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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՝ 
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(Պարսկերեն) ان، آذربايجان ، جنايت و توسعه طلبيار  

-Հայ Գրականության Պատմություն 3 հատորով(Պարսկերեն)  جلد 3تاريخ ادبيات ارمني در  
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-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, 2014برگردان انگليسي ، تورونتو ،  گيكور ، اثر هوانس تومانيان  
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-Ակնարկ Պարսկերենի Ուղղագրության, (Պարսկերեն) Տորոնտո, 2014. 
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-Հայոց ցեղասպանության Պատմություն, (Պարսկերեն), Տորոնտո, 2014 

 2014اديك باغداساريان ، تورونتو  -  تاريخ نژادكشي ارمنيان ، فارسي

-Հայկական Հարցի Մանիֆեստ , Տորոնտո 2014 
-Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական Համառոտ Պատմություն, 2 հատորով, հատոր 1 և 2, Տորոնտո, 2015: 
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Anania Shirakatsi, Mathematics, translated into Persian by Edic Baghdasarian, Toronto, 2015. 
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կրում, չի կարելի վերադառնալ նրան, ինչ կար մինչ այդ: 
Հակառակ դեպքում Կալինինգրադը մինչեւ հիմա 
Քյոնիկսբերգ կկոչվեր», — ընդգծել է Ֆրանկ Էնգելը: 
Անդրադառնալով այն հարցին, թե երբ վերջապես 
Եվրոպական խորհրդարանը հանդես կգա հստակ եւ 
հասցեական հայտարարությամբ, որը կդատապարտի 
ադրբեջանական զինված ուժերի բռնության 
պարբերական գործողությունները Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության խաղաղ բնակչության 
նկատմամբ, Ֆրանկ Էնգելն ասել է.  «Եվրոպական 
խորհրդարանը հստակ դիրքորոշում է հայտնել 
ընթացիկ տարվա ապրիլին, բայց 
խորհրդարանականների մեծամասնությունը դեռ 
պետք է առերեսվի փաստերին»: 
Հիշեցնենք, որ ապրիլի 12-ին` Եվրոպական 
խորհրդարանի լիագումար նիստին ղարաբաղյան 
խնդրի վերաբերյալ քննարկումներ են տեղի ունեցել: 
Շատ եվրոպացի պատգամավորներ   (Ֆրանսիայից, 
Չեխիայից, Լեհաստանից, Կիպրոսից, այդ թվում նաեւ` 
լյուքսեմբուրգցի խորհրդարանական Ֆրանկ Էնգելը), 
երկար տարիների ընթացքում առաջին անգամ կոչ են 
արել ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության անկախությունը եւ 
պատժամիջոցներ կիրառել Բաքվի վարչակարգի 
նկատմամբ: 

 

Այս համարում 
 

 
Հայերեն բաժին 

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

2- Ð³Û³ëï³Ýի Հանրապետություն.………….…...........1 

3- Արևմտյան Հայաստան.............................................5 

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

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

6- Հասարակական.........................................................9 

 
Պարսկերեն բաժին 

Արցախի պատմություն.................................................1-3 
Գրականություն...........................................................4-6 
 

 Þ³åÇÏÇ ³é³çÇÝ ¿çáõÙª  Արցախը Ադրբեջանի մաս չի 
հանդիսանում եւ երբեք չի լինի 

ì»ñçÇÝ ¿çáõÙª  Էդ. Բաղդասարյանի նոր գրքերը 
 

Համար  214, Օգոստոս  2016  No. 214, August  2016 
  1395ماه  شهريور  214شماره     –ماهنامه لويس 

 

 چكيده كتاب تاريخ آرتساخ(قره باغ)
)6(  

  
  دكتر اديك باغداسارياننگارش: 

 1917-1923رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي 
  

كه گويا حفظ قراباغ و زانگزور تحت حكومت ما به جاي الحاق  بارها به ما اعالم كرده بودند"شود:  ژوئيه چنين متذكر مي 9چيچرين در تلگراف خود به ارجنيكيدزه به تاريخ 
بطور روشن و واضح گزارش دهيد كه مسئله چيست؟ اگر مسئله حمايت از تمايالت اشغالگرانه ملي  "آنها به آذربايجان، حكومت شوروي را در باكو سرنگون خواهد كرد. لطفا

ها  ناپسندي است و ما با اعمال چنين سياستي باعث رشد و رونق احساسات ملي گرايانه خواهيم شد و بنابراين با مساواتي گرايان افراطي مسلمان است، بايد بگويم كه اين سياست
  .1"ايم...  شويم و در نتيجه به آنان كمك كرده برابر مي

تصميمي درباره سياست خود  1920ژوئيه  7در روز بوروي سياسي كميته مركزي حزب كمونيست (بلشويك) روسيه با در دست داشتن چنين مدارك انكار ناپذيري   
شد تا به ساكنان مناطق تحت اشغال ارتش سرخ توضيح  هاي فعال قفقاز مسئوليت داده مي در خصوص قفقاز اتخاذ كرد. مطابق با ماده هشتم اين مصوبه يا فرمان به كمونيست

ها را يك كميسيون مختلط كه به  هاي قومي است و مسئله تعلق سرزمين هدف آنها جلوگيري از خونريزيدهند و آنها را قانع سازند كه اين اقدامات ماهيت موقتي دارد و 
. پس به روشني و وضوح مسئله حمايت از اصل حق تعيين سرنوشت ملل مطرح شده بود و 1"گردد، حل و فصل خواهد شد خواست و اراده اقوام ساكن در اين مناطق تشكيل مي

  اين امر و تصميم مهم باقي مانده بود.تنها اجراي عادالنه 
كرد اين امر را بقبوالند كه  يبا اين حال رهبري آذربايجان به رياست نريمانف اين مصوبه و فرمان را خنثي كرد. او با استفاده از تمام امكانات تبليغاتي ممكن تالش م  

ه از نظر اقتصادي با دشت قراباغ و ساير نواحي جمهوري بويژه صنعت باكو ارتباط ناگسستني دارد، و گويا قراباغ از دير باز سرزمين متعلق به آذربايجان بوده است، زيرا ك
كند ادعاهاي رهبران جمهوري را در مورد  دهد و سعي مي م.) مورخ نيز مورد تاكيد قرار مي-(قلي اف د. گوليف بنابراين جدايي آن از آذربايجان غير ممكن است. همين امر را

شود. بنظر شخص اخير، الحاق قراباغ به ارمنستان توسعه نيافته از نظر  كند به عامل اقتصادي متوسل مي جيه نمايد ولي چون مطلب ديگري براي تحكيم اين امر پيدا نميقراباغ تو
ها با كنار نهادن حق تعيين سرنوشت  ايد. اكنون گوليفاقتصادي صحيح نيست زيرا كشور اخير قادر نخواهد بود به قراباغ ويران شده كمك كند تا اقتصاد خود را باز سازي نم

گردد و ويژگي اكثريت ملي ساكنان مطرح  شود همين مسايل اجتماعي فراموش مي دهند. هر گاه مسئله به نخجوان مربوط مي ملي مسايل اجتماعي را در اهميت اول قرار مي
  شود. مي

اي امضاء شد كه بر پايه آن ارتش شوروي مناطق  ) ميان روسيه شوروي و جمهوري ارمنستان توافقنامهامضاء شد سور (يعني روزي كه پيمان 1920اوت  10روز   
  كنند تا در آينده بطور قطعي سرنوشت آنها تعيين شود. مورد منازعه قراباغ كوهستاني، زانگزور و نخجوان را تصرف مي

تمام  "آورند. بدون هيچ گونه آشوب و سروصدا تقريبا اي را به اجرا در مي رانه سياست فريبكارانهدر همين اثنا، رهبران آذربايجان يعني نريمانف و ديگران پيگي   
شد. چند امر در تحقق اين مسئله موثر بود. در آن زمان پهنه آرتساخ تاريخي به مناطق جرابرد، شوشي و  ها محول مي هاي رهبري و مناصب آرتساخ به آذربايجاني موقعيت

داد كه ارمنيان آرتساخ  يافتند. بدين ترتيب قسمت كوهستاني و دشت اين سرزمين يك قلمرو واحد را تشكيل مي ده بود كه تا رودهاي ارس و كورا امتداد ميجوانشير تقسيم ش
و  ل. ميرزويان، ه. نازارتيان، آ.قاراگيوزيانآ. ميكويان،  توانستند اكثريت قومي خود را داشته باشند. از ديگر سو سياست نريمانف در قبال قراباغ كوهستاني مورد حمايت نمي

  ديگر فعاالن غير دور انديش ارمني قرار داشت.
  كرد. هاي ناپسند ديگر دريغ نمي گروه نريمانف از بكارگيري روش ارتشاء، تهديد و ترور و شيوه  
اي خطاب به كميته  براي مدتي كوتاه به عنوان رئيس كميته انقالبي قراباغ كار كرده بود، در نامه 1920(قرايف) كارگزار نريمانف كه در تابستان سال  اسد كارايف مي دانيم كه

هاي دفاعي ارمنيان  هاي ارمني رشوه دهد و توسط آنها فعاليت شخصيتميليون روبل پول دريافتي از مقامات آذربايجان بايد به  200كرد كه خود با  انقالبي زانگزور اعتراف مي
توان دولت بر پا كرد و سرزمينها را اشغال  توسط آن نمي"را كنار گذاشت زيرا كه  "بشر دوستي"كرد كه بايستي  قراباغ و زانگزور را دچار شكست كند. او چنين ابراز نظر مي

  ها و چگونگي عملكرد ترك و تاتار را بسيار نيك فرا گرفته بودند. عترافات پيدا است، رهبران آذربايجان روش. همانگونه كه به روشني از اين ا1"نمود
، زانگزور و در آن روزهاي بحراني ارمنيان، تركيه كمال آتاترك دست به يك اقدام زد كه هدف آن كمك به مقامات آذربايجاني به منظور حل مسئله نخجوان  

ارتش تركيه با نقض پيمان سور به خاك ارمنستان تعرض كرد و در مسير خود مرگ و ويراني براي ارمنيان به ارمغان  1920ان بود. در پايان ماه سپتامبر آرتساخ به نفع خودش
  آورد.

دانستند تركيه به چه  آيد، آنها نمي يبر م 1920نوامبر  5بتاريخ  لگران روسيه شوروي در اين اوضاع نقش ميانجيگري را عهده دار شد و چنانكه از نامه چيچرين به  
  منظوري ارمنستان را مورد هجوم قرار داده بود.

همين نظر را ابراز كرده است. اين  1920اكتبر 19نماينده ديپلماتيك گرجستان منشويكي در مسكو نيز در تلگرامي براي دولت متبوع خود به تاريخ  م. ناخارادزه  
بسياري از افراد را دچار توهم كرده بود. بياد آوريم دژخيمان ترك را كه وارد ارمنستان شده  "ها بودن احتماال ت خلق ارمن از دست داشناكاعالميه تركها كه آنها مترصد نجا

كرد. پي  م.) عساكر را رهبري مي -(كمونيست "سرخ"هاي  م.) دژخيم هنگ-(قره بكر كارابگيردادند.  برخوردار از عقايد و افكار نو نشان مي "هاي سرخ"بودند خود را به عنوان 
م.) بطور -(منظور تركان كمونيست  "تركان سرخ"كرد با كمك به اصطالح  بردن به ارتباط سياسي نريمانف و تركيه در قبال ارمنستان كار دشواري نيست. نريمانف تالش مي

  داراالگياز، زانگزور و آرتساخ را تصاحب كند. -قطع مناطق نخجوان، شارور 
در خواست تحويل طال، اسلحه و مهمات به بهانه مبارزه با آنتانت در جبهه  1920در نخستين پيام ارسالي خود به مسكو در اول ژوئن  مصطفي كمالدانيم  ه ميچنانك  

  غربي را مطرح نمود و اين درخواست كمال به نتيجه مطلوبي رسيد.
  رابر تركان در حال پيشروي را نداشتند.نيروهاي مسلح جمهوري ارمنستان توان الزم براي مقاومت در ب  

به پايان رسيد و بحث و بررسي مسئله آرتساخ پس از آن وارد مرحله نويني گرديد.  1920نوامبر  29اين روزهاي بي نهايت وخيم با استقرار نظام شوروي در ارمنستان به تاريخ 
كردند كه مبارزات سه ساله آنها سر انجام با استقرار نظام شوروي در  كردند، اظهار اميدواري مي ان ارسال ميها و تلگرامهايي كه به كميته انقالب ارمنست اهالي آرتساخ در نامه

  شود. ارمنستان به موفقيت نايل خواهد گرديد و آرزوي پيوستن آرتساخ به مام ميهن به واقعيت بدل مي
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Սաջադին ն

սահմանային
քացիները կա
րտոնագրի: 
Սեյեդ Քազ

ել, որ երկ
նց վիզայի ռե
նն ու կստ

եւ ԻԻՀ ք
ի համար: 

ց սկսյալ նրա
զոհողությա

որեն իրար հե
ժումը անգլո

երկուսակցակա
տվել մեր երկի

բագրել վերջ
քաղաքակա

համահայկակա
ը հետեւյ

ազատում 
ձեւավորո

փուլի ծրագր

նախագահակա

կարող են 
նի տարածք

անն ընդունե
ր դեսպան Սեյ

հայ-իրանակա
րք հարցեր
գործակցությա

երն անդրադա
վարություննե
իների՝ առա

ների մաս
նշել է՝ արդ

անցակետեր
արող են մուտ

զեմ Սաջադ
կու հարեւա
եժիմը կխթա

տեղծի առա
քաղաքացինե

անց 
ան 
ետ 

ուխ 
ան 
իրը 

ջին 
ան 
ան 
յալ 

ում 
րով 

ան 

ք. 

 
լ է 
յեդ 
ան 
եւ 

ան 

արձ 
երի 

անց 
սին 
դեն 
րին 
տք 

դին 
ան 

անի 
վել 

երի 



 

 

Կյ
նկա

Հայաս
հայտնո
կյանքի
ՀԽՍՀ 
Միրզոյ
Անվան
կկայան
Հովհա
Վերջին
Հայաս

Հ
ր
 
1
2
ա
կ
3
խ
հ
կ
մ
4
հ
ծ
5
2

անքից հեռ
արիչ, քանդա

տանի մշակո
ում է, որ ս

ից հեռացել է 
վաստակավ

յանը: 
նի քանդակա
նա օգոստոս

աննես եկեղեցո
ն հրաժեշտը`
տանի նկարի

«ԱԶԳԱՅԻՆ
ԼՈՒԾԱՐԵԼՈ

Հիմք ընդունել
րդ հոդվածի 1

1. Լուծարել «Ա
2. Ուժը կորցր
անվտանգությ
կանոնադրութ
3. Հայաստան
խորհրդի քար
հաստատման
կառուցվածքը
միասին: 
4. Հայաստան
համատեղ ձեռ
ծառայողների
5. Սույն կարգ
2016-08-10 

ռացել է ՀԽ
ակագործ Թ

 

ույթի նախա
. թ. օգոստո
ՀԽՍՀ արվե

վոր  նկարիչ,

ագործի հոգեհ
սի 9-ին, ժամ
ում: 
` օգոստոսի 
իչների միությ

Ն ԱՆՎՏԱՆԳՈ
ՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱ

139-Ն Կ

լով «Պետակա
-ին մասի «ա»

Ազգային անվ
րած ճանաչել Հ
թյան խորհրդի 
թյունը և կառո
ի Հանրապետ
տուղարին՝ մի
ը ներկայացնե

ը՝ Հայաստանի

ի Հանրապետ
ռնարկել անհր
ի սոցիալական
գադրությունն 

ԽՍՀ վաստ
Թերեզա Մ

արարությունը
ոսի 7-ին, 94 
եստի վաստա
, քանդակագ

հանգստի ար
մը 19։00-ին 

10-ին, ժամը
թյունում (Աբո

ՀԱ
ՆԱ

ՈՒԹՅԱՆ ԽՈ
ՍՏԱՆԻ ՀԱՆ
ԿԱՐԳԱՐԴՐՈ

ան կառավարչ
» կետը և 18-ր

վտանգության 
Հայաստանի Հ

աշխատակա
ուցվածքը հաս

տության Նախ
ինչև սույն թվա
ել Ազգային ա
ի Հանրապետ

տության կառա
րաժեշտ միջոց
ն երաշխիքներ
ուժի մեջ է մտ
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ակավոր 
Միրզոյանը

 
ը խոր վշտո

տարեկանու
կավոր գործի

գործ Թերեզա

րարողություն
Կոնդի Սուր

ը 12։00-14։00-
ովյան փող. 1

ԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ԱԽԱԳԱՀԻ Կ

ՈՐՀՐԴԻ ԱՇԽ
ՆՐԱՊԵՏՈՒԹ
ՈՒԹՅՈՒՆՆ Ո

չական հիմնա
րդ հոդվածը.

