانگزور هر چه بيشتر افسار گسيخته شد و تصميم گرفت ارمنيان آرتساخ را در چنگ قحطي و گرسنگي خفه كر
هاي دشت قراباغ به روي ارمنيان بسته شدند. اين امر اوضاع وخيمي براي اهالي ارمني قراباغ ايجاد  ماه مه تمام راه 20وسيله به زانو در آورد. به دستور سلطانف در تاريخ 

هاي آنها را چپاول  كردند، دارايي عليه ارمنيان كوتاهي نمي دهد، اراذل و عسكرهاي مساوات از هيچ اقدامي بر گواهي مي "كاوكازسكويه سلوو"نمود. چنانكه نشريه 
  .1ها محروم شده بودند ها از هر سو محاصره و از امكان فعاليت در دشت شدند. قراباغي كشتند و در قبال زنان به زور متوسل مي ها را مي كردند، بچه مي
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ها وخيم تر  اوضاع آرتساخ به ويژه از آغاز ماه ژوئن، هنگام صعود گله به كوه
شد. روستائيان تاتار به تحريك عمال مساوات با اخالل در عادات مرسوم، مزارع 

كردند. اشرار سلطانف حتي از فصل  و باغهاي روستائيان ارمني را تخريب مي
كردند. آنها روزهاي چهارم و  ام ميبهار با لجام گسيختگي تمام به هر كاري اقد

و ساير  قايباليشن، كركژان، پاهلور، جاميلو، خانازاخ، داشوشنپنجم ژوئن در 
روستاهاي نزديك شهر دست به كشتار وحشتناكي زدند. تنها در اين روزها 

نفر رسيد. در آرشيو اسناد گزارشهايي  500تعداد قربانيان ارمني به بيش از 
نفر زن و بچه  87نفر مرد و  11نفر اهالي قايباليشن تنها  700وجود دارد كه از 

  .1زنده ماندند
هايراپت  شود. كشتار قايباليشن به كرات در دفاتر خاطرات ذكر مي  

كند كه خود در ميان اجساد  ساله قايباليشن تعريف مي 85از اهالي  آوانسيان
. تمام 2ه استكشته شدگان پنهان شده و به اين ترتيب جان سالم به در برد

هاي كارخانه ابريشم بافي را نيز به  رود، حتي دستگاه دارايي روستا به چپاول مي
، 1844هاي روستا و كليساي بنا شده در سال  برند. تا امروز نيز، ويرانه يغما مي

  ويران شده، باقي هستند. "گورستاني كه كال
آرتساخ مساوات در قبال  - كشتار قايباليشن نتيجه سياست انگليسي  

بود و تبعيد قهرآميز گروهي از فعاالن ارمني از سرزمين پدري خود بخش 
  ويغيشه ايشخانيان ، هاروتيون توميان  داد.  تكميلي اين سياست را تشكيل مي

توسط اتومبيل هيئت انگليسي از مرز به خارج برده  آستوازاتريان- آوديس تر
اعضاء شوراي ملي ارمني شدند در حالي كه سلطانف خواستار دستگيري تمام 

به خارج از منطقه انتقال يافته بودند. فرماندهي انگليس  "بود. ليكن آنها قبال
. آنها حتي اعالم 3"قراباغ كوهستاني و زانگزور را به زانو در آورد"مصمم بود 

 كردند كه ارمنيان قراباغ بايد قراباغ را به آذربايجان واگذار كنند و خود به مي
خواستند ارمنيان  مهاجرت كنند و به اين ترتيب آنها مي باسن ون آالشكرد، وا

  .4آرتساخ را دوباره به چنگ دژخيمان ترك بيفكنند
سلطانف، كشتار قايباليشن را با اطالع و توافق فرماندهي انگليس   

انجام داد، زماني كه باندهاي سازمان يافته توسط سلطانف زنان و كودكان را به 
نمايندگان هيئت انگليسي از بالكن منزل سلطانف در آسودگي رساندند،  قتل مي

نگريستند و غرق در خوشنودي گل لبخند بر لبانشان  ها مي به اين صحنه
اين كفتارهاي انسان نما با "شود كه  شكفت. يكي از معاصران متذكر مي مي

 نظاره اين مناظر جهنمي.... در بي تفاوتي و راحتي به صحبت و خنده خود ادامه
انگليسي اين شجاعت را  گالتربرگ. در اين روزها تنها سرهنگ 5"دادند. مي

نشان داد كه واقعيات درست را براي شاتلورث گزارش كند و اظهار كند كه 
كشتار قايباليشن تصادفي نبود بلكه از پيش توسط سلطانف برنامه ريزي شده 

  .بود. او خواستار محاكمه سلطانف شد
نيان آرتساخ را هرگز نا اميد نكرد. در همان وقايع ماه ژوئن ارم  
براي چندمين بار تصميم گرفت  واراندا ژوئن، جلسه روستائيان 11روزها، در 

. اين گونه تصميمات در جلسات روستاهاي 6هرگز سلطه آذربايجان را نپذيرد
  ديگر نيز اتخاذ گرديد.

 پس از رويدادهاي ماه ژوئن، ارمنيان آرتساخ در شرايط بسيار  
بدتري قرار گرفتند. آذربايجان مساواتي از هر سو دست به حمله زد و جمهوري 
ارمنستان اقدامي براي كمك به اهالي آرتساخ به عمل نياورد. فرماندهي 
نيروهاي متفق در ماوراء قفقاز جمعيت ارمني آرتساخ را تحت فشار بي امان 

  داد. قرار مي
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ن از اهالي ارمني فرماندهي انگليس و دولت مساوات آذربايجا  
پذيرند يا  خواستار پاسخ نهايي شدند و اين كه آيا حكومت آذربايجان را مي

خير؟ با اين حال برخورداري از آزادي، استقالل و اتكاء به خود از هر چيز 
در ماه  "هاراج" ديگري براي اهالي آرتساخ واالتر و ارزشمندتر بود. نشريه

ها آزاد  مردمي كه قرن"چنين نوشته است: درباره ارمنيان آرتساخ  1919مارس 
ها و پاشاها نشده اند، اين مردم  و مستقل زيسته اند و مغلوب  و برده خان

توانند برده شوند و نبايد برده استبداد خان جنايكار باكو  خواهند و نمي نمي
  باشند.

قراباغ كوهستاني از نظر تاريخي و قوم شناسي هويت ارمني دارد و   
تواند  به جمهوري ارمنستان بپيوندد، زيرا تنها بدين وسيله است كه ميمايل است 

  .7"آزادي گرانبهاتر از زندگي اش را نگه داري كند
ها بار  در آن شرايط، جنگ و مبارزه در برابر نيروهاي دشمن كه ده  

از نيروهاي خودي افزون تر بودند و كسب پيروزي امكان پذير نبود، تنها 
ان آرتساخ قادر به پاسخگويي اين مسئله بود. ششمين كنگره كنگره جديد ارمني

در روستاي شوش واراندا تشكيل شد با توجه به  1919ژوئن  28كه به تاريخ 
با آذربايجان مساواتي به توافق برسد و  "اوضاع موجود، تصميم گرفت موقتا

ن طرحي براي اين توافق تهيه و به دولت ارائه دهد. دولت مساواتي آذربايجا
ها با  اين طرح را با اعمال تغيراتي براي تصويب به آرتساخ فرستاد. مساواتي

موافقت فرماندهي انگليس و به منظور اعمال فشار روي ارمنيان آرتساخ، 
ها خود واقع در آرتساخ مستقر ساختند. در آن  نيروهاي جديدي در پادگان

