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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) و ارمنيان دوستي ديرينه ايرانيان  
-ԻՐԱՆԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ը՝ 

(պարսկերեն) 2 ՀԱՏՈՐՈՎ جلد اول و دوم - رانيا انيارمن خيتار  

-Աղվանք,  Ադրբեջան, Ոճրագործություն եւ  Ծավալապաշտություն 

(Պարսկերեն) ان، آذربايجان ، جنايت و توسعه طلبيار  

-Հայ Գրականության Պատմություն 3 հատորով(Պարսկերեն)  جلد 3تاريخ ادبيات ارمني در  

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

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

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

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

 2014گزيده مقاله هاي ارمني اديك باغداساريان ، جلد  سوم ، ، تورونتو ، 

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

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

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

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

-Հայկական Հարցի Մանիֆեստ , Տորոնտո 2014 
-Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական Համառոտ Պատմություն, 2 հատորով, հատոր 1 և 2, Տորոնտո, 2015: 
-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 
-Դավադրությունը Հայ Ժողովրդի Պատմության մեջ, Տորոնտո, Կանադա, 2016 

-The Armenian Question Manifesto (in  English) Toronto 2016 
Edic Baghdasarian, The History of the Armenians in Iran, Two volumes, Vol. 1-2, in English, Toronto, 2016. 

-Aran, Azerbaijan, Crime and expansionism, Toronto, 2016 
 Արարատյան Հանրապետ. Պարսկերեն, Տորոնտո, 2016, Rep. of Ararat, in Persian تورونتو ١٣٩۵فارسی –جمهوری آرارات 
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Հայաստանի 
խորհրդարանում 

տեղի ունեցած 
ահաբեկչությունից 
անցել է 17 տարի 

 

 
 

17 տարի առաջ` հոկտեմբերի 27-ին, 
ոճրագործների խումբը` Նաիրի Հունանյանի 
գլխավորությամբ, ներխուժեցին Հայաստանի Ազգային 
ժողովի նիստերի դահլիճ եւ դիմահար կրակոցներով 
սպանեցին կառավարության եւ խորհրդարանի 
անդամներին: 

Ահաբեկչության զոհ դարձան երկրի վարչապետ, 
Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդարանի 
նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, ԱԺ 
փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանն ու Ռուբեն 
Միրոյանը, օպերատիվ հարցերի նախարար Լեոնարդ 
Պետրոսյանը, խորհրդարանի պատգամավորներ 
Արմենակ Արմենակյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը եւ 
Միքայել Քոթանյանը: 

Ահաբեկիչների նկատմամբ դատավարությունը 
տեւեց 2001-2003 թվականները: 6 ահաբեկիչները, այդ 
թվում` նրանց ղեկավար Նաիրի Հունանյանը, նրա 
եղբայր Կարեն Հունանյանը, նրա քեռին՝ Վռամ 
Գալստյանը, Դերենիկ Բեջանյանը, Էդիկ Գրիգորյանը 
եւ Աշոտ Կնյազյանը  դատապարտվեցին ցմահ 
ազատազրկման: Համլետ Ստեփանյանը 
դատապարտվեց 14 տարվա ազատազրկման: 

3 տարի տեւած դատավարությունն այդպես էլ 
չկարողացավ կամ չցանկացավ վեր հանել 
ահաբեկչության կազմակերպիչներին եւ մինչ օրս էլ 
հասարակությունը լուրջ կասկածներ ունի 
կազմակերպիչների մասով: 
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 چكيده كتاب تاريخ آرتساخ(قره باغ)
)8(  

  
  نگارش: دكتر اديك باغداساريان

 1917-1923رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي 
   

به تشنج در منطقه پايان دهد. ه.آ.بغوسيان  1988ژوئيه  18رسيد كه مصوبه شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مورخ  بنظر مي      
اي حزب قراباغ كوهستاني در سخنراني خود در اين جلسه متذكر گرديد كه مسئله آرتساخ در درجه اول محتاج راه  دبير اول وقت كميته منطقه

بايست  هاي شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي تشكيل شد و مي اي كه از نمايندگان شوراي مليت سي است. كميسيون ويژهحل سيا
اوضاع ايجاد شده در منطقه را بررسي نمايد و به حل آتي مسئله كمك نمايد، باعث عمق يافتن هر چه بيشتر تشنج شد. راديو و تلويزيون 

هاي انجام  دادند و روي وحشيگري هاي خبري كماكان به تحريف ماهيت و طبيعت اصلي جنبش قراباغ ادامه مي اير رسانهمركزي، مطبوعات و س
كردند جنايات و محاكمات  زدند و تالش مي گذاشتند و از ارزيابي سياسي اين رويدادها سرباز مي شده در سومگاييت و جاهاي ديگر سرپوش مي

 "عدم تغيير مرزها"هاي مختلف كشور برگزار كنند. نظريه پوچ و بي محتواي نه فاتح و نه مغلوب و  در شهر عمده و از پيش طراحي شده را
هاي مردمي در ميدان تئاتر  شد. تظاهرات و ميتينگ ها قول داده مي گرديد و حل سازش كارانه مسئله قراباغ ميان مردمان جمهوري مطرح مي

گرفت. رهبري آذربايجان به  اناكرت شكل ملي يافته تمام مردم جمهوري و قراباغ كوهستاني را دربر ميايروان و در ميدان و.اي.لنين در استپ
كرد  كمك جبهه گيري يك طرفه مقامات دولت مركزي از هيچ كوششي در جهت كتمان چهره سازماندهندگان نژاد كشي سومگاييت دريغ نمي

هاي مهاجر ارمنستان صورت گرفته است، حتي  كشتار توسط گروهي افراطي و آذربايجاني و مترصد بود مردم را قانع سازد و تاكيد كند كه اين
اند. بنابراين، ارمنيان خود دست به   را ارمنيان سازماندهي كرده "واقعه سومگاييت"برخي از روشنفكران (ز بنياتف و سايرين ) اعالم كردند كه 

نامند (جالب است كه بخاطر كدام نيكي آنها؟) و دست به سم  الي آرتساخ را نمك نشناس مياند!؟*... در آذربايجان  اه  نژاد كشي خويشتن زده
، نمايندگان "كرونك"، فعاالن "قراباغ"ارمنستان، زوري بااليان، سيلوا كاپوتيكيان، اعضاء كميته  "افراطيون"پاشي و جو سازي بر عليه 

جمله: آ.ساخاروف، گ.استرورويتوا و سايرين زدند. آنها ملت ارمن را متهم  مجالس آرتساخ و ارمنستان، گروهي از روشنفكران كشور از
كند. آدم كشان سومگاييت حتي به منزلت قهرماني ملي آذربايجان نايل آمدند. در همه  كنند كه از مبارزات حق طلبانه اهالي آرتساخ دفاع مي مي

  زنند. تاري قراباغ كوهستاني را جار ميهاي ديگر و لغو خود مخ جا مسئله پاكسازي آذربايجان از قوميت
اي قراباغ كوهستاني آغاز شده بود، پا از محدوده  ، جنبش قراباغ كه به عنوان جنبش حمايت از تصميمات شوراي منطقه1988از پاييز   

  خود فراتر نهاد و به يك عامل سياسي فعال تبديل شد. 
فراواني يافت. يكصد هزار نفر ارمني از آذربايجان بيرون رانده شدند و گسترش  1988اين جنبش از ماه نوامبر و آغاز دسامبر   

زمين لرزه بزرگ و  1988دسامبر  7مقامات مركزي در باكو و ايروان حكومت نظامي اعالم كردند. در پر تشنج ترين مقطع بحران، روز 
ي دل ملت ارمن دردها "تخفيف"ود. م. گرباچف به منظور هاي جديدي وارد اوضاع پيچيده موجود نم دلخراش ارمنستان اتفاق افتاد و معيار

 "قراباغ"م.)از فعاالن سياسي در قراباغ و اعضاء كميته - وارد منطقه حادثه شد و بالفاصله پس از بازكشت او آ. مانوچاروف (آشوت منوچهريان
منستان در ايروان دستگير شدند. بجاي حس هم دردي با مصيبت ملت ارمني، قطارهاي شكسته و تهاجم يافته از آذربايجان وارد جمهوري ار

هاي انسان  شدند. در اين روزها، ارمنيان غمزده مورد حمايت ملت گرجي و ساير ملل برادر و بسياري از مردمان جهان قرار گرفتند. كمك
اي دردهاي خود را فراموش كرده به كمك  دوستانه و دلسوزانه آنها هرگز از خاطره ملت ارمني فراموش نخواهد شد. اهالي آرتساخ نيز لحظه

نفر بالفاصله از آرتساخ وارد منطقه حادثه شدند تا در عمليات نجات و  400ها را به جان خريدند.  نستان شتافتند و بخشي از دردها و رنجارم
ميليون روبل كمك شركت كنند. پوشاك، دارو و ديگر كاالهاي ضروري به منطقه حادثه ارسال گرديد  5كمك به حادثه ديدگان همراه با 

روزهاي غم انگيز ارمنستان، ملت ارمني مسئله قراباغ، مسئله حل نشدني مهاجرين، سومگاييت، جلسه رهبري شوراي عالي،  ليكن در همين
هاي گروهي مركز و بي  را به حكومت ملت ارمن ياد آوري كرد. اتهامات بي اساس رسانه "قراباغ"دستگيري غير قانوني اعضاء كميته 

ن، برقراري غير ضروري ساعات منع عبور و مرور و بسياري مسائل دلخراش و وغم انگيز ديگر مورد اشاره و هاي آنها در قبال ارمنيا احترامي
  تاكيد قرار گرفتند. 

از سوي شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي صادر شد نظام جديد اداري در  1989ژانويه  12بر اساس فرماني كه در روز   
هستاني تعيين گرديد و بدين سان تنازع بقاء آرتساخ وارد مرحله نويني شد. اختيارات نمايندگان شوراي خلق منطقه منطقه خود مختار قراباغ كو

  اي حزب نيز متوقف شد.  هاي كميته منطقه و كميته اجرايي آن تا انتخابات جديد لغو گرديد، فعاليت
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Լույս Ամսագիր 
Հարկ է հիշեցնել որ Իարանհայ գրողների միությունը հիմնականում 
հիմնադրվեց ՙՆոր Էջականների՚ կողմից որոնք ընդհանրապես 
պատկանում էին ոչ-դաշնակցական եւ ձախակողմյան խավին, 
սակայն երբ 1958 թվականին հիշյալ կուսակցությունը ձեռք բերեց 
իրանահայ համայնքի հասարական-կրոնական իշխանությունը, 
յուրացրեց համայնքի զանազան կառույցները, որոնցից էր նաեւ 
գրողների միությունը, ժամանակի ընթացքում, հեռացան այլախոհ 
անդամները, եւ եթե ԻԳ-միության նախագահությունը իրանահայ 
բանաստեղծ եւ գեղարվեստական գրողների ձեռքում էր, 
հետագայում անցավ զուտ դաշնակցական տարերին, որոնցից 
ոմանք բանասեր-պատմաբաններ էին, օրինակ Անդրե Տեր 
Օհանյան, եւ Արսեն Մամյանը, որոնք թեեւ գնահատելի գործ են 
կատարել իրանահայ պատմագրության ասպարեզում, սակայն 
գրողների միությունը նախագահելու անհրաժեշտ 
հանգամանքներից զուրկ էին։ 
Սրանով, որակազրկվեց ԻԳ միությունը այդպիսին լինելուց, եւ 
այդպիսի կարծրամիտ մոտեցում ցուցաբերվեց Հովիկ Էդգարյանի 
նկատմամբ, որի հետեւանքով նա հրատարակեց հետեւյալ ՙբաց 
նամակը՚. 
 

ՙԲաց նամակ իրանահայ գրողների միության 
Թեհրան, 10 ապրիլ 1984 

Որովհետեւ Իրանահայ Գրողների Միությունը, իր արդի 

վարչությունով, բացարձակ բացասական դիրք է բռնել իմ դեմ, 

ուստի եւ սույն գրությամբ ներկայացնում եմ իմ հրաժարականը, 

տալով որոշ բացատրություն առ ի տեղեկություն հարգելի 

հանրության։ 

Ես, Հովիկ Էդգարյանս, մտել եմ այդ միության մեջ որպես 

սովորական անդամ եւ հասել եմ քարտուղարության եւ փոխ-

նախագաության աստիճանին։ Ամենայն ջանասիրությամբ 

աշխատել եմ միության վարկը բարձրացնելու համար, մտածելով 

որ միությունը գտնվում է իր կոչումի բարձրության վրա. մինչդեռ 

ինձ համար պարզվեց, որ իրականում Իրանահայ Գրողների 

Միությունը միայն ու միայն ՙդաշնակցական՚ գիծ է տանում եւ 

հալածանքի է ենթարկում իր ոչ-կուսակցական անդամներին։ 

Ի դեմ ՙտաշած՚ պատրվակը իմ մի հոդվածի բացատրական 

բաժնի մասին էր, որ տպված էր Ամենայն Հայոց Վեհափառ 

Կաթողիկոսի խոսքերի վրա՝ Իրանահայ կրոնական թեմերն Ս. 

Էջմիածնից բաժանելու եւ Անթիլիասի Կաթուղիկոսությանը 

կցելու առթիվ, որը ամենայն պարզությամբ գրել էի Լոնտոնից եւ 

որ տպվել էր ՙՔուլիս՚ կիսամսյա հանդեսում, 15 հուլիս 1983 

թվականին, որը եւ ոչինչով չէր առնչվում Իրանահայ Գրողների 

Միությանը, սակայն այդ միությունը դատ բացավ իմ դեմ 7 

հոկտեմբեր 1988 թ. ու, սակայն, հակառակ իր անդամների 

պնդումներին, չկարողացավ ինձ արտաքսել միությունից ու 

միմիայն երեք ամսով ՙկախակայեց՚ ու մինչ օրս էլ խուսափում է 

ինձ որեւէ գրություն տալու այդ առթիվ։ Այժմ էլ շարունակում է 

հերյուրանքներն, զրպարտություններն ու հեռախոսային 

սպառնալիքներն իմ դեմ։ 

Ի գիտություն հետաքրքրվողների հայտնեմ, որ ես ամենայն 

անկողմնակալությամբ մինչեւ հիմա իմ մեկենասությամբ 

հրատարակել եմ 14 գրքեր, որոնց մեջ են եւ սույն միության 

դաշնակցական անդամների գործերը։ 

Եթե պիտի այսպես շարունակվի, խորհուրդ կը տամ Ի. Գ. Մ.-ի 

անունը փոխել ու միմիայն գրել՝ ՙԻրանհայ Դաշնակցական 

Գրողների Միություն՚, որպեսզի ինձ նման միամիտ մարդիկ 

չանդամագրվեն ու դատի էլ չքաշվեն։ 

Արդյո՞ք կոսակցական չլինելն հանցանք է… 

Հովիկ Էդգարյան՚ 
 

ՙԲաց նամակը՚ մնաց անպատասխան, ինչը սովորություն էր 
համայնքում գործող ՙիշխանավարներին՚։ Ուստի Հ. 

Էդգարյանը հրատարկեց մի այլ գրություն որը բերում ենք 
այստեղ, իհարկե բացատրության կարիք չենք զգում, քանի 
որ այդ նամակները պերճախոս վկաներ են. 
 
ՙԻրանահայ գրողների մության լռության պատասխանը ու նրանց 

արբանյակների հալածիչ գործունեությունը  

. Մեր 15 հուլիս 1984 ի համարով հրատարակել էինք իրանահայ 

գրող եւ հրատրակչական գործի մեկենաս ու բարերար Հովիկ 

Էդգարյանի ՙԲաց նամակ՚-ը Իրանահայ Գրողներու Միութենեն իր 

հրաժարական պատճառներուն եւ զինք մեկուսացնելու միտող 

աշխատանքներում մասին։ Այսօր ի տես իր դեմ կիրարկվող 

ՙԼռության քաղաքականության՚ եւ շարունակվող 

կամայականություններուն, ան երկրորդ բաց-նամակով մը կուզա 

իր արդար ընդվզումը հայտնելու այդ մասին։ (Խ.) 