խորհրդի աշխ
Հանրապետու

ազմ» պետակա
ստատելու մա

խագահի աշխա
ականի սեպտ

անվտանգությա
տության Նախ

ավարությանը
ցներ՝ լուծարմ
րի ապահովմա
տնում պաշտո

 

14  Օգոստոս,

Ամսագի

ով 
ւմ 
իչ, 
ա 

նը 
րբ 

-ն 
16 

շենք):
գերեզ
 

ան

 
Նախա
անվտ
Նախա
ընդու

ՀԱՆՐԱՊԵՏ
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒ
ԽԱՏԱԿԱԶՄ»
ԹՅԱՆ ՆԱԽԱ

ՈՒԺԸ ԿՈՐՑ

արկների մասի

խատակազմ»
ւթյան Նախագ
ան կառավարչ
ասին» ՆԿ-139
ատակազմի ղ

տեմբերի 1-ը Հա
ան խորհրդի ք
ագահի՝ հարա

ը՝ Ազգային ան
ման արդյունքո
ան համար: 
ոնական հրապ

,  2016 Ã.  էջ 2

իր 

: Հուղարկա
զմանատանը:

Սերժ Սար
նվտանգութ

ագահ Սերժ
տանգության խ
ագահի կար
ւնելով «Պետ

ՏՈՒԹՅԱՆ 
ՒԹՅՈՒՆԸ 
» ՊԵՏԱԿԱՆ
ԳԱՀԻ 2008 Թ
ՐԱԾ ՃԱՆԱՉ

ին» Հայաստա

» պետական կ
գահի 2008 թվ
չական հիմնա
9-Ն կարգադրո
ղեկավարին և 
այաստանի Հա
քարտուղարու
ակից այլ իրավ

նվտանգությա
ում կրճատվո

պարակմանը հ

 

ավորությունը

րգսյանը լո
թյան խորհ

 

ժ Սարգսյան
խորհրդի աշխ
րգադրության
տական կառ

Ն ԿԱՌԱՎԱՐՉ
ԹՎԱԿԱՆԻ Օ
ՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻ

անի Հանրապե

կառավարչակա
վականի օգոս

արկ ստեղծելու
ությունը։ 
Ազգային անվ
անրապետութ
ւթյան կանոնա
վական ակտե

ան խորհրդի ք
ող քաղաքացի

հաջորդող տա

ը  Երեւանի

ւծարել է Ա
հրդի աշխա

նը լուծարել
խատակազմը:
ն մեջ ասվո
ռավարչական 

ՉԱԿԱՆ ՀԻՄ
ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2
ԻՆ 

ետության օրե

ան հիմնարկը
տոսի 25-ի «Ա
ւ և աշխատակ

վտանգության
թյան Նախագ
ադրությունը 

երի նախագծե

քարտուղարի հ
իական հատու

ասներորդ օրվ

ի քաղաքայ

Ազգային 
ատակազմը

լ է Ազգայ

ում է. «Հի
հիմնարկնե

ՄՆԱՐԿԸ 
25-Ի ՆԿ-

ենքի 11-

ը: 
Ազգային 
կազմի 

ն 
գահի 

և 
երի հետ 

հետ 
ւկ 

վանից: 

յին 

ը 

յին 

իմք 
երի 



 

 

մասին»
հոդվա
1. Լո
աշխատ
2. Ուժը
Նախա
անվտա
կառավ
կանոնա
ՆԿ-139
3. 
աշխատ
խորհրդ
1-ը 
հաստա
խորհրդ
կառուց
հարակ
4. Հա
Ազգայի
համատ
արդյու
ծառայո
համար
5. Սույ
հրապա
 

Բա
համ

«Ղարա
բանակ
Ադրբեջ
համաձ
բանակ
արգելք
քաղաք
փոխա
նախագ
էլեկտր
«Ադրբե
ղարաբ
քաղաք
արկած
ժողովո
իրավու

» Հայաստա
ծի 1-ին մասի
ուծարել «Ա
տակազմ» պե
ը կորցրած ճ

ագահի 2008 
անգության 
վարչական հի
ադրությունը 
9-Ն կարգադր
Հայաստանի 
տակազմի ղե
դի քարտուղա
Հայաստանի

ատմանը ներ
դի քարտո
ցվածքը՝ Հայա
կից այլ իրավա
այաստանի 
ին անվտան
տեղ ձեռնարկ
ւնքում կրճ
ողների սոցի

ր: 
ն կարգադրու

արակմանը հա

ակո Սահա
մարժեք փո

աբաղի հի
կցությունների
ջանը հար
ձայնագիրը, 
կցությունների
քները, որոնք
քականություն
նցմամբ, այդ
գահ Բակո Ս

րոնային թերթ
եջանը պե
բաղցիների ե
քականություն
ծախնդրությո
ուրդների 
ւնքները», - ա

անի Հանրապ
ի «ա» կետը և 
Ազգային ա
ետական կառա
ճանաչել Հայա

թվականի օ
խորհրդի ա
իմնարկ ստե
և կառուցվա

րությունը։ 
Հանրապ

եկավարին և 
արին՝ մինչև ս
ի Հանրապ
րկայացնել Ա

ուղարության 
աստանի Հանր
ական ակտերի

Հանրապետո
գության խո
կել անհրաժե

ճատվող քա
իալական եր

ւթյունն ուժի մ
աջորդող տաս

ակյան. Ողջա
ոխզիջումն

 

իմնախնդրի 
ի համար 
գի 1994 
Լեռնային Ղ

ին եւ հաղթ
ք գալիս են
նից», - «Ա

դ մասին ասե
Սահակյանը Ֆ

թին տված հար
ետք է 
եւ հայերի 
նից, 
ւնից եւ հան
հիմնական 

ասել է Սահակյ

պետության 
18-րդ հոդված
նվտանգությա

ավարչական հ
աստանի Հանր
օգոստոսի 25

աշխատակազմ
եղծելու և ա
ածքը հաստա

պետության 
Ազգային ան
ույն թվականի

պետության 
Ազգային ան

կանոնադր
րապետությա
ի նախագծերի
ության կառ
որհրդի քարտ
եշտ միջոցնե
աղաքացիակա
րաշխիքների 

մեջ է մտնում 
սներորդ օրվա

ամիտ, իրա
ներն անհրա

լուծմանն
նոր փուլ 

թվականի 
Ղարաբաղը ն
թահարվեն հ
ն Ադրբեջանի

Ազատություն»
ել է Լեռնայի
Ֆրանսիայի խ
րցազրույցում

կարողանա 
հանդեպ իր
իր 

նձն առնի հա
ազատությ

յանը։ 

ÈàôÚê # 21

Լույս 

օրենքի 11-ր
ծը. 
ան խորհրդ
հիմնարկը: 
րապետությա
5-ի «Ազգայի
մ» պետակա

աշխատակազմ
ատելու մասին

Նախագահ
նվտանգությա
ի սեպտեմբեր

Նախագահ
նվտանգությա
րությունը

ան Նախագահի
ի հետ միասին
ավարության

տուղարի հետ
եր՝ լուծարմա
ան հատու

ապահովմա

պաշտոնակա
անից»: 

ավացի եւ 
աժեշտ են

 
ն ուղղվա
կբացվի, եթ

հրադադար
նորից միանա
հոգեբանակա
ի վրեժխնդի

» ռադիոկանա
ին Ղարաբաղ
խորհրդարան
։ 

հրաժարվե
ր ազգատյա

անհեռանկա
արգելու մյու
ուններն ո
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րդ 

դի 

ան 
ին 

ան 
մի 
ն» 

հի 
ան 
րի 
հի 

ան 
և 
ի՝ 

ն: 
ը՝ 
տ 

ան 
ւկ 

ան 

ան 

ած 
թե 
րի 
ա 

ան 
իր 

աի 
ղի 
նի 

ել 
աց 
ար 
ւս 
ու 

Ղարա
որակե
գաղա
բռնապ
Պատա
Ղարա
լուծու
Լեռնա
փոխզ
«Ողջա
անհրա
պատր
խաթա
հանդի
մեզ վր
Անդրա
Լեռնա
ուղղո
Սահա
ճանա
հաջող
Հարա
«Օրին
խմբվա
հարցի
«Ինքն
ժողով
սկզբո
հրամա
պետո
ցանկո
 

Կա

Գարե
հռչակ
Հովհա
Հովհա
Հայրա
վերջի
փաստ
Կարգ
աշխա
անուն
 

 
20 տ
ունեց
խաղե
ոսկե մ
եւ դա
Հայաս
Հունա
եզրափ
վստա
նկատ

,  2016 Ã.  էջ 3

իր 

աբաղի նախա
ել է հայեր

ափարախոսու
պետության ա
ասխանելով փ

աբաղի նախա
ւմ, հատկապ
ային Ղարաբ
զիջումների մի
ամիտ, իրավ
աժեշտ են», 
րաստ ենք
արում մեր եր
իսանում պատ
րա նոր հարձա
ադառնալով 
ային Ղարա
ությամբ արձ
ակյանը վստա
աչումը մոտ ա
ղությամբ՝ ի

ավային Կովկա
նական է ար
ած փոքրամ
ին Բակո 
նորոշման 
վուրդները, դ
ունքերից մեկ
այական մի 

ությունը, որ
ություն, քան 

արգալույծ

եգին Բ կաթո
կվել Մայր Ա
աննես աբեղ
աննիսյանը: 
ապետական տ
իններիս կողմ
տը: 
գալույծ եկեղ
արհականների
ններով` Վարդ

Հատուկ
Հայաստա

տարվա ընդմ
ավ օլիմպիա

երում գյումրե
մեդալ՝ կոտրե

առնալով անկա
ստանի պատմ

ահռոմեական 
փակիչում աշ

ահ հաղթանա
տմամբ: 

 

ագահը ապրի
րի հանդեպ
ւթյան 
արդյունք»։ 
փոխզիջումնե

ագահն ասել է,
պես երբ դա
բաղինը, կար
իջոցով։ 
վացի եւ հ
- հավելել է ն
անել փոխզի
րկրի անվտա
տեհ առիթներ
ակումներ գոր

միջազգայի
աբաղի ճանա
ձանագրած 
ահություն է
ապագայում շ
իր դրական 
ասի կայունութ
րդյոք աշխար
մասնության 

Սահակյան
պահանջի 

դա միջազգա
կն է։ Բայց 
պարտականո

րին միացվա
այդ ժողովրդի

ծ են հռչակվ
 

ողիկոսի տնօ
Աթոռ Սուրբ 
ղա Սահակյա

տնօրինությա
մից ծառայութ

ղեցականներն
ի շարքը եւ 
դգես Սահակյ

 թողարկու
անը օլիմպի

միջումից հետ
ական չեմպ
եցի ըմբիշ Ար
ելով անհաջող
ախ Հայաստա
մության 14-րդ
ոճի ըմբշամա

շխարհի կրկն
ակ տարավ կո

իլյան քառօրյա
պ Ադրբեջան

եւ իշխ

երի մասին հա
, որ որեւէ հակ

ա այնքան բա
րող է իրակա

համարժեք փ
նա՝ շարունա
իջումներ, եթ

անգությունը, 
ր մեր հակառա
րծելու»։ 
ին հանրութ
աչման հար
հաջողությու

է հայտնել, ո
շարունակվելո

հետեւանքնե
թյան վրա։ 
րհագրական մ

ինքնորոշմա
նը պատաս

իրավունք 
ային իրավուն

այդ իրավուն
ություն այն 

ած է նա, 
ին ոչնչացնելը

վել երկու ա

օրինությամբ
Էջմիածնի

անը եւ Տ. Հ

ն համար հիմ
թյան վայրը ի

ն այսուհետ 
կկոչվեն իր

յան եւ Հովիկ Հ

ւմ. 20 տար
իական ոսկ

տո Հայաստա
պիոն։ Ռիոյի
րթուր Ալեքսա
ղությունների 
անի պատմութ

դ օլիմպիակա
արտի 98 կգ ք
նակի չեմպիո
ուբացի Դան

ա պատերազ
նի «հայատյա
խանություննե

արցին, Լեռնայ
կամարտությա
արդ է, որքա
անացվել միա

փոխզիջումնե
կելով․ - «Մե
թե դրանք չ
եթե դրանք չ
ակորդի համա

թյան կողմ
րցին եւ ա
ւններին՝ Բա
որ Ղարաբա
ու է ավելի մ
երն ունենալ

մի տարածքո
ան պահանջ
սխանել է. 

ունեն բո
նքի հիմնակա
նքը դառնում
ժամանակ, ե
չունի մի 

ը»: 

աբեղաներ

կարգալույծ
միաբաններ

Հայրիկ աբեղ

մք է հանդիսա
նքնակամ լքե

դասվում 
րենց ավազա
Հովհաննիսյա

րի անց 
կի ունի 

անը վերջապ
ի օլիմպիակա
անյանը նվաճ
20–ամյա շղթա

թյան երկրորդ
ան չեմպիոնը։

քաշային կար
ոնը 3:0 հաշվ
նիել Կաբրերա

զմը 
աց 

երի 

յին 
ան 
ան 

այն 

երն 
ենք 
չեն 
չեն 
ար՝ 

մից 
այդ 
ակո 
աղի 
մեծ 
լով 

ում 
ջը» 

- 
լոր 
ան 

մ է 
երբ 
այլ 

են 
Տ. 