  . جمع شده بودند هزار نفر پناه جوي وحشت زده 12روزها تنها در شهر شوشي 
بار ديگر مخاطراتي برمردم ارمني آرتساخ سايه افكند. هفتمين   

كنگره ارمنيان آرتساخ به منظور جلوگيري از اين مخاطرات و مشخص كردن 
اقدامات آينده در روستاي شوش ودر شرايط بسيار بحراني تشكيل شد. دو نفر 

ها و تاتارها به قتل رسيدند از نمايندگان بر سر راه خود به محل جلسه توسط ترك
و كشتار ساكنان شهرهاي خانكند و شوشي آغار گرديد. كنگره با وجود همه 
اين مشكالت به سلطانف اعتراض كرد و شخص اخير خواستار تشكيل جلسه در 

ماه اوت طي يك اتمام حجت  14شهر شد و با دريافت پاسخ منفي در 
شده در باكو مورد موافقت ساعت توافقنامه تهيه  48درخواست كرد ظرف 

  قرار گيرد.
 "نمايندگان تمام احزاب سياسي از جمله نمايندگان بلشويك، كال  

. شماري از نمايندگان 8نفر در كنگره هفتم ارمينان آرتساخ شركت كردند 135
خواهان رد پيشنهاد آذربايجان و عدم انعقاد توافقنامه بود ليكن اكثريت مطلق 

ه رسيدند كه توان مقاومت در برابر مساواتها وجود نداشت نمايندگان به اين نتيج
اوت تصميم  15هاي خارج نبود بنابراين در جلسه روز  و اميدي نيز به كمك

نماينده  16پذيرفته شود. هيئتي متشكل از  "گرفته شد توافقنامه ياد شده موقتا
سپس  اي را با سلطانف مورد بررسي و ماده 26اوت توافقنامه  22كنگره روز 

  . شرايط اجرايي توافقنامه نيز بررسي گرديد.9امضاء قرار داد
بر اساس اين توافقنامه، مناطق ارمني قراباغ (ديزاك، واراندا،   

خاچن، و جرابرد) و شهر شوشي تا تشكيل كنفرانس پاريس تصميم گرفتند 
)، 2(ماده  "جزئي از قلمرو جمهوري آذربايجان بدانند "خود را موقتا"
)، 4و3(مواد  "گردد مناطق ارمني از ميان ارمنيان منصوب ميرهبري "
شورايي در استانداري متشكل از سه نفر ارمني و سه نفر مسلمان ايجاد "
در كنگره ارمنيان قراباغ كوهستاني  شورا اعضاء ارمني")، 5(ماده  "شود مي

ل قاب شورا امور اساسي ملي بدون بررسي اوليه")، 6(ماده  "شوند انتخاب مي
شورا حق دارد بر عملكرد اداري استانداري كل ")، 7(ماده  "اجرا نيستند
 "معاون سياسي استاندار داراي مليت ارمني است")، 9(ماده  "نظارت كند

دريافت  "حق تعيين سرنوشت فرهنگي خود را")، مردم ارمني قراباغ 10(ماده 
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يان در زمان شوراي ملي منتخب از سوي كنگره ارمن"كنند، كه به رهبري  مي
نقل و انتقاالت نظامي ")، 15(ماده  "شوند صلح در خانكند و شوشي مستقر مي

در نواحي ارمني نشين مناطق شوشي، جوانشير و جرابرد در قراباغ، تنها با 
هيچ كس به دليل ")، 16(ماده  "امكان پذير است شوراموافقت دو سوم اعضاء 

اداري تحت تعقيب قرار نخواهد عقايد سياسي نه از طرف مراجع قضايي و نه 
تا تعيين تكليف قراباغ از سوي كنفرانس صلح خلع سالح ")، 17(ماده  "گرفت

) و دولت براي باز سازي روستاهاي ويران 19(ماده  "گردد مردم متوقف مي
آزادي تشكيل گروه و "). به مردم 20هاي مالي خواهد داد (ماده  شده كمك

  ) و غيره.22(ماده  "شود. به طور كامل اعطا ميانجمن، آزادي بيان و مطبوعات 
توافقنامه ماه اوت در وهله نخست نتيجه سياست امپرياليستي انگليس   

هاي اصلي اختالفات قومي در قبال  در ماوراءقفقاز به عنوان يكي از محرك
هيئت انگليسي از آرتساخ خارج شد و  1919اوت  24ارمنيان قراباغ بود. در 

رزمين آرتساخ با قلبي مملو از نفرت و نفرين آنها را روانه تمام ارمنيان س
كردند. از آن پس دوران جديدي از مصائب و فاجعه در تاريخ آرتساخ آغار 

  گرديد.
دوران صلحي براي ارمنيان  "پس از انعقاد توافقنامه ماه اوت، ظاهرا  

ملي  آرتساخ آغاز شد ليكن مدت طوالني تداوم نيافت. سلطانف كماكان شوراي
بلكه با توسل به اقدامات عملي مجبور به اطاعت  "ارمني آرتساخ را نه تنها شفاها
كرد. اهالي آرتساخ اين خواست آنها را قاطعانه رد  از حكومت آذربايجان مي

شد حقوقي را كه  آماده مي "كردند. دولت آذربايجان در پاسخ، شديدا مي
ده بود لغو كند و با زور آنها را مطابق توافقنامه ماه اوت براي آرتساخ قائل ش

  صاحب گردد.
دولت جمهوري ارمنستان نيز از توافقنامه موقت ماه اوت ناراضي   

و از  10اي به كنفرانس صلح پاريس فرستاد بود و به همين مناسبت نامه اعتراضيه
اهل  "ارمنيان آرتساخ حمايت كرد. گروهي افسر و فعاالن سياسي كه اصال

رمنستان راهي آرتساخ شدند تا از مردم اين سرزمين در قبال آرتساخ بودند از ا
) بنابراين مبارزه 1919اقدامات اشغالگرانه آذربايجان دفاع كنند (دسامبر 

ارمنيان آرتساخ براي كسب استقالل و اتحاد با مردم ميهن وارد مرحله جديدي 
  شد.

پس از خروج انگليسيان از آرتساخ، سلطانف با خشونت تمام   
قنامه ماه اوت را نقض كرد و به ارتش مساواتي دستور حركت و استقرار تواف

در نقاط استراتژيك را داد. در عين حال محافل حكومتي آذربايجان در تدارك 
رخنه به زانگزور بودند، ليكن آرتساخ سدي در برابر تحقق سياست اشغالگرانه به 

شد.  سفيه حساب ميبايست با آرتساخ ت رفت بدين معني كه نخست مي شمار مي
ژنرال سولكويچ رئيس ستاد ارتش آذربايجان در نامه محرمانه خود به شماره 

كند كه حل مسئله قراباغ  به سلطانف تفهيم مي 1919مورخ هفتم سپتامبر  4007
 سولكويچ سازد. بنا به توصيه امكان اتصال آذربايجان به زانگزور را هم فراهم مي

لشكر سواره نظام به فرماندهي برادر سلطانف از كردهاي ساكن كردستان يك 
هاي  تشكيل شد، كه در زمان رويدادهاي فاجعه آميز ماه سليم بيگ سلطانف يعني

نقش چشمگيري در اجراي برنامه اشغالگرانه دولت  1920مارس و آوريل 
  .11مساواتهاي آذربايجان در آرتساخ و زانگزور ايفا كرد