Թեեւ լռությունը համաձայնության նշան է, բայց արժե գրել։ 

Ամիսներ սպասեցի պատասխանի, բայց հերյուրանք լսեցի 

միայն… 

Ամիսներ անցավ իմ երկրորդ ՙդատավարությունից՚ Իրանհայ 

Գրողների Միության մեջ ու իմ հրաժարվելուց եւ այդ 

միությունից մեկուսացվելուց։ Կրկին նույն խավարամիտ 

հոսանքը սկսեց հալածանք եւ դավադրություն ՙՀայ 

Ժողովրդական Թատրոն՚-ի ընկերակցության մեջ իմ հանդեպ, որը 

թեեւ բաժնետիրանկան ընկերակցություն է ու նվաստս 

ամենամեծ բաժնետերերից եմ (վաթսուն անգամ ավելին՝ քան 

ինձ հալածող ու մեկուսացնող ամենամեծ տարրը), մի նոր 

ՙԴատավարություն՚-ով կազմալուծեցին նոր ընտրված կազմը, 

որում ես էլ էի ընտրվել ու մի այլ կազմ ՙընտրեցին՚… տիկնանցից։ 

Այդ կազմի ՙգործունեությունից՚ յոթ ամիս անցել է ու ոչ մի 

դրական աշխատանք… տիկնիկայնին խաղ՝ տիկնիկասեր 

անձերի կողմից ՙՀայ Ժողովրդական Թատրոն՚ մակագրությամբ։ 

Նաեւ դավադրություն մի այլ միության մեջ, որին շատ սիրելով՝ 

խուսափում եմ անունը տալու։ Մինչեւ անգամ օրացույցների 

հրատարակիչներին էլ հրահանգեցին, որ իմ գրվածքներին տեղ 

չտան իրենց օրացույցներում։ 

… Եւ այսպես՝ սկզբից ի վեր ՙԻրանհայ՚ Գրողների Միությունը 

շարունակաբար իր մասին հորջորջել է, որ անկուսակցական 

միություն է, ոչ մի հատվածական կողմնակալ դիրք չունի, որ 

բոլոր-բոլոր տարբեր հայացքների տեր մարդիկ 

անխտրականորեն եւ հարազատորեն հավասար մասն են 

կազմում միության ընտանիքին եւ հենց նույն սկզբունքով էր, որ 

հանցավորի սյունին գամեցին ՙՆոր Էջ՚ գրական խմբակցությանը, 

նույնիսկ նրանց երեւակայական ՙՁախ՚ անվանելով եւ այլն եւ 

այլն, … 

Ուրեմն որպես լրացում նախկին մեր գրության ասենք, որ նախ 

ՙԻրանհայ՚ գրողների Միությունը իրավասու չէ այդ 

ընդհանրական անունը իրեն վերապահելու. ես շատ-շատ կարող 

է կոչվել ՙԳրողների Միություն՚ Իրանում, կամ՝ ՙՄի խումբ 

համախոհ գրողների ՙմիություն՚, կամ ինչպես նախկինում եմ 

գրել… եւ այլն… 

Ամենամոտիկ փաստը ՙՆոր Էջ՚-ականներից հետո հենց իմ 

խնդիրն եմ օրինակ բերում, որ միության մեջ մի քանի փոքրոգի 

անձինք, նկատելով որ չլինի թե մի օր ես նախագահ դառնամ եւ 

իրենք նեղ փառասիրության հիվանդագին աթոռամոլությունից 

զրկվեն՝ խուճապի մատնվեցին, ձեռնուոտի ընկան, մի քանի 

հոգի իրար ձեռք ձեռքի տվին ու չեզոքացրին ինձ. Ի հարկե՝ ոչ 

այն պատճառաբանությամբ որ ՙհակադաշնակցական՚ եմ, նման 

բան չէին կարող ասել, քանի որ ես ոչ մի տեսակի ՙհակա՚ չեմ, այլ՝ 

դաշնակցական չեմ։ 

Արդյո՞ք կուսակցությունը, որ բազում տարիների անցյալ ունի, 

նրանց պատասխանատվության չի կանչում, որ կուսակցության 
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Լույս Ամսագիր 
անունը շահագործում են անձնական նեղ, չնչին փառասիրության 

համար։ 

Իրանահայ Գրողների Միության քսաներեքերորդ տարեդարձի 

հանդեսին, Պ. Արսեն Մամյանը՝ նախագահը, իրենց 

գործունեության ամեն ինչը զեկուցեց, բացի ՙդատարան կազմելը 

ու դատավարություն կատարելը՚։ Նույն այդ հանդեսում պնակ 

էին պտտեցնում Ի.Գ.Մ. ի գիրքը հրատարակելու համար, ու 

վեհանձություն (ավելի ճիշտ՝ երես) չունեին իմ այդ ֆոնդիցը 

օգտվելու։ Այդ առթիվ հաջորդ ժողովում բողոքեց Գրիշ 

Դավթյանը։ 

Իրենց ՙգլուխ գործոցներից՚ եւս մի այլ ՙհերոսություն՚. 

Մի ինչ որ գաղտնի շրջաբերական է հղվում իրանահայ երեք 

կրոնական թեմերին, Թեհրան, Նոր Ջուղա եւ Թավրիզ, եւ ինձ 

մեղավոր են ներկայացնում… 

Մինչդեռ եղել եմ եւ կամ հավատացյալ քրիստոնյա եւ քահանայի 

զավակ։ Հենց նույն լուսահոգի քահանայինը, որը իր ժամանակին 

ամենակրթված ու ամենաներկայանալին լինելուց բացի, 

Կալկաթայի համալսարանի քննիչ լինելուց բացի, 

ամենաազգանվեր հոգեւորականն էր ու երեսուն տարի 

քահանայություն անելով, այդ կուսակցությունը չթողեց նրան 

Ավագության աստիճան տային, որովհետեւ, գիտակցելով 

հոգեւորականի բարձր կոչումը, որ Հոգեւորականը չպիտք է 

կուսակցական լինի ու պետք է գործ ունենա ժողովրդի բոլոր 

խավերի հետ հավասարապես,  ուստի եւ նախքան քահանա 

ձեռնադրվելն հրաժարվել էր Դաշնակցությունից։ Եւ առավել, նա 

Նոր Ջուղայի ներգաղթի գրասենյակում հայերին արձանագրում 

էր Հայաստան ճամբելու համար։ Ու այդ քենը մնացել էր 

Դաշնակցական ՙազգայինների՚ սրտում… 

Իրանհայ Գրողների Միության անդամակցության շրջանին ամեն 

առիթով օգտակար եմ եղել եւ զորավիգ հանդիսացել… Նշեմ հենց 

միայն, որ գրողների գրքերից իմ նյութական միջոցներով լույս 

ընծայելուց բացի, իմ անվամբ այդ ֆոնտի իրավունքն էլ 

Իրանահայ Գրողների Միությանն էի տվել, որ 

հրատարակչությունը շարունակվեր։ Իսկ ամենագլխավորը՝ 

ուզում էի իմ միջոցներով միությանն օժտել սեփական կենտրոն-

հավաքատեղիով։ Խելացիները ՙփուշ մը՚ խելք չունեցան գոնե իմ 

այդ առատաձեռնույունից, նվիրումից եւ 

պատրաստակամությունից օգտվելու։ 

Իմ կողմից մտավորական ծերերի համար մի ազգային ծերանոց 

հիմնելու կապակցությամբ, որի խնդիրը բերնի ծամոն են 

դարձրել, ես դրամը պահ էի դրել Թեհրանի Հայոց Ազգային 

Առաջնորդարանում, ու երկու եւ կես տարի այդ գումարն մնալուց 

հետո ՙԹեմական խորհուրդն՚ իր 11-285 թիվ նամակում ինձ գրեց 

որ՝ ՙ… Ժամանակին մամուլի միջոցով հանրությանը տեղյակ է 

պահվել ձեր կողմից կատարված հատկացումից…՚, ցավ ի սիրտ 

ճիշտ չէր, եւ չարամիտները չէին թողել, որ հաղորդագրություն 

տպվեր մամուլում, ապա, չիրականանալով իմ ցանկությունը 

ստիպված այդ դրամն հետ վերցրի։ 

Մի կազմակերպված պայքար կուսակցության անդամների 

կողմից՝ մեկ չեզոք անձի դեմ, մեկի դեմ՝ որ իր ամբողջ 

նյութական, ֆիզիքական եւ կրթական ու բարոյական 

կարողությունները գործի է դրել ի նպաստ հայ ժողովրդի ու հայ 

մշակույթի։ Անձիս են սպառնում, որովհետեւ գրել եմ թե ինչ որ 

օտար կազմակերպություն մեր թեմերը անջատեց Ս. Էջմիածնից։ 

Ուրեմն ես ՙապազգային եմ, ինչպես հորջորջում են 

չարախոսները։ 

Ու վերջապես ձեռնարկել են միությունների ու 

կազմակերպությունների կանոնագրերն փոխելու եւ իրենց 

ցանկացած կետերն մտցնելու, որպեսզի ուզած դեպքում 

հեռացնեն ո՜ւմ որ ցանկանան եւ իրենց մարդիկը տեղադրեն։ Սա 

եւս մի նոր ՙԱրշավ՚ է… 

Ուրեմն, ի զուր ենք աշխատում խաղաղ հունի մեջ պահելու հայ 

համայնքային կյանքը, քանի դեռ կան այդ դավադիրները ու ոչ-

կուսակցականներին հալածողները։ 

Թող միայն ես չլինեմ գանգատալից գրողը, թող լռության 

չապավինեն մյուս դժգոհները։ Թող գրեն ի լուր ամենքի։ 

Թեհրան, 19 նոյեմբեր 1981թ.  
Հովիկ Էդգարյան՚ 

 
1985 թ. փետրվարին Ի. Գ. Միության ամենատարեց անդամը 
հրատարակեց հետեւյալ բողոքագիրը, որը եւս պարզապես 
ներկայացնում է իրականությունը։ 
 

Բողոք եւ առաջարկ 
Այսու, Իրանահայ գրողների Միության ամենաերեց ու երկար 

տարիների անդամ Բագրատ Բուդաղյանս, խստիվ քննադատում 

եմ միության անդամների արարքը, որ մի բջիջ կազմեցին ու 

հալածանքի ենթարկեցին մյությանս նվիրյալ անդամ, գրող ու 

տասնյակ գրքերի մեկենաս Պարոն Հովիկ Էդգարյանին ու նրա 

հեռանալու պատճառը դարձան, որով եւ հատվածականություն 

ստեղծվեց ու քայքայվեց միությունը ու այսօրվա դժբախտ օրին 

հասավ, որ վերջին հավաքին յոթ հոգի պիտի ներկա լիներ։ 

Հիշյալ բջիջն էլ, որ կազված էր Վահե Լազարյանով, Ստելլա 

Բաղումյանով, Էմմա եւ Պերճուհիով ցրիվ եկավ ու այդ 

ՙանդամները՚ թափառական դարձան աշխարհի զանազան 

երկրներում, հենց այդ անբարեխիղճ աշխատանքի ամոթից ու 

այդ նույն ամոթանքը մնաց եւ կը մնա ընդմիշտ Ի. Գ. Միության 

սեփականությունը։ Ի. Գ. Մ. անճարակ նախագահ Պարոն Արսեն 

Մամյանն էլ, փոխարեն կանխելու, դարձավ նրանց ձեռքի 

խաղալիքը ու նրանց ծափովը պարեց… երկու անգամ դատի 

կանչեցին Պարոն Էդգարյանին ու ամենաստոր պրոպագանդը 

կատարեցին այդ նվիրյալ ու գործունյա մարդու հասցեին, այս 

քաղաքական տագնապալի օրերում։ 

Հիշյալ Պարոն Էդգարյանը կարողացավ սփյուռքյան թերթերում 

երկու անգամ մեզ խայտառակել ու մենք չկարողացանք 

պատասխանել, քանի որ նա էր ճիշտ ու իրավացին։ 

Հիշյալ Պարոնը արդեն ձեռնարկել է մի շենք է կառուցում ու 

պիտի իր շուրջը հավաքի արժանի գրողներ, մեծ ու բեղմնավոր 

գրական աշխատանք սկսելով, որի արարքով լրիվ պիտի չքանա 

այս միության անունը ու թուքն ու ամոթանքը պիտի վայելենք 

մենք, պատմության մեջ ընդմիշտ սեւացած մի միություն պիտի 

համարվի մեր քայքայված միությունը։ 

Այսու առաջարկում եմ լուծարքի ենթարկել այդ քենոտ կազմը, 

այսինքն այսօրվա վարչությունը, որը այլեւս անելիք չունի, որը 

հենց առաջին օրից էլ ապօրինի էր ընտրվել, քանզի վերջին 

տարիներում թե նախագահ եւ թե փոխ-նախագահը միությանը 

մասնակցող անդամ չէին ու կազմակերպված, հենց եկան ու 

ընտրվեցին վարչության մեջ։ Քարտուղարուհին էլ հայերեն 

չիմանալով իր փոխարեն Պ. Ժորժ Մարտիրոսյանն է 

արձանագրությունները կազմել։ Արդյո՞ք իրանհայ գրողների 

միության քարտուղարուհին չպիտի հայերեն իմանա՞… Արդյո՞ք 

հողը չի եկել այդ միության գլխին. Նոր կանոնագիրն էլ հենց 

իրենք, այդ քենոտ կազմը կազմեց ու պարտադրեց, որ իրենց 

աթոռը ամրանար։ 

Առաջարկում եմ նոր կազմ ընտրել ու մամուլով տեղյակ պահել 

հանրությանը, ինչպես նաեւ Պարոն Էդգարյանից էլ մամուլով 

ներողություն խնդրել, որպեսզի հնարավոր լինի գեթ մի փոքր 

չափով ծածկել մեր ամոթը։ 

Բագրատ Բուդաղյան 
17 փետրվար 1985թ. 

Պատճենը՝ Ալիք օրաթերթին՚  
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տ կազմակերպ

4  

ատավարությո
ավ վեր 
ին եւ մինչ օրս
ազմակերպիչն

ճյանից ու Վ
ճյանը վստա
7-ը չի բացա

 

ից անցել է 17
999 թվականի
եց: Այս մասին
վան պանթեո
է Կարեն Դ

որ նման հ
նույնիսկ եթե
նչ օրս չի բաց
մ եմ: Ես օրին
րում էր եւ 
գլոբալ քաղա
քան չի կապվ

վ են կատա
, երեւի տես

նի հետ, դա
նա: 

ը կարծում է, 
չլիներ, ուրի

որ ամեն ին
վար են, ղեկա
ուիշ կլիներ

ասել է՝ իշխանո
ուզում ես ծա
»-ը բոլոր ո
եցավ: Մինչեւ 
նն ուղղակի 
ն մեր անձ
կասլացությու
ը չի հավատո
տվի. «Ես միշտ
ն ստացվի, որ
տ մտածված է

պետք է ասե
պատահական 

են ինչ մտածվ
պված քաղաքա

ունն այդպես է
հանել ա

ս էլ հասարակ
ների մասով:

Վազգենից
ահ է, որ հո
ահայտվի 

7 տարի, բայց
ի հոկտեմբեր
ն, այսօր՝ հոկտ
ոնում, լրագ

Դեմիրճյանի 

հանցագործու
ե իմանում 
ցահայտվում,

նակ մի բան գ
դրսում, եւ 

աքականությա
ված, որքան 

արել, բայց 
սան, որ հա

ա հզոր ուժ

որ եթե «Հոկ
իշ Հայաստան
չ լավ կլինե

ավարելը շատ 
ր: Կարեն 
ությունը դժվա
ռայել ժողովր
ոլորտների վ
հիմա շարուն

խափանեց 
ձնականը, հա
ւնը»: 
ում, որ «Հոկտ
տ ասել եմ, ո
ովհետեւ այնպ
ր ամեն բան, 
եին, թե պատ
սպանել, երբ 

ված էր մինչեւ
ական սպանու

էլ չկարողացա
ահաբեկչությա
կությունը լուր

ց վախեցան
ոկտեմբերի

 
ց մենք գիտեն
րի 27-ին, ոչ մ
տեմբերի 27-ի
գրողների հե

այրին՝ Ռիմ

ւթյունները չե
են: Քենեդի

 թեեւ շատեր
գիտեմ, որ ինք

ներսում: Սա
ան հարց 
դրսի: Ճիշտ 
հայերը շա

ատկապես եր
ժ էր դրանի

կտեմբերի 27»
ն կունենային
եր, որովհետ

դժվար է, բա
Սերոբիչը մ

ար գործ է, բա
րդիդ ու երկրի
վրա քայքայ
նակվում է: Ա

մեր ամբող
ասարակությա

տեմբերի 27-ը
որ դա կարող
պիսի ուժեր ե
ինչո՞ւ պետք

տահական են
ստուգողակա

ւ վերջ, սա շա
ւթյուն էր»: 