ղա 

ցել 
ելու 

են 
անի 
ան: 

պես 
ան 

ճեց 
ան 
 եւ 

րգի 
վով 
այի 



 

 

Իր ոս
ապրիլյ
պաշտպ
հերոսի
Աբաջյա
Ավելի 
սահմա
զոհված
Ռիոյու
էին Հա
նախագ
Արթուր
հնարա
Մինչդե
գոտեմ
շատ մ
լուրին։
Գյումր
հաղթա
հարյու
գոտեմ
գրկում
Գյումր
ավտոմ
շրջում 
Դեռեւս
Գիլոյա
սափրե
անմիջա
Հեռուս
Ալեքսա
Տոնակ
Շատ ը
բացեցի
Տոնակ
մարզա
Այն ա
զուրկ ա
Օրվա մ
Հունահ
Հայաս
մեդալի
պատճա
Շտեֆա
պարտե
եւ միա
մրցավա
մրցակց
պարգե
նա հայ
Այնուա
Հայաս
ծանրոր
+105 կգ
 
Այսպիս
մեդալա
մեդալ: 
Ադրբեջ

սկե մեդալը 
յան ագրեսի
պանելիս արի
ի կոչում ս
անի նկարով մ
ուշ նա հայտ

անին կանգնա
ծ հերոսներին
ւմ Ալեքսանյա
այաստանի ն
գահ Գագիկ Ծ
րի հետ ու

ավորություն ո
եռ մայրը՝ 
արտը, սովոր

մեծ է, մայրը 
 

րեցիներին հո
անակի բերկ
ւրավոր գյում
արտը։ Հաղթ

մ էին միմյ
րիում տոնա
մեքենաներով 
էին ցնծությա

ս Ռիո մեկնե
անը խոստացե
ելու է գլուխ
ապես հետո
ստամեկնաբա
անյանը։ 
կան տրամադ
ընտանիքներո
ին ու խմեցին

կան տրամա
ադպրոցից, որ

րդեն տարին
ամենատարրա
մյուս հիասթա
հռոմեական ո
տանը ներկա

ից զրկվեց 
առով։ Սերբ
անեկի հետ 
եր նստեցրեի

ավոր չտվեց մր
արների որո
ցին, Միհրա
եւատրության
յտարարեց, որ

ամենայնիվ, օ
տանի հավա
րդ, 22-ամյա 
գ քաշային կա

սով՝ Հայաստ
ային հաշվարկ
 Մեր հարեւ
ջանը՝ 54-րդը,

գյումրեցի 2
իայի օրերին
իաբար զոհվա
տացած կրտ
մարզաշապիկ

տարարեց, որ 
ծ զինվորին ե

ն: 
անի հաղթակա
նախագահ Սե
Ծառուկյանը։ 
ւրախությունը
ուներ նրա հա

տիկին Շող
ության համա
գերադասում

ուզմունքը չխ
կրանքը։ Վա
մրեցիներ մի

թանակից հետ
անց, շնորհա

ական մթնոլ
դուրս էին 

ան ազդանշան
ելուց առաջ հե
ել էր՝ եթե օլի
խը։ Հենց Ռ
ո, նա կա

անի գլուխը սա

դրությունը հա
ում անցած գ
 «Սպիտակ ա

ադրությունը 
րտեղ մարզվո
ներ շարունակ
ական կոմունա
ափությունն ա
ոճի ըմբշամար
այացնող Միհ

միայն կող
բիան ներկա

եզրափակիչո
ին, բայց նա հ
րցակցին: Ի վ
ոշմամբ հաղ

անը չկարողա
ն արարողութ
ր պատրաստվ
օգոստոսի 16
աքականի հա
Գոռ Մինասյա

արգում։ 

տանը Ռիոյի
կում 36-րդ տ
ւան երկրներ
, Թուրքիան՝ 5

25–ամյա ըմբ
ն Արցախի 
ած եւ հետմա
տսեր սերժա
կը հագին: 

իր հաղթանա
եւ ապրիլյան պ

ան գոտեմարտ
երժ Սարգսյա

ը հենց Ռիո
այրը՝ Գեւորգ 
ղիկը, որդու

աձայն, չի դիտ
մ է աղոթել ե

խանգարեց լիա
արդանանց հ
իասին դիտե
տո նրանք ու
ավորում։ Ա
լորտ էր։ Գ
եկել փողոց 

ններով։ 
եռուստամեկն
իմպիական ոս
Ռիոյում՝ խա
ատարեց իր
ափրեց հենց 

ամակել էր ա
գիշեր տոնակ

արջի» կենացը
մռայլեցին կ
ւմ է Արթուր 
կ անմխիթար
ալ պամաններ

ապահովեցին մ
րտի 66 կգ քաշ
րան Հարությ
ղմնակալ մր

այացնող 30-ա
ում Միհրան
հիանալի էր պ
վերջո գրանցվ
ղթանակը շն

ացավ զսպել 
թյան ժամանա
վում է հեռանա
6–ը շատ ար
ամար։ Գերծա
անը երկրորդ 

ի Օլիմպիակ
տեղում է՝ 1 ոս
րից Վրաստա
55-րդը։ 
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Լույս 

բիշը ստացա
սահմաններ

ահու Արցախ
անտ Ռոբերտ

ակը նվիրում 
պատերազմու

տին հետեւու
անն ու ՀԱՕԿ

ոյում կիսելո
Ալեքսանյանը

ւ հաղթակա
տել: Հուզմունք
եւ սպասել լա

արժեք վայելե
հրապարակու
եցին Արթուր
ւրախությունի
Ամբողջ գիշե
Գյումրեցիներ
եւ քաղաքու

նաբան Կարե
սկի ունենանք

աղի ավարտի
ր խոստումը

ինքը՝ Արթու

ամբողջ ազգին
կան սեղաննե
։ 
կադրերը այ
Ալեքսանյանը

ր վիճակում 
րից։ 
մրցավարները
շային կարգու

թյունյանը ոսկ
րցավարությա
ամյա Դավո

նին 2 անգա
պաշտպանվու
վեց 1:1 հաշիվը
նորհվեց նրա

արցունքներ
ակ, ավելի ու
ալ սպորտից։
րդունավետ է
անր քաշայի
տեղը գրավե

կան խաղեր
սկե, 3 արծաթ
անը 40-րդն 

 

14  Օգոստոս,

Ամսագի

ավ 
րը 

խի 
տ 

է 
ւմ 

ւմ 
Կ 

ու 
ը: 

ան 
քը 

ավ 

ել 
ւմ 
րի 
ից 
եր 
րն 
ւմ 

են 
ք, 

ից 
ը։ 
ւր 

ն։ 
եր 

յն 
ը։ 
է՝ 

ը։ 
ւմ 
կե 

ան 
որ 

ամ 
ւմ 
ը, 
ա 
րը 
ւշ 

էր 
ին 
եց 

րի 
թե 
է, 

Հայաս
ավար
օգոստ
 

ազա

Գյում
գործո
Օգոստ
դատա
դատա
է ճան
ընտա
մասի 
րդհոդ
ապօր
Դատա
է ցմա
Նշենք
միջոց
Դատա
հարա
բացա
փաստ
հայտն
միջնո
գործո
2015-ի
չնայա
տեղա
դատա
Վալեր
սահմա
Առան
չներկա
ընթա
ժամա
Ավետ
Ավետ
Տուժո
Արթո
պատշ
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իր 

ստանի 32 
րտել են 28
տոսի 21-ին է:

Պերմյակ
ատազրկմա

մրիում ավար
ով դատական
տոսի 23-ին՝ ե
ավոր Հարո
ավճիռը: Ամբա
նաչվել մեղադ

անիքի անդամ
5-րդ եւ 8-

դվածի 2-րդ 
րինի հատմա
արանի վճռի 

ահ ազատազրկ
ք, որ վերջին ն
ցառումները, 
ավճիռը 

ազատների եւ
ակայությամբ: 
տաբանները հ
նելով, որ 

որդություններ
ողություններո
ի դեկտեմբեր

ած բազմաթիվ
ակայված ռու
արանի տարա
րի Պերմյակ
անափակվելո

նցքային վկա
այացավ, դրա

ացքում նրանց
անակ պարզվե
տիսյանների տ
տիսյանների տ
ողի իրավահա
ուր Սաքունց
շաճ մակարդ

 

օլիմպիակա
8-ը: Օլիմպի

կովը դատա
ան Ավետիս

գործ

 
րտվել է Ավ
գործընթացը

եզրափակիչ դ
ություն Մ
աստանյալ Վա
դրական բոլո
ների սպանու
-րդ կետեր), 
մասի 3-րդ 

ան փորձ (34
համաձայն՝ Պ

կման: 
նիստում ուժե
մեծացվել էր
հրապարակվ

ւ իրավահաջո
Ավելի 

հրաժարվել էի
դատավոր

րը եւ սա
ում: 

րի 18-ին սկսվ
վ բողոքների
ւսական 102
ածքում:  Ամբ
կովը հրաժա
ով մեղքն 
աների մի մա
ա փոխարեն հ
ց ցուցմունքն
ել էր, որ քնն
տան մակետ

տանը: 
աջորդի ներկա
ցի կարծիքով
դակով, հայտ

աններից ար
իական խաղ

ապարտվեց
սյանների ս
ծով  

վետիսյանների
ը: 
դատական նի

Մովսեսյանը 
ալերի Պերմյա
որ կետերով՝ 
ւթյուն  (104-րդ

զինված հա
եւ 4-րդ կետ

4-329 հոդվա
Պերմյակովը 

եղացվել էին ա
ր նաեւ ոստի
վել է 
որդների ներկ

վաղ տո
ին մասնակցե
րը մերժում
ահմանափակ

ված դատակա
ի, ընթանում 
2-րդ բազայի
բողջ գործընթ

արվում էր ց
ամբողջովին

ասը դատար
հրապարակվե
ները: Դատա
նչական փորձ
տի վրա, այ

այացուցիչ, իր
վ քննություն
տնի չեն հա

րդեն պայքա
ղերի փակու

ց ցմահ 
սպանությա

ի սպանությա

իստի ժամանա
հրապարակ

ակովը մեղավ
Ավետիսյանե

դ հոդվածի 2-
արձակում (17
տեր),  սահմա

ածի 1-ին մա
դատապարտ

անվտանգությա
իկանների թիվ

սպանվածնե
կայացուցիչնե

ուժած կող
ել գործընթաց
մ է իրե
կված է 

ան գործընթա
էր Գյումրիո

ի կայազորայ
թացի ժամանա
ցուցմունք տ
ն ընդունելո

րան այդպես 
ել էին քննությա
ական լսումնե

ը կատարվել 
լ ոչ թե հե

րավապաշտպա
նը չի ընթա
նցագործությա

արն 
ւմը 

ան 

 
ան 

ակ, 
կեց 
վոր 
երի 
-րդ 
75-

անի 
աս): 

վել 

ան 
վը: 
երի 
երի 
ղմի 
ին՝ 

ենց 
իր 

ցը, 
ում 
յին 
ակ 
ալ՝ 
ով: 

էլ 
ան 

երի 
էր 

ենց 

ան 
ցել 
ան 



 

 

դրդապ
պատվի
հատու
մասին 
փաստա
 

 
Ողբերգ
ին: Մ
հունվա
զինծառ
ընտան
Ավետի
Ավետի
ու փոք
հարվա
Յոթ օր
Վալերի
այն հ
Պերմյա
ինքնաձ
ցանկա
մատու
Հասմի
ինքը վա
հարեւա
ընտան
դիմել փ
գումար
որում, 
ինչպես
Պերմյա
«Բայա
2015-ի 
դատա
ազատա
գաղութ
 

Ե
իս

Երևան
Աքչամի
Ինչպես
թարգմ
ներկայ

պատճառները
իրատուները:
ւցելու համար

տուժող 
աբանների մի

գական դեպք
Մեղադրական 
արի 12-ին 
ռայող Վալեր

նիքի տուն 
իսյանին, Հ
իսյանին, Արմե
քրիկ Հասմիկ 
ած է հասցրե
ր անց երեխան
ի Պերմյակով

հանգամանքով
ակովը ինքնա
ձիգը: Թափ

ացել է խմել
ւհանը՝ մտել 
իկ Ավետիսյա
ախեցել էր եւ 
աններից ոչ մ
նիքի անդամն
փախուստի՝ ի
ր եւ սպանվ
սեփական հա

ս նաեւ ինքնա
ակովին գտ

անդուր» ուղեկ
օգոստոսի

րանը Պերմյա
ազրկման է
թում: 

Երեւանում
լամացման

նում լույս տե
ի գիրքը՝ հայե
ս տեղեկացնո

մանությամբ լո
յացվող գիրքը

, հնարավո
 Ռուսաստա

ր քաղաքացիա
կողմի ի

իջնորդություն

քը տեղի էր ու
եզրակացու

Գյումրիի ռ
րի Պերմյակով

ու սպանել 
Հասմիկ Ա
են Ավետիսյա
Ավետիսյանի

ել 6-ամսակա
ն մահացել էր

վն իր գործող
վ, որ ուզում
ակամ լքել է 
փառելով գի
լ եւ կոտրել
է նրանց տո

անը բղավել է
դրա համար ս

մեկը կրակոցի
երին՝ Պերմյա

իր հետ տանե
վածների բջջ
ամազգեստն ի
աձիգը թողել 
տել էին 
կալի տարածք
ի 21-ին Գ
ակովին դասա
էին դատապ

մ լույս է տե
ն վերաբերյ

գիրքը
եսել հայտնի թ
երի բռնի իսլա
ում է  Akunq
ույս տեսած հ
ը բաղկացած է

որ հանցակ
անից նյութա
ական հայց ն
իրավահաջորդ
նը մերժվել է: 

ւնեցել 2015-ի
ւթյան համա
ռուսական ռ
վը մտել է Ա

տան բնակ
Ավետիսյանին

անին, Արաքսյա
ին: Հետո նա դ
ն Սերյոժա 

ր հիվանդանոց
ղությունենրը 
մ էր տուն 

դիրքը՝ տան
իշերային Գյ
լով Ավետիսյ
ուն: Աղմուկի
էր: Պերմյակո
սկսել էր կրակ

ի ձայներ չի լս
ակովը զգեստա
լով տնից վեր

ջային հեռախ
իր անունով եւ

էր Ավետիսյա
ռուս սահմ

քում: 
Գյումրիում 

ալքության համ
պարտել խի

եսել հայերի
յալ Թաներ
ը 
թուրք պատմ

ամացման վերա
q.net–ը,  Մելի
հայտնի թուրք
է երեք բաժնի
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Լույս 

կիցները կա
ական վնաս
ներկայացնելո
դների մյու

 

ի հունվարի 12
աձայն՝ 2015-
ռազմակայան
վետիսյաններ
կիչներ Աիդա

ն, Սերյոժա
ա Պողոսյանի
դանակով հին
Ավետիսյանին
ցում: 
բացատրում 
վերադառնա

նելով իր հետ
յումրիով՝ նա
յանների տա
ից արթնացա
ովի պնդմամ
կել: Ընդ որում
սել: Սպանելո
ափոխվել էր ե
րցրած մի փոք
խոսները: Ըն
ւ ազգանունով
անների տանը
մանապահներ

կայազորայի
մար 10 տարվա
իստ ռեժիմո

ի բռնի 
ր Աքչամի 

մաբան Թանե
աբերյալ։ 
ինե Անումյան
ք պատմաբան
ց: 

 

14  Օգոստոս,

Ամսագի

ամ 
սը 
ու 
ւս 

2-
-ի 
նի 
րի 
ա 
ա 

ին 
նգ 
ն: 

է 
ալ: 

տ 
ա 

ան 
ած 

բ՝ 
մ, 

ով 
եւ 
քր 
նդ 
վ, 
ը: 
րը 

ին 
ա 

ով 

եր 

նի 
նի 

Առաջ
ցեղաս
անհնա
և պ
հալած

 
Երկրո
համա
բանա
հուշեր
խտրա
որի ը
առնու
հալած
Երրոր
վրա ն
քաղա
պատմ
որպես
Գիրքը
Արևմ
պատա
խմբա
 

Ար
 

Թո

Չնայա
պահա
մասին
ղեկավ
Նախկ
հետո
իշխա
համա
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իր 

ջին բաժնում 
սպանության 
արինության, 
պետության 
ծանքների մա

որդ բաժն
աշխարհային 
ակում ծառայա

րի թուրքերե
ական ու կող
ընթացքում Թ
ւմ զրպարտո
ծանքների մի 
րդ բաժնում 
ներկայացնում
աքականությու

մությանը քիչ
ս Հայոց  ցեղա
ը թարգմանվե

մտահայոց հա
ասխանատու

ագրությամբ։ 

րևմտյա
ուրքիայում

ոս

ած որոշ դժվ
անջարկ կա
ն  ասաց թո
վար, հայազգի
կինում նրա
 որոշել է այ

անություններն
ար չեն ստեղծե

 

հեղինակը խ
հարցով ա

այդ գործում
կողմից ի

ասին: 
 

նում ներկ
պատերազմ

ած հայազգի
են հրատարա
ղմնակալ քննա
Թ. Աքչամի նկ
ությունների, 
մեծ արշավ: 
հեղինակը հա

մ է հայերի բռ
ւնը 1915-1
չ հայտնի այս
ասպանության
վել եւ հրատա
արցերի ուսու
ւ խմբագիր

ան Հայ
մ հայ վարպ
սկերչությու

վարություննե
, եւ աշխա

ուրքական Ar
ի Էրջան Քար

ա ընկերությ
այն վերանվան
ն արհեստակ
ել: 

ոսում է Թուր
անաչառ կերպ
մ իր կրած դժվ
իր դեմ կ

կայացվում 
մի ժամանա

ի սպա Սարգ
ակության շո
արկումների 
կատմամբ դա
անհիմն մեղա

արուստ փաս
նի իսլամացմա
918 թթ.: 

ս երևույթները
ն կառուցված

արակության է
ւմնասիրությա
ր Հայկազու

յաստա
պետը Arar
ւն է անում

երին՝  Թուրքի
ատել հնարա
rarat Jeweller
րափեքմեզը: 
յունն այլ 
նել: Ընդ որո
կան դժվարո

րքիայում Հայ
պով զբաղվե
վարություննե
կազմակերպվա

 

է Առաջ
ակ օսմանյա
գիս Թորոսյա
ուրջ ծավալվա
պատմությու

արձյալ սկիզբ
ղադրանքների 
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ում, թուրքակա
ություններ նր