آرتساخ و آغاز حمله به زانگزور، پيش از تمركر قواي مساواتها در   
كشتارگران ترك و تاتار، ساكنان ارمني مناطق كوهستاني گنجه را مورد تهديد 

قاراچينار، ماناسيشن، آقاجاالي باال و پائين، گلستان، و ارعاب قرار دادند و 
اركج، بوزلوخ، قارابوالغ، آرماوير، سولوك، قاراداغلو، آرجاخ، آزاد، 

و ديگر روستاهاي ارمني را ويران كردند. آذربايجان  اريسهاي ب خارخاپوت ، 
دژخيم ملت ارمن دريافت  انورپاشاهاي اجراي تمام اين برنامه را از  دستورالعمل

نمود. ليكن  ها فعاليت مي كرد كه بطور مخفيانه در پشت پرده به نفع مساواتي مي
او هم مانند طلعت شد، مگر نه اين است كه  چگونه انورپاشا در آرتساخ ظاهر مي
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ميساك گابريل و جمال و مجرمان ديگر دور از چشم بشريت مخفي شده بود. 
يكي از اعضاي شوراي ملي قراباغ در خاطرات روزانه  تردانيليان (آرامائيس)

ما از منابع موثق اطالع داريم "چنين نوشته است:  1919ماه مه  26خود مورخ 
ت تركان و تاتارها به روستاهاي كه سازماندهنده اين حمالت (منظور حمال

است.  كاظم پاشاه.آ.) آذربايجان و رهبر آن  -مرزي آرتساخ در آن زمان است
هيئت انگليسي نيز از اين امر اطالع دارد. انگليسيان نيز مانند ما مطلع شده بودند 

است..... هيئت...... از الي  حاجي سانلو در اراضي سلطانف با انوربيگ كه
. محاكمه مجرمان 12"نگرد هاي آذربايجان در قراباغ مي د به دسيسهانگشتان خو

در استامبول در وهله نخست تحت نظارت انگليس  1919تركان جوان در ژانويه 
گرفت ليكن هيئت انگليسي قراباغ هيچ تالشي براي دستگيري او از  انجام مي

  خود نشان نداد.
ني كه او در يعني زما 1922ژوئيه  26در زندگي انور پاشا تا   

(آسياي ميانه) كشته شده، نقاط تاريك زيادي وجود دارد. در  بالجوان نزديكي
همين سالها بود كه او با تغيير ظاهر سعي داشت حتي توجه فعاالن نامدار سياسي 

كماليون با تظاهر به مرام "نويسد:  مي هـ .. سيمونيان را نيز منحرف كند.
ه با كمونيستهاي قالبي اين اكاذيب را شايع كمونيستي و انترناسيوناليستي همرا

كردند كه طلعت و انور و جمال پاشا همانند ساير رهبران اتحاد و ترقي با  مي
  .13"حكومت شوروي و انترناسيونال سوم همدست هستند

شويم كه او در برلين و در  از مكاتبات خود انور چنين آگاه مي  
براي  1920تا هشتم سپتامبر  هاي گوول و ريگا بوده است. سپس اول زندان

رود. او  شركت در كنگره ملل شرق از برلين به مسكو و از اينجا به باكو مي
هاي انقالبي مراكش،  سعي داشت به كنگره راه يابد و به نام اتحاديه سازمان

  الجزاير، تونس، مصر، تريپولي، عربستان و هندوستان سخنراني كند.
كشورهاي  "اسالم بود تا ظاهراانور پاشا در صدد تشكيل ارتش   

مسلمان مشرق زمين را در برابر امپرياليسم به قيام وا دارد. اعمال شيطاني انور و 
كمونيست  صبحي تركان جوان براي اكثريت نمايندگان كنگره پوشيده نبود.

نماينده ديپلماتيك  هاروتيونيانپردازد.  ترك بر عليه او به سخنراني مي
به دولت متبوع خود  1920آذربايجان، در دهم سپتامبر جمهوري ارمنستان در 

شهر  تازه پير، در مسجد انورو  نريمانوفبنا به درخواست "كند كه  گزارش مي
و   جلسه بزرگ مسلمانان تشكيل شده و هم نريمانف وهم انور سخنراني كرده

اند جنگ مقدس اكثريت، جامه عمل بپوشد و يك ارتش صد هزار  اعالم نموده
تشكيل گردد و خود در راس آن قادر خواهد بود ظرف يك ماه به سمت  نفري

  .14"آناتولي حمله كند و تركيه در بند انگليس را آزاد سازد
با محتواي فريبكاري و چاپلوسي براي كنگره  "اي  اعالميه"انور   
نمايد نمايندگان را قانع سازد كه خود وي قادر است  كند و تالش مي ارسال مي

شرق را بر عليه امپرياليسم بين المللي به قيام وا دارد و تريپولي را براي هاي  خلق
هيچ هدفي "نويسد كه:  اهالي تريپولي نجات دهد، و اما در مورد آذربايجان مي

. آيا اين "ها است نداريم غير از اينكه معتقديم آذربايجان متعلق به آذربايجاني
دي و كوچ اجباري اقوام غير مطلب به معني فراخواني كشتار جمعي و نابو

مسلمان و در درجه اول ارمنيان نبود؟ انور بدون ابا از حيله و فريبكاري در 
كرد كه گويا تركها  اعالميه خود با زير پا گذاشتن و تحريف واقعيات اعالم مي

دهند، و  در قلمرو خود حقوق تعيين سرنوشت همه ملل را مورد حمايت قرار مي
. اين جالد ارمنيان "براي تعيين سرنوشت خود حفظ گردد حقوق آنها"مايليند 

كه به فرمان شخص او يك و نيم ميليون  "فراموش كرده بود"در عين حال 
ها هزار  ارمني ساكن در ارمنستان غربي يا ارمنستان تركيه قنل عام شدند و ده

و ساير نواحي ارمني نشين قفقاز نابود  باكو، آرتساخ، آرشارمني ديگر در 
  شتند.گ
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 "مهمان گرانقدر"انور چند ماه در باكوي شوروي به عنوان   
نريمانف ماند. سپس راهي آسياي ميانه شد و فرماندهي كل لشكرهاي باسمه چي 

  را به عهده گرفت و در همان جا نيز زندگي ننگين خود را به پايان برد.
ان دريغ دژخيم  ها و كمكهاي بي آذربايجان مساواتي با الهام از قول  

كند تا از اينجا به زانگزور رخنه  ترك، نيروهاي جديدي در آرتساخ مستقر مي
كند. وزير جنگ دولت مساواتي و ژنرال پيشين ارتش تزاري و از دژخيمان 

فعاالنه در  شيخيلينسكي و همقطارش صمد بيگ مهمانداروفكمون باكو يعني 
ساواتي بلكه از تركيه و تدارك رخنه به ارمنستان بودند. آنها نه تنها از دولت م

كردند تا سربازان خود و  هاي مالي كالني دريافت مي چند دولت ديگر كمك
دانستند كه آذربايجان  سال را تجهيز كنند. در ارمنستان مي 35مردان زير 

هاي منتهي به جهان  مساواتي از چهار سو آرتساخ را محاصره كرده و تمام راه
دهان ترك در تمام مراكز مسلمان نشين خارج بسته بود. به رهبري فرمان

شوند راهي پيدا  هاي مسلح مساوات مستقر شدند. اهالي آرتساخ موفق مي دسته
 آپر (آساك) ساكي كنند و در اين باره اهالي زانگزور را مطلع سازند. اسامي

(برادر ساكي) و ديگران به ما رسيده است، اينان بدون واهمه از مرگ، 
كردند و در مورد تداركات نظامي  الت كار را تحمل ميفداكارانه كليه مشك