ավ 
ան 
րջ 

ն. 
ի 

նք 
մի 
ին, 
ետ 
մա 

են 
իի 
րը 
քը 
ա, 
է, 
է, 

ատ 
րբ 
ից 

-ի 
նք. 
եւ 

այց 
մի 

այց 
իդ: 

իչ 
Այդ 

ղջ 
ան 

ը» 
ղ է 
են 

ք է 
նք 

ան 
ատ 



 

 

Հիշե
ոճրա
գլխա
ժողո
սպա
անդ
Ահա
Սպա
նախ
Յուր
հար
պատ
Աբր
Ահա
2003
ղեկա
Հուն
Բեջ
Կնյա
Համ
ազա
3 տա
կամ
կազ
կաս
 

ոճր

Ամե
կոծկ
ի 
տար
զրու
Ստե
«Այո
բաց
իշխ
ոճրա
Նա 
մենք
27-ի
են տ
Ստե
ներգ
«Բա
ներս

եցնենք, որ 
ագործների 
ավորությամբ
ովի նիստեր

անեցին կ
դամներին: 
աբեկչության 
արապետ Վ
խագահ Կար
րի Բախշյա

րցերի նախար
տգամավորնե

րահամյանը եւ
աբեկիչների նկ
3 թվականնե
ավար Նաիր
նանյանը, նր
անյանը, 
ազյանը  դա
մլետ Ստեփ
ատազրկման: 
արի տեւած դ

մ չցանկաց
զմակերպիչներ
սկածներ ունի 

Ամեն ին
րագործութ

են ինչ արվեց
կելու համար:
այգում «Հո
րելիցի արար
ւյցում նշել 
եփան Դեմիրճ
ո, կարող են
ցահայտելու: 

խանություններ
ագործություն
կարծիք հայ

ք միանգամայ
ի բացասակա
տալիս և հաղթ
եփան Դեմիր
գրավված են 

այց ամեն դեպ
սի ստահակնե

17 տարի 
խումբը` 

բ, ներխուժե
րի դահլիճ 
կառավարությ

զոհ դար
Վազգեն Ս

րեն Դեմիրճյա
նն ու Ռու

րար Լեոնարդ
եր Արմենա
ւ Միքայել Քոթ
կատմամբ դա
րը: 6 ահաբե
րի Հունանյա

րա քեռին՝ Վ
Էդիկ Գ

ատապարտվեց
փանյանը դա

դատավարութ
ցավ վեր 
րին եւ մինչ օ
կազմակերպի

նչ արվեց «Հ
թյունը կոծ

Դեմիր

ց «Հոկտեմբե
 Այս մասին, ա

ոկտեմբերի 2
րողության ժ

է ՀԱԿ խմ
ճյանը: 
նք արձանագր

Դա առաջին
րին, որոնց 
նը»,-ասաց նա
տնեց, որ եթ

այն ուրիշ երկր
ն հետևանքն

թահարված չե
րճյանը չի բ

եղել ոճրագ
պքում այդ ոճ
երի միջոցով»

È

առաջ` հոկ
Նաիրի 

եցին Հայաստ
եւ դիմահա
ան եւ 

րձան երկր
Սարգսյանը, 
անը, ԱԺ փո
ւբեն Միրոյա
դ Պետրոսյանը
ակ Արմենա

թանյանը: 
ատավարությո
եկիչները, այդ
անը, նրա 
Վռամ Գալստ

Գրիգորյանը 
ցին ցմահ 

ատապարտվե

թյունն այդպես
հանել 

օրս էլ հասարա
իչների մասով

Հոկտեմբեր
կելու համա
րճյան 

երի 27»-ի ոճ
այսօր՝ հոկտեմ
27-ի» ողբեր

ժամանակ լրա
մբակցության

րել, որ ցանկ
ն հերթին վեր

ժամանակ 
ա։ 
թե չլիներ «Հո
րում կապրեին
երն առ այսօ

են»: 
բացառում, ո
ործության իր

ճրագործությո
: 
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Լույս 

տեմբերի 27
Հունանյա

տանի Ազգա
ար կրակոցնե

խորհրդարա

րի վարչապ
խորհրդարա

ոխնախագահ
անը, օպերատ
ը, խորհրդարա
կյանը, Հեն

ունը տեւեց 20
դ թվում` նրա
եղբայր Կա

տյանը, Դերե
եւ Ա

ազատազրկմ
եց 14 տար

ս էլ չկարողա
ահաբեկչութ

ակությունը լո
վ: 

րի 27»-ի 
ար. Ստեփա

 
ճրագործությո
մբերի 27-ին, Ա
րգության 17
ագրողների հ

ն պատգամա

կություն չի ե
րաբերում է 
տեղի ունե

կտեմբերի 27
նք. «Հոկտեմբ
ր իրենց զգա

որ դրսի ուժ
րագործման 

ունը կատարվ

 

6  Հոկտեմբեր

Ամսագի

7-ին, 
անի 

ային 
երով 
անի 

պետ, 
անի 

հներ 
տիվ 
անի 
նրիկ 

001-
անց 

արեն 
ենիկ 

Աշոտ 
ման: 
րվա 

ցավ 
թյան 
ուրջ 

ան 

ունը 
ԱԺ-
7-րդ 
հետ 

ավոր 

եղել 
այն 
ցավ 

7-ը», 
բերի 
ցնել 

ժերը 
մեջ. 

վել է 

Հիշեցն
ոճրագ
գլխավ
ժողով
սպանե
անդա
Ահաբե
Սպար
նախա
Յուրի
հարցե
պատգ
Աբրահ
Ահաբե
2003 
ղեկավ
Հունա
Բեջան
Կնյազ
Համլե
ազատ
3 տար
կամ 
կազմա
կասկա
 

Պ

Հայաս
մեկ րո
27-ին 
զոհեր
1999թ
խումբ
վարչա
Յուրի
հարցե
պատգ
Քոթա
 

ԱԺ
հուշա

Հոկտե
կապա

ր,  2016 Ã.  էջ 5

իր 

նենք, որ 1
գործների 
վորությամբ, 
վի նիստերի 
նեցին կառ
ամներին: 

եկչության 
րապետ Վա
ագահ Կարեն
ի Բախշյանն
երի նախարա
գամավորներ 
համյանը եւ Մ
եկիչների նկա
թվականները

վար Նաիրի
անյանը, նրա 
նյանը, Է
զյանը  դատ
ետ Ստեփա
տազրկման: 
րի տեւած դա

չցանկացա
ակերպիչների
ածներ ունի կա

Պատգամավ
հարգել ե
ահաբեկչ

ստանի Ազգա
ոպե լռությամ

խորհրդարա
րի հիշատակը:
թ. այս օրը խ
բը գնդակահա
ապետ Վազգ
ի Բախշյանին
երի նախա
գամավորներ 

անյանին եւ Հե

Ժ-ում հոկտ
ակոթողի մ

եմբերի 27-
ակցությամբ 

5  

7 տարի ա
խումբը` 

ներխուժեցի
դահլիճ եւ

ռավարության

զոհ դարձ
ազգեն Սա
ն Դեմիրճյան
ն ու Ռուբե

ար Լեոնարդ Պ
Արմենակ 

Միքայել Քոթա
ատմամբ դատ
ը: 6 ահաբեկ
ի Հունանյան
 քեռին՝ Վռ

Էդիկ Գրի
տապարտվեցի

նյանը դատ

ատավարությո
ավ վեր 
ին եւ մինչ օրս
ազմակերպիչն

վորները մե
են 1999թ. հ
ության զո

ային ժողովի 
մբ հարգել են 
անում իրակ
: 

խորհրդարան 
արեց ԱԺ խոս
գեն Սարգսյա
ն եւ Ռուբե

արար Լեոնա
Արմենակ 

ենրիկ Աբրահա

տեմբերի 27-
մոտ հիշատ

է տեղի ու
-ի ողբերգո

Ազգային 

առաջ` հոկտե
Նաիրի 

ին Հայաստա
ւ դիմահար 
ն եւ 

ձան երկրի 
արգսյանը, 
նը, ԱԺ փոխ
են Միրոյանը
Պետրոսյանը, 

Արմենակյա
անյանը: 

տավարություն
կիչները, այդ 
նը, նրա եղ
ռամ Գալստյա
իգորյանը 

ին ցմահ ա
տապարտվեց 

ունն այդպես է
հանել ա

ս էլ հասարակ
ների մասով:

եկ րոպե լռ
ոկտեմբերի
հերի հիշա

պատգամավ
1999 թվական

կանացված ա

ներխուժած 
սնակ Կարեն

անին, ԱԺ փ
են Միրոյանի
արդ Պետր

Արմենակյա
ամյանին: 

-ի զոհերին
տակի արա
ւնեցել 

ության 17-ր
ժողովի այ

եմբերի 27-ի
Հունանյան

անի Ազգայի
կրակոցներո

խորհրդարան

վարչապետ
խորհրդարան

խնախագահնե
ը, օպերատի
խորհրդարան
անը, Հենրի

նը տեւեց 200
թվում` նրան

ղբայր Կարե
անը, Դերենի

եւ Աշո
ազատազրկմա

14 տարվ

էլ չկարողացա
ահաբեկչությա
կությունը լուր

ռությամբ 
ի 27-ի 

ատակը 

 
վորներն այսօ
նի հոկտեմբեր
ահաբեկչությա

ահաբեկիչներ
ն Դեմիրճյանի
փոխխոսնակնե
ին, օպերատի
րոսյանին 

անին, Միքայ

ն նվիրված 
արողությու

րդ տարելից
յգում՝ 1999

ին, 
նի 
ին 
ով 
նի 

տ, 
նի 
եր 
իվ 
նի 
իկ 

1-
նց 
են 
իկ 

ոտ 
ան: 
վա 

ավ 
ան 
րջ 

օր 
րի 

ան 

րի 
ին, 
եր 
իվ 
եւ 
յել 

ն 

ցի 
թ. 



 

 

հոկտ
հուշ
արա
Ազգ
պատ
խոն
հետ

2016
Գալ
Շար
պատ
այդ 
կինը
աշխ
հավ
ոճրա
հուշ
հիշա
ԱԺ 
հոկտ
պետ
Հիշե
ոճրա
գլխա
ժողո
սպա
անդ
Ահա
Սպա
նախ
Յուր
հար
պատ
Աբր
Ահա
2003
ղեկա
Հուն
Բեջ
Կնյա
Համ
ազա

տեմբերի 2
շակոթողի 
արողություն: 
գային ժողով
տգամավորնե
նարհեցին 

տևանքով զոհվ

6 թվականի 
լուստ Սահա
րմազանովը 
տգամավորնե
թվում Ստեփ

ը՝ Արմին
խատակազմի 
վատարմագրվ
ագործության
շակոթողին եւ
ատակը։ 

նախագահ 
տեմբերի 27-ի

տության եւ մե
եցնենք, որ 
ագործների 
ավորությամբ
ովի նիստեր

անեցին կ
դամներին: 
աբեկչության 
արապետ Վ
խագահ Կար
րի Բախշյա

րցերի նախար
տգամավորնե

րահամյանը եւ
աբեկիչների նկ
3 թվականնե
ավար Նաիր
նանյանը, նր
անյանը, 
ազյանը  դա
մլետ Ստեփ
ատազրկման: 

27-ի զոհեր
մոտ տեղի

վի նախագա
երը, ԱԺ 

հոկտեմբերի 
ված գործիչնե

հոկտեմբերի
ակյանը, ԱԺ 

եւ Հերմ
երը, զոհված 
փան Դեմիրճյ
նե Արմե

ներկայացո
ված լրագրող
ն զոհերի 
ւ լռությամբ ու

Գալուստ Ս
ին տեղի ունեց
եր ժողովրդի հ

17 տարի 
խումբը` 

բ, ներխուժե
րի դահլիճ 
կառավարությ

զոհ դար
Վազգեն Ս

րեն Դեմիրճյա
նն ու Ռու

րար Լեոնարդ
եր Արմենա
ւ Միքայել Քոթ
կատմամբ դա
րը: 6 ահաբե
րի Հունանյա

րա քեռին՝ Վ
Էդիկ Գ

ատապարտվեց
փանյանը դա

È

րի հիշատա
ի է ունեց

ահ Գալուստ
աշխատակա

27-ի ո
երի հիշատակի
 

ի 27-ին ՀՀ 
փոխնախագա

մինե Նաղ
գործիչների 

յանն ու Արմե
նակյանը, 
ուցիչները, 
ղները ծաղի

հիշատակը 
ւ խոնարհումո

Սահակյանը 
ցածը որակել 
համար։ 

առաջ` հոկ
Նաիրի 

եցին Հայաստ
եւ դիմահա
ան եւ 

րձան երկր
Սարգսյանը, 
անը, ԱԺ փո
ւբեն Միրոյա
դ Պետրոսյանը
ակ Արմենա

թանյանը: 
ատավարությո
եկիչները, այդ
անը, նրա 
Վռամ Գալստ

Գրիգորյանը 
ցին ցմահ 

ատապարտվե
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ակին նվիրվ
ցել հիշատա

տ Սահակյա
ազմը ծաղիկ

ոճրագործութ
ին: 

ԱԺ նախագ
ահներ Էդուա

ղդալյանը, 
հարազատնե

են Արմենակյա
խորհրդարա

խորհրդարան
իկներ են դ

հավերժաց
ով հարգել նրա

1999 թվակա
է ողբերգությ

տեմբերի 27
Հունանյա

տանի Ազգա
ար կրակոցնե

խորհրդարա

րի վարչապ
խորհրդարա

ոխնախագահ
անը, օպերատ
ը, խորհրդարա
կյանը, Հեն

ունը տեւեց 20
դ թվում` նրա
եղբայր Կա

տյանը, Դերե
եւ Ա

ազատազրկմ
եց 14 տար

 

6  Հոկտեմբեր

Ամսագի

ված 
ակի 

անը, 
կներ 
թյան 

 
գահ 
արդ 
ԱԺ 

երը, 
անի 
անի 
նում 
դրել 

ցնող 
անց 

անի 
յուն՝ 

7-ին, 
անի 

ային 
երով 
անի 

պետ, 
անի 

հներ 
տիվ 
անի 
նրիկ 

001-
անց 

արեն 
ենիկ 

Աշոտ 
ման: 
րվա 

3 տար
կամ 
կազմա
կասկա
 

Հա
տ

Հայաս
մարտ
ծրագի
մակա
բիաթլ
վաղ Հ
պայմա
հետ։ 
ՀՀ Պ
«Իզվե
կատա
Նրա խ
քանակ
Պարբ
մի քա
«Տանկ
մակա
մանեւ
Ընդ ո
ինչը 
ծախսա
արդիա
Բ4 մոդ
նշանա
գիշերա
հրամա
բիաթլ
տեսա
ցանկա
Այն ն
հեռակ
Անկախ
պարբե
Երեւա
72Բ4 
հեռակ
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իր 

րի տեւած դա
չցանկացա

ակերպիչների
ածներ ունի կա

այաստանն
տանկերի մ

ստանն ու 
տական տա

իր։ Տանկերը
արդակի, որո

լոն»–ի մասնա
ՀՀ Պն–ն պլան
անագիր կնքե

ՊՆ մամուլի
եստիա»–ի հե
արելագործմա
խոսքով՝ արդ

ակն ու արդիակ
բերականի իրա

անի տասնյակ մ
կերը կարդ

արդակի, այս
ւրային բնութա
որում, աշխա
հայկական 

սատար դար
ականացնել»,–
դելն ունի «Սո

առություն, ո
ային գործ
անատարն ա
լոնային տար

ադաշտի կոմպ
ացած ժամի ն
նաեւ կարող 
կառավարմամ
խ ռազմակա
երականի հե

անում կայաց
արդիական

կառավարվող

6  

ատավարությո
ավ վեր 
ին եւ մինչ օրս
ազմակերպիչն

ն ու Ռուսա
մոդերնիզա

ծրագիր են

Ռուսաստան
նկերի մոդե
ը կարդիակ

ով ելույթ է
ակից թիմերը։ 
նավորում էր տ
ել լեհական B

ի խոսնակ 
ետ զրույցում

ան աշխատան
դիականացվա
կանացման ժա
ազեկ աղբյուր
միավոր տեխ

դիականացվե
սինքն՝ Տ–7
ագրեր եւ մար
ատանքները 

կողմին թո
րձնել, այսինք
– ասել է պար
ոսնա–Ու» ժա
որը տանկն 
ծողություններ
ավելի լավ տ
րբերակի վրա