յոց 
ելու 
երի 
ած 

ջին 
ան 

անի 
ած 
նը, 
բ է 

և 

նքի 
ան 

ամը 
մ է 
եր: 
վել 

ում՝ 
անի 

վ 

ում 
Այդ 
ան 

եր, 
ան 
րա 



 

 

«Բնավ
կան Թ
անգամ
Ընկերո
Թուրքի
փոքր-ի
Թուրքի
վարպե
«Աշխա
Բայց Պ
պետու
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մեծ շու
Ինչպես
Մուսա
Աստվա
հավաք
երգ ու 
Արդեն 
եկեղեց
իրակա
տեղի 
Թաբա
մեծ կա

վ դժվարությո
Թուրքիո մեջ, 
մ կը գործածե
ությունն իր 
իայում: Նախ
ինչ նվազել է,
իան է, որոշա

ետը: 
արհը դժվարու
Պոլսո մեջ 2
ւթյուն է, ատ
իչը: 
լ տարի նա ա
գային ոսկերչ
լ Հայաստանը
եղի շուկայի

որ է՝ Հայաս
թանանք: Հոստ
նել պետք է, 
եց Քարափեքմ

ւրքիայի մի
Խաղողօ

հ

իայի միակ հա
բուլից եւ աշխ
ւքով նշել են Ա
ս Կիլիկիայի 

ա լեռան փե
ածամոր վեր
քված հայերը 
պարով։ 

օգոստոսի 
ցում Տեր Ավ

անացվել է պա
է ունեցել Խ

աշյանը մոտեցե
աթսաներին եւ

ուն չեղավ: Տ
որ այդ անուն
ն, տեսած եմ»
զարդեղենը հ

խորդ տարիներ
, բայց այնպի

ակի պահանջա

ւթյուն կը քաշ
0 միլիոն մա
տոր համար 

այցելել էր Yer
չական ցուցա
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ակ հայկակ
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այկական գյու
խարհի տարբ

Աստվածամոր
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եշերին գտնվ
րափոխման 

սկսել են միջ

14-ին, Վագ
վետիս Թաբա
ատարագ, որ
Խաղողօրհնեք
ել է արդեն պա
ւ աղոթել խաղ

Տարբեր-տարբ
նը կը գործած
», - նշեց Քարա
հիմնականում
րի համեմատ՝
իսի մեծ երկր
արկ, միեւնույն

շե, Թուրքիո մ
արդ կա, Թուր

առեւտուր 
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ահանդեսին. շ
տո: 
անոթ չենք, 
ինք, նոր մա

երչություն կա
լ ռեկլամ ընե

կան գյուղո
ւ Մուսա լեռ
րտի օրը 

ւղում՝ Կիլիկիա
բեր վայրերից

վերափոխմա
տեղեկացնում 
վող հայաբնա

տոնի նախո
ջոցառումները
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պումները Տո
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ն Սիսի կաթ
արձի պահա
ակցություն
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անադրական 
իսի Կաթող

ո կաթողիկոս
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քների եվրո
աբերությունն
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լ Տուլչայի 
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Էթնիկ ֆիլմեր
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վուրդները, եւ

 

ւնը, ամրապն
ավոր դատախ
ական նորմ
ելուն: 

խազի խորհր
եր է խա

քաղաքական
անացման ի
ասար արդա

ապահովման հ
ելել. «Որպես

հանձնաժող
ժողովի ղե

կանություններ
ախազներ Ռ
ուադը պատրա

կառույցի
ությունը»: 
ներկայիս գլխ
գլխավորել է հ
անը Օբամայի
։ 

նյանը ԱՄՆ 
նդամ է, հայկ
ած անձնավոր

ային 
 

գտելու է, ո
նը փոխզիջո
ունելի լուծ

 
տելու է, որ Ա
կամարտությա

ար ընդունելի 
ագահ Վլադիմ

խնդիրը «մեզ
գիտեմ, թե դ
Ադրբեջանի հ
տանն ու Ադ
զիջումային է,
ասել է Պուտ
հանդիպման 

հավելել է, որ
ղթող պետք 
ւ երկու պետո

նդել համագո
խազների հետ
երի կիրառ

րդատվական 
աղում Արդա

նության հա
ինչպես նաե
արադատությա
հարցերում»,-
ս Գլխավոր

ղովի նախկին 
եկավարներից
րը, եւ ես վստ

Ռիչարդ Հա
աստ են ստա
ի 

խավոր դատա
հենց այս կոմի
ի կողմից նշա

հայկական 
կական համա
րություն։ 

որ Ադրբեջա
ումային եւ

ծում գտնեն

Ադրբեջանն ո
ան հարցում փ

լուծում գտն
միր Պուտինը

զ բաժին է հաս
դա որքան սո

համար։ Մեն
դրբեջանն այ
, սակայն ընդ

տինը Ադրբեջա
ավարտին։ 
ր լուծման մ

է լինեն եր
ությունները պ

ործակցությու
տ, ինչպես նա
ռման հարցո

 

հանձնաժողո
արադատությա

աստատման, 
եւ ԱՄՆ ո
ան ու օրեն

հայտարարե
ր դատախա

նախագահ, 
 պահանջվ

տահ եմ, որ ԱՄ
արթունյանը 
անձնել այդպի

ղեկավարմա

ախազ Լորետ
իտեն։ 
անակվել էր Նյ

իրավաբաննե
այնքի կյանքո

անն ու 
ւ կողմերի 
ն. Պուտին

ու Հայաստա
փոխզիջումայ
նեն։ Այս մաս
ը, փոխանցում

սել խորհրդայ
ուր հարց է 
նք ձգտելու ե

այնպիսի լուծո
դունելի է երկ
անի նախագա

մեջ չեն լինե
րկու երկրնե

պետք է զգան, 

ւնը 
աեւ 
ում 

ովն 
ան 
իր 

ողջ 
նքի 
ել է 
ազի 

ես 
վող 
ՄՆ 

եւ 
իսի 
ան 

տա 

Նյու 

երի 
ում 

անը 
յին 

սին 
մ է 

յին 
եւ՛ 

ենք 
ում 
կու 
ահ 

ելու 
երի 
որ 



 

 

նրանք 
ապագա
 

 
Հիշեցն
Պուտի
Իրանի
 
 

Հա

ՄԱ
Խա

Հայա
Արցա
կապ

«Հայաս
կտրուկ
մեկը Ա
տարբե
թվում՝ 
հանրու
խնդիր
նպաստ
անարյո
վերջնա
 
Հետեւա
ուշադր
Արցախ
Արեւել
հիմնախ
բացառ
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լուծել են ա
ա սերունդներ
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ինը Բաքու էր
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սարակ
 

Արեւմտյան Հ

Կ-ի Անվտան
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ախյան հարց
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ստանի Հանր
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Արցախյան խ
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տարածքներ
ւթյան համար
ների առկայո

տելու թե կ
ուն հանգուցա

ական ու արդա

աբար, այս դ
րությունը հր
խի, Հայաստա
լքի, Արեւմ
խնդիրները կ

ռապես իրավա
ոլոր որոշումն
այության ու Հա
են իրականա

աղության Դա
տանի եւ Ադ

այդ բարդ խ
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երի եռակողմ 

կական
Հայաստանի
Կառավարու

ուղերձ է 
նգության Խո
Դաշնագիրը

առավարությ
րապետությա
ի խաղաղ կա

մբ, որտեղ մա
 

րապետությա
րքային եւ հիմ
խնդրի կարգա
առության մեջ
րի հանձնմա

ր չափազանց զ
ւթյամբ։ Ակնհ

կոնկրետ զի
ալուծմանը եւ
արացի կարգա

դեպքում, մենք
րավիրել այն 
անի Հանրապ
մտյան Հայ
կարող են լուծ
ական դաշտո
երը, որոնք կ
այաստանի վե
ացվել: Դրան

աշնագրի 92-ր
դրբեջանի Հա

խնդիրը հանո

ՌԴ նախագ
ուսաստանի, 
հանդիպման 

ն 
ի Հանրապետ
ւթյունը  
հղել   

որհրդի անդա
ը ստորագրած
յուններին  
ան ներքին իր
արգավորման

ասնավորապե

ան ներքին ի
մնական պատ

ավորման ինչ-
ջ դնելու հար

ան պայմանո
զգայուն այլ ն
հայտ է, որ այդ
նված դիմա
ւ թե Արցախյ
ավորմանը:  

ք ցանկանում
իրողության

պետության, 
յաստանի 
ծվել եւ պետք
ում՝ նկատի 

կայացվել են 1
երաբերյալ, սա
նց թվում ե
րդ հոդվածի 
անրապետութ
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1920-ական 
ակայն մինչ 
են՝ Սեւրի 

պահանջը 
թյան միջեւ 
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եւ 

իր 
եւ 

ւ 
ի 

սահմա
Դաշն
28-րդ 
Իրավ
սահմա
 
Խնդր
Հանրա
Արեւմ
համա
կյանք
Խնդր
ժամա
Հայաս
հայու
գործո
հարձա
տարա
թիրա
քաղա
ու քա
եկեղե
կրթա
 
Այո, հ
բայց 
շարու
իրավի
գոյակ
 
Ձեզ ո
դրակա
հարցը
 
Արեւմտ
Լրատվ
25.07.20
 

Լ

 
Լիբան
դարձե
Լիբան
պաշտ
մամու
ներկա
ունեն
շահա
գործ 
անկա Ահա
ստեղծ
հեռան
արհես
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իր 

անազատման
նագրի հոդված

Նախագա
վարար վճիռը
անազատման

րում ենք 
ապետության
մտյան Հայա

այն հայությու
քի, զարգացմա
րում ենք 
անակաշրջանո

ստանի Հանր
ւթյունը դար
ողությունների
ակումների, բ

ածաշրջանում
ախ են դար
աքացիներ, թա
աղաքներ, այլե
եցիներ, դպ

ական նշանակո

հայությունը 
դա չի նշանա

ւնակվել: Վաղ
իճակն արմա
կցության ու բ

ուղղված այս 
ան, կառուցո
ը դիտարկելն 

տյան Հայաստա
վական ծառայու
016 թ. 

ՀԱՅ ՄԱՄ
ՀԱՅԿԱԿ

Լիբանանի «Զ
խմբագիր

նանի մէջ վ
եալ լուսարձա
նանեան տպ

տօնակիցներ, 
ւլին նիւթակ

այացուցին Լ
նալով իրենց 

ագործելով ընկ
առաջարկել

արելի է արժան
աւասիկ Լիբա
ծած ընկերայ
նկար՝ երբ ն
ստագիտութե

 

ն վերաբերյալ
ծները Հայաս

ահ Վուդրո 
ը Հայաստան
ն վերաբերյալ:

հաշվի առ
ն, Արցախի, 

աստանի հայո
ւնը, իրավուն
ան հեռանկար

նկատի 
ում՝ 1988-ից
րապետությա

րձել է թշնա
ի թիրախ, ա
բռնագաղթի, 

մ հարձակու
րձել ոչ մի
աղամասեր ու
եւ Հայոց քաղա
պրոցներ, պա

ության շինութ

եւ Հայաստա
ակում, թե ա
ղուց ժամանա
ատապես փ

բնականոն զա

ուղերձի իմա
ողական եւ գ

է ու դա իրակ

անի Հանրապետ
ւթյուն   

ՄՈՒԼԸ ՊԱ
ԿԱՆ ԴԻՄԱ

 
Զարթօնք» օր
ր Սեւակ Յակ

 

վտանգուած 
ակի տակ է: 
պագիր մամո

որոնք պաշտ
կան նեղութե
Լրագրողներու

դժուար կա
կերային դառ
լ շատ ցա
նապատուութ

անանի տնտես
ին այլ հարց 

նկատի ունեն
եան ու հա

լ, Սեւրի Խա
ստանի վերաբ

Վիլսոնի 
նի եւ Թուրք
:  

ռնել, որ Հ
Մերձավոր 

ությունը, ին
նք ունի արժա
րի եւ ապագայ

առնել, 
ց ի վեր, 

ան, Մերձավո
ամական ծրա
այդ թվում՝ 

շրջափակմա
ւմների ու 

իայն հայ մ
ւ բնակավայր
աքակրթական
ատմամշակու
թյուններ ու կա

անը շատ են 
այդպես կարող
ակն է տարած
փոխել հանու

րգացման:  

աստն այդ ամ
գործուն մասն
կանացնելը»: 

ության Կառավ

ԱՀԵԼԸ ՆԱԵ
ԱԳԻԾԸ ՊԱ

րաթերթի գլխ
կոբեան կը գր

տպագիր մ

ուլի աշխատա
տօնէ արձակո
եան պատճա
ւ սենտիքայի

ացութիւնը՝ մ
ռն վիճակը, ս
ծ աշխատա

թեամբ ապրիլ:
սական դժուա
մը, որ ունի ա

նանք, որ տպ
ամացանցի 

աղաղության 
բերյալ, ԱՄՆ 

կայացրած 
քիայի միջեւ 

Հայաստանի 
Արեւելքի, 

նչպես նաեւ 
անապատիվ 
յի հույսի:  
որ նոր 

Արցախի, 
որ Արեւելքի 
ագրերի ու 
ագրեսիայի, 

ան: Ավելին, 
ոչնչացման 

մարդիկ ու 
րեր, գյուղեր 
ն արժեքներ՝ 
ւթային ու 
առույցներ:  

տառապել, 
ղ է անվերջ 
ծաշրջանում 
ւն խաղաղ 

մենում Ձեր 
նակցության 

վարության 

ԵՒ ՄԵՐ 
ԱՀԵԼ Է 

խաւոր 
րէ. 

մամուլի հար

ակից շատ 
ուած են տուե
առով, գանգա
ին, թէ նկա
ամուլի տէրե

սկսած են իրե
ավարձով, որ
: 
ար կացութեա
աւելի քան մո
պագիր մամո
յառաջացումո

րցը 

մը 
եալ 
ատ 
տի 
երը 
ենց 
րով 

ան 
ութ 
ուլը 
ով, 



 

 

արդէն 
մը մէ
հաստա
Հայ  
տոկայ՝
դժուար
համաշ
 

 
Համահ
է շրջան
 
Վտանգ
առումո
ծառայո
ազգապ
ժողովո
իրաւու
պահելը
 

ՄԱ
           
Երեւա
ակ, հե

Bagh

-----------
ՍԱՍ

         Հա
վերակա
ՀԱՄԱ
կարգո
Արցախ
1991 թ
ձեռքով
կասեց
մայիսի

իսկ համաշխ
էջ, որմէ ը

ատութիւններ
տպագիր մա
՝ Սփիւռքի 
րութեանց: 
շխարհային այ

հայկական զօ
նցելու այս վտ

գը այս պա
ով է, որովհետ
ութենէն զ

պահպանման՝
ուրդը զգաս
ւնքներուն նկ
ը նաեւ մեր հա

ԱՄԻԿՈՆԷԻ
                     

ան,  մարշալ Բ
եռ. 093.840.34
hramian 24g, t

maii
------------------
ՍՆԱ  ԾՌԵՐԻ

այ ժողովրդ
անգնեց  1
ՅՆԱՄԱՐՏՈ
ւած օտարի 

խականո՛վ մեր
թթ. անկախութ

վ ազէրիների
ցումն էր եւ  Ղ
ի 5-ին  Հայա

խարհայնօրէն 
ըստ երեւոյ

ր ապահով դու
ամուլը ինչ որ

եւ Հայրենիք
Աշխատինք 

այս ալիքը չհար

օրաշարժ եւ ռ
տանգը: 

արագային բն
տեւ հայ մամո
զատ, նաեւ
՝ իր հայեցի 
ստ պահելո
կատմամբ։ Հե
այկական դիմ