ساختند و از اينجا نيز اخبار را به آرتساخ  ها اهالي زانگزور را مطلع مي مساواتي
  رساندند. مي
 تغ و خوزناوار، بايندورنيروهاي ترك و تاتار در محور  1919سپتامبر  20

شكست خوردند و  دست به حمله زدند. اشغالگران پس از جنگ شديد يك روزه
عقب نشيني كردند. نيروهاي مساواتي مستقر در شوشي و خانكند (استپاناكرت 
فعلي) به كمك آنان فرستاده شدند. شيخيلينسكي به عنوان فرمانده عمليات 
حمله دوم منصوب شد. او در صدد بود منطقه را بپيمايد و به دو بخش تقسيم 

ارمني زانگزور بزند و پس از  كند و دست به تسفيه حساب خونين با جمعيت
را همراه با نخجوان مسخر گردد و به تركيه  داراالگياز - شارورتصرف زانگزور، 

برسد. شيخيلينسكي روز پنجم نوامبر دستور حمله را صادر كرد. رزمندگان 
جنگيدند و چهار روز بعد دشمن با تحمل شكست كامل از  ارمني قهرمانانه مي

بدين سان تالشهاي آذربايجان براي تصرف زانگزور و  منطقه بيرون رانده شد و
  سركوب ارمنيان آرتساخ به نتايج ناموفق منتهي گرديد.

اي كه بين  ، عمليات نظامي به موجب توافقنامه1919نوامبر  23  
ارمنستان و آذربايجان در تفليس به امضاء رسيد، متوقف گرديد و طرفين 

ضي به مذاكرات صلح جويانه مبادرت موافقت كردند براي حل و فصل مسئله ار
ورزند. از آن پس، اقدام فريبكارانه ديگري صورت گرفت، به بهانه بهبود 
روابط، سلطانف به نام دولت آذربايجان به شوراي ملي ارمني قراباغ پيشنهاد 
كرد همه ارمنيان ساكن آرتساخ به نخجوان و ساكنان ترك و تاتار نخجوان به 

كرد كه :  سلطانف اين پيشنهاد خود را چنين توجيه مي قراباغ منتقل گردند.
شوراي ملي  15"قراباغ به آذربايجان و نخجوان به ارمنستان متصل است..."

  قراباغ اين پشنهاد را قاطعانه رد كرد.
كردند به سياست تصرف زانگزور و  رهبران مساوات سعي مي  

ماليست باز هم به آرتساخ بال و پر بدهند. آنها با كسب تكليف از تركيه ك
 هاروتيون تومياندادند. به گواهي  سياست تروريستي و قتل و كشتار ادامه مي

 و در مسير آسكران ،خانكنديكي از شهود اين وقايع ظرف چند روز در 
نفر  400هاي تشكل يافته بيش از  نظاميان آذربايجان و دسته" يوالخ -شوشي

يكي ديگر از معاصرين  م كيسيبگيانآبرا .16"ارمني بي گناه را به قتل رساندند
توانست كشتار  دولت آذربايجان نمي"در مورد اين رويدادها نوشته است: 
كرد قدرت خود را بار ديگر آزمايش  زانگزور را فراموش كند و تالش مي

از دست قراباغ كوهستاني  "خود مصمم بود كال "اشتباه"نمايد و براي تصحيح 
ل شكست نظامي آذربايجان را قراباغ كوهستاني رهايي يابد. او يكي از دالي
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. به درستي در روزهايي كه ارمنيان زانگزور بخاطر مرگ يا زندگي 17دانست مي
هاي آزاديبخش ارمني آرتساخ  جنگيدند، گروه در برابر اراذل ترك و تاتار مي

كردند كه به سوي زانگزور در  پيوسته به آن دسته از نيروهاي مساواتي حمله مي
شدند،  ساختند و مانع از حركات اينان مي ها را مسدود مي ت بودند و جادهحرك

دست به نبردهاي پارتيزاني در برابر نيروهاي نظامي مستقر در نقاط استراتژيك 
  زدند. مي

در جلسه مشترك كنگره هفتم ارمنيان قراباغ كه در دهم نوامبر   
مورد بررسي قرار داد  بر گزار شد، شوراي ملي ارمني مسئله زانگزور را 1919

و تصميم گرفت با تمام امكانات از اهالي زانگزور حمايت به عمل آورده مبارزه 
  آنها را تسهيل كنند.

به بعد ابرهاي سياهي بر سرزمين آرتساخ سايه  1920از فوريه   
گردند. دولت  وارد شوشي مي ژنرال نوروزف و نوري پاشاافكند و  مي

در سطح وسيعي فعاليت كنند و قراباغ و "كند  يآذربايجان آنها را مجبور م
هاي  . دولت ارمنستان به فرماندهي دولت18"زانگزور را به تابعيت در آوردند

شود و خواستار اقدامات جدي و توقف  متفق مستقر در قفقاز معترض مي
گردد. دولت آذربايجان نيز به نوبه خود  سياست اشغالگرانه آذربايجان مي

دهد و بدين ترتيب پرونده هر دو  دولت ارمنستان ارائه ميدرخواستهايي به 
  شود. دولت به خاطر ازدياد اسناد مقصر دانستن يكديگر ضخيم تر مي

اوضاع آرتساخ وخيم تر شد و سلطانف به  1920در اوايل بهار سال   
نام دولت خود از شوراي ملي ارمني قراباغ ميخواهد تابعيت آذربايجان را 

گيرد كنگره  ملي براي پاسخ دادن به اين درخواست تصميم ميبپذيرند. شوراي 
مارس در روستاي  5فوريه تا  28هشتم را دعوت به تشكيل كند و كنگره از 

گردد. كنگره تجاوزات و تعرضات دولت آذربايجان  واراندا برگزار مي شوش
را در قبال ارمنيان آرتساخ محكوم كرده خواهان اجراي صحيح توافقنامه ماه 

ادامه اين وضع "گردد، در غير اينصورت  وت و پايان دادن به كشتارها ميا
باعث خواهد شد ارمنيان قراباغ به منظور حفظ حيات و حيثيت خود به اقدامات 

بنفع پيوستن به ارمنستان راي داد زيرا  ". كنگره كال19"مشابه متوسل گردند
  د.توانستند داشته باشن ارمنيان آرتساخ انتخاب ديگري نمي

 "ارمنيان قراباغ شديدا كنگره هشتمدولت آذربايجان از تصميمات   
هاي تروريستي  ناخشنود بود. سلطانف و اربابانش با درك عدم موفقيت روش

تصميم گرفتند مسئله آرتساخ و زانگزور را با نابودي كامل و فوري ارمنيان 
شروع به آرتساخ حل كنند. آنها با دريافت دستورالعملهاي خاص از باكو، 

تدارك شديد كردند. نخست شوشي و خانكند را مستحكم ساختند، نظاميان 
مساوات جاده منتهي به آسكران را تصرف كردند و بدين وسيله ارتباط شوشي 

از   مارگوشاوان با آذربايجان را تامين كردند. سلطانف سعي كرد سپاهي به
ز نمايندگان روستاهاي نفر ا 86در جوانشير وارد كند.  آوان يوزباشيان اراضي

گرد هم آمدند و تصميم گرفتند درخواست غير  مارتاكرت ارمني منطقه در
توافقنامه ماه اوت مغايرت داشت، رد كنند.  16قانوني مطرح شده را كه با ماده 

 جوانشير به در خواست سلطانف نيروهاي نظامي تازه نفس نه تنها در مرزهاي
و غيره متمركز  رياگينو، جبرائيلي، آقدامآسكران، خانكند، شوشي، كا بلكه،

  شدند.
شدند فعاالن اهل آرتساخ كه از ارمنستان  اهالي آرتساخ نيز آماده مي  

 هاي دفاعي تشكيل دادند و مركز فرماندهي آنها را در به اينجا آمده بودند دسته
شوند كه نيروي مسلح  واراندا مستقر كردند. در اينجا خبردار مي ساروشن
مارس) بر عليه  23جان آماده حمله عمومي بزرگي در شب عيد سال نو (آذرباي

شود. لذا تدارك امكانات مقاومت ضروري بود اما كمبود شديدي  آرتساخ مي
در زمينه تداركات نظامي و مواد غذايي وجود داشت. سلطانف به ساكنان 
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را به كند منتظر نداي او باشند تا محله ارمني نشين  مسلمان شوشي سفارش مي
  آتش بكشند و ويران كنند.