պակտ համալի
նկատել թիրա

է աշխատել
մբ  պայթող սպ
ան փորձագ
ետ զրույցում
ցած ArmHiTe
նացված տա
ղ գնդացրային

ունն այդպես է
հանել ա

ս էլ հասարակ
ների մասով:

աստանը մա
ացման մեծա

ն սկսել 

նը սկսել ե
երնիզացման 

կանացվեն մ
էին ունենում

Հատկանշակ
տանկերի արդ
Bumar Łabędy

Արծրուն Հ
մ հայտնել է,
նքներն արդե

ած մարտակա
ամկետները չե
րները հայտնե
նիկայի մասին
ն մինչեւ 

72Բ4, որը 
րտական ցուց
կընթանան Հ
ւյլ կտա դր
քն՝ ավելի 

րբերականի զր
ամանակակից 

ավելի է ա
րին։ Որպե

տեսնի իրավիճ
ա տեղադրվել
իր, որը թույլ 

ախն ու հայտն
լ կառավարվ
պառազինութ

գետ Ալեքսեյ
մ նշել է, որ 
ec-2016 ցուց

անկը հագեց
ն սարքով, ինչը

էլ չկարողացա
ահաբեկչությա
կությունը լուր

արտական 
ածավալ 

 
են հիմնակա

մեծածավա
մինչեւ Տ-72Բ
մ «Տանկայի

կան է, որ ավե
դիականացմա
y ընկերությա

Հովհաննիսյան
, որ տանկեր
են սկսվել ե

ան մեքենաներ
են նշվում։ 
ել են, որ խոսք
ն է։ 

բիաթլոնայի
բարելավվա

ցանիշներ ուն
Հայաստանու
րանք պակա
շատ տանկե

րուցակիցը։ 
բազմալիքայի

ադապտացնո
եսզի տանկ
ճակը,  Տ–72–
լ է շրջանայի
է տալիս օրվ

նել այդ մասի
վող զենքով 
թյուններով։ 
յ Խլոպոտով

հոկտեմբերի
ցահանդեսի Տ
ած էր հեն
ը նշանակում 

ավ 
ան 
րջ 

ան 
ալ 
Բ4 
ին 
ելի 
ան 
ան 

նը 
րի 

են։ 
րի 

քը 

ին 
ած 
նի։ 
ւմ, 
աս 
եր 

ին 
ւմ 
կի 
–ի 
ին 

վա 
ին։ 
եւ 

վը 
ին 
Տ–
նց 
է, 
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որ հնարավոր է  այն տեղադրել արդիականացվող Տ–72-ի 
վրա։ 
«Եթե համեմատենք Տ–72Բ4 տանկը Տ-90–ի հետ, ապա 
բիաթլոնային տարբերակը գերազանցում է 
շարժունակությամբ՝ ի շնորհիվ ավելի հզոր շարժիչի եւ 
թեթեւ զանգվածի։ Բ4–ը նաեւ կրակի կառավարման ավելի 
արդյունավետ համակարգ ունի, մեծացրած տեսադաշտ եւ 
ավելի լավ է հարմարեցրած գիշերային մարտական 
գործողություններին բազմալիքային նշանառության հաշվին։ 
Միաժամանակ Տ–90–ը ավելի լավ է պաշտպանված հաստ 
զրահով եւ ունի հրամանատարի հեռակառավարվող 
գնդացրային սարք, որը թույլ է տալիս կրակ բացել առանց 
դիտանցքից դուրս գալու»,– ասել է Խլոպոտովը։ 
 «Նախքան Ռուսաստանի հետ պայմանագիրը Հայաստանը 
պլանավորում էր Տ–72-ը արդիականացնել լեհական Bumar 
Łabędy ընկերության հետ PT-72U ծրագրով,– պարաբանում 
է «Օտվագա 2004» ինտերնետ նախագծի գլխավոր խմբագիր 
Վիտալի Մոիսեեւը,– 84 տանկի արդիականացման 
պայմանագիրը, որոշ տվյալներով, Երեւանին պետք է 
արժենար 100 մլն դոլար։ Սակայն ռուսական «Տանկային 
բիաթլոնին» մասնակցելուց հետո հայ տանկիստները շատ 
լավ կարծիք էին կազմել Տ–72Բ4 արդիականացված 
տարբերակի մասին, ինչն էլ ազդել էր երկրի ռազմական 
ղեկավարության որոշման վրա»։ 
 

Օրվա գլխավոր լուրերը՝ «մեկ տողով».  
 
Ողբերգական պատահար Հյուսիսային Օսիայում: 
Առավոտյան ժամը 04:30-ի սահմաններում Վլադիկավկազ-
Բեսլան շրջանցիկ ճանապարհին Մոսկվա-Երեւան երթուղու 
ավտոբուսը բախվել է «Սկանիա» բեռնատարին: 
Պատահարի հետեւանքով 5 մարդ է զոհվել, 27 վիրավոր կա: 
Տուժածներից 4-ը երեխաներ են: Ներկայում 
տարբեր հիվանդանոցներում 9 տուժած կա, այդ թվում՝ 4 
երեխաները: Նրանցից երկուսը վերակենդանացման 
բաժանմունքում են, մեկի վիճակը բժիշկները ծանր են 
գնահատում: Տուժածների խոսքով՝ վթարի պահին 
ուղեւորների մեծ մասը քնած է եղել: Մինչ փրկարարների 
ժամանումը տուժածներին առաջին օգնություն են 
ցուցաբերել եւ ավտոբուսից դուրս բերել հենց ուղեւորները: 
Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության տվյալներով՝ 
զոհերից երկուսը Հայաստանի, երեքը՝ Ռուսաստանի 
քաղաքացիներ են: Զոհված ռուսաստանցիների թվում 
են երիտասարդ մարզիկ ու նրա մարզիչը, որոնք Հայաստան 
էին գալիս՝ կարատեի մրցումների մասնակցելու: 
Ռուսաստանի նախագահը հանձնարարել է 
տեղափոխության ենթակա ուղեւորներին Երեւան հասցնել 
Ռուսաստանի ԱԻ նախարարության օդանավով: Երեւանում 
գտնվող Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարն այսօր 
Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը տեղեկացրել է 
իրականացվող աշխատանքների մասին:  
Երեկոյան «Զվարթնոց» օդանավակայանում վայրէջք է 
կատարել ռուսական օդանավը: Նույն ինքնաթիռով 
Հայաստան է տեղափոխել նաեւ պատահարի հետեւանքով 
զոհված ավտոբուսի վարորդ Յուրա Պողոսյանի դին: 
Հյուսիսային Օսիայի ներքին գործերի նախարարության 
նախնական տվյալներով՝ ուղեւորատար ավտոբուսի 
վարորդը կորցրել է կառավարումը, ինչի հետեւանքով էլ 
բախվել է մայթեզրին կանգնած բեռնատարին: Այլ աղբյուրի 

համաձայն՝վարորդը քնել է ղեկին: Հարուցվել է քրեական 
գործ՝ ճանապարհային երթեւության կանոնները խախտելու 
փաստով: Քննչական խումբ է ստեղծվել: 
Ռուսական աղբյուրների հաղորդմամբ՝ վթարի ենթարկված 
փոխադրամիջոցնառանց Ռուսաստանի տրանսպորտի 
նախարարության թույլտվության է աշխատել: Բացի այդ, 
վարորդները տարբեր ժամանակներում վարչական 
պատասխանատվության են ենթարկվել՝ ամրագոտի 
չկապելու եւ արագությունը գերազանցելու համար: 
Ավտոբուսը մեծ արագությամբ բախվել է բեռնատարին: 
Բախումն այնքան ուժեղ է եղել, որ դրա կցորդում եղած 
թեթեւ մարդատար ավտոմեքենաները դուրս են թռել: 
ՀԱՊԿ կանոնադրական մարմիններում նախագահությունն 
այսօր Հայաստանից փոխանցվել է Բելառուսին: 
Հանդիսավոր արարողությունը կայացել է Երեւանում՝ 
ՀԱՊԿ անդամ պետությունների արտաքին գործերի, 
պաշտպանության նախարարների եւ ազգային 
անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների 
համատեղ նիստում: 
Երեւանում կայացել է ՀԱՊԿ Հավաքական անվտանգության 
խորհրդի նիստը, որին մասնակցելու նպատակով այսօր 
Հայաստան են ժամանել նաեւ Ռուսաստանի եւ Բելառուսի 
նախագահները: Օդանավակայանում Վլադիմիր 
Պուտինին դիմավորել է Սերժ Սարգսյանը, իսկ Ալեքսանդր 
Լուկաշենկոյին՝ Գագիկ Ծառուկյանն ու Սուրեն Կարայանը: 
Ավելի ուշ արդեն պետությունների ղեկավարները 
նախագահականում էին: Սերժ Սարգսյանը դիմավորել է 
գործընկերներին, իսկ հետո միասին լուսանկարվել են: 
ՀԱՊԿ Հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստի 
մեկնարկին Սերժ Սարգսյանը բոլորի անունից առողջություն 
է մաղթել Նուրսուլթան Նազարբաեւին: Նիստում 
Ղազախստանը ներկայացրել է վարչապետը: 
Նստաշրջանի օրակարգի առանցքում են եղել ՀԱՊԿ անցյալ 
տարվա գագաթաժողովների որոշումների իրականացման 
ընթացքը, ինչպես նաեւ Կազմակերպությունում 
նախագահության ընթացքում Հայաստանի կողմից 
առաջադրված առաջնահերթությունները: 
Ակնկալվում էր, որ նիստում կազմակերպության նոր 
գլխավոր քարտուղար է ընտրվելու: Սակայն հարցը հանվել է 
օրակարգից եւ կքննարկվի տարեվերջին, Սանկտ 
Պետերբուրգում։ 
Ֆրանսիայի Սենատն ընդունեց Հայոց ցեղասպանության 
ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը: «Հավասարություն 
եւ քաղաքացիություն» կոչվող օրինագծի 
փոփոխություններին կողմ է արտահայտվել 156 
պատգամավոր, դեմ՝ 146-ը: 
Այսպիսով, Ֆրանսիայում պատիժ է սահմանվում 
մարդկության դեմ գործած բոլոր հանցագործությունները, 
այդ թվում` Հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու եւ հերքելու 
համար: Ֆրանսիական խորհրդարանի ստորին պալատը՝ 
Ազգային ժողովը, այս օրինագիծն ընդունել էր ամռանը: 
Ճանապարհային պատահար, այնուհետեւ 
վիճաբանություն Գյումրիում, որն ավարտվել է 
փոխհրաձգությամբ: Իրար բախված «ԲՄՎ» եւ «Մերսեդես» 
մակնիշի ավտոմեքենաների վարորդները սկսել են վիճել, որը 
խմբակային խուլիգանության է վերածվել: Որոշ 
մասնակիցների մոտ զենք է եղել: Չնայած ականատեսները 
մեր թղթակցին պատմել են, որ կրակոցի ձայներ են լսել, 
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կայն քննչակա
ստը: 
ջադեպի մաս
րեւանությամբ
սակի ատրճան

հայտնաբերվ
ել: Քրեական 
րուժան Սուք

գային հավաքա
ականի Աշխա
րորդ տուրո

ային պարտու
որ Ֆեդերաց

ա: Այդ խաղի
րշավայում 1:
քիասյանը Հա
5 թվականի դ
աստանի հա
լով 4 պարտ
նդիպում ավա

տրական փուլ
ք խաղերում: 
տեմբերի 14
նիսկ փոքր-

խարժեքը կազ
ամ 57 լումա, ֆ

տեմբերի 15-ի
յոց ձորում, 

ձրեւ: Օդի ջեր
տիճանով: Եր
րճատեւ անձրե

Մարդիկ 
մասշտ
իրակա

րդիկ դեռ չեն 
փոխելու մե

րեփոխումներ
նգամանքը: Ա
ռավարության
րժ Սարգսյանը

ահմանադրակ
երկրում սկսե

ան կոմիտեն 

սնակիցներից 
բ գտնվող ման
նակը: Դեպքի
վել, սակայն
գործ է հարու

քիասյանն այ
ականի գլխ
արհի առաջ
ւմ ռումինաց
ւթյունից հետ
ցիայի պահա

ից 3 օր անց է
2 հաշվով պա

այաստանի հ
դեկտեմբերի 

ավաքականը 
տություն, տա
արտելով ոչ ո
լում մեր հավ

-ին դոլարի վ
ինչ էժանաց

զմել է 476 դրա
ֆունտինը՝ 581
ի գիշերը շրջա

Սյունիքում 
րմաստիճանն

րեւանում հոկ
եւ, հնարավոր

չեն էլ պատ
տաբներով 
անություն

էլ պատկերա
եր իրական
ի եւ նոր կա
Այս մասին, 

ն նիստում հա
ը: 

կան բարեփոխ
ել ենք համակ

È

դեռեւս չի հ

մեկը փախ
նկապարտեզի
ի վայրում նաե
ն ոչ ոք հ
ւցվել: 

այլեւս Ֆուտբո
խավոր մարզ
ջնության ըն
ցիներից կրա

տո Սուքիասյա
անջի դեպքու
էլ Հայաստան
արտվեց Լեհա
հավաքականը

10-ից: Նրա 
7 հանդիպու

անելով 2 հաղ
ոքի: Աշխարհ
վաքականը պ

վերելքը կան
ցել է: Արդյո
ամ, եվրոյինը՝ 
 դրամ։ 

անների զգալի
եւ Արցախո

ն աստիճանա
կտեմբերի 15
ր է ամպրոպ: 

տկերացնու
է փոխվելո

ը. ՀՀ նախա

ացնում, թե ին
նությունը սա
առավարման 

այսօր՝ հոկ
այտարարել է

խումներով մ
կարգային փոփ
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Լույս 

հաստատում 

խուստի դիմե
ի բակ է նետել
եւ արյան հետ
հիվանդանոց 

ոլի Հայաստա
զիչը չէ: 2

նտրական փ
ած 0:5 հաշ
անը հայտարա
ւմ հրաժարակ
նի հավաքակա
աստանին թիմ
ը գլխավորում
գլխավորությա

ւմ է անցկաց
ղթանակ եւ 
հի առաջնութ
պարտվել է բո

նգ է առել, 
ունքում դոլա
525, ռուբլուն

ի մասում, ցեր
ում, սպասվում

աբար կնվազի 
-ին սպասվու

ւմ, թե ինչ 
ու մեր 
ագահ  

նչ մասշտաբնե
ահմանադրակ
մոդելի անցմ

կտեմբերի 6
է ՀՀ նախագ

մենք դե ֆակ
փոխություննե
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Ամսագի

այս 

ելիս 
լ ՏՏ 

տքեր 
չի 

անի 
2018 

փուլի 
շվով 
արել 
կան 
անը 
մին: 
մ էր 
ամբ 
ցրել՝ 
մեկ 

թյան 
ոլոր 

այն 
արի 

նը՝ 7 

րեկը՝ 
մ է 
7-9 

ւմ է 

երով 
կան 
ման 

6-ին, 
գահ 

 
կտո 
երը: 

Այս տ
դերակ
փոփո
փոփո
է Հ
կիսան
խորհր
երկրի 
հավաք
վերաբ
մարդի
մասշտ
սահմա
մոդելի
 

Սյունի
աշխա
հոկտե
Ըստ 
սեփակ
Որոշմ
տարա
Դավիթ
պետք 
Նշենք
նշում 
առողջ
Խաչա
Վահե 
Հիշեցն
անգա
իր ա
իրադա
 

Հ

«Լազե
շափյո
ինքնա
արտա
«Լազե
դեպա
հայտն
արտա

ր,  2016 Ã.  էջ 8

իր 

տեսանկյունից
կատարությու

ոխությունների
ոխությունների
ՀՀ նախագա
նախագահակ
րդարանական
 կառավարմ

աքական մ
բերմունքի փո
իկ ամբողջով
տաբներով 
անադրական 
ին անցման հա

Սուրիկ Խ

իքի մարզպե
ատանքից: Ն
եմբերի 6-ին, Կ

որոշման՝ 
ական դիմումի 
ման նախագի
ածքային կառ
թ Լոքյանը: Ո

ք է հաստատի 
ք, որ ըստ մամ
են, որ Սուրիկ
ջական խնդիր

ատրյանին մա
ե Հակոբյանը:
նենք, որ Սու

ամ արդեն ազա
առանձնատա
արձություննե

Հայկական 
հրթիռնե

արտահան
երային տե
ուղայից թ
անշանառող 
ահանում Գերմ
երային տե

արտամենտի 
նեց, որ 

ադրվում են Հա
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ց ներկա կա
ւն է ստանձ
ի լոկոմո
ի շարժիչ ուժ
ահն ու 