 
ԻՑ   ՏԱՐՕՆ

                     
Բաղրամեան  
42,  667.830, 58
el. 093.840.34
: hmbrafael@g

------------------
ԻՆ՝  ՓԱՍՏԱ

ԱՌԱՋԱՐ
դն իր պե
988 թ. փե

Ո՛վ : 1991 թ
կամակատա

ր ժողովրդի կ
թիւնը: Այդ  քա
ի դէմ մեր 19
Ղրղզստանի 
աստանին պ

È

կը գտնուի մո
թին դժբախ

ւրս պիտի գան
ր չափով տա
քի մէջ, ի 

ու ջանա
րուածէ նաեւ զ

ռազմավարութ

նականաբար 
ուլը իր մասնա
ւ հենասիւ
ուղղուածութ

ու իր էութ
ետեւաբար հա
ագիծը պահել

ՍԵՒԱ

ՆԱԿԱՆՆԵՐ
                   
24գ, XI յարկ, 
89.431             
2 , 667.830, 58
gmail.com      
------------------

ԱՂԹՂԹԻՆ Մ
ՐԿՈՎ 

ետական ա
ետրուարի 20
թ. Հայաստա

արները սկսե
կոթողած Հայա
այլերից մէկը Ռ

992-1993 թթ. 
Բիշքէկ քաղ

պարտադրած 

ÈàôÚê # 21

Լույս 

ութ փապուղի
խտաբար քի
ն:  

ակաւին կը 
գին ամէն 
անք, որ 
զայն:  

 

թիւն պէտք 

ազգային 
ագիտական 
ներէն է 

թեամբ հայ 
թեան եւ 

այ մամուլը 
լ է։ 

ԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱ

ՐԻ   ՈՒԽՏ 

թիւ 134 սենե
     Yerevan, 

89.431, E- 
                       
------------------

ՄԻԱՆԱԼՈՒ 

անկախութիւն
0-ին սկսուա
անի ղեկավա
ցին վերացնե
աստանի 1988
Ռուսաստան
յաղթարշաւ

ղաքում 1994 թ
զինադադարը

 

4  Օգոստոս,

Ամսագի

իի 
իչ 

ԱՆ 

ե

                       
- 

նը 
ած 
ար  

ել 
8-

նի 
ւի 
թ. 
ը, 

որով 
Ադրբ
անձն
Մոսկ
երրոր
տարո
շարու
կալան
ինքնի
նախա
հոկտե
կառոյ
սարքա
մէջ: 
Հայաս
ղեկավ
հայու
Հայաս
ինքնի
նաեւ
վերակ
քաղա
բռնապ
հասցր
մէկ մ
վարա
եւ ՀՀ
բացա
ոճրախ
հանրա
անկա
Սա մ
խարդ
փետր
Միութ
ճորտա
տարա
Վրաս
դիւապ
հայոց
մտաւ
ազատ
օրը մ
ժողով
համա
փետր
անկա
ՀՀ բ
հանրա
ծրագր
քաղա
գործի
ԿԵՐՏ
նոյնը 
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ՄԱՄԻ
հանրա
Համբա
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Հայաստանի
բէջանը փ
նատուութեա
կուան այնուհ
րդ նախագա
ով ռուսակա
ւնակելու՝ «Ռ
նագրերը: Դր

իշխանութիւնը
ագահը 2013
եմբերի 10-ի
յցների քննար
ած տնտեսա

Այդպէս ա
ստանի կ
վարութիւնը

ւթեանը: Ասել
ստանի ան
իշխանութեա

 իրաւաբ
կանգնած

աքակրթութիւն
պետութեանը
րած, 3. վերջի

միլիոնով հայա
ակած ու վերջ
Հ-ն անկախա

առիկ հանր
խումբը  ծ
աքուէի տա

ախութեան հա
մեր ժողովրդի
դաւանք է, ինչ
րուարի 18-ը ե
թեանը, այ
ագրուած հա

ածքների աւել
ստանին բռ
պետութեանը
ց պետակա
ւորականութե
տամարտի հե
մեծ շուքով տ
վրդի  յաղթան
ասպանդի  դէմ
րուարի 18-ին

ախ 
բնակչութիւնը
աքուէի 25-ամ
րած հերթակ

աքական կա
իչների միասն
ՏԱԾ ԱՆԿԱԽ
յորդորելով ա

ոստոսի.2016 
               

ԻԿՈՆԷԻՑ   ՏԱ
ային  կառո
արձումեան    

0  

                       

ից  ջախջա
փոխանակ 
ն փաստաթո

հետեւ 1995  ե
ահներին ստո

ն զօրքի առկ
Ռուս-հայկակ
րանից յետոյ
ը Ռուսաստա
3 թ.սեպտեմ
ին, առանց 
րկման, ՀՀ-ն 

ական միջնադ
անթաքոյց վ
կեղծ անկա

մօտ 20 
լ է թէ՝ ՀՀ նա
նկախութեան 
ան փաստացի
բանօրէն: Ե

անկախ
նից 100 

ը վաճառած
ին քսան տար
ազրկած,  4. հ
ապէս 5. Ռու

ացնելու՝ ՀՀ  
րաքուէի ա
ծրագրում է 
արելիցը՝ խեղ
անրաքուէի էո
ին մտագարի
չպէսին 1920 
եւ մինչեւ 198
յսինքն՝ սա

այ  ղեկավա
լի քան կէսը Թ

ռնակցած ե
ը յայտարարու
անութիւնը 

եան, պետա
երոսների կա
օնում էին՝  ա
նակի սկիզբ: 
մ ապստամբա
ն մօտ հինգ 

ը պէտք է 
մեակի առթիւ
կան աճպար

առոյցների ե
նական հանրա
ԽՈՒԹԵԱՆ 

անել նաեւ Սփի

թ.   

ԱՐՕՆԱԿԱՆՆ
ոյցի   լիա
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ւ եւ մ

տօնեաների 
ը սկզբնաւորա

տարարելով  հ
  ղեկավարնե
ութիւնը 1921
ականգնեց  
տականութիւն
անկախութեա

արող ոճրախմ
եւ  ազգայի

թամշակութայ
ՆՔԸ  ՆՇԻ  Ի
էի տարեդար
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Արցախը (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն) 
Ադրբեջանի մաս չի հանդիսանում եւ երբեք չի լինի: Այդ 
մասին   հայտնել է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր 
Ֆրանկ Էնգելը: 
Նրա խոսքով, անհրաժեշտ է վերջ տալ այնպես 
գործելուն, ասես իրականությունն այլ է:  «Եթե դու 
ագրեսիվ պատերազմ ես սկսում եւ պարտություն ես 
կրում, չի կարելի վերադառնալ նրան, ինչ կար մինչ այդ: 
Հակառակ դեպքում Կալինինգրադը մինչեւ հիմա 
Քյոնիկսբերգ կկոչվեր», — ընդգծել է Ֆրանկ Էնգելը: 
Անդրադառնալով այն հարցին, թե երբ վերջապես 
Եվրոպական խորհրդարանը հանդես կգա հստակ եւ 
հասցեական հայտարարությամբ, որը կդատապարտի 
ադրբեջանական զինված ուժերի բռնության 
պարբերական գործողությունները Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության խաղաղ բնակչության 
նկատմամբ, Ֆրանկ Էնգելն ասել է.  «Եվրոպական 
խորհրդարանը հստակ դիրքորոշում է հայտնել 
ընթացիկ տարվա ապրիլին, բայց 
խորհրդարանականների մեծամասնությունը դեռ 
պետք է առերեսվի փաստերին»: 
Հիշեցնենք, որ ապրիլի 12-ին` Եվրոպական 
խորհրդարանի լիագումար նիստին ղարաբաղյան 
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լյուքսեմբուրգցի խորհրդարանական Ֆրանկ Էնգելը), 
երկար տարիների ընթացքում առաջին անգամ կոչ են 
արել ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության անկախությունը եւ 
պատժամիջոցներ կիրառել Բաքվի վարչակարգի 
նկատմամբ: 
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 چكيده كتاب تاريخ آرتساخ(قره باغ)
)6(  

  
  دكتر اديك باغداسارياننگارش: 

 1917-1923رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي 
  

كه گويا حفظ قراباغ و زانگزور تحت حكومت ما به جاي الحاق  بارها به ما اعالم كرده بودند"شود:  ژوئيه چنين متذكر مي 9چيچرين در تلگراف خود به ارجنيكيدزه به تاريخ 
بطور روشن و واضح گزارش دهيد كه مسئله چيست؟ اگر مسئله حمايت از تمايالت اشغالگرانه ملي  "آنها به آذربايجان، حكومت شوروي را در باكو سرنگون خواهد كرد. لطفا

ها  ناپسندي است و ما با اعمال چنين سياستي باعث رشد و رونق احساسات ملي گرايانه خواهيم شد و بنابراين با مساواتي گرايان افراطي مسلمان است، بايد بگويم كه اين سياست
  .1"ايم...  شويم و در نتيجه به آنان كمك كرده برابر مي

تصميمي درباره سياست خود  1920ژوئيه  7در روز بوروي سياسي كميته مركزي حزب كمونيست (بلشويك) روسيه با در دست داشتن چنين مدارك انكار ناپذيري   
شد تا به ساكنان مناطق تحت اشغال ارتش سرخ توضيح  هاي فعال قفقاز مسئوليت داده مي در خصوص قفقاز اتخاذ كرد. مطابق با ماده هشتم اين مصوبه يا فرمان به كمونيست

ها را يك كميسيون مختلط كه به  هاي قومي است و مسئله تعلق سرزمين هدف آنها جلوگيري از خونريزيدهند و آنها را قانع سازند كه اين اقدامات ماهيت موقتي دارد و 
. پس به روشني و وضوح مسئله حمايت از اصل حق تعيين سرنوشت ملل مطرح شده بود و 1"گردد، حل و فصل خواهد شد خواست و اراده اقوام ساكن در اين مناطق تشكيل مي

  اين امر و تصميم مهم باقي مانده بود.تنها اجراي عادالنه 
كرد اين امر را بقبوالند كه  يبا اين حال رهبري آذربايجان به رياست نريمانف اين مصوبه و فرمان را خنثي كرد. او با استفاده از تمام امكانات تبليغاتي ممكن تالش م  

ه از نظر اقتصادي با دشت قراباغ و ساير نواحي جمهوري بويژه صنعت باكو ارتباط ناگسستني دارد، و گويا قراباغ از دير باز سرزمين متعلق به آذربايجان بوده است، زيرا ك
كند ادعاهاي رهبران جمهوري را در مورد  دهد و سعي مي م.) مورخ نيز مورد تاكيد قرار مي-(قلي اف د. گوليف بنابراين جدايي آن از آذربايجان غير ممكن است. همين امر را

شود. بنظر شخص اخير، الحاق قراباغ به ارمنستان توسعه نيافته از نظر  كند به عامل اقتصادي متوسل مي جيه نمايد ولي چون مطلب ديگري براي تحكيم اين امر پيدا نميقراباغ تو
ها با كنار نهادن حق تعيين سرنوشت  ايد. اكنون گوليفاقتصادي صحيح نيست زيرا كشور اخير قادر نخواهد بود به قراباغ ويران شده كمك كند تا اقتصاد خود را باز سازي نم

گردد و ويژگي اكثريت ملي ساكنان مطرح  شود همين مسايل اجتماعي فراموش مي دهند. هر گاه مسئله به نخجوان مربوط مي ملي مسايل اجتماعي را در اهميت اول قرار مي
  شود. مي

اي امضاء شد كه بر پايه آن ارتش شوروي مناطق  ) ميان روسيه شوروي و جمهوري ارمنستان توافقنامهامضاء شد سور (يعني روزي كه پيمان 1920اوت  10روز   
  كنند تا در آينده بطور قطعي سرنوشت آنها تعيين شود. مورد منازعه قراباغ كوهستاني، زانگزور و نخجوان را تصرف مي

تمام  "آورند. بدون هيچ گونه آشوب و سروصدا تقريبا اي را به اجرا در مي رانه سياست فريبكارانهدر همين اثنا، رهبران آذربايجان يعني نريمانف و ديگران پيگي   
شد. چند امر در تحقق اين مسئله موثر بود. در آن زمان پهنه آرتساخ تاريخي به مناطق جرابرد، شوشي و  ها محول مي هاي رهبري و مناصب آرتساخ به آذربايجاني موقعيت

داد كه ارمنيان آرتساخ  يافتند. بدين ترتيب قسمت كوهستاني و دشت اين سرزمين يك قلمرو واحد را تشكيل مي ده بود كه تا رودهاي ارس و كورا امتداد ميجوانشير تقسيم ش
و  ل. ميرزويان، ه. نازارتيان، آ.قاراگيوزيانآ. ميكويان،  توانستند اكثريت قومي خود را داشته باشند. از ديگر سو سياست نريمانف در قبال قراباغ كوهستاني مورد حمايت نمي

  ديگر فعاالن غير دور انديش ارمني قرار داشت.
  كرد. هاي ناپسند ديگر دريغ نمي گروه نريمانف از بكارگيري روش ارتشاء، تهديد و ترور و شيوه  
اي خطاب به كميته  براي مدتي كوتاه به عنوان رئيس كميته انقالبي قراباغ كار كرده بود، در نامه 1920(قرايف) كارگزار نريمانف كه در تابستان سال  اسد كارايف مي دانيم كه

هاي دفاعي ارمنيان  هاي ارمني رشوه دهد و توسط آنها فعاليت شخصيتميليون روبل پول دريافتي از مقامات آذربايجان بايد به  200كرد كه خود با  انقالبي زانگزور اعتراف مي
توان دولت بر پا كرد و سرزمينها را اشغال  توسط آن نمي"را كنار گذاشت زيرا كه  "بشر دوستي"كرد كه بايستي  قراباغ و زانگزور را دچار شكست كند. او چنين ابراز نظر مي

  ها و چگونگي عملكرد ترك و تاتار را بسيار نيك فرا گرفته بودند. عترافات پيدا است، رهبران آذربايجان روش. همانگونه كه به روشني از اين ا1"نمود
، زانگزور و در آن روزهاي بحراني ارمنيان، تركيه كمال آتاترك دست به يك اقدام زد كه هدف آن كمك به مقامات آذربايجاني به منظور حل مسئله نخجوان  

ارتش تركيه با نقض پيمان سور به خاك ارمنستان تعرض كرد و در مسير خود مرگ و ويراني براي ارمنيان به ارمغان  1920ان بود. در پايان ماه سپتامبر آرتساخ به نفع خودش
  آورد.

دانستند تركيه به چه  آيد، آنها نمي يبر م 1920نوامبر  5بتاريخ  لگران روسيه شوروي در اين اوضاع نقش ميانجيگري را عهده دار شد و چنانكه از نامه چيچرين به  
  منظوري ارمنستان را مورد هجوم قرار داده بود.