 1920مارس  22حمله نيروهاي آذربايجان به آرتساخ عصر روز   
ادامه داشت.  زانگزور - مسلمانلر آغاز شد و عمليات جنگي از گنجه تا محور

 تارتار نيروهاي مسلح مساواتي به فرماندهي افسران ترك سعي كردند از محور
كردند  ارمني جوانشير قهرمانانه مقاومت مي به ناحيه جرابرد نفوذ كنند. مدافعان

  نيز محفوظ ماند. جرابردراندند.  و دشمن را عقب مي
- خانكند- آسكران-آقدام نيروهاي اصلي ارتش مساواتي در محور  

متمركز شده بودند. در اينجا بويژه  خزابرد- تومي-كيرس و در مسير شوشي
ها تشكيل داده بود كه سلطانف از ميان كرد "حميديه"هايي به نام  دسته

  دادند.  جنگهاي سختي انجام مي
نفر سرباز تشكيل شده بود و  350 اهل گنجه كه از دالي غازاردسته   

تنها براي سه روز سازوبرگ جنگي و ذخيره غذايي در اختيار داشت، روزهاي 
به نيروي دشمن حمله  "مداوما كياتوك مارس از سمت روستاي 29و  28
بعدها چنين  آسكران فرمانده سپاهيان ارمني در محور ميانهاروتيون توكرد.  مي

هزار نيروي نظامي منظم و  30بيش از  آسكران دشمن در مسير"نوشته است: 
كيلومتر مرز  300در بيش از  "غيرمنظم استفاده كرده بود و ارمنيان جمعا

هاي نظامي جبهه آسكران را  . كارهاي تداركاتي گروه20"جنگيدند موجود مي
  به نحو شگفت انگيزي سازماندهي مي كرد. مارتيروس آرزومانيانن روزها در آ

نبردهاي روز دوم آوريل در جبهه آسكران باشدت و حدت خود بر   
جنگهاي روزهاي پيش توفق پيدا كردند ليكن روز سوم آوريل روز سياهي براي 

مت آرتساخ انقالبي شد زيرا دشمن با برتري نظامي خود جبهه را گشود و به س
شوشي حركت كرد. بنابراين آرتساخ به دو بخش تقسيم شد: واراندا، ديزاك و 
خاچن، جرابرد و گلستان. آذربايجان اين بار مصمم بود تمام آرتساخ را آماج 

هاي خود قرار دهد و ساكنان ارمني را سركوب كرده آنگاه زانگزور را  گلوله
تحكام يافته و به متصرف گردد و در صورت حمله ارتش سرخ در اينجا اس

  مقاومت بپردازد.
كند. دو اراده توپ كه در جبهه  دالي غازار در خواست فشنگ مي  

از تركها به غنيمت گرفته شده بود به كياتوك منتقل  1918مسمنا در اكتبر 
فرمانده توپخانه جريان يافت  گاسپار شدند. گلوله باران شديدي كه از طرف

ن با نيروهاي تازه نفس كمبودهاي ارتش در دشمن را غافلگير كرد. آذربايجا
كرد. در اين روزها، تعداد كل نظاميان منظم و غير منظم  حال جنگ را جبران مي

رسيد. دالي  ها هزار نفر مي جنگيدند به ده مساواتي كه بر عليه ارمنيان قراباغ مي
غازار براي جلوگيري از كشته شدن سربازانش دستور عقب نشيني داد ليكن 

ماند و تا آخرين فشنگ به جنگ ادامه داد و زندگي خود را فدا  در سنگر  خود
  كرد. 

در محور خانكند قهرمانانه  ز . مسيان سرباز سرهنگ 400  
كردند. آنها  كمك مي مسيان افسر به الاليانو  آلكسان داييجنگيدند.  مي

ه در هاي نظامي را به محاصر آورند و پادگان خانكند را به تصرف خود در مي
  كنند.  ها را خلع سالح مي آورده آذربايجاني

بود  هواك استپانيانبه عهده  ديزاكفرماندهي مدافعان ارمني جبهه   
نفر سرباز  450داد. آنها موفق شدند با  انجام مي مانوك ساسونيو معاونت اورا 

  مسيري به سوي زانگزور باز كنند و از حلقه محاصره خارج شوند. 
ترين وقايع آرتساخ در آن روزها در شهر شوشي يكي از اسفناك   

شد نوروز سال  روي داد. سلطانف كه اينجا را مقر خود قرار داده بود، آماده مي
را با شكوه هر چه تمامتر جشن بگيرد. تعداد زيادي سرباز براي شركت  1920

در رژه نظامي وارد شوشي شدند، افسران ترك و نمايندگان تاتار و نواحي 
يابد يك دسته  يز به آنجا آمده بودند. وقتي كه سلطانف اطالع مينزديك ن

اند،   ارمني وارد شهر شده در صدد تصاحب سالحهاي عساكر آذربايجاني بر آمده
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بكشند. جمعيت  "آتش و خون"هاي ارمني نشين شهر را به  دهد محله دستور مي
برند  هجوم مي هاي ارمني نشين ها به رهبري عساكر به محله متعصب آذربايجاني

مارس  23رسانند. در روز وحشتناك  آنها را به آتش كشيده اهالي را به قنل مي
شوند به  شوند. گروهي نيز موفق مي هزاران مرد و زن و كودك كشته مي

بگريزند. به علت تراكم و  ديزاكو  وارانداكمك هواي مه آلود به سمت 
آيند  هاي مسري پديد مي يازدحام جمعيت و در شرايط محاصره، قحطي و بيمار

فرستند. آنهايي كه موفق به فرار  و زندگي انسانهاي زيادي را به كام نيستي مي
از شوشي نشدند به اسارت در آمده تحويل اراذل عسكري شدند. روزنامه 

هاي ارمني نشين شهرسنگ  در محله"نويسد:  چاپ تفليس چنين مي "اسلوو"
ه.آ.) به اين  -باشد 23(بايد  24روز  روي سنگ بند نشده است. متعصبان در

 24محله هجوم برده به كشتار ارمنيان پرداختند... بخش ارمني عصر روز 
دريايي از آتش بود. از هر گوشه و كنار صداي آه و ضجه و گريه به گوش 

رسيد.... از بخش ارمني چيزي باقي نمانده... اجساد كشته شدگان بر روي  مي
 اسقف واهان(روبن)،  آلكساندر زادورياناين روزها،  . در"جاده افتاده است

شاعر،  پيرجانيانو  م. جانومبانپزشك،  ياراميشيانرهبر مذهبي حوزه آرتساخ، 
هاي متعدد انديشه و فرهنگ  آموزگار و فعاالن و چهره ترگابريليان، تاوريزيان