կան հա
ն կառավարմ
ման մոդելը,
մտածողությա
ոփոխության 
վին չեն էլ 
է փոխելու
բարեփոխում

անգամանքը»

Խաչատրյան
ազատ

ետ Սուրիկ 
Նման որո
Կառավարութ
Սուրիկ Խա
համաձայն: 
ծը կառավար
ռավարման ե
Որոշումն ուժ
ՀՀ նախագա
մուլի տեղեկո
կ Խաչատրյա
րների պատճա
արզպետի պա

ւրիկ Խաչատ
ատվել է Սյուն
ն մոտ տե

երից հետո: 

ընկերությ
երի թասա
նում Գերմա
եխնիկա» հ
թասակ-ծածկո

հրթիռների
մանիա ու Իսր

եխնիկա» Փ
ղեկավար 
թասակ-ծած

այաստանում:

առավարությո
ձնում. այն է՝
ոտիվը, դա
ժն ու իրական

հավելել. «
ամակարգից 
ման, փոխում
, այլեւ առ

ան եւ 
հարց է լուծ
պատկերաց

ւ մեր իր
մների եւ նոր 

»: 

նն աշխատ
վեց 

Խաչատրյա
ոշում կայա
թյան նիստում
աչատրյանն 

րությունում նե
եւ զարգացմա
ժի մեջ մտնել

ահը: 
ությունների, Հ

անը նման որոշ
առով: Նշվում
աշտոնում փ

տրյանը 2013 թ
նիքի մարզպե
եղի ունեցա

յունը շափյ
ակ-ծածկոցն

անիա եւ Ի
հայկական 
ոցներ է 
ի համար 
րայել: 
ՓԲԸ բյուր

Սամվել Գյ
ծկոցներն ա
: 

ունը լրջագու
՝ դառնալ ա
առնալ ա
նացնողը»,-աս
«Կառավարմա

անցում
մ է ոչ միա

ռաջին հերթի
հավաքակա

ծում: Միգուց
նում, թե ի

րականություն
 կառավարմա

տանքից 

 
անն ազատվե
ացվեց այսօ
մ: 

ազատվում 

երկայացրել Հ
ան նախարա
լու համար ա

ՀՀԿ-ականներ
շում է կայացր
մ է, որ  Սուրի

փոխարինելու 

թվականին մե
ետի պաշտոնի
ած արյունա

ուղայից 
ներ է 

Իսրայել 
ընկերություն

արտադրո
եւ դրան

րեղների աճ
յուլբուդաղյան
ամբողջությամ

ւյն 
այս 
այս 
սել 
ան 
մը 

այն 
ին 

ան 
ցե, 
ինչ 
նը 

ան 

եց 
օր՝ 

է 

ՀՀ 
ար 

այն 

րը 
րել 
իկ 

է 

եկ 
ից՝ 

ալի 

նը 
ւմ 
նք 

ճի 
նը 
մբ 



 

 

Թա
ազդ
Ընկ
եւ տ

«Իհ
տեխ
որա
Բաց
բյու
կիրա
Արտ
գործ
«Այս
մաս
նախ
համ
որա
պար
«Լա
ՊՆ 
 

Թու
Ադր
խրա
փոխ
Թու
Սեր
հայտ
«Հոկ
երկր
հիմն
հայտ
Սան

ասակը հրթիռ
դեցությունից 
կերությունն ի
տալիս անհրաժ

հարկե, ե՛ւ Գ
խնիկայի սեփ

ակի լավ հարա
ցի այդ, ը
ւրեղներ աճե
առում (հ

տասահմանու
ծընթացի կառ
ստեղ շատ բա
սնագետի կ
խընտրում են
մակարգի: Այդ

ակը հարաբեր
րզաբանել է նա

ազերային տ
 ձեռնարկութ

Թուրքիա
դիրքորոշ

գ

ւրքիան բացի
րբեջանի սա
ախուսումը: 
խնախարար 
ւրքիայի ԱԳՆ
րգեյ Լովրովի
տարարությա
կտեմբերի 14
րների նա
նախնդրի 
տարարությու
նկտ Պետերբ

ռի գլխիկը 
եւ բարելավ

ինքն է արհես
ժեշտ ձեւը: 

Գերմանիայում
ական արտա

աբերություն ու
ընկերությունը
եցնելու խորհ
հորիզոնական
մ այն զար

ռավարման բա
ան կախված 
կարողություն
ն անցնել ա
դպես աշխատ
րականորեն ց
ա: 

տեխնիկա» Փ
թյունն է: 

ան իր բացա
շմամբ տեղ
գործընթա

ի Հայաստանի
ադրիչ եւ ա

Այդ մասին 
Շավարշ 

Ն արձագանք
ի՝ հոկտեմբեր
անը: 

-ին Երեւանու
խագահների՝ 

կարգա
ւնն աջակցութ
բուրգի համա

È

պաշտպանու
վում դրա ա
ստական շափ

մ, ե՛ւ Իսրայ
ադրություն: Բ

ւնենք»,- ասել
ը Բաղդասա
հրդային տե

ն ուղղվա
րգացում չի 
արդության պա

է սարքերի հ
նից: Իսկ 
մբողջովին ա

տելը հեշտ է, բ
ածր է, իսկ չ

ՓԲԸ-ն 100 

ահայտ միա
ղ չունի բան

ացում. ԱԳՆ

ի հետ սահմա
ապակառուցող

ասել է Հ
Քոչարյանը՝ 

քը ՌԴ արտա
րի 14-ին Եր

ւմ ընդունված
Լեռնային

ավորման 
թյուն է հայտ
աձայնություն

ÈàôÚê # 216

Լույս 

ւմ է արտա
աերոդինամիկ
փյուղա աճեցն

 
յելում կա նմ

Բայց մենք գնի
լ է ինժեները:

արովի մեթո
եխնոլոգիաներ

ած մեթոդ
գտել աճեցմ

ատճառով: 
հետ աշխատ

Արեւմուտք
ավտոմատացվ
բայց բյուրեղն
չափերը՝ փոք

տոկոսով 

ակողմանի 
նակցային 
Ն 

 
անը եւ վերջ 
ղական քայ

Հայաստանի 
մեկնաբանե

ագործնախար
եւանում արվ

ծ ՀԱՊԿ անդ
ն Ղարաբա

վերաբե
տնել Վիեննայի
ններին՝ ուղղվ
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Ամսագի

աքին 
կան: 
նում 

ման 
ի եւ 

ոդով 
ր է 

դով): 
ման 

տելու 
քում 
ված 
ների 
քր»,- 

ՀՀ 

դնի 
լերի 
ԱԳ 

ելով 
րար 
ված 

դամ-
աղի 
րյալ 
ի եւ 
ված 

հակամ
չտալո
գործը
ստեղծ
հիմնվա
սկզբու
պետո
ժողով
իրավո
Նրա 
հակամ
է այդ
լրատվ
արտգ
խոսքե
բանակ
արժա
«Թուր
չունի 
բանակ
որ Ան
այն է,
վերջ 
քայլեր
 

«Հ
առ

Երեւա
պետա
Լրագր
հոկտե
Ստեփ
Համա
նախա
համա
եւ  Լր
Հայաս
Լրագր
է 
հանրա
Համա
մշակո
հանրա
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իր 

ամարտության
ուն, իրավիճ
ընթացի առ
ծմանը: Բացա

ված լինի միջ
ւնքների՝ ուժ

ությունների 
վուրդների իր
ունքի վրա»,- ն
խոսքով, ՌԴ

ամարտության
դ հայտարար
վամիջոցներով
գործնախարա
երի այլասերմ
կցային գո

անացել էր ադր
րքիան իր բաց

եւ պետք է
կցային գործը

նկարան կարո
, որ Թուրքիա
դնի Ադրբեջ

րի խրախուսո

Հայոց պետ
ռանցք». մե

համահ

անում այսօր՝ 
ականությունը
րողների 8-րդ
եմբերի 20-22

փանակերտում
աժողովը կ
արարությունը
աժողովները 
րատվամիջոցն
ստանի ժուռնա
րողների 8-րդ

Հայաստանի
ապետություն

աժողովին բա
ույթի նախա
ային ռադիոյ
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ն գոտում ի
ճակի կայո
ռաջ մղման
առապես խաղ
ջազգային իրա
ժի կամ դրա

տարածքային
րավահավասա
նշել է Քոչարյա
Դ դիրքորոշո
ն կարգավորմա
րությամբ, ա
վ հրա

արության կո
մամբ. որակավ
ործընթացը 
րբեջանական 
ցահայտ միակ
է հեռու պա
ընթացից: Միա
ող է ունենալ Լ
ան բացի Հայ
ջանի սադրի

ումը»,- նկատե

տականությ
եկնարկել է
հայկական 

 

հոկտեմբերի
ը՝ միասնությ
դ համահայկ
-ը կանցկացվ
մ: 
կազմակերպել
ը Լրագրո

համա
ների համահա
ալիստների մի

դ համահայկա
ի եւ 
նների անկախ

ացման արար
արար Արմեն
յի տնօրեն Ա

իրադրության 
ունացմանը 
ն համար 
ղաղ կարգավո
ավունքի երե

ա սպառնալիք
ն ամբողջակ
արության եւ
անը: 

ումը Լեռնայի
ան հարցում ա

այլ ոչ թե ա
ամցվող 
ողմից Սերգ
վորում, որին 

խեղաթյուր
կողմը:     

կողմանի դիրք
հվի Լեռնայի
ակ դրական ա
ԼՂ կարգավոր
յաստանի հետ

իչ եւ ապակ
ել է ԱԳ փոխն

յունը՝ միաս
է Լրագրողն
 համաժող

ի 20-ին մեկն
թյան առանցք
կական համա
վի Երեւանում

լ է ՀՀ
ողների հա
ակարգող 
այկական ընկ
իության հետ 

ական համաժո
Լեռնային 

խության 25-ամ
րողությանը ն
ն Ամիրյանը,
Արման Սաղ

 սրում թո
եւ խաղա
պայմաններ

որումը պետք
եք հանրահայ
քի չկիրառմա
կանության 
ւ ինքնորոշմա

ին Ղարաբաղ
արտահայտվա
ադրբեջանակա

Թուրքիա
գեյի Լավրով
նախկինում Լ

րելու համա

քորոշմամբ տե
ին Ղարաբաղ
ազդեցություն
րման հարցու
տ սահմանը 
կառուցողակա
նախարարը: 

սնության 
ների 8-րդ 

ղովը 

 
նարկեց «Հայո
ք» խորագրո
աժողովը, որ
մ, իսկ 23-24-

Հ սփյուռք
ամահայկակա

խորհրդ
կերակցությա
համատեղ: 

ողովը նվիրվա
Ղարաբաղ

մյակին: 
ներկա էին Հ
, Հայաստան
ղաթելյանը, Հ

ւյլ 
աղ 
րի 

ք է 
յտ 

ան, 
եւ 

ան 

ղի 
ած 
ան 
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վի 
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ար 
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ղի 
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ւմ, 
եւ 

ան 

ոց 
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-ը՝ 

քի 
ան 
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Նախագահի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Հակոբյանը, 
նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ 
Ալեքսան Հարությունյանը եւ այլ պաշտոնատար անձինք: 
Ընթերցվեց ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձը, որը 
ներկայացրեց նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի 
առաջին տեղակալ Ալեքսան Հարությունյանը, որում 
մասնավորապես ասված էր. «Ջերմորեն ողջունում եմ 
Լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովի 
մասնակիցներին, կազմակերպիչներին եւ հյուրերին: Ուրախ 
եմ, որ լրագրողները հերթական համաժողովը հրավիրել են 
հայրենիքում: 
Խորհրդանշական է, որ ներկա համաժողովը նվիրված 
է  հայկական երկու հանրապետությունների անկախության 
25 ամյակներին  եւ տեղի է ունենում մի 
ժամանակահատվածում, երբ Հայաստանում 
իրականացվում են հիմնարար եւ  համակարգային 
բարեփոխումներ: Այս համատեքստում յուրովի է 
իմաստավորվում նաեւ համաժողովի խորագիրը՝ «Հայոց 
պետականությունը՝ միասնության առանցք»:  Մեկնարկելով 
Երեւանում՝ համաժողովն աշխատանքները շարունակելու է 
մեր արդար պայքարի ու նորագույն հաղթանակների 
միջնաբերդում` Արցախ աշխարհում: 
Հայ մամուլնը սկսվեց «Ազդարարով», որ հայրենի հողի վրա 
չէր տպագրվում: Այս իրողությունն ինքնին արտացոլումն էր 
մի պատմական իրավիճակի, որ չէր կարող նախանձելի 
համարվել: Այնուհետեւ մեր լրատվության պատմությունը 
հարստացավ բազմահազար լրատվամիջոցներով եւ դարձավ 
հայ մշակույթի, այդ թվում՝ քաղաքական մշակույթի հայելին: 
Հայկական լրատվամիջոցները թե՛ Հայրենիքում, եւ՛ 
աշխարհի բոլոր ծագերում եկեղեցու եւ դպրոցի հետ միասին 
եղել եւ մնում են հայ ոգու ու ինքնության պահպանման 
հիմնասյուները»: 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի 
օրհնության խոսքը փոխանցեց Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնի արտաքին հարաբերությունների բաժնի տնօրեն 
Տեր Նաթան արք. Հովհաննիսյանը: 
Բացման խոսքով հանդես եկավ ՀՀ սփյուռքի նախարար 
Հրանուշ Հակոբյանը: Նա շնորհակալություն հայտնեց 
աշխարհի 31 երկրից համաժողովին մասնակցելու ժամանած 
140 լրագրողներին: 
«Անցնող ապրիլյան պատերազմին մենք համահայկական 
լրատվադաշտի համերաշխ եւ միասնական աշխատանքի 
ականատեսը դարձանք: Այս համաժողովի նպատակը 
համահայկական տեղեկատվական դաշտի ընդլայնումն ու 
կատարելագործումը պետք է լինի, լրատվական ներուժի 
համախմբումը եւ արդյունավետ կիրառումը Հայաստանի 
զարգացման, ՀՀ միջազգային վարկանիշի բարձրացման, 
Սփյուռքում հայապահպանության, համահայակական 
հիմնախնդիրների լուծման  գործընթացում»,- ընդգծեց ՀՀ 
սփյուռքի նախարարը: 
Առաջին նիստի թեման էր «Համահայկական տեղե-
կատվական միասնական ցանցի ձեւավորման 
կառուցակարգերը եւ լրատվամիջոցների համագործակ-
ցության ուղիները ճգնաժամային պայմաններում»: 
Նիստը վարեցին Հայաստանի ժուռնալիստների միության 
նախագահ Աստղիկ Գեւորգյանը, «Հորիզոն» շաբաթաթերթի 
գլխավոր խմբագիր Վահագն Գարագաշյանը (Կանադա), 
«Զարթոնք» օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Սեւակ 

Հակոբյանը (Լիբանան), «Հայրենիք» շաբաթաթերթի 
խմբագիր Արարատ Ղուկասյանը (Իսպանիա): 
Լիբանանի «Ազդակ» օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Շահան 
Գանտահարյանը հանդես եկավ «Ճգնաժամային 
տեղեկատվությունը եւ հայկական լրատվադաշտը» 
թեմայով: 
 