همين نظر را ابراز كرده است. اين  1920اكتبر 19نماينده ديپلماتيك گرجستان منشويكي در مسكو نيز در تلگرامي براي دولت متبوع خود به تاريخ  م. ناخارادزه  
بسياري از افراد را دچار توهم كرده بود. بياد آوريم دژخيمان ترك را كه وارد ارمنستان شده  "ها بودن احتماال ت خلق ارمن از دست داشناكاعالميه تركها كه آنها مترصد نجا

كرد. پي  م.) عساكر را رهبري مي -(كمونيست "سرخ"هاي  م.) دژخيم هنگ-(قره بكر كارابگيردادند.  برخوردار از عقايد و افكار نو نشان مي "هاي سرخ"بودند خود را به عنوان 
م.) بطور -(منظور تركان كمونيست  "تركان سرخ"كرد با كمك به اصطالح  بردن به ارتباط سياسي نريمانف و تركيه در قبال ارمنستان كار دشواري نيست. نريمانف تالش مي

  داراالگياز، زانگزور و آرتساخ را تصاحب كند. -قطع مناطق نخجوان، شارور 
در خواست تحويل طال، اسلحه و مهمات به بهانه مبارزه با آنتانت در جبهه  1920در نخستين پيام ارسالي خود به مسكو در اول ژوئن  مصطفي كمالدانيم  ه ميچنانك  

  غربي را مطرح نمود و اين درخواست كمال به نتيجه مطلوبي رسيد.
  رابر تركان در حال پيشروي را نداشتند.نيروهاي مسلح جمهوري ارمنستان توان الزم براي مقاومت در ب  

به پايان رسيد و بحث و بررسي مسئله آرتساخ پس از آن وارد مرحله نويني گرديد.  1920نوامبر  29اين روزهاي بي نهايت وخيم با استقرار نظام شوروي در ارمنستان به تاريخ 
كردند كه مبارزات سه ساله آنها سر انجام با استقرار نظام شوروي در  كردند، اظهار اميدواري مي ان ارسال ميها و تلگرامهايي كه به كميته انقالب ارمنست اهالي آرتساخ در نامه

  شود. ارمنستان به موفقيت نايل خواهد گرديد و آرزوي پيوستن آرتساخ به مام ميهن به واقعيت بدل مي
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زماني كه اخبار مربوط به استقرار نظام شوروي در ارمنستان به باكو رسيد، در 
جلسه مشترك بوروي سياسي و سازماني كميته مركزي حزب كمونست 

نوامبر، تصميم گرفته شد به نريمانف رئيس كميته  30آذربايجان در تاريخ 
اي تهيه و  يهانقالبي آذربايجان ماموريت داده شود به نام كميته انقالبي اعالم

انتشار دهد و طي آن متذكر گردد كه كليه اختالفات ارضي بين آذربايجان 
دولت "پذيرد. در اين مصوبه آمده بود:  شوروي و ارمنستان شوروي پايان مي

كارگران و كشاورزان آذربايجان با دريافت خبر مسرت بخش اعالم جمهوري 
يامگر، به اين پيروزي خلق شوروي سوسياليستي ارمنستان به نام روستائيان ق

ها و اختالفات ارضي ميان ارمنستان و  فرستد. از امروز، بحث برادر درود مي
شوند. قراباغ كوهستاني، زانگزور و نخجوان به  آذربايجان خاتمه يافته اعالم مي

  .1"روند عنوان بخشي از جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان به شمار مي
دسامبر به رياست علي حيدر  1به تاريخ در جلسه باشكوه باكو   

كارايف، نريمانف اعالميه كميته انقالب جمهوري شوروي سوسياليستي 
آذربايجان را به مناسبت پيروزي نظام شوروي در ارمنستان منتشر ساخت. در اين 

تواند ميان دو خلق  پس از اين هيچ اختالف ارضي نمي"اعالميه آمده بود كه 
  .2"ي و مسلمان مطرح باشدهمسايه ديرينه ارمن

در اين جلسه شوراي باكو س. ارجنيكيدزه نيز سخنراني كرد و   
استقرار نظام شوروي در ارمنستان را تبريك گفته اعالميه كميته انقالب 
آذربايجان را كه مطابق آن قراباغ كوهستاني، زانگزور و نخجوان به ارمنستان 

چنانكه مشاهده ميشود، ميان  واگذار شد، يك رويداد تاريخي قلمداد كرد.
نوامبر بوروي سياسي و سازماني كميته مركزي حزب كمونيست  30اعالميه 

آذربايجان و سخنان ارجنيكيدزه تفاوتي وجود ندارد در حاليكه در اعالميه 
باكو به چاپ رسيد  "كمونيست"امضاء شده توسط نريمانف كه در روزنامه 

توانند مسئله  كه اهالي آرتساخ ميصورت گرفت به اين معني  "تصحيح"يك 
توان فكر كرد كه دولت آذربايجان  خود را توسط رفراندم حل كنند. مشكل مي

خواست ذهن بسياري از  در آن زمان دست به حيله و فريب زده بود و يا مي
افراد را منحرف كند. در هر صورت چه در ارمنستان و چه آرتساخ به اين 

هاي تشكر، او را  ماد كردند و با ارسال تلگرامسخنان بي درنگ نريمانف اعت
  شمردند. لنينيست و انترناسيوناليست بزرگ مي

با اين حال، رويدادهاي بعدي نشان دادند كه نريمانف به خويشتن   
اي براي فريب اذهان  خويش وفادار مانده اعالميه او در جلسات باكو تنها وسيله

  رفت. ه شمار ميهاي عملياتي جديد ب عمومي تا يافتن روش
گذراند. در اواخر سال  ارمنستان شوروي روزهاي سختي را مي  

اوضاع داخلي و خارجي جمهوري چنان وخيم و بحراني  1921و اوايل  1920
هيچ اقدام جدي براي الحاق سرزمين ارمني به ارمنستان مطابق با  "بود كه عمال

  شوراي باكو امكان پذير نشد. 1920نوامبر  30اعالميه 
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با استفاده از موقعيت زماني، طرفداران اشاعه انقالب جهاني به هر   
هاي شرقي مسلمان نشين معطوف  نحو و به هر قيمت توجه خود را به سرزمين

داشتند و در اين راستا مهمترين حساب خود را روي تركيه كماليستي باز كردند 
اي حتي برخالف  هاي گسترده و نريمانف رئيس كميته انقالب آذربايجان فعاليت

مفاد اعالميه خود انجام داد و از هيچ كوششي براي به چنگ آوردن اراضي 
ها بدون  بيشتري از ارمنستان به نفع آذربايجان و تركيه دريغ نكرد. اين فعاليت

شك تاثير خود را بر روي فعاالني گذاشت كه آماده انجام مذاكرات آتي با 
  شدند. تركيه كماليستي در مسكو مي

هاي سياسي، حقوقي و تاليفي تشكيل شده به منظور بررسي  ئتهي  
طرح پيمان شوروي و تركيه كه در اولين كنفرانس روسيه، تركيه در ماههاي 

هاي ارضي  تهيه شده بود، بويژه زماني كه در خواست 1920ژوئيه و اوت 
طرف ترك مطرح گرديد با مشكالت جدي مواجه شدند. تركها خواهان 

ص و باتوم، ناحيه سورمالو و مناطق آخالتسخا و آخالكاالك هاي قار استان
ها قرار داشت و در آنجا به  بودند. بويژه نخجوان در مركز توجه كماليست

ها برخوردهاي قومي روي داده بود و متعاقب  كوشش و فتنه تركها و مساواتي
  آن شمار زيادي از ارمنيان مجبور به جالي وطن شده بودند. 

به بررسي مسايل مرزي پرداخت. از  1921مارس  كنفرانس دهم  
طرف تركها، يوسف كمال بيگ، رضا نوري بيگ و علي فواد پاشا و از طرف 
شوروي، گ. چيچرين و جالل الدين كرخمازوف در اين كنفرانس شركت 
داشتند و يوسف كمال بيگ رياست جلسه را به عهده داشت. بدين سان مسئله 

ئل بالفصل ارضي مربوط به آن بدون حضور مرزي ارمنستان شوروي و مسا
گرفت. بطور كلي به هيئت نمايندگي  نماينده ارمنستان مورد بررسي قرار مي

هاي كنفرانس داده نشد. بر اساس  ارمنستان شوروي اجازه شركت در فعاليت
هزار  5/5پيمان منعقد شده غير از استان قارص و سورمالو، نخجوان نيز با 

با توجه به مرز مشخص شده توسط تركيه و به شرط عدم  كيلومتر مربع وسعت
واگذاري به ارمنيان از ارمنستان جدا و به عنوان يك منطقه خود مختار در 

ها پايمال كردن شديد كليه موازين بين المللي  آذربايجان شناخته شد. تمام اين
ران بود و مقصرين اصلي اين رويداد كميسر ملل يعني استالين، اسكاچكو و ديگ

  بودند.
ژنرال علي فواد جبسو عضو هيئت تركيه و سفير تركيه در مسكو   

شود كه استالين به آنان اطمينان داده بود كه مسئله  در خاطرات خود متذكر مي
شما خود مسئله "افزايد:  ارمني در كنفرانس مطرح نخواهد شد و سپس مي

دارد خود به آن ارمنستان را حل كنيد و اگر باز هم مسئله قابل حل وجود 
  .3"بپردازيد ليكن در مورد موعد نهايي ما را مطلع سازيد

پس از تصميمگيري درباره نخجوان نوبت به آرتساخ رسيد. بحث   
بسيار حاد و شديد بود. پلنوم  1921پيرامون اين مسئله در ماههاي ژوئن و ژوئيه 

ژوئن تشكيل شد و س.  3بوروي قفقاز حزب كمونيست روسيه در روز 
ارجنيكيدزه، ف. ماخارادزه، ن. نريمانف، آ. مياسنيكيان و ديگران در آن 

در اعالميه جمهوري "شركت داشتند. همه متفق القول اعالم كردند كه بايد 
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. اين تصميم بوروي 4"ارمنستان، قيد شود كه قراباغ به ارمنستان تعلق دارد
را كه روز  1920ر دسامب 1اعالميه امضاء شده توسط نريمانف در  "قفقاز عمال

بعد انتشار يافت و در آن مسئله رفراندم در قراباغ كوهستاني پيشنهاد شده بود، 
كرد، در حالي كه ت.كوچارلي عضو علي البدل آكادمي علوم  لغو مي

آذربايجان و د.گوليف دكتر در تاريخ و رئيس شعبه آذربايجاني انستيتوي 
حزب كمونيست اتحاد شوروي لنينيسم وابسته به كميته مركزي  - ماركسيزم

يك  "گيرند و علنا اين تصميمگيري مهم را ناديده مي 5سابق در مقاالت خود
كنند. آنها با منحرف ساختن ذهن  نظريه فريبكارانه و ضد علمي مطرح مي

خوانندگان، سعي در اثبات اين امر دارند كه گويا قراباغ كوهستاني پس از 
ا برقراري نظام شوروي تحت حكومت ت 1918امضاء پيمان باتوم در سال 

بنا به خواست خود در قلمرو  "مساواتي آذربايجان قرار داشته است و بعدا
آذربايجان شوروي باقي مانده است. تاريخ تنازع بقاي آرتساخ پاسخي به اين 

  ها است. ياوه گويي
بر "آمده است:  1921ژوئن  12در اعالميه ارمنستان شوروي مورخ   

هاي شوروي سوسياليستي آذربايجان و  هاي جمهوري يان دولتپايه توافق م
ارمنستان و بر اساس اعالميه كميته انقالب جمهوري شوروي سوسياليستي 

گردد كه قراباغ كوهستاني از اين پس به عنوان بخش  آذربايجان، اعالم مي
. در اين 6"باشد جدايي ناپذير جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان مي

به وضوح گفته شده بود كه اين مطلب بر اساس اعالميه صادر شده از اعالميه 
طرف شوراي انقالب آذربايجان پذيرفته شده است. بدين ترتيب مصوبه سوم 

ژوئن ارمنستان شوروي بوضوح اين مطلب را  12ژوئن بوروي قفقاز و اعالميه 
وي هاي شور كردند كه قراباغ كوهستاني بر اساس توافق جمهوري تائيد مي

  ارمنستان و آذربايجان به ارمنستان بازگردانيده شده است.
در آن روزها، آسكاناز مراويان ازطرف دولت ارمنستان به عنوان   

نماينده تام االختيار در قراباغ تعيين شد. او همراه علي حيدر كارايف نماينده 
مراويان آذربايجان از تفليس راهي قراباغ شد ليكن كارايف در ايستگاه يوالخ به 

پيشنهاد كرد به باكو بروند و در آنجا مسايل را با نريمانف روشن سازند. اين 
فرمان را كارايف پيش از حركت در تفليس از نريمانف دريافت كرده بود. با 
اين حال مراويان پيشنهاد كارايف را رد كرد و به تنهايي راه خود را به سوي 

هايي در  اد از او استقبال شد. ميتينگقراباغ ادامه داد و در آنجا با شادي زي
شوشي و جاهاي ديگر برگزار شد و چند روز بعد كه مراويان به تفليس باز 

بر اساس اعالميه "اين اعالميه او را منتشر كرد:  "ستاره سرخ"گشت، روزنامه 
شوراي كميسارياي خلق ارمنستان، قراباغ بخش جدايي ناپذيري از ارمنستان 

دهد. مأموريت ما به قراباغ براي تحقق اين امر است تا با  يشوروي را تشكيل م
حضور بالفصل خود مسائل داخلي قراباغ را سرو سامان دهيم و در عين حال بر 
نيروهاي نظامي فعال در محور زانگزور نظارت سياسي داشته باشيم. قراباغ و 
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گران و زانگزور به آبرو و حيثيت ارمنستان تبديل خواهند شد، زيرا اگر كار
كشاورزان اين مناطق كشور ما در آرامش و راحت زندگي كنند، و امكان يابند 
به كارهاي سازنده بپردازند، پس رشد و ترقي و توسعه فرهنگي و اقتصادي 

ژوئن ارمنستان اين امر را  12. اعالميه 7"چشمگيري در انتظار آنان خواهد بود
كارت خود را رو كرد و اصرار  كرد. ليكن نريمانف يكباره به روشني تعيين مي

بايسد جزو خاك آذربايجان باقي بماند. فعاليت  نمود كه قراباغ كوهستاني مي
هاي قفقاز مختل و متوقف شد.  كميسيون تعيين كننده مرزهاي جمهوري

ژوئن در اين باره براي نريمانف تلگرام  26ارجنيكيدزه و كيروف در تاريخ 
توقف مذاكرات تعيين مرزهاي ارمنستان "است: فرستادند. در اين تلگرام آمده 

به خاطر شرايط و اوضاع موجود در زانگزور تاثير بسيار منفي دارد.... 
بدينوسيله خواهشمنديم به سرعت بوروي سياسي و شوراي كميسرهاي خلق 

ژوئن  27اي كه بتوانيم فردا  تشكيل جلسه داده مسئله قراباغ را حل كنيد بگونه
ن دهيم. اگر نظر ما را جويا باشيد، چنين است، به منظور اتمام و به مذاكرات پايا

توقف برخوردها و ايجاد روابط دوستانه، هنگام حل مسئله قراباغ بايد از اين 
اصل پيروي كرد: هيچ روستاي ارمني نبايد به آذربايجان الحاق شود، همانگونه 

  .8"گرددتواند به ارمنستان ملحق  كه هيچ روستاي مسلمان نشين نمي
با اين حال نريمانف و هم فكرانش بر خالف اين نقطه نظر عمل   

كردند. در جلسه مشترك بوروي سياسي كميته مركزي حزب كمونيست و 
ژوئن تصميم گرفته شد قراباغ به ارمنستان  27دولت آذربايجان در تاريخ 

نريمانف واگذار نگردد و براي توجيه اين امر عامل اقتصادي را بهانه كردند. ن. 
رئيس شوراي كميسرهاي خلق آذربايجان (به معني شوراي وزيران يا هيئت 

مترجم) در اين جلسه تهديد كرد كه اگر قراباغ كوهستاني جزو خاك  - دولت 
پذيرد. از  آذربايجان نباشد، خود به خاطر عواقب كار هيچگونه مسئوليتي را نمي

  گيرند. ايجان سرچشمه ميهمين جا اظهارات تهديد آميز رهبران كنوني آذرب
ژوئيه  4به منظور حل سريع مسئله قراباغ كوهستاني، در تاريخ   

جلسه فوق العاده بوروي قفقاز وابسته به حزب كمونيست (بلشويك)  1921
ها يا ملل براي شركت در آن از نالچيك  روسيه تشكيل شد و استالين كميسر خلق

شود قراباغ كوهستاني  گرفته ميوارد تفليس شد. به حكم اكثريت آراء تصميم 
متعلق به ارمنستان شوروي باشد. ليكن نريمانف به اين تصميم اعتراض كرد. روز 
بعد جلسه جديدي تشكيل شد كه تصميم اتخاذ شده در عصر روز گذشته مورد 
تجديد نظر قرار گرفت و با پيشنهاد نريمانف موافقت گرديد. در تصميم گيري 

با توجه به ضرورت ايجاد آشتي ملي ميان مسلمانان و "جديد چنين آمده است: 
شود  ارمنيان و با عنايت به ارتباط اقتصادي قراباغ عليا و سفال تصميم گرفته مي

قراباغ كوهستاني در محدوده مرزهاي جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان 
نوان اي، حق برخورداري از شوشي به ع  بماند ليكن از خود مختاري وسيع منطقه

چه اهالي آرتساخ و چه كميته  9"مركز اداري داخل منطقه بهره مند شود
ناراضي بودند  "مركزي حزب كمونيست ارمنستان از اين تصميم گيري شديدا

بوضوح آمده بود كه كميته مركزي  1921ژوئيه  16و در مصوبه جلسه روز 
                                                            

 .1921ژوئيه  5(باكو)،  "كمونيست" -  7
 .ë. 1-2 ,229 .ل ,ô. 85,îï 18 ,بثة Àسح- 8

 .116، شماره 64،1همانجا، -  9



 

 

 3رويه-نامه لويسماه

  1395ماه  شهريور 214ه شمار

 5ر تاريخ حزب كمونيست ارمنستان با تصميم اتخاذ شده توسط بوروي قفقاز د
. آلكساندر مياسنيكيان، متن جلسه بوروي قفقاز را 10موافق نيست 1921ژوئيه 

به اولين كنگره حزب كمونيست ارمنستان تقديم كرد كه در نيمه دوم ژانويه 
گفت، اگر  آذربايجان مي"تشكيل شد. او براي اطالع عموم اعالم كرد:  1922

. حال ببينيد فلسفه و ايده 11"يم دادارمنستان خواستار قراباغ باشد ما نفت نخواه
  محاصره اقتصادي آرتساخ و ارمنستان از كجا سر چشمه گرفته است.