ه هزار نفر در شوشي به قتل رسيدند. بر اساس منابع غير موثق شمار قربانيان به د
رسيد. ارمنياني كه در شهر باقي مانده بودند به بخش تاتار نشين منتقل  مي
كنند و گروهي را نيز به زندان  ها، زنان و پيران را جدا مي شوند، بچه مي
كند كه در  شاهد عيني اين وقايع تعريف مي هاروتيونيان كستاندين برند. مي

  .21گرفتند. و شتم قرار ميكردند و مورد ضرب  زندان غذا دريافت نمي
هاي خود به خويشاوندانشان  حال ببينيم خود اين اشرار تاتار در نامه  
از "نويسد:  آوريل از شوشي براي مادرش مي 8اند. يكي از آنها در   چه نوشته

آقدام حركت كرديم و تا قلعه شوشي را تصرف كرديم، هر چه روستاي ارمني 
هم هالك كرديم... در قلعه شوشي هر چه بود به آتش كشيديم و خودشان را 

. 22"كرديم ارمني بود كشتيم، زنها را هم زنداني كرديم و آنهارا بسيار اذيت مي
عسكر خطاب  اسماعيل آلماندانبگفدر اين اسناد آرشيو شده نامه ديگري به قلم 

اي (منظور بخش ارمني نشين شوش  ارمنستاني كه ديده"به برادرش وجود دارد: 
آ.) سوخت و پنج يا ده خانه حفظ شد. بيش از هزار ارمني به اسارت ه. -است

گرفتيم، همه مردان را كشتيم، حتي انجيل و خليفه را (اسقف)... پس از كشتن 
. سپس ادامه 23"چرخانديم بريديم و در بازارها مي ارمنيان معروف سر آنها را مي

هيچ تركي هم روبرو  كني به در اين اطراف ديگر هيچ ارمني پيدا نمي"دهد:  مي
ها،  شوي كه كمتر از صد هزار چپاول كرده باشد... اآلن، سپاه، توپ نمي

ه. آ.) همه اينجا حضور دارند و قصد  - ها، خليفه (منظور خليل پاشا است مسلسل
  . 24"شود... دارند به سمت گوريس بروند، تا ببينيم در آن سمت چه مي

ت به ارمنيان آرتساخ دولت ارمنستان تصميم گرفت در اسرع وق  
هاي متفق درباره  كمك برساند و نخستين اقدام مطلع ساختن نمايندگان دولت

هاي نظامي ارمني مستقر در زانگزور  وقايع و اوضاع آرتساخ بود، سپس به جوخه
  دستور داد آماده ورود به آرتساخ شوند.

قفقاز  هاي متفق، كنفرانس اضطراري سه جمهوري با وساطت نمايندگان دولت
هاي همسايه  به بررسي مسايل مرزي جمهوري "در تفليس گشايش يافت و كال

بويژه مسئله آرتساخ پرداخت. دولت مساواتي آذربايجان از همان ابتداي امر در 
كرد از ورود هيئت ويژه  صدد به شكست كشانيدن كنفرانس بود. حتي تالش مي
اخ جلوگيري به عمل آورد. تشكيل شده توسط نمايندگان دولتهاي متفق به آرتس

صبر و تحمل و درنگ بيشتر در حكم خيانت به حقوق ارمنيان آرتساخ به شمار 
آوريل سال  14رفت و بدين سان با هماهنگي دولت جمهوري ارمنستان روز  مي

 Drastamatدراستامات كانايان، Dro( دروهاي نظامي  جوخه 1920
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Kanaian ( نژده و واراندا) از سوي زانگزور به منطقهNejhdeh گارگين
آرتساخ شدند. ارمنيان آرتساخ با  ديزاكوارد  غاپان ) ازهاروتيونيان - تر

شادماني بسيار از ورود ناجيان ارمني استقبال كردند و آرتساخ پس از مبارزه و 
تحمل رنجهاي فراوان به مام ميهن پيوست. سلطانف استاندار هيچ تالشي براي 

مسلح جمهوري ارمنستان از خود نشان نداد و ترجيح  مقاومت در برابر نيروهاي
  داد همراه عساكر در محاصره شوشي باقي بماند.

در همين روزها دولت موقت آرتساخ تشكيل شد و نمايندگان   
  احزاب مختلف در آن شركت نمودند.

مسئله تعين  1920آوريل  23دولت در نخستين جلسه خود به تاريخ   
ا بررسي كرد و تصميم گرفت درخواست بحق سرنوشت ارمنيان آرتساخ ر

ساكنان ارمني اين سرزمين را مبني بر پيوست آرتساخ به مام ميهن مورد 
مسئول امور كار و كشاورزي در سخنراني  آرشاوير كاماليانپشتيباني قرار دهد. 

خواست امروزي و كنوني ارمنيان قراباغ گرايش و تمايالت "خود چنين گفت: 
ن است و هرگز در هيچ شرايطي پيوند با آذربايجان مطرح ارمني و ارمنستا

مسئول امور داخلي در سخنان خود تأكيد كرد  آساتور آوديسيان ."نخواهد بود
تمايالت ارمني بايد آشكارا اعالم شود، حتي اگر ارتش بزرگ روسيه "كه: 

آنها ه.آ.) به قفقاز حمله كند. اين تقاضا بايد به  -(منظور او ارتش يازدهم است
ها و تمايالت ملت ما بايد روشن و واضح باشد حتي در  هم اعالم شود... خواست

شرايط برقراري نظام سوسياليستي نيز قراباغ و زانگزور بايد بخشي از ارمنستان 
مسئول امور قضايي را  نيكالي عيسي خانيان . اكنون چند جمله از سخنان"باشند

اي ملي اداره شود اما بايد از كليه قراباغ بايدتوسط شور"شويم:  يادآور مي
  . 25"سازمانهاي دولتي ارمنستان نيز برخوردار باشد

  
 تاغاواردآوريل در روستاي  25كنگره نهم ارمنيان قراباغ كه روز   

ناحيه واراندا تشكيل شد، يك دل و يك صدا تصميمات زير را اتخاذ و اعالم 
  نمود:

  
فتم ارمنيان توافقنامه موقت امضاء شده توسط كنگره ه - 1

آرتساخ با دولت آذربايجان به علت نقص آن توسط ارتش 
آذربايجان و حمله به ساكنان ارمني شوشي و روستاهاي ديگر 

  گردد. ملغي مي
اعالم پيوستن قراباغ كوهستاني به جمهوري ارمنستان به عنوان  - 2

  بخش جدايي ناپذير آن.
ر مسكو در خواست از هيئت نمايندگي جمهوري ارمنستان د - 3

  .26براي مطلع ساختن دولت روسيه شوروي تصميمات كنگره
  مطالب بيان شده ساده و روشن است.