279.20.10.2016թ. 
Մեկնարկեց Լրագրողների 8-րդ համահայկական 

համաժողովը 
Հոկտեմբերի 20-ին մեկնարկեց «Հայոց պետականությունը՝ 
միասնության առանցք» խորագրով Լրագրողների 8-րդ 
համահայկական համաժողովը, որը հոկտեմբերի 20-22-ը 
կանցկացվի Երևանում, իսկ 23-24-ը՝ Ստեփանակերտում:  
Համաժողովը կազմակերպել է ՀՀ սփյուռքի 
նախարարությունը Լրագրողների համահայկական 
համաժողովները համակարգող խորհրդի և  
Լրատվամիջոցների համահայկական ընկերակցության, 
Հայաստանի ժուռնալիստների միության հետ համատեղ: 
Լրագրողների 8-րդ համահայկական համաժողովը նվիրված 
է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի 
հանրապետությունների անկախության 25-ամյակին: 
Համաժողովին բացման արարողությանը ներկա էին ՀՀ 
մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը, Հայաստանի 
հանրային ռադիոյի տնօրեն Արման Սաղաթելյանը, ՀՀ 
Նախագահի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Հակոբյանը, 
Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ 
Ալեքսան Հարությունյանը և այլ պաշտոնատար անձինք: 
Ընթերցվեց ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձը, որը 
ներկայացրեց Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի 
առաջին տեղակալ Ալեքսան Հարությունյանը, որում 
մասնավորապես ասված էր. «Ջերմորեն ողջունում եմ 
Լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովի 
մասնակիցներին, կազմակերպիչներին և հյուրերին: Ուրախ 
եմ, որ լրագրողները հերթական համաժողովը հրավիրել են 
հայրենիքում:  
Խորհրդանշական է, որ ներկա համաժողովը նվիրված է  
հայկական երկու հանրապետությունների անկախության 25 
ամյակներին  և տեղի է ունենում մի 
ժամանակահատվածում, երբ Հայաստանում 
իրականացվում են հիմնարար և  համակարգային 
բարեփոխումներ: Այս համատեքստում յուրովի է 
իմաստավորվում նաև համաժողովի խորագիրը՝ «Հայոց 
պետականությունը՝ միասնության առանցք»:  Մեկնարկելով 
Երևանում՝ համաժողովն աշխատանքները շարունակելու է 
մեր արդար պայքարի ու նորագույն հաղթանակների 
միջնաբերդում` Արցախ աշխարհում:  
Հայ մամուլնը սկսվեց «Ազդարարով», որ հայրենի հողի վրա 
չէր տպագրվում: Այս իրողությունն ինքնին արտացոլումն էր 
մի պատմական իրավիճակի, որ չէր կարող նախանձելի 
համարվել: Այնուհետև մեր լրատվության պատմությունը 
հարստացավ բազմահազար լրատվամիջոցներով և դարձավ 
հայ մշակույթի, այդ թվում՝ քաղաքական մշակույթի հայելին: 
Հայկական լրատվամիջոցները թե՛ Հայրենիքում, և՛ 
աշխարհի բոլոր ծագերում եկեղեցու և դպրոցի հետ միասին 
եղել և մնում են հայ ոգու ու ինքնության պահպանման 
հիմնասյուները»: 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի 
օրհնության խոսքը փոխանցեց Մայր Աթոռ Սուրբ 
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Էջմիածնի արտաքին հարաբերությունների բաժնի տնօրեն 
Տեր Նաթան արք. Հովհաննիսյանը: 
Բացման խոսքով հանդես եկավ ՀՀ սփյուռքի նախարար 
Հրանուշ Հակոբյանը: Նա շնորհակալություն հայտնեց 
աշխարհի 31 երկրից համաժողովին մասնակցելու ժամանած 
140 լրագրողներին: Նախարարը կարևորեց համաժողովի 
համար ընտրված թեման՝ «Հայոց պետականությունը՝ 
միասնության առանցք», որի շրջանակներում կհնչեն 
զեկույցներ ու կծավալվեն քննարկումներ: «Անցնող 
ապրիլյան պատերազմին մենք համահայկական 
լրատվադաշտի համերաշխ և միասնական աշխատանքի 
ականատեսը դարձանք: Այս համաժողովի նպատակը 
համահայկական տեղեկատվական դաշտի ընդլայնումն ու 
կատարելագործումը պետք է լինի, լրատվական ներուժի 
համախմբումը և արդյունավետ կիրառումը Հայաստանի 
զարգացման, ՀՀ միջազգային վարկանիշի բարձրացման, 
Սփյուռքում հայապահպանության, համահայակական 
հիմնախնդիրների լուծման  գործընթացում»,- ընդգծեց ՀՀ 
սփյուռքի նախարարը:  
Առաջին նիստի թեման էր «Համահայկական տեղե-
կատվական միասնական ցանցի ձևավորման կառու-
ցակարգերը և լրատվամիջոցների համագործակցության 
ուղիները ճգնաժամային պայմաններում»:  
Նիստը վարեցին Հայաստանի ժուռնալիստների միության 
նախագահ Աստղիկ Գևորգյանը, «Հորիզոն» շաբաթաթերթի 
գլխավոր խմբագիր Վահագն Գարագաշյանը (Կանադա), 
«Զարթոնք» օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Սևակ 
Հակոբյանը (Լիբանան), «Հայրենիք» շաբաթաթերթի 
խմբագիր Արարատ Ղուկասյանը (Իսպանիա): 
Լիբանանի «Ազդակ» օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Շահան 
Գանտահարյանը հանդես եկավ «Ճգնաժամային 
տեղեկատվությունը և հայկական լրատվադաշտը» թեմայով: 
«Նոյյան տապան» մեդիա հոլդինգի տնօրեն Տիգրան 
Հարությունյանն անդրադարձավ համահայկական 
տեղեկատվական ցանցի ձևավորման փուլերին և արդի 
պայմաններում զարգացման առանձնահատկություններին: 
Չեխիայի «Օրեր» ամսագրի թղթակից Աննա 
Կարապետյանն ներկայացրեց տեղեկատվական 
անվտանգու-թյան մարտահրավերներն ու  հրատապ 
խնդիրները: 
Լիբանանի Հայ երիտասարդաց ընկերակցության մամլո և 
տեղեկատվության պատասխանատու Ահարոն Շխրտմյանն 
անդրադարձավ հայ մամուլի համազգային հայեցակարգի 
մշակման անհրաժեշտությանը: 
Առաջին նիստի վերջին զեկույցը «Արմենպրեսս» 
լրատվական գործակալության տնօրեն Արամ Անանյանինն 
էր: Նա ներկայացրեց  «Լրատվության ապագան: 
Ժամանակակից լրատվական միտումները` համահայկական 
տեղեկատվական միասնական ցանցի ձևավորման 
համատեքստում» թեման: 
Համաժողովը ուղիղ հեռարձակվում է համացանցով, 
ինտերակտիվ է․ աշխարհի տարբեր երկրներից հայ 
լրագրողները մասնակցում են համաժողովի 
աշխատանքներին համացանցի միջոցով: 
Մինչ համաժողովի բացումը տեղի ունեցավ «Սրբուհի 
Տյուսաբ» նամականիշի մարման հանդիսավոր 
արարողությունը: 
Մարումն իրականացրին ՀՀ սփյուռքի նախարար Հրանուշ 
Հակոբյանը, ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների նախարարի տեղակալ Գագիկ 
Թադևոսյանը և «Հայփոստ Թրասթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ-ի 
կառավարող տնօրեն Խուան Պաբլո Գեչիջյանը: Մարման 
պաշտոնական արարողությունը տեղի ունեցավ ՀՀ սփյուռքի 
նախարարության «Մեր մեծերը» ծրագրի շրջանակներում: 
2016 թվականի հոկտեմբերի 20-ին «Հայփոստ» փակ 
բաժնետիրական ընկերությունը շրջանառության մեջ դրեց 1 
նամականիշ՝ նվիրված արևմտահայ գրող, հրապարակախոս, 
հայ առաջին վիպասանուհի Սրբուհի Տյուսաբի 175-
ամյակին:  

21.10.2016թ. 
Լրագրողների 8-րդ համաժողովն ամփոփեց իր երկօրյա 

աշխատանքները Երևանում 
Հոկտեմբերի 21-ին Լրագրողների համահայկական 8-րդ 
համաժողովի աշկատանքները շարունակվեցին «Տեղե-
կատվական անվտանգության խնդիրներն արտակարգ 
իրավիճակներում»  ինտերակտիվ քննարկումով, որին 
մասնակցում էին ոլորտի առաջատար փորձագետները: 
Քննարկման մոդերատորն էր մեդիա փորձագետ Սամվել 
Մարտիրոսյանը: 
Հանրային ռադիոյի տնօրեն Արման Սաղաթելյանը, 
կարևորելով ժամանակակից աշխարհում ռադիոյի դերը՝ 
որպես հուսալի տեղեկատվության աղբյուր, նշեց. « Ռադիոն 
եղել է, կա և մնում է տեղեկատվության տարածման 
ամենահուսալի, ամենակայուն համակարգերից մեկը: Ինչ 
վերաբերում է արտակարգ իրավիճակներում 
տեղեկատվական անվտանգության խնդիրներին՝ նշեմ, որ  
այսօր մենք ունենք բավարար փորձառու և պատրաստված 
կադրեր, տեխնիկական միջոցներ, և եթե խոսենք ապրիլյան 
պատերազմի ընթացքում մեր տեղեկատվական 
ակտիվությունից և գործունեությունից, ապա նշեմ, որ մենք 
կարողացանք աշխարհի տեղեկատվական ընհանուր 
հոսքերի մեջ առաջ տանել, ապացուցել մեր տեսակետներն 
ու դիրքորոշումը, միջազգային հանրությանը ներկայացնել 
իրական պատկերը, և դա վկայել է միջազգային մամուլը»:  
«Ռազմինֆո» կայքի համակարգող Կարեն Վրթանեսյանը 
խոսեց այն մասին, թե ռազմաքաղաքական արտակարգ 
իրավիճակների ժամանակ ինչպիսի խնդիրներ կարող են ի 
հայտ գալ ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Հայկական 
սփյուռքի լրագրողական դաշտում: Նա անդրադարձավ նաև 
սոցիալական ցանցերում ճշգրիտ և օպերատիվ 
տեղեկատություն տարածելու հարցերին:  
Մեդիա փորձագետ Միքայել Յալանուզյանը անդրադարձ 
կատարեց պատերազմական իրավիճակում լրագրողների 
գործունեության ազատություններին և սահմանափա-
կումներին և առաջարկեց կարգավորել ոլորտը: 
Ադրբեջանական մամուլի փորձագետ Անժելա Էլիբեկովան 
անդրադարձավ ադրբեջանական մամուլի ստահոդ 
քարոզչությանն ու կեղծարարությանը հակադարձելու 
մեխանիզմներին և ուղիներին: 
Քննարկումներից հետո տեղի ունեցավ ակտիվ շահեկան 
քննարկումներ, մտքերի փոխանակություն: 
Այնուհետև մեկնարկեց  «Հեռուստատեսության, ռադիոյի և 
էլեկտրոնային մամուլի համագործակցության հեռանկար-
ները» թեմայով չորրորդ նիստը, որը  վարեցին Լիբանանի 
«Խոսնակ» ամսագրի գլխավոր խմբագիր Համբիկ 
Մարտիրոսյանը, ՌԴ «Երկրամաս» թերթի գլխավոր 
խմբագիր Տիգրան Թավադյանը, Չեխիայի «Օրեր» ամսագրի 
թղթակից Աննա Կարապետյանը, Հունաստանի 



 

 

 

ÈàôÚê # 216  Հոկտեմբեր,  2016 Ã.  էջ 12  

Լույս Ամսագիր 

«Արձագանք» շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր Արտո 
Դավթյանը:  
Հունաստանի «Նոր Աշխարհ» թերթի խմբագիր Զավեն 
Գրիգորյանը ելույթ ունեցավ  «Հայաստանի և Արցախի 
անկախության 25-րդ տարեդարձի առթիվ. Հայրենի հողը, 
Հայրենիքը և Պետականությունը» թեմայով: 
Հանրային հեռուստաընկերության 2013-2016թթ. 
գործունեությունը և իրականացվող բարեփոխումները 
համապարփակ ներկայացրեց Հանրային հեռուստա-
ընկերության արտաքին կապերի պատասխանատու  Էրիկ 
Անթառանյանը: 
Նա անդրադարձավ Հանրային հեռուստաընկերության 
հոբելյանական 60-րդ եթերաշրջանի ընթացքում 
հեռուստադիտողներին ներկայացված  15 նոր հաղոր-
դումներին, տեխնիկական ձեռքբերումներին, Հանրային 
հեռուստաընկերության համար տարիներ շարունակ 
գերխնդիր համարվող արխիվի պահպանման և 
թվայնացման հարցին, ինչպես նաև «Մասս մեդիա» 
գիտակրթական կենտրոնի գործունեությանը: 
Լիբանանի Ազդակ» օրաթերթի թղթակից Սիլվա 
Կարավարտանյանը անդրադարձավ Լրատվական 
համահայկական գործելաոճի հիմնահարցերիին: 
Ուկրաինայի «Հայկական տեղեկատու» հանդեսի գլխավոր 
խմբագիր Արտեմ Կարայանը հանգամանորեն ներկայացրեց 
սփյուռքյան կառույցների հետ համագործակցության իրենց 
փորձը: 
««Արևելք» կայքի լրատվական փորձը Հալեպահայերի 
դիմագրաված տագնապների մասին» զեկույցով հանդես 
եկավ Արևելք լրատվական կայքի գլխավոր խմբագիր Սագօ 
Արեանը: Նա ներկայացրեց  սիրաիահայերի 
հիմնախնդիրների ճշմարիտ արծարծման կարևորությունը 
լրատվամիջոցներում: 
Արգենտինայի «Նոր դարաշրջան»  թերթի գլխավոր 
խմբագիր Էդուարդո Նեստրո Բալյանը խոսեց Հարավին 
Ամերիկայում Հայստանն առավել ճանաչելի դարձնելու,  հայ 
մշակույթն ու քաղաքակրթությունը պատշաճ 
ներկայացնելու հարցը: 
Ելույթ ունեցավ Սփյուռքի նախարարության «Հայերն 
այսօր» էլեկտրոնային պարբերականի լրագրող Կարինե 
Ավագյանը: Նա աանդրադարձավ Լրատվամիջոցներում 
տարածված  լեզվական սխալներին և կոչ արեց առավել 
հետևողական լինել հայոց լեզվի հարստությունն ու 
ճկունությունը ըստ արժանվույն կրառելու հարցում: 
Ամփոփելով համաժողովի՝ Հայաստանում տեղի ունեցած 
հատվածը, նիստավար Համբիկ Մարտիրոսյանը 
շնորհակալություն հայտնեց Սփյուռքի նախարարությանը և, 
մասնավորապես նախարար Հրանուշ Հակոբյանին Սփյուռքի 
լրատվամիջոցների հանդեպ ցուցաբերած ուշադրության, 
սերտ համագործակցության և նմանօրինակ 
համաժողովները կյանքի կոչելու համար, որոնցից 
յուրաքանչյուրը համահայկական տեղեկատվական դաշտի 
կատարելագործման, հայ լրագրողական հանրության 
համախմբման նոր հանգրվան է: 
Լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովի 
երևանյան երկօրյա նիստն ավարտվեց հետաքրքիր 
քննարկումներով, որից հետո ՀՀ սփյուռքի նախարարի 
տեղակալ Սերժ Սրապիոնյանը համաժողովի 
մասնակիցներին բարի երթ մաղթեց դեպի պատմական 

Արցախ, որտեղ հոկտեմբերի 22-23-ը կշարունակվեն և 
կամփոփվեն համաժողովի աշխատանքները: 

20.10.2016թ. 