غير قانوني و بي  "كال 1921ژوئيه  5تصميم بوروي قفقاز مورخ   
اساس بود. بوروي قفقاز هزگز حق اتخاذ چنين تصميم مهمي را نداشت، زيرا 

توانست درباره اين مسئله ابراز  ا ميكه اين بورو مرجع قانونگذاري نبود و تنه
نظر كند. اين بوروي قفقاز هشت نفره به چه حق و بدون در نظر گرفتن نظرات 
خلق ارمن و بدون حضور نمايندگان ارمنيان قراباغ چنين تصميم غير قانوني را 
اتخاذ كرد و بخش جدايي ناپذير ارمنستان يعني آرتساخ را مطابق با اين تصميم 

نه به آذربايجان واگذار نمود. با اتخاذ يك جانبه اين تصميم مسائل ملي غير عادال
و تاريخي ناديده گرفته شدند و مشخص شد كه بوروي قفقاز بر خالف اصل 

  حق تعيين سرنوشت ملل عمل كرده است.
هاي مردمي به رهبري توان استپانيان كه در مناطق واراندا و  جنبش  

به وقوع پيوستند  1921ماه آوريل سال  تا 1920ديزاك آرتساخ از پائيز 
صفحات مهمي از مبارزات اهالي آرتساخ براي اتحاد با ارمنستان را تشكيل 

  دهند. مي
در روستاي توم منطقه ديزاك به دنيا  1892توان استپانيان در سال   

آمد و با شركت در جنگ جهاني اول به درجه ارشد سواره نظام نايل گرديد. 
روستاي پدري خود، دسته كوچكي تشكيل داد تا از  پس از بازگشت به

روستاهاي شرقي ديزاك در برابر تهاجمات ترك و تاتار دفاع كند. اما زماني 
ارتش سرخ وارد روستاهاي ديزاك شدند، سياست  1920كه در تابستان 

اشغالگرانه كارگزاران شوروي به اجرا در آمد، توان استپانيان با اعتراض خود 
كند. اما او موفق به فرار  ه در نتيجه اورا دستگير و زنداني ميقد علم كرد

هاي اشغالگري و نظام شوروي را گرد خود  شود و افراد ناراضي از سياست مي
هاي شوروي و  هاي حزبي محلي، ارگان كند و به مبارزه با سازمان جمع مي

تس تاغر هاي توم، م شوند روستا پردازد. آنها موفق مي نظاميان ارتش سرخ مي
، آزوخ و چند روستاي همسايه آنها را به تصرف خود در توغ (تاغر بزرگ)

كنند و تمام اشرار  آورند. مقامات محلي را از روستاهاي تصرف شده بيرون مي
  رسانند. و خائنين را به سزاي اعمال خود مي

سراسر ديزاك، واراندا را به تصرف خود در آورده به  "تقريبا توانجوخه 
شود. دولت آذربايجان غرق در بحران  كارياگينو، آقدام و شوشي نزديك مي

با  توان بود و از ماهيت آزاديبخش ملي اين مبارزه واهمه داشت به ويژه آنكه
سازماندهنده نبرد حماسي سيونيك ارتباط نزديكي داشت.  گارگين نژده

داد. در  به اين مبارزه جديد آزاديبخش ملي آرتساخ خط مي "گارگين نژده عمال
از باكو  گريگور وارتانيان يك هيئت شوروي به سرپرستي 1921اوايل ژانويه 
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 "توقف جنگهاي شورشي قراباغ"شود و از نژده خواستار  مي گوريس عازم
 شوشي فرمانده پادگان واتسيخوسكيگردد. همين درخواست از سوي  مي

 نژده ارتش سرخ نيز به 11فرمانده سپاه  هكر و 84فرمانده بريگاد  سيمونف
دارد كه با توجه به تمايالت ارمنيان  شود. نژده در پاسخ به آنها اظهار مي داده مي

داند به آنها كمك كند. او  آرتساخ مبني بر اتحاد با ارمنستان وظيفه خود مي
چند روز پيش از تصرف  1920ط نوامبر من از اواس"بعدها چنين نوشته است: 

  گوريس با قراباغ كوهستاني ارتباط داشتم. 
فرمانده جوخه ديزاك براي كسب دستورها به  توان در آن روزها،  
آيد. پس از بازگشت او، دو نماينده ديزاك براي دريافت ساز و  سيونيك مي

  .١٢"آمدند... (Tatev) تاتو برگ و با درخواست قواي نظامي و رهبري به
به منظور سركوبي جنبش ضد آذربايجاني و ضد شوروي آرتساخ،   

ارتش سرخ در آنجا  11سپاه  28و چند بريگاد لشكر  250،251،252هاي  هنگ
هاي كمونيستي  متمركز شدند. در ديزاك، كارياگينو، شوشي وغيره جوخه

  كردند. تشكيل شدند كه همراه با نظاميان ارتش سرخ فعاليت مي
اتحاد آرتساخ و زانگزور و پيدايش وحدت  گارگين نژدهدف ه  

 "اداري تا تعيين تكليف جمهوري ارمنستان بود. موج مبارزه آزاديبخش تقريبا
يابد و اين امر باعث آزردگي خاطر  در سراسر زانگزور و آرتساخ گسترش مي

 شميل محمود بگوف ارتش سرخ بود. 11دولت آذربايجان و فرماندهي سپاه 
اي شوشي و جانشين كميسار فوق العاده قراباغ در  س كميته انقالب منطقهرئي

ارتش سرخ و كميته انقالبي  11تلگراف خود به شوراي نظامي انقالبي سپاه 
كند براي مبارزه با شورشيان  در خواست مي 1920دسامبر  31قفقاز در تاريخ 

هاي  و جوخهتفنگ از انبار نظامي شوشي در اختيار ميليشيا  1000تعداد 
  .١٣و شوشي قرار گيرد مينكند اي پارتيزاني ويژه ناحيه

قابل درك است كه عناصر كارگزار آذربايجان شوروي در آرتساخ   
تاتار را مسلح كنند و از آنها - هاي جديد ترك سعي داشتند در وهله اول گروه

  در برابر ارمنيان زانگزور و آرتساخ استفاده نمايند.
  

 مبارزه شدت جديدي يافت. 1921ريل هاي ماه آو در نيمه
فرمانده نظاميان وارد شده از زانگزور در روز هشتم آوريل درباره  ترپتروسيان

دهد. نژده بعدها چنين نوشته است:  گزارش مي نژدهوخامت اوضاع شورشيان به 
ها تصميم گرفتند نيروهاي رزمي ديزاك را بين دو آتش نابود كنند و  سرخ"

هاي نظامي ارتش  ، دسته1921آوريل  15در سپيده دم  ١٤"شداين امر دير هم ن
هاي كمونيستها دست به حمله عمومي زدند. در اين هنگام  سرخ و جوخه

را  توان استپانيانمراكز نظامي  خزابردو  شاغاغ، آغجاكند، تاغرروستاهاي 
   دادند. تشكيل مي

                                                  
  ادامه دارد      

  

                                                            
 .84، ص 9،شماره 1925 "هايرنيك" -  12
 . 84، شماره 420،301ها، آذربايجان،  اسناد سازمان -  13
 . 85، ص9، شماره 1925، "هايرنيك" -  14



 

 

 4رويه-نامه لويسماه

  1395ماه  شهريور 214ه شمار

  به چه نزديكيم؟ از چه دوريم؟
  

  هراچيك ماتوسيان    نوشته                            
  امابگي جانيانترجمه 

  
نزديك هستيم، اگر طبيعت است، بوي  –انگيزي نزديك بـه طــرز شگفت

كنيم و در عطر و بويش هايش را حس ميكنيم، رنگخوش آن را استشمام مي
گيرند و بجاي آن نفس شويم، نفست را از تو ميشويم، رنگين ميور ميغوطه

گذارند، تو تنفس كن، به قدري تنفس كن تا نفست بند آيد، ستايش كن خدا مي
جاي آورده، بگويي ديدم، به خواسته خود رسيدم و ديگر  و شكر باري تعالي به
  خواهم.از اين دنيا چيزي نمي

ها بطور غير قابل وصفي دوريم.  اين دوري، دوري خداوند از مدت  
قبل ديگر مال تو نيست.  دوري حتي خودش به خودش تعلق ندارد.  دوري! 

آن خداست، ديده آنچه كه قابل دسترسي نيست، نسبت به تو كششي دارد،   در 
خدا بر آن است، تو آنرا نخواهي ديد، به آن نخواهي رسيد، خوشا بحال آناني 

  كه خواهد رسيد! 
  هايي هستند؟ها چه قطبنزديك... اين –دور  

ها است كه به تو تعلق ندارد.  آن نزديك كه را نفست را بسته، مدت  
بـه تو تعلق ندارد.  هاست كه دوري! دوري فـناپذير،  ناميرا، جاوداني مدت

داشت و حاال هم مال تو است.  در آنچه را پيدا كردي بايد به تو تعلق مي
هايت است. در نهايت مواظبت آن را دستت، در جيبت است، در افكار و انديشه

داني و فرزندت و بس!  اما در لحظه بعد ديگر مال تو فرزندت سپردي، تو مي
  نيست.

  دور.نه نزديك مال توست و نه   
زاده شدي.  شرق مال تو خود شرق هستي، تو از يك ملت شرقي  

توست.  شرق به پدر تو، به اجدادت تعلق داشت. هم آنها كره زمين را كره 
زمين كردند.  نياكان تو از درون شرق خودشان رفته! رفته و رفته اند و هنوز هم 

ن نيز باسحر روند و اكنوكه هنوز است از شرقي كه پدرانشان رفته اند مي
اند.  شرق معرفت را به جهان داده، عشق را افسون اين را راه در پيش گرفته

كره زمين در ابتدا فقط «بوجود آورده، مهر ورزيدن را آموخته است.  اين كه 
حرف يك ديوانه نيست.   فر و شكوه شرق در شرق از » شرق داشته است

شرق ديگر جا نبود.  غرب  درياچه تا دريا از موج تا موج متالطم شد.  در
بازتاب شرق شد.  بايد زيست، خلق كرد و لذت برد.  دنيا كسب معرفت كرد. 

هر چند اعترافش مايه شرمندگي است، اما «شرقي از شرق خود سخني شنيد:  
داند به چه بايد گفت كه در ميان كليه موجودات زنده فقط انسان است كه نمي

ي؟ اين را گفته و آيا گوينده فهميده است؟ كي؟ چه كس»  چيزي احتياج دارد.
اند و شايد هم در ژاپن، گويد. شايد اين را در چين گفتهكه ضرب المثلي مي
- توانستند بگويند.  ايران را از ياد نبريم.  هر كشوري ميالبته در هندوستان مي

فرهنگ هم تواند فرزندان عاقل و دانا داشته باشد، حتي كشورهاي وحشي و بي

نظير توانند فرزندان متفكر بدنيا بياورند.  اما ايران از نظر معرفت كشوري بيمي
است.  ايران را دوست بدار، اما شرق معجزه آسا را با شكوه و ابهتش، و در 

تواني افراد داناي اي از شرق ميبيچارگي مقصرش فراموش مكن.  در هر گوشه
راه ابريشم بود.  درخت زردآلو  شرقي را ببيني.  ارمنستان تو شرق بزرگي بود. 

ها همانند چشمه ساران جوشان، سخنان دانا برآمده است.  شايد بود.  از دل كوه
اند، شايد هم پرندگان برده ها سخنان ارامنه را به اقصا نقاط جهان بردهآب

داند چه چيزي برايش مفيد است... اين سخن را باشند... فقط انسان است كه نمي
بايد در كفه ترازو گذاشت و وزنش كرد.  و اما اين سخن چقدر در همچون طال 

خارج ماند.  بعد از چند قرن به ارمنستان رسيد؟  رسيد و گفت كه من در 
ها در شرق كهن زيسته است.  و تو به معناي ها و قرنارمنستان زاده شدم.  قرن

ما دگر بار اين سخن، سخني كه زماني ازش گذشته و بدست تاريخ سپرده شده، ا
بيدار گشته و به نزد تو آمده است، فكر كن.  هان، آيا زماني فرا خواهد رسيد 
كه صد سال زندگي باعث خجالت انسان گردد؟  صد سال  زندگي ارزش بدنيا 

  آمدن را دارد؟...
نوه كشور خورشيد گونه شرق يعني ارمنستان، جلگه كوچولويي را   

اي كه دوربين انديشه گشته، ده است.  جلگهكه از نياكانش به ارث برده پيدا كر
- دورها به جايي در ميان مه –كند.  به دور ها نگاه ميدوربيني كه به دور دست

ها سو سو مي زنند...  در  صد سالگي فوت كردن بايد هاي افسانه آميز شرق
آور باشد.  اجداد هوانس، پدرش بنده بودند.  آنها بنده كشت زارهاي شرم

متعلق به اچميادزين بودند.  نوه بنده فرزند بنده بعنوان فردي » هاقپاد«روستاي 
گي به اين روستاي كوچك آمده و بندگي خودش را آزاد شده از يوغ بند

كرده است.  زمين را شخم زده، كشت كرد، درو نمود و خرمن كرده و آنرا 
ها بباال كوبيده است.  و در آسياب گندم را آرد كرده است.  اگر دشمن از دره

صعود كرده تو دهانش زده است.  با طبيعت به نحوي كنار آمده است.  انسان 
ه خود بوده است.  او صد و سي و چهار سال زندگي كرده است.  سنگ بنده خان

قبرش سه بار در خاك مدفون شده است.  بر سنگ قبرش گاوآهني با يك 
اند.  كه پدر بزرگ هوانس  جفت گاو و مردي بر آن خم شده كنده كاري كرده

 است.  او خيلي نيرومند بوده، گاوآهن را با يك دست نگاه داشته و با دست
كرد ديگر عرقش را پاك كرده كه قطره قطره در شياري كه گاو آهن ايجاد مي

ايستاد.  و شش زوج ريخت، يكي از گاوها براي اينكه شيار كج نشود ميفرو مي
اند؟  آنها دلشوره كند.  شخم گران چه فكر كردهديگر گاوها هم توقف مي

ورند؟  كار زراعتي با داشتند.  وقت نهار است؟  بايد آش آرد گندم برشته بخ
پدربزرگ معجزه است.  با پدربزرگ سر سفره غذا نشستن معجزه است.  به 

هاي پدر بزرگ گوش دادن معجزه است.  سكوت پدر بزرگ سخنان و گفته
معجزه است.  اندوه چشمان پدر بزرگ معجزه است كه گوياي گذشت عمر 

اك در انتظار عرق كند، خاست.  پدر بزرگ صد و ده ساله عرقش را پاك مي
  پدر بزرگ است.  عرق پدر بزرگ براي خاك است...