  
هايي در  ها و گرد هم آيي در آن روزها به دعوت دولت موقت جلسه  

 86اي كه با شركت  يافت. جلسه روستاها و مناطق مختلف آرتساخ تشكيل مي
 27عليا و سفالي جوانشير در روز  هاي نفر از نمايندگان ارمنيان روستاهاي بخش

آوريل تشكيل گرديد، اعالم كرد كه دولت آذربايجان توافقنامه مصوب كنگره 
هفتم ارمنيان قراباغ را با خشونت و شدت تمام نقض كرده است و متعاقب آن، 

و روستاهاي ديگر به دست  ماراغا، مارگوشاواننفري  3000مناطق مسكوني 
اند و در نتيجه اهالي جوانشير  هوادارانشان ويران شدهنيروهاي مسلح مساوات و 

. دو روز بعد، در 27دانند. عدم پذيرش حكومت آذربايجان را حق مسلم خود مي
آوريل يك روز بعد از استقرار نظام شوروي در آذربايجان، كنگره متشكل  29

يك صدا تصميم  مارتاكرتاز روستائيان ارمني خاچن، جرابرد و گلستان در 
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به جمهوري ارمنستان متمايل شود و تحت هيچ شرايطي زير يوغ دولت "ت گرف
  .28"آذربايجان نرود

دولت موقت آرتساخ با بررسي مكرر مسئله جهت گيري سياسي در   
ممكن  "هرگز و تحت هيچ شرايطي"جلسات خود هميشه به اين نتيجه رسيد كه 

بايد به "آرتساخ و ارمنيان  "در قلمرو مرزهاي آذربايجان قرار گرفت"نيست 
كل جامعه ارمني بپيوندد و بخش جدايي ناپذيري از جمهوري ارمنستان را 

. آرتساخ، پرچم، نشان دولتي، سرود ملي و واحد پول جمهوري "تشكيل دهد
شود كه  پذيرد. در يكي از جلسات تصميم گرفته مي مي "ارمنستان را رسما

آرتساخ و زانگزور بخشي از آرتساخ به استانداري زانگزور پيوسته بدين سان 
  جمهوري ارمنستان را تشكيل دهند.

، در 1920آوريل  28پس از استقرار نظام شوروي در آذربايجان در   
هاي انقالبي شوشي، كارياگينو، آقدام و غيره  آوريل كميته 30و  29روزهاي 

تشكيل گرديد. نزديك شدن ارتش سرخ به مرزهاي آرتساخ باعث شد سلطانف 
آوريل كميته انقالبي قراباغ را اعالم و  29ره خود را تغيير دهد. او در نقاب چه

خود را رئيس آن معرفي كرد و اين امر باعث خشم شديد ارمنيان آرتساخ شد. 
به منظور برداشتن نقاب از چهره سلطانف تلگرامهايي از سوي زحمتكشان 

ارسال شد. كميته آرتساخ براي لنين و نريمانف رئيس كميته انقالبي آذربايجان 
ماه مه منحل شد و به جاي آن كميته  14انقالبي ساخته دست سلطانف روز 

جديدي پديد آمد و خود سلطانف نيز دستگير شده به باكو انتقال يافت. چنين 
رسيد كه اين دژخيم ارمنيان به سزاي اعمالش خواهد رسيد ليكن با  به نظر مي
انقالبي آذربايجان او از زندان آزاد شد رئيس كميته  نريمان نريمانف ميانجيگري

هاي ضد ارمني و ضد  و در امنيت كامل به ايران منتقل شده و در اينجا به فعاليت
  شوروي خود ادامه داد.

  
كردند كه با برقراري نظام شوروي در آذربايجان  مردم چنين گمان مي         

عمر خود  سياست اشغالگرانه آذربايجان در قبال آرتساخ و زانگزور به پايان
رسد ليكن در عمل چنين نشد و تنازع بقاي ارمنيان آرتساخ وارد مرحله نوين  مي

كميسر خلق آذربايجان در امور خارجي  م. حسين افو دشوارتري گرديد. 
، تلگراف زير را براي دولت 1920آوريل  30مترجم) - (وزير امور خارجه
مهوري شوروي دولت كارگران و كشاورزان ج"كند:  ارمنستان ارسال مي

كنند نخست اينكه سپاهيان خود را  آذربايجان به نام كميته انقالب درخواست مي
از پهنه قراباغ و زانگزور خارج كنيد، دوم به مرزهاي خود باز گرديد، سوم به 
كشتارهاي قومي پايان دهيد. در غير اينصورت كميته انقالب جمهوري شوروي 

نستان اعالن جنگ خواهد داد. سه روز سوسياليست آذربايجان به جمهوري ارم
براي دريافت پاسخ اين اتمام حجت (التيماتوم) فرصت در نظر گرفته 

، كيروف، ارجنيكيدزه . يك روز بعد التيماتوم دوم به امضاي29"شود مي
  براي وزير امور خارجه ارمنستان ارسال گرديد. لواندوسكي ، ومخونوشين

  
ن سياسي كه حق تعيين سرنوشت ملل با كمال تاسف بايد متذكر شد، فعاال       

را اعالم كرده بودند خود در اولين فرصت ممكن اين حق را ناديده گرفتند. 
 به نام"كند. در آنجا بويژه آمده بود:  التيماتوم آنها اين امر را تصديق مي

به دولت ارمنستان پيشنهاد فدراتيو روسيه  سوسياليستي جمهوري شوروي
ت نظامي درخاك آذربايجان شوروي را بيدرنگ متوقف كنيم هر گونه عمليا مي

ساعت پس از  24سازد و ارتش خود را از مرزهاي آن خارج كند. اين امر تا 
دريافت پيشنهاد ما بايد عملي گردد، در غير اينصورت اين كار توسط نيروهاي 

هاي آن به عهده دولت  ارتش سرخ روسيه انجام خواهد شد و كليه مسئوليت
                                                     .30"خواهد بود ارمنستان

  ادامه دارد      
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  1395ماه  تير 212ه شمار

 (عيد آب پاشي)» وارداوار«
  هويك وارتوميان: نويسنده

  : اما بگي جانيانترجمه
روز بعد از عيد  98جشن اصلي كليساي ارامنه است كه  5يكي از » وارداوار«

پاك برگزار مي شود.مناسبت اين جشن تغيير شكل عيسي مسيح است كه 
  بصورت روح نوراني درآمده و به آسمان صعود مي كند.

اما در واقع اين جشن ريشه در آداب و رسوم و جشن هاي قبل از مسيحيت 
طبق سنت هاي ديرينه بزرگترين جشن تابستاني » وارداوار«ارمنستان دارد. 

است. ماهيت اين جشن پرستش طبيعت است واز اعماق قرنها به ما رسيده است. 
ي يعني آستقيك در ارمنستان قبل از مسيحيت اين جشن را به الهه عشق و زيباي

نسبت مي دادند. در اين روز پير و جوان، زن و مرد همه براي زيارت به 
پرستشگاه او مي رفتند، آن را مورد پرستش قرار داده، در مدح او ترانه ها مي 

  سرودند، دسته هاي گل به قربان گاه گذاشته و قرباني مي كردند.
جشن گل هاي متبرك  جشن عشق آفريدگاري بود. سمبل هاي اين» وارداوار«

و گالب بود كه آنرا به الهه آستقيك مي پاشيدند و از او انتظار اهداي عشق 
  داشتند. 

طبق روايات اژدهاها آستقيك را مي دزدند و در پي آن شر و تاريكي زمين را 
  فرا مي گيرد.