Քննարկվեցին Սփյուռքի և Հայաստանի 
լրագրության խնդիրներն ու 

մարտահրավերները 
Լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովի 
շրջանակներում սփյուռքյան լրատվամիջոցների ղեկա-
վարները հանդիպեցին ՀՀ արտաքին գործերի նախարար 
Էդուարդ Նալբանդյանի հետ: 
Համաժողովը շարունակեց աշխատանքը «ՀՀ 
դիվանագիտական ներկայացչությունների և սփյուռքյան 
կառույցների համագործակցության ուղիները» թեմատիկ 
նիստով, որը վարեցին ՀՀ սփյուռքի նախարարի տեղակալ 
Սերժ Սրապիոնյանը, լրագրող, հրապարակախոս Պայծիկ 
Գալաջյանը, «Վանա Ձայն» ռադիոյի տնօրեն Ավետիս 
Կիտանյանը: 
«Հայաստանի և Իսրայելի դիվանագիտական անկայուն 
հարաբերություններն ու Իսրայելի հայկական կազմա-
կերպությունների աջակցությունը հարաբերությունների 
զարգացման գործում» թեմայով զեկույց ներկայացրեց  
«Իսրայելահայեր» թերթի գլխավոր խմբագիր Արտյոմ 
Չերնամորյանը: Նա անդրադարձավ հայ-իսրայելական 
դիվանագիտական հարաբերությունների պատմությանը, 
նշեց վերջին շրջանում դրանց ակտիվացման միտումներն ու 
դրական ազդեցությունը հայ համայնքի հեղինակության և 
վարկանիշի ամրապնդման վրա: 
«ՀՀ դիվանագիտությունը, սփյուռքյան կառույցները, 
համագործակցության ուղիները և համշենահայերը» 
թեմայով զեկուցեց «Հայկական տեղեկատվական կենտրոն» 
կայքի թղթակից, համշենահայ կանանց միջազգային 
միության նախագահ Սաիդա Օհանյանը: Նա կարևորեց 
համշենահայերի խնդիրների լուծման հրատապությունը, 
անդրադարձավ համայնքային կառույցների և պետական 
մարմինների փոխհարաբերություններին: 
«Անկախ և հետախուզական մամուլ»-ի էությանը և 
զարգացման ուղիներին անդրադարձավ լիբանանահայ 
լրագրող, հրապարակախոս Հակոբ Բալյանը: Նա կարևորեց 
հայոց լեզվի մաքրության, տեղեկատվության ճշգրտության, 
թեմաների շրջանակի ընդլայնման անհրաժեշտությունը: 
«Մեր մամուլը հանրակրթարան է և՛ քաղաքական, և՛ 
մշակութային առումներով», - հավելեց նա: 
«ՀՀ իմիջի ձևավորման բաղադրիչներն օտարալեզու ԶԼՄ-
ներում» թեմայով զեկուցում ներկայացրեց «Հայկական Փի 
Ար ասոցիացիա» գիտատեղեկատվական ՀԿ նախագահ 
Աստղիկ Ավետիսյանը: Նա նշեց. «Այս համաժողովները 
կարևոր են ոչ միայն ինֆորմացիա փոխանակելու առումով, 
այլև հնարավորություն են տալիս շփվել միմյանց հետ ու 
հասկանալ, թե ինչպես ուղղորդել լրատվական դաշտը, 
ինչպես ներկայանալ աշխարհին»: Զեկուցողը կարևորեց 
դրական իմիջ ձևավորելու անհրաժեշտությունը: 
Ելույթ ունեցավ նաև Լիբանանի «Արարատ» օրաթերթի 
ներկայացուցիչ Անի Թորանյանը: Նա կարևորեց 
համաժողովները՝ որպես ժողովրդի առջև ծառացած 
խնդիրների լուծման նպաստավոր հանգրվաններ, շեշտելով, 
որ հայկական լրատվական դաշտը մեկ գերակա 
դերակատարություն ունի՝ ծառայել հայրենիքին: Ավարտելով 
իր խոսքը՝ նա նշեց. «Մեր մաղթանքն է, որ այս համաժողովը 
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պետյանի հետ:

Քըրքորյանն
աստանին 

 
ագահ Վարդ
թե ամերիկա
անն իր կտակ

տակը։ Հասկա
միլիարդ դոլա
տրամադրվի 

թյունների, որ
այսպես կոչվ

տք է տնօրի
կողմից, որոն
մահվանից հե
անցել է) պետ

ծ լինեն։ 
սահմանափակ

պետք է լի
այնուամենայ
կա բարոյակ

անի՝ հատկապ
բարեգործակ

բերումներ ար

ին, հատկապ

երին՝ կրթակ

ամենածավա

մանքը որոշա
ակը տնօրի

տարելու գործո
ովրդի բացար
ղկացած հինգ
եղծել, ո

ավելի լ
Հայաստա

 

6  Հոկտեմբեր,

Ամսագի

ուրը 
ն»: 
զվի, 

ների 

ները 
 

 իր 

դան 
ահայ 
կում 

ացա 
արի 
մեկ 

րոնք 
ված 
ինվի 
նցից 
ետո 
տք է 

կում 
ինեն 
յնիվ 
կան 
պես 
կան 

րել է 

պես՝ 

կան, 

ալուն 

ակի 
ինող 
ում։ 
ձակ 
-յոթ 
որը, 
լայն 
անի 

կառա
կտակը
լինի հի
հայկա
կազմա
հատկա
Չի կա
կարելի
առան
առաջա
տնօրի
 

Մ

78 տա
Ներսե
Մշակո
Հովհա
ժողով
ֆրազն
հյուսի
«Օտա
1987թ
2013թ
Հատո
Վերջի
 
Արցա

ԼՂՀ մ
անվա
8-րդ հ
նիստե
առան
Արցախ
զորակ
միջազ
Արցախ

,  2016 Ã.  էջ 13

իր 

ավարության, 
կը տնօրինող ե
իմնավորել կտ

ական նպատա
ակերպություն

կացումներն ա
արելի այս հ
լի նաեւ, որ ան
նձին-առանձին
արկություննե
ինող եռյակին

Մահացել է կ

տարեկանում 
ես Հովհաննիս
ույթի նախ

աննիսյանի 
վրդականությո
ներ մարդկա

իսից» (1975թ.
ար խաղեր» (1
թ. արժանացել
թ.՝ «Հայակ» ա
ուկ 
ին տարիներին

ախում աշխա
8-րդ հա

մայրաքաղաք
ան մշակույթի կ
համահայկակա
երը:  «Հայո
նցք» խորա
խում շարո
կցությունը Լե
զգային ճանա
խի հանրա

3  

առաջարկնե
եռյակին։ Հան
տակի գումար
ակներին, ին
ններն ու ծր

անել։ 
հարցը պատա
նհատ մարդիկ
ն՝ իրենց 
երով, նեղ շահ

ն»,- գրել է Օսկ

կինոռեժիսոր
Հովհաննի

մահացել է 
սյանը: 

խարարություն
ֆիլմերից 

ուն էին վա
անց շուրթե
) , «Երջանկու
1986թ.), «Ձա
լ է ՀԽՍՀ վա
ազգային կին

ն նա բնակվու

ատանքն է շա
ամահայկակա

ք  Ստեփանա
կենտրոնում ա
ան համաժող

ոց պետակա
ագրով համաժ
ունակվել են
եռնային Ղար

աչման գործընթ
ապետություն

երի փաթեթ 
նձնաժողովի խ
րների ստվար 
չպես նաեւ ն
րագրերը, որ

ահականությա
կ եւ կազմակե
միջոցներով, 

հերից ելնելով,
կանյանը։ 

ր, սցենարիստ
իսյանը 

կինոռեժիսոր

նից հայտնո
շատերն 

այելում, որ դ
երին էին. 
ւթյան մեխան

ախորդ Փանոս
աստակավոր գ
նոյի մրցանակ

ւմ էր Մոսկվա

արունակում Լ
ան համաժող

ակերտում՝ Շա
անցկացվել են

ղովի հինգերոր
անությունը՝ 
ժողովի  ա
ն «Հայկակա
րաբաղի Հան
թացին» եւ «Հ
նների պա

կներկայացն
խնդիրը պետք
մասի ուղղում
նախանշել ա
րոնց պետք 

ան թողնել։ Չ
երպություննե

հակասակա
, վանեն կտակ

տ Ներսես 

 
ր, սցենարիս

ում են, ո
այնքան մե
դրանցից շա

«Հարսնացո
նիկա» (1982թ
սը» (1969թ.) 
գործչի կոչման
կաբաշխությա

մրցանակի
այում: 

Լրագրողների
ղովը 

 
առլ Ազնավուր
ն Լրագրողներ
րդ եւ վեցերոր

միասնությա
աշխատանքներ

ան սփյուռք
նրապետությա
Հայաստանի 

աշտպանությա

նի 
ք է 
մը 

այն 
է 

Չի 
եր, 
ան 
կը 

ստ 

որ 
եծ 

ատ 
ւն 

թ.), 
… 
ն , 
ան 
ի:  

ի 

րի 
րի 
րդ 
ան 
րը 
քի 

ան 
եւ 

ան 



 

 

համ
ում»
«Ազ
լրագ
նախ
համ
սփյո
Ներ
քննա
Հայա
խնդ
համ
Նիս
Նաի
փաս
թվա
ոճրա
պահ
Համ
հետ
ծան
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77 
Ռու
1962
ֆակ
գրող
խմբ
թվա
Հայա
գործ
Նրա
արծ
1965
(համ
(համ
«Ճա

մակարգի հետ
» թեմատիկ ու
զդակ» օրաթ
գրողների հա
խագահ Շա
մաժողովին մ
ուռքից, 34-ը` 

րկայացված 
արկումներ. 
աստանի Հա

դիրների լ
մագործակցու
ստերի ընթա
իրի Հոխիկ
ստավավերագ

ականի Օսմա
ագործության
հպանած ա
մահայկական 

տո այցելելու 
նոթանալու մե

Մահա

46, 27.10.2016 

տարեկանում
ւբեն Հովսեփյա
2 թվականի
կուլտետը։ 19
ղ» (այժմ՝ 

բագիր, 1988-1
ականից՝ «Ն
աստանի Հա
ծիչ (2014)։ 

ա պատմված
ծարծվող թեմա
5, «Երկու վիպ
մանուն կինո
մանուն կինո

այերը», 1980 (

տ կապված խն
ւղղություններ

թերթի տնօր
ամաժողովնե

ահան Գանտ
ասնակցում ե
Արցախից ու 

զեկույցների
դրանք ո

նրապետությո
լուծումը 
ւթյան միջոցով

ացքում ցուցա
կյանի «Արե
գրական ֆիլ
անյան Թուր
ն եւ Թուրքիա

ավելի քան 
համաժողով

են նաեւ Ար
եր դիրքապահ

ացել է Ռուբ

մ կյանքից հ
անը: 

ին ավարտել
82-1987 թվակ
«Նաիրի») հ
1989 թվական

Նորք» ամսա
անրապետությ

ծքներն ու վի
աների արդիա

պակ: Ճիչ: Հայ
ոնկար, 1973),
ոնկար, 1983), 
ժողովածունե

È

նդիրների լուս
րով: 
են-գլխավոր 
րը համակա
տահարյանը 
են 31 երկրից
Հայաստանից

ից հետո 
ուղղված էի
ունում եւ Սփ
 լրատվամիջո

վ խթանելուն:
ադրվել է հե
եւը ցեխով 
լմը, որը պա
րքիայի կողմ
այում ազգայ

4.5 մլն հ
վի մասնակից
ցախի առաջ

հների առօրյայ

բեն Հովսեփ
 

հեռացել է թա

լ է ԵՊՀ 
կաներին եղել
հրատարակչո
ներին ՀԳՄ ք
ագրի գլխա
ան մշակույթ

իպակները հ
ականությամբ
ոց թաղ», 197
, «Ամենատա

«Երկար, հրա
եր)/: 
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սաբանումը Զ

խմբագիր, 
արգող խորհ

նշել է, 
ց. 90 մասնա
ց: 

ծավալվել 
ին Արցախ
փյուռքում առ
ոցների մի
 
եռուստալրագ

չես ծած
ատմում է 1
մից իրագործ
ին ինքնությո
հայերի մաս
ցները նիստե
նագիծ՝ մոտի

ային: 

փյանը 

արգմանիչ, գ

երկրաբանակ
լ է «Սովետակ
ւթյան գլխա

քարտուղար, 1
ավոր խմբագ
թի վաստակա

ատկանշվում 
բ /«Որոնումնե
70, «Հնձան», 1

աք երկիրը», 1
աշալի օր», 1
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Ամսագի

ԶԼՄ-

հայ 
հրդի 

որ 
ակից 

են 
խում, 

ռկա 
իջեւ 

գրող 
ծկի» 
1915 
ծած 
ունը 
սին: 
երից 
իկից 

 

գրող 

կան 
կան 

ավոր 
1989 
գիր։ 

ավոր 

են 
եր», 
1972 
1977 
980, 

Հովսե
ստեղծ
տարվա
 

2
հե

00:15, 

2015-2
ավելա
Կրթու
տեխն
Ըստ ա
թիվը ե
հարյո
դպրոց
նրանց
Նշենք
հարյո
էր 5 հա
 
Հնա
ճար

20:46, 

Լեռնա
տարի
տոկոս
մասին
ԵՊՀ 
հնագի
հնագի
Պետր
ղեկավ
անձամ
«կարո
Նրա խ
առում

,  2016 Ã.  էջ 14

իր 

եփյանը թ
ծագործությու

վա մենություն

2015-2016թ
եռացել է ա
30.10.2016 

2016թթ. ուսու
ացել է շուրջ 5
ւթյան եւ գի

նոլոգիաների ա
այդմ, նախորդ
եղել է 364 հա

ուր 72-ն աղ
ցականների թ
ցից 171 հազա
ք, 2015-2016թ
ուր 62 աշակե
ազար 8 հարյո

ագետ. 2 տա
րել Տիգրան

04.11.2016 

ային Ղարաբա
իների ընթացք
սը, եւ աշխատ
ն նոյեմբերի 4

մշակութաբ
իտության և 
իտական 
րոսյանը: Գիտ
վարության 

ամբ իր նկատմ
ող է խելագար
խոսքով՝ Տիգր
մով, որ ապա

4  

թարգմանել 
ւններից, Գ
նը»: 

թթ. ուստար
ավելի քան 

ւմնական տա
5 հազարով: Ա
իտության նա
ազգային կենտ
դ ուսումնակա

ազար 3 հարյու
ղջիկներ են: 
թիվը եղել է 

ար 3 հարյուր 7
թթ. Հայաստա
երտ: Նախորդ
ուր 38 աշակե

արում հնար
նակերտում
անալիզի հ

աղում Տիգրա
քում պեղվել է 
տանքի ծավա
4-ին՝ մամուլի 
բանության 

ազգագրությ
արշավախմբի
տնականի խ
վերաբերմու

մամբ շարունա
րվել»: 
րանակերտը մ

ացուցում է, որ

է Լեւ
Գ.Գ. Մարկե

րում Հայաս
6 հազար ա

արում դպրոցա
Այս մասին տե
ախարարությ
տրոնի (ԿՏԱԿ
ան տարում դպ
ւր 98, նրանցի

Նշենք, որ 
359 հազար 

71: 
անից հեռացել
դող տարին ե
երտ: 

րավոր չեղա
մ գտած ոս
համար 

անակերտի պ
քաղաքի տա

ալներն անբավ
ասուլիսի ժա
ամբիոնի 

յան ինստիտո
ի ղեկավա

խոսքով՝ եթե
նքը Տիգրա
ակի նույնը մն

մեծ նշանակու
ր Դաշտային 

ւ Տոլստո
եսի «Հարյո

ստանից 
աշակերտ 

 
ականների թիվ
եղեկանում են
յան Կրթակա
Կ) կայքից: 
պրոցականներ
ից 172 հազար

2014-2015թ
5 հարյուր 5

լ է 6 հազար 
երկրից հեռաց

ավ 850 եվր
սկրանյութի

 
պեղումների 

արածքի մոտ 3
վարար են: Ա

ամանակ, ասել
վարիչ, ԳԱ
ուտի Արցախ
ար Համլե
ե Հայաստան

անակերտի 
նալ, ապա ինք

ւթյուն ունի ա
Արցախը բո

ոյի 
ւր 

վն 
նք 

ան 

րի 
ր 9 
թ. 

59, 

5 
ցել 

ո 
ի 

10 
-4 

Այս 
լ է 

ԱԱ 
խի 
ետ 
նի 
եւ 
քը 

այն 
ւն 



 

 

հայկ
երկա
հնա
հայկ
Սակ
Տիգ
հուշ
քաղ
որ Լ
գիտ
դրա
առա
անձ
վրա
Համ
հան
տար
850 
պար
ժամ
պար
անհ
պատ
Գիտ
աշխ
Դաշ
ժամ
էր, գ
րդ 
սկյո
դրա
աշխ
պատ
առո
Նա 
գիտ
բան
հետ
մար
արշ
անե
Գիտ
Հայա
հսկա
ուսո
է ա
ոլոր
համ
Տիգ
իմ ո
ես կ
 

I

2016
ռոբո

կական հող է
արատեւ բռնա

արավորությու
կական պատկ
կայն չնայա

գրանակերտը, 
շարձանների 
ղաքականությ
Լեռնային Ղա

տական աշխա
ամաշնորհ չեն
անձին արտա
ձնական կապ

ա: 
մլետ Պետրո
նվել է Տիգրա
րի Մարսելում

եվրո գտնե
րզելու անալի
մանակ գտել 
րսկական դրա

հնար է անա
տճառով: Գ

տության պետ
խատանքների 
շտային Արցա
մանակներում
գտել են նաեւ
դարերին են 

ութական: Ադր
անք: Եվ 
խատանքները 
տմամշակութ
ումով, պնդում

նշել է, ո
տնականների, 
նակ է պատրա
տազոտողների
րդիկ, որոնք 
ավախումբը 

երեւակայելի պ
տնականի խոս
անիս հուշա
այական մի
ումնասիրությ

ասել, որ Թուր
րտում, թեպետ
մար: «Հիմա
գրանակերտի 
ուսերին լինի: Ս
կխելագարվեմ

Instigate-ը մ
խմբակնե

Ղա
6-2017 թթ․ 
ոտեխնիկայի 

է: Նա նշեց, 
ազավթումը հ
ն եղել պատմ
կանելիություն

ած այդ հս
մասնագ

նման Հ
յան զոհն է դա

արաբաղը չճա
ատանքները 
ն ստանում, 

ասահմանցի գ
պերի եւ պաշ

ոսյանը պատ
նակերտում գ
մ է, բայց ինք
ել, որպեսզի 
իզ անցկացն

են դամբա
ահմեր են հան
ալիզի ենթա

Գիտնականը 
տական կոմիտ

ֆինանսավոր
ախում պեղո

մ մարդկանց 
ւ մարդանման

պատկանում
րբեջանցիներ
այդ պատ
կարեւոր են

թային իրակա
մ է Համլետ Պե
որ Ադրբեջա

այլ նաեւ 
աստել, որը մո
ին: Անգամ հա

կուլ են տ
ստիպված

պայմաններու
սքով՝ երբ թու

արձանը, Թո
ջոցներ հատ
յան համար: Ե
րքիան առաջա
տ Հայաստան

ա նույն բ
դեպքում: Ին
Սա միայն ի՞մ

մ»,- ասաց Համ

մտադիր է 
եր բացել հե
արաբաղի դ

Instigate Des
նոր խմբա

È

որ Արցախի
հանգեցրել է ն
մականորեն ա
նը: 

սկայական կ
գետի խո
Հայաստանի 

առնում: Դրան
անաչելու պատ

գրեթե ոչ 
մնում է հո

գիտնականներ
շտոնյաների 

տմեց, որ ոս
գտած դամբա
քը ոչ մի կերպ

այդ ոսկրա
նեն: Այս տա

անատեղ, որտ
նել, բայց ոսկր

արկել փողի 
նշեց, որ 

տեն մերժել է Տ
րման հայտը: 
ումների ժամ
տեղաշարժեր

ն արձաններ, 
մ: Դրանք սա
րը փորձում են
տճառով այդ
ն նաեւ այս 

ան պատկերի 
ետրոսյանը: 
նն այսօր ո
մեդիա մասն

ոլորության մե
այ հասարակ
տալիս այդ 
ծ է աշ
ւմ: 
ւրքերը բացեց
ուրքիայի կա
տկացրեց այ
Եվ այսօր վստ
ատար է ուրա
նը բոլոր շան
բանը տեղի
նչու՞ պետք է ա
մն է: Եթե այսպ
մլետ Պետրոս

ռոբոտեխն
եռավոր գյո
դպրոցներո
sign ընկերութ
ակներ բաց
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Լույս 

ի այդ շրջանն
նրան, որ միշտ

ապացուցել դրա

կարեւորությա
ոսքով, մ

մշակութա
ն գումարած ա
տճառով այստ
մի միջազգա

ույս դնել մի
րի բարի կամ
քմահաճույքն

սկրանյութը, 
արանից, արդե
պ չի կարողան
անյութի տար
արի պեղումն
տեղից արծա
անյութը դար
բացակայութ
անցյալ տա

Տիգրանակերտ

մանակ, որը 
րի ակտիվ գո
որոնք մ.թ.ա 

ակական են կ
ն իրենց վերագ
դ տարածք
տարածաշրջա
վերականգնմ

ոչ միայն կ
նագետների 

եջ է գցում անգ
կության մեջ կ

խայծը: Եվ 
շխատել նմ

ցին ուրարտակ
առավարությո

այդ հուշարձա
տահաբար կար
արտագիտութ
նսերն ուներ դ
ի է ունեն
ամեն բան մի
պես շարունակ
սյանը: 

նիկայի նոր
ուղերի ու 
ում 
թյունը ուզու
ել Հայաստա

 

6  Հոկտեմբեր,

Ամսագի

ների 
տ չէ 
անց 

անը՝ 
մյուս 
ային 
այն, 
տեղ 
ային 
իայն 
մքի, 
ների 

որը 
են 2 
նում 
րիքը 
ների 

աթյա 
ձյալ 

թյան 
արի 

տում 

հին 
ոտի 
7-8-
կամ 
գրել 
քում 
անի 
ման 

կեղծ 
մեծ 

գամ 
կան 

իր 
ման 

կան 
ունը 
անի 
րելի 

թյան 
դրա 
նում 
իայն 
կվի, 

ր 

ւմ է 
անի 

հեռավ
հայտն
 

Հայկա
ծրագր
բացվե
մեծ 
օպերա
ռոբոտ
«Սկզբ
«Աղվե
ինտեր
հմտու
ստան
մարզե
Տեխնի
ենք շա
 

Սեպտ
Շիրակ
համայ
մարմի
Տեղամ
հանձն
արդյո
Վանա
կուսա
իսկ հ
նշանա
ԿԸՀ 
ինքնա
քվեար
տվյալն
Ընդամ
Սեւան
մասնա
տոկոս
Արթիկ
Կապա
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իր 

վոր մարզերի 
նել է ընկերութ

ական ՏՏ 
րավորման ո
ել Հայաստան
մասում տե

ացիոն համա
տաշինության 
բում երեխա
ես» օպեր
րֆեյսով, իսկ
ւթյունները։ U

նձնել ենք ղ
երի դպրոցն
իկա ենք հաս

արունակել»,-

ՏԻՄ ընտր
ընտր

տեմբերի 18-ի
կի, Սյունիքի

այնքներում կա
ինների ընտրո
մասերն ա
նաժողովները
ունքների ամփ
աձորում եւ 
ակցություններ
հաղթող ուժե
ակել իրենց ցո

մամուլի ծա
ակառավարմա
րկության 
լներով, ժամը 
մենը գրանցա
նում, նախնա
ակցել է 1197
սը, Մարտունի
կում՝ 8524 
անում՝ 18043 ք

5  

ու Ղարաբաղ
թյան հիմնադի

ընկերությ
ու ինժեներիա
նի ու Արցախի
եղադրված ե

ակարգեր, այլե
կոմպլեկտներ

աները կսովո
րացիոն հա
կ հետո պրա
Ucom ընկերո
ղեկավարությ

ներում, որոն
սցրել նաեւ Ար
հայտնել է Պո

րություննե
րողների 50

ին, Գեղարք
ի, Վայոց ձ

այացել են տեղ
ություններ: 

արդեն փա
ը սկսում 
փոփումը։ 

Գյումրիում 
րի համամասն
երը րավունք

ուցակից։ 
առայության 
ան մարմի

մասնակիցնե
20-ի դրությա

ած էր 744217 ը
ական տվյա
70 քաղաքաց
իում՝ 5557 քա

քաղաքացի
քաղաքացի, կ

ղի դպրոցներո
իր Վահագն Պ

թյունների ա
այի խմբակն
ի 135 դպրոցն
են ոչ միայ
եւ եռաչափ հ
ր։ 
որեն ծրագր
ամակարգով, 

ակտիկայում կ
ության աջակց
յուն Տավուշ
նք հեռու ե
րցախի դպրո
ողոսյանը։ 

երին մասնա
0.87 տոկոս

ունիքի, Լոռ
ձորի մարզեր
ղական ինքնա

ակել են
են ըն

ընտրել են 
նական ընտրա
ք կստանան 

փոխանցմամ
ինների ըն
երի թիվը, 
ամբ 378557 
ընտրողի անո

ալներով, ընտ
ցի կամ ընտ

աղաքացի կամ
ի, կամ 55
կամ 59.39 տոկ

ում։ Այս մասի
Պողոսյանը : 

 
աջակցությամ

ներ են արդե
ներում։ Դրան

այն հայկակա
հաստիքներ 

րավորում մե
հայկակա

կկիրառեն ա
ցությամբ մեն
շի ուՍյունիք
են Երեւանի

ոցներին, ուզո

ակցել է 
սը 

 
ռիի, Կոտայք
րի թվով 37

ակառավարմա

դռները, 
նտրություններ

ավագանինե
ացուցակներո

քաղաքապե

մբ, տեղակա
նտրություններ

նախնակա
է կամ 50.87%

ուն։ 
տրությունների
տրողների 61.3
մ 54.74 տոկոս
5.56  տոկոս
կոսը։ 

ին 

մբ 
են 
նց 

ան 
ու 

եր 
ան 

այդ 
նք 
քի 

ից։ 
ւմ 

քի, 
75 

ան 

եւ 
րի 

եր՝ 
ով, 
ետ 

ան 
րի 

ան 
%: 

ին 
30 

սը, 
սը, 



 

 

ՀՔ

ՀՔԱ
սեպ
վերա
լրատ
տար
հար
ՀՔԱ
ուսո
հուն
ուժե
շար
քառ
մաս
ռազ
են 
դեպ
Բաց
ավտ
պայ
2016
դեպ
ժամ
գործ
մյու
15-ը
աղե
փլու
կան
ջրա
ը՝ զ
հար
դեռե
10-ը
հաս
կրել
առո
Մահ
ինքն
ծառ
Համ
ժամ
54 
հետ
ավտ

ՔԱՎ. Բանա

Ա Վանաձորի
պտեմբեր ամ

աբերյալ տվյ
տվամիջոցներ
րածված, ին

րազատների կ
Ա Վանա
ումնասիրությ
նվար-սեպտեմ
երում եւ ԼՂ Պ

րքային եւ պա
ռօրյա պ
սնակցած կա
զմական գործ
նաեւ Թալիշո

պքեր: 
ցի նշվածների
տովթարի պա
յմանագրային
6 թ. հունվար

պքերից 
մանակահատվ
ծողություննե

ւս 69 դեպքեր
ը՝ դժբախտ պ
ետի /1-ը՝ ձն
ւզման, 2-ը՝

նոնների խա
ահեղձման, 1-ը
զենքի հետ վ
րաբերություն
եւս չհստակեց

ը՝ ինքնասպ
սցնելու հետե
լու կանոննե
ողջական խնդ
հացության 
նասպանությո

ռայության մեջ
մեմատության
մանակահատվ

դեպքերից 
տեւանքով ե
տովթար, 1-ը 

ակում հուն
զոհ է գր

ի գրասենյակի
միսների ընթ
ալները հավ

րով եւ պ
չպես նաեւ 

կողմից տրամա
աձորի գրա

յան արդյունք
մբեր ամիսնե
Պաշտպանութ
այմանագրայի

պատերազմակ
ամավորականն
ծողություններ
ում 4 քաղաք

ից՝ 2016 թ. օգ
ատճառով մահ
ն զինծառայող
ր-սեպտեմբեր 
77-ը ապ
վածում տեղի

երի հետեւան
րից 28-ը՝ հրա

պատահարի (5
նահոսքի, 2-ը
՝ մեքենանե
ախտման, 1
ը՝ ականի պայ
վարվելու կան
ների խախտ
ցված հանգամ
պանության 
եւանքով, 3-ը
երի խախտմ

դիրների՝սրտի
2 դեպքերո

ուն) զինծա
ջ: 
ն համար ն
վածում գրան
31-ը հրադա

են, 12-ը՝ դ
դեռեւս չճշտ

È

նվար-սեպտ
րանցվել 

ի կողմից 201
թացքում մա

վաքագրվել ե
պաշտոնական 

մահացած զ
ադրված տեղե
ասենյակի 
քների համա
երի ընթացքո
թյան բանակու
ին զինծառայո
կան գոր
ներ: 2016 թ.
րի ընթացքու
քացիական ա

գոստոս ամսի
հացել է ՌԴ Ս
ղ Արտակ Պետ

ամիսների մա
պրիլի 1
ի ունեցած պ
նքով են, իսկ
ադադարի ռեժ
5-ը՝ ավտովթա
ը՝ ջրհեղեղի/,
եր վարելու, 
-ը՝ հոսանք
թյունի), 12-ը՝

նոնների, 3-ը՝
տումների հե
մանքներւմ, 1

կամ ին
ը՝ մարտակա
ման հետեւա
 կաթվածի հե

ում (1 ավտ
առայողները 

նշենք, որ 2
նցվել է 56 մահ
ադարի ռեժի
դժբախտ պ
տված հանգա
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16 թ.-ի հունվ
ահացությունն
ն զանգվածա

աղբյուրնե
զինծառայողն
եկությունների

փոխանցմա
աձայն՝ 2016 
ում ՀՀ Զինվ
ւմ մահացել է 
ող, ինչպես ն
րծողություննե
.-ի ապրիլի 2
ւմ արձանագ
անձանց զոհվ

ին տեղի ունեց
ՍԶ N զորամա

տրոսյանը: 
ահացության 
-5-ը ընկ

պատերազմակ
կ մահացութ
ժիմի խախտմ
արի, 3-ը՝ բնակ
, 2-ը՝ բլինդա

շահագործ
ահարման, 
՝ սպանության
՝ կանոնադրա
ետեւանքով, 
-ը՝ դիտավորյ
քնասպանութ

ան ծառայությ
անքով եւ 

ետեւանքով: 
տովթար եւ

չեն գտ

2015 թ-ի ն
հացության դե
իմի խախտմ

պատահարի 
ամանքների), 
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146 

վար-
ների 
ային 
երով 
ների 
ից: 
ամբ, 
թ.-ի 
ված 
146 

նաեւ 
երին 
2-ին 
րվել 

վելու 

ցած 
ասի 

146 
կած 
կան 

թյան 
ման, 
կան 
աժի 

ծելու 
1-ը՝ 

ն (5-
ային 

3-ը՝ 
յալ), 

թյան 
թյուն 

1-ը՝ 

ւ 1 
նվել 

նույն 
եպք: 
ման 
(11 
5-ը՝ 

ինքնա
սպան
ծառայ
առողջ
ծառայ
Ներկա
հրադա
ժամա
գործո
գործո
հետեւ
համեմ
Սակա
մահա
12), ի
(2015 թ
2016 
հրադա
5–ի պ
հրադա
դեպքե
ում, որ
իսկ մյո
 

Ար
 

Հ

Համշե
հիշատ
Ղևոնդ
հեղին
առաջն
այդ 
խառն
789-79
Եսայի
բյուզա
հիշատ
Մամի
վերոն
թվակա
Համշե
արտա
վկայա
ընդուն
հանրո
Սակա
հետևո
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իր 

ասպանության
նության (1-
այություն կրե

ջական խնդի
այություն կրելո
այացված տ
ադարի ռեժիմ

անակահատվա
ողությունների
ողությունների
ւանքով զոհեր
մատ: 

այն կտրուկ 
ացությունների
ինքնասպանու
թ-ին՝ 5, 2016 
թ.-ի հունվա

ադարի ռեժիմ
պատերազմակ
ադարի ռեժիմ
երը) մահացու
րոնցից մեկը Տ
ուսը Վայոց ձ

րևմտյա
Համշենակ

փ

ենցիների պա
տակություննե
դին և Հո

նակների կո
նորդությամբ 
գաղթի ճա

նաշփոթ կա: Ղ
90 թվականնե
ի կաթողիկոս
անդական կա
տակումը հաս
իկոնյանը հայ
նշյալ տարեթ
անին: 
ենի պատմութ
ասահմանցի 
ակոչում են 
նված տեսակե
ությունը Հայ 

այն բանավեճի
որդ եղած այդ

6  

ն կամ ինքնաս
-ը՝ դիտավո
ելու կանոնն

իրների հետեւ
ու կանոնների

տվյալներից 
մի խախտմա

ածում, առան
ի եւ 
ից հետո հրադ
րի թվի, 3 ա

աճել է ս
ի թիվը՝ 4 անգ
ւթյան դեպքե
թ-ին՝ 10): 
ար-սեպտեմբե
մի խախտման
կան գործողո
մի խախտմա
ւթյան դեպքեր
Տավուշի մար

ձորի մարզում

ան Հայ
կան ինքնու
փաստաթղ

ատմության 
երը պատկան
ովհան Մա
ողմից հիշա
 կատարված 

անապարհի և
Ղևոնդի համա
երի ընթացքու
սի, արաբ ո
այսր Կոստ

ստատում է ա
յտնում է