ماند.  اجداد رويم.  فقط يك كلمه يك گفتار ميايم و ميآمده  
اند.  اجداد در شرق سهم خودشان زندگي اند.  اجداد آمده و رفتهآمده و رفته

، به شرق اند.  نوه اجداد كه  جلگه آفتابي را تبديل به وسيله رويت كردهكرده
اي مجلل بوده است. شرق انديشد.  شرق پدران بافتهآنها و شرق خودش مي
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قرباني آفريندگي بوده است.آثـار نـوابغ مــوسيقي و ادبي اروپا بايد در كوره 
  كند.گري ميشرق آبديده شوند، شرق كوره است و كوره

  
ش نوه پدران بنده كه خود بنده نيست، از جلگه آفتابي اجداد نگاه  

ها را چه كسي آفريده را به بهشت شرقي سهم خودش دوخته است.اين افسانه
است؟  خالق اين درخت كهن بهشتي كيست؟  مارتيروس ساريان ارمنستان را 
بيش از پيش شرقي كرد، او در ميان خورشيدان مصر، دختران مصري را كه در 

ر ارمني است؟  گوييم چارنتس يك شاعاند پيدا كرد.  چرا ميها غرق شدهشرق
چارنتس شاعر بزرگ شرق است، همانند شاعران بزرگ ايران كه بر خورشيدان 

- كنند.  اين شاعران هستند كه كشور را به مام ميهن مبدل ميرنگ افشاني مي

كنند.  ميهن بايد خورشيدها  داشته باشد.  از خورشيد نبايد فقط گرما، مهر، 
اژه، زبان و زبان ها! برآيند.  خاك زندگي و گل برتابد، بلكه از آن بايد و

گر است اگرچنانچه از خورشيدان باران واژگان قطره، قطره بر آن آفرينش
فروبريزند .  چارنتس افسانه آفرينش خود را بافت و بر روي كوه آرارات پهن 

  كرد.  افسانه خود آرارات است، افسانه ديگري وجود ندارد.
  

ز كنار چشمه زالل جلگه آفتابي نـوه اجـداد بنده كه بنده نيست ا  
كند.  چشمه به زبان پدرانش سخن مي گويد و با قلب نياكانش دنيا را نظاره مي

گويد كه نياكانم بنده بودند، اما زبان آنها زبان تپد و توي فكرش ميآنها مي
كس زبانش را همچون هديه بندگي نبود، بلكه خود بندة زبانشان بودند.  هيچ

آورد.  تو طبيعت را محفوظ د.  زبان را طبيعت  به ارمغان ميكندريافت نمي
اي.  بدار، ازش حمايت و پاسداري كن، همچون زباني كه از پدرانت به ارث برده

- خاك زبان دارد.  فقط خاك است كه زبان دارد.  خاك زبانش را از دست نمي

و خاكت را دهد.  خاك نگهدار زبان است.  تدهد.  انسان زبانش را از دست مي
در درونت محفوظ بدارد و از اندرون آن برو! برو! برو! مگر اينكه به مقصد 

آيد.  حمالت اسكندر آيد و ميبرسي.اسكندر مقدوني از درون مشرق زمين مي
از نظر هنر جنگي بسيار قشنگ هستند.  به قدري زيبا كه  پس از وي همه 

ها خود را متعهد مي دانند تا بانانان، شاعران و تمام زكارشناسان جنگي، تاريخد
درباره وي حكايت كنند و حكايت كنند.  اگر ارمنستان در شرق نبود آيا 

شدند؟ و ... ها و تركان سلجوقي سگ مگس وار به او حمله ور ميتاتارها، مغول
هاي آرارات اما ارمنستان بايد همين جا آتشفشاني كند، چون در ارمن زمين كوه

تر است.  آرارات اند.  خاك ما از خودش بزرگاني كردهو آراگادز آتشفش
شنود كه دهد و نمياش گوش فرا نميهاي چهارگانهشنود و آراگادز با قلهنمي
هاي خودشان را  دارند. ما كشوري ها حرفگويند؟  كوهاش ميها! دربارهچه

اند، آه با ايم و به ما ملت شرقي، مردمان شرقي گفتهكوه زبان هستيم.ما زيسته
  غرور و طوالني به سمت شرق جهان نگاه كن.

  
در ميان زنجيره غرور آفرين تاريخ نويسان وارتان آرولتسي (شرقي)   

شود؟ رود؟  كشوري كوچك ميرا هم ببين.  در شرق سرزميني به تحليل مي
ريا، گويا و چرا جلگه آفتابي نياكان اين طور ساكت و آرام، اين قدر پاك و بي

خاطر مانده.  اما كشوري كه پادشاهي آراراتيان بود، سرزمين ارمن،  رنجيده

كشور ارامنه بود  قرباني شد، كه زبانش منبع و سرچشمه شده بود.  چنين 
كوچك شد؟ كوچك، نحيف و قرباني شد، تبديل به تاريخ كيليكيه، ترانه 

عاري كيليكيه شد.  تبديل به سرزمين فرهنگ و هنر شد.  آنرا  همچون نجوان 
  از ارمني و فرهنگش كردند.

  
كني؟  چرا با در خانه جاي خود را پيدا نمي ،چرا تو در خاك خود  

- گيري و قرباني ميپرستي آتش ميمانده از دوران بت هاي نجيب باقيجرقه

سازي؟ چرا چارنتست را رنج و عذاب داده شوي؟  چرا توماينانت را يتيم مي
بخش نژده را در خود كني و فلسفه نجاتكني؟ چرا كاهلي مياش ميشكنجه

تو آن پير نيستي كه بر گذر هفت راهي نشسته  تا هفت پند و   كني؟جذب نمي
يك تكيه نان به هر رهگذري بدهي. تو به هر رهگذري  هفت مشت آب و هفت 
مشت خاك دادي. آيا فهميدي كه آنها چه كساني هستند؟  هر مشت خاكي كه 

هاي جهانت را سست كردند.  تو  به جستجوي هاي كشورت، پايهتو دادي پايه
هاي ديگر پرداختي... بيگانه در باره تو زياد ود در كشورهاي ديگر، در موزهخ
- هاي تو است.  شراب تو را ميگويد.  بيگانه دل بسته تاريخ و سنگ صليبمي

هاي هاي كهن تو زينت بخش موزهكند.  سنگ صليبنوشد و دعا خيرت مي
اين چنيني را  اروپايي است.  آيا جهان شيفته است؟  چند هزار! سنگ صليب

ها قرباني، قتل عام شده كم اند؟  مگر ميليونكفتارها بلعيده، نابودشان كرده
بود؟  در اقصا نقاط جهان پراكنده و دياسپور شدگان كم بودند؟  كـه حــاال هم 

ها، آثار تاريخ ارامنه را كه مايه افتخار فرهنگ جهاني هستند منهدم سنگ صليب
خدايان ساختيم؟  كتاب مقدس را ما نوشتيم؟  خدا كنند؟  آيا ما خدا و مي

اند شمارشان زياد مشغله و دردسرهايش زياد است.  كساني كه به خدا نزديك
است.  خدا فرصت رسيدن به ما و نجات ما را ندارد.  ما را كتابت مان نجات 

هاي متمادي از ما نگهداري كرده، توانمندمان ساخته است.  الفباي داده و قرن
مني آخرين نيايش ما ارامنه است.  چه بايد بنويسي كه تبديل به دعا گردد؟  ار

همه چيز را به كناري بگذار و به عمق زخم و دردت را بنگر.  دردت چه چيزي 
را در خود پنهان كرده؟  هر ملتي درد خودش را دارد.  آيا تركان كه باعث 

د؟  حتماً  دارند.  پس چرا اند، خودشان درد ندارندرد و رنج ارامنه و جهان شده
اند.  براي درمان درد مانند درد به سراسر جهان سرايت نكردند، پراكنده نشده

تواند تو نياز به كيماگر نيست.  چون درد تو خودت هستي  مگر يك كشور مي
اين همه درد و غم داشته باشد؟از يك كشور بزرگ يك تيكه، يك ذره 

ن امروز بايد از نياكان مخلوط و در هم ارمنستان باقي مانده است.  تركا
برهمشان خشنود باشند.  دنيا زير پاي تركان فرش شده است.  ميليون نفر را 

اين را كودك ».  من تركم، صاحب جهان و خوشبخت«گويند:  كشته اند و مي
ترك بايد در كودكستان در گهواره ياد بگيرد.  در كودكستان بايد بگويد 

مال من.  چرا ضعف » ساسون«مال من است و » موش«مال من است، » وان«
نشان داديم و نتوانستيم سرزمين بهشت مانندي را كه پروردگار ارزانيمان داشته 

تفاوت ماند و گوييم جهان نسبت به ما بيبود حفظ و حراست كنيم؟  چرا مي
اروپا كور بود؟  اروپاي امروز هم كور است.  اكنون خانم خانه دار شده و 

كند درهاي اميد و آرمان ما يعني دهد.  سعي مييرات در خانه انجام ميتغي
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آرتساخ را تبديل به نخجوان ديگري بكند.  مثل گندم ما را در غربال ريخته و 
  كند.غربال مي

آيا پادشاهان ما هم اين قدر مطيع بودند؟  روح از ما جدا شده؟  از   
خاك   اند مردمي كه نتوانستهشعر از نقاشي و از فرهنگ حرف مي زنيم، اما 

توانند از فرهنگشان محافظت كنند؟  با خاكت همه كشورشان را نگاه دارند، مي
چيزت را هم از دستت خواهند گرفت.  رحم و انصافي در كار نيست.  شاهان 

كنند و در عوض در برابر عاجز و بيچاره نيستند، آنها ملت را عاجز و بيچاره مي
شوند.  پادشاهان بازوان خود تعظيم فرود آورده و مطيع ميقدرتمندان جهان سر 

كنند، چشم و گوششان در برابر ملت تيز را بر سر ملت ورزيده و توانمند مي
است.  تو ملتي كهن هستي، كهن تر از تو  كيست؟  همان ايرانيان.  چرا خودت 

سازي كه كز كني در خود فرو روي و زير دست  قدرتمندي را مجبور مي
تمرگي.  چرا اين حقيقت ساده و روشن را ياد نگرفتي؟  كه هيچ كس نيرومند ب

تر از تو نيست، نفهميدي كه سردار آندرانيك تو نيرومندترين است و 
نيرومندتر از هر سردار نظامي در جهان.  منتها ما آن خصلتي را كه مستبدان 

مستقل ضروري گري كه براي سياستمداران يك كشور دارند، نداريم.  آن حيله
  است نداريم...

  
كشور بايد تاريخ داشته باشد.  ملتي شايسته تاريخ.  و ملت هم بايد   

ها برخوردارند، آزار دهندگان و خائنان ايثارگر، قهرمان، كساني كه از نعمت
خود را داشته باشد.  كشور بايد تاريخ نويس، نويسنده، قاضي، محكوم، فقير و 

ننرهايش را داشته باشد.  كشور بايد كساني را كه  ثروتمند، آموزگار و لوس و
كنند و نياكان را كنند، درختان و دشت و چمن را حس ميبا خاك همزباني مي

بخاطر دارند، داشته باشد.  كيستي تو؟  تو قلم فرساي كشورت هستي،  تو 
هاي آن انصاف زمانه كشورت هستي.  به ژرفاي تاريخي نظر افكن و در سر راه

هايي را پيدا كني، و آنها هايت را بشنو، تو بايد واژهنت را ببين، مويه كوهنياكا
را بهم مرتبط سازي و حرف خودت را بزني، آن حرفي كه بتواند ملتت را دور 
گفتارت، دور تاريخ گرد آورد، همانند سرگشتگان زمستاني در جنگل كه آتش 

سويم دراز كن.  ماركوس هايت را بدهد، بيا، بيا  و دستخداوند صدايشان مي
نواز ايران خاك ديگري هايش را دراز كرده و در خاك مهمانگريگوريان دست

را پيدا كرد.  آن خاك نقاشي است.  خاك نقاشي فرهنگي ديرينه است؟  
سبك جديدي است؟  آيا ايرانيان اين سبك را داشته اند؟  قالي بافي ارامنه و 

با ملكه   15پادشاه ارامنه آرا گقتسيك   قالي بافي ايرانيان هنر دستي است.
اند؟  و ماركوس گريگوريان قالي سميراميس افسانه اي در جهان باقي گذاشته

هاي قالي را خودش ريخته را بوجود آورد.  طرح» سميراميس و آرا گقتسيك«
و خودش هم بافته است.  ماركوس با هنر قالي بافي و خاك نقاشي خود ارمني 

.. ديگر چه كسي ماند؟ و جهان را شيفته كرد.  ماركوس در تهران و ايراني را.
نمايشگاه آثار خود را داير كرد و ميليونر معروف نلسون ركفلر شماري از آثار 
اين ارمني را در تهران خريد و به نيويورك منتقلشان كرد.  آمريكايي خونسرد 

تا اينكه روزي او  مدتها درباره آثار ماركوس گريگوريان انديشيد و انديشيد. 

                                                            
  آراي زيبا ١٥

اي به ماركوس گريگوريان كه نجات دنيا را هم شرقي شد.  متاثر گشته و نامه
شما در رديف آن افراد خالق چند جانبه، «در رنگ ها جستجو مي كرد نوشت:  

ام هاي متمادي زندگيمشوق، مجبوب، متفكر عميق هستيد كه من در طي سال
در برخورد با مشكالت خيلي خوشم مي ام.  از پشت كار، خوشبيني شما ديده

آيد... از اينكه با شما آشنا شدم بسيار خوشوقتم، برايم مايه شادي و وجد بسيار 
  ».است

  
همان ركول كندآمريكايي با احساس لحظاتي مسرت بخش بطور    

اي زير طاق آسمان است... در طي تاريخ چند هزار گفت ارمنستان موزهحتم مي
اش گفته و نوشته ان كس، هزاران انديشه و فكر در بارهساله ارمنستان هزار
اند...  اكنون اين رياي خود بر غناي دفاتر تاريخش افزودهاست.  و با سخنان بي

شوند.  اما سخن نه كشور و نه ملت را سخنان ذوب شده عسل وار بلورين مي
بيابان گشته شوند.  خارِ دهد.  تمام حرفها بتدريج دور شده، بيگانه مينجات مي

روند.  ملتي قتل عام ديده كه از صحراي درزور گذشته، و در در تن تو فرو مي
- خواهد كه دركش كنند، اما خود نيز نمياقصا نقاط  جهان پراكنده شده، مي

تواند خودش را درك كند، زيرا آرارات فريادش را در سينه خفه كرده،  
سارويان كر است. يتم،يتم، يتم...  گوش جهان در برابر نداي رمان نويس، ويليام

كني ملت داري، هاي متمادي يتيم، يتيم حتي در آن موقع كه احساس ميو قرن
  دست پدر و مادر باالي سرا است. 

  شاعرت نزديكيم؟ دوريم؟» صعب الوصول«نسبت به 
  

كند كه دور كدام نويسده سراپا ديده از جلگه نياكان نگاه مي  
ت كـدام است؟  و اشتباه در كجا است؟  چرا بيگانه است؟  نزديك كدام؟  راس

ايم.  چرا تاريخ خود را ايم و باورش كردهرا بيشتر از خوديي دوست داشته
گذاشته، تاريخ ديگران را نوشتيم؟ چرا يگانه دشمن درون خود را نديديم، 
ديديم باز هم كشوري دشمن را،  كشوري كه ما را غارت نموده سرزمين ما را 

وب كرد، كشوري كه ما را  به سوي درزور راند  و هنوز هم باور داريم لگد ك
  كه يك چنين كشوري توبه خواهد كرد.

  
و نويسنده در فكر است كه آيا گفتگويش را نيمه تمام بگذارد؟  به   

داستانش ادامه دهد؟ يا رمان تاريخي دهه آخر قرن بيستم را بنويسد؟ تاريخ را 
ديگر دير است؟  يا اينكه به همين بسنده و خشنود  برشته تحرير درآورد؟ شايد

تواند به  اي كه از آنجا مياي است، جلگهباشد كه در ارمن زمين شرقي گوشه
چهره كهن و جديد جهان بنگرد و از خود بپرسد آيا خوب است كه دور، دور 
است و نزديك، نزديك؟ آيا نزديك دور است؟  يا دور نزديك؟ به چه 

و از چه دور؟  خوشحال باش كه فرهنگ تو شكوفا گشته،   نزديك هستيم؟
خوشحال باش كه ماركوس گريگوريان پدر توست و او در ايران  خاك ارمني 
پيدا كرده  و فرهنگ تو توسعه پيدا كرده است.  يك آمريكايي  سخناني نيك 
در اين باره گفته است.  يك شرقي خيلي بزرگ و توانمند براي ما باقي مانده 

ت.  يك تسلي خاطر در حال دور و نزديك شدن است. خدا اين را زياد اس
  حساب نكند.
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