واهاگن خداي جنگ در مصاف با اژدهاها پيروز مي شود و معبودش  آستقيك 
ازد. سپس بر روي زمين گردش كرده گالب مي پاشد و به مردم را آزاد مي س

اطمينان مي داد كه عشق و زيبايي غلبه كرده اند. طبق روايات الهه آستقيك از 
ميان كف هاي سپيد رنگ دريا بدنيا آمده است. هنگام قدم مي زدن در رد 
 پاهايش گل مي روييد و خود الهه گلبرگ بر سرزمين ارمنستان مي پاشيد و

  دختران ارمني با تماس با آنها زيبايي خدايي بدست مي آوردند.
يكي از جاذبه هاي اين جشن آب پاشي همه گير است. از صبح زود همه بدون 
در نظر گرفتن سن و سال، جنس و موضع اجتماعي افراد بر روي يكديگر آب 
 مي پاشيدند. هيچ كس ازاين كار ناراحت نمي شد، نمي رنجيدند زيرا آب در
اين روز داروي همه دردها و قوي ترين دوا بود. و اين آب پاشي ها همراه با 
رقص و آواز سنتي و بازيهاي ويژه بود. مردم به يكديگر گل هديه مي دادند، 
اما جوانان عاشق كبوتر هوا مي كردند و اگر چنانچه كبوتر سه بار بر روي بام 

او را عروس مي بردند. اسب  دختر مورد عالقه دور مي زد، در پاييز همان سال
بود، جوانان در مسابقه اسب سواري » وارداوار«سواري يكي از بازيهاي ويژه 

  شركت مي كردند.
در مناطق كوهستاني تصوير جشن متفاوت بود. در اينجا  قرباني كردن حيوانات 
نقش عمده را داشت، رفتن به زيارتگاه هاي دور دست و برگزاري بزمها را 

ادند. آنها آذوقه چند روزه و حيواناتي را كه مي بايد قرباني كنند ترجيح مي د
بر مي داشتند و بسوي چشمه هاي مقدس مي رفتند در آنجا باميد عنايت خدايان 

  قرباني مي كردند.
متداولترين بازي در اين مناطق كشتي بود كه به واهاگن خداي جنگ تقديم مي 

  شد.
محسوب مي شد. گاهي عوام آنرا جشن در عين حال جشن سيب هم » وارداوار«
» وارداوار«مي ناميدند، و بدين ترتيب كه اولين سيب را در روز » روزه سيب«

شنبه شب توده هاي بزرگ از علف هاي خشك » شاتاخ«مي خوردند. در منطقه 
درست مي كردند و پس از غروب آفتاب آنها را آتش مي زدند. اين مراسم تا 

رد. پس از فرو نشستن شعله هاي آتش در آن سيب مي سحرگاه ادامه پيدا مي ك
پختند و مي خوردند. جشن آتش بازي همراه با آواز و پايكوبي و بازيهاي شاد 

  بود.
  فرا رسيده » وارداوار«جشن 

  كار و بارم  معكوس شده
  اگه عاشق شدي آب بپاش

  چون كه آتشم تند شده...
  است» وارداوار«روز، روز 

  ره از ياد فرزند پدرش را نمي ب
  هر كه عشقم را بمن نده

  بگذارتا مانند سگ كشد زوزه...
  بزودي سر مي رسه» وارداوار«

  راههاي ما پر از سنگ و كلوخه
  مي رم به ديدار يارم

  ميگن دلش تنگ است برام.
همانطوريكه گفته شد پس از آنكه ارامنه به مسيحيت گرويدند اين جشن كه 

با  مردم آنرا خيلي دوست مي داشتند در شمار اعياد بزرگ كليسا  در آمد  
تغييرات ظاهري و حفظ ماهيت آن. طبق تفسير گريگور مقدس، كليسا 

» يورتا«را جشن تغيير شكل و منور شدن حضرت مسيح بر قله كوه » وارداوار«
  نيز معروف است.» نوراني شدن«اعالم نموده است، بهمين دليل هم بعنوان جشن 

اوت  11اين جشن را كليسا در آغاز در آخر سال تقويم ارمني كه مصادف با 
ميالدي هنگاميكه جاثليق موسس دوم  551بود برگزار مي كرد. اما در سال 

نيز » وارداوار«روز جشن يقوارتتسي در تقويم ارمني اصالحاتي  را انجام داد 
هفته بعد از  14به يكشنبه » نوراني شدن«تغيير كرد. بدين ترتيب روز جشن 

وابسته به عيد پاك گرديدو » وارداوار«عيد پاك تغيير مكان داد.  بنابراين روز 
روزه يعني يكي از روزهاي  35يكي از جشن هاي متحرك شد با تغيير زماني 

  ژوئن تا اول اوت برگزار مي شود. 28يكشنبه در فاصله زماني 
در واقع بدو صورت جشن گرفته مي شود كليسا با عشاء رباني ويژه » وارداوار«

آن را برگزار مي كند، ولي مردم ضمن شركت در مراسم كليسا با حفظ آداب 
و رسوم سنتي با آب پاشيدن بر روي يكديگر، شركت در بازيهاي مختلف و نيز 

  را جشن مي گيرند .» وارداوار«ره زيارت اماكن مقدس و غي
به روشهاي مختلفي ريشه يابي شده با معنايي مختلف كه البته » واردوار«كلمه 

همه آنها به نوع خود جشن را توصيف و تشريح مي كنند و اشاره به پيامهاي آن 
به معني » اورد«يا » وارد«دارند. از جمله اينكه آن را متشكل از دو ريشه واژه 

بمعني تزريق كردن، شستشو دادن دانسته اند كه بمعني آب » روا«آب و 
پاشيدن است كه يكي از اصلي ترين مراسم جشن مي باشد. بعقيده برخي ديگر 

است. باالخره شمار ديگر » آتش افروزي«، »آتش افروختن«بمعني » وارداوار«
و معتقدند را وابسته به نام الهه آستقيك دانسته » وارداوار«از انديشمندان واژه 

يعني » وارد«ناميده مي شد و ريشه يابي واژه را به واژه » گلدان«كه آستقيك 
گل نسبت مي دهند. به روايتي ديگرروزي خبر زخمي شدن محبوب آستقيك 
بگوش او مي رسد و او پا برهنه سراسيمه به سوي او مي شتابد و با عبور از ميان 

خون او گل ها سرخ رنگ مي بوته هاي گل  پاهايش خونين مي شوند.و از 
  شوند  و بدين ترتيب گل عشق يعني گل سرخ پديدار شده است.

شايد تنها جشني است كه نه تنها پيام دور هم جمع شدن اعضاء » وارداوار«
خانواده، بلكه قوم و طايفه را داشته است، چيزي كه تا به امروز نيز كم و بيش 

طق ارمنستان رسم بر ان است كه در حفظ شده است. اكنون هم در بسياري از منا
اين روز فرزندان خانواده خواهر و برادر همه به زادگاه خود به خانه پدري رفته 

  و دور هم جمع مي شوند.
مهر و محبت است. در ميان ارامنه نمونه » وارداوار«يكي ديگر از پيامهاي مهم 

آستقيك هاي بي شماري از عشق و فداكاري وجود دارد كه عشق واهاگن و 
  نسبت به يكديگر يكي از برجسته ترين نمونه ها مي باشد.

از جمله گل آرايي، آب پاشي، » وارداوار«كليساي ارمني برخي از سنت هاي 
كبوتر پراني را بازتابي از روايات كتاب مقدس مي دانند از جمله توفان نوح و 

  پراندن كبوتر و غيره.
مي باشد كه بعد از توفان بدنيا آمده طبق روايتي ديگر الهه آستقيك دختر نوح 

  است.
بهر حال با قدمت تاريخي اش و تبديل شدنش به جشن ديني، امروز » وارداوار«

  هم بعنوان يك جشن ملي به حيات خود ادامه مي دهد.
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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, 2014تورونتو ، گيكور ، اثر هوانس تومانيان برگردان انگليسي ،   
Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Ա,Բ- Պարսկերեն 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Գերմանիայի Բունդեսթագը 

ճանաչեց  

Հայոց ցեղասպանությունը  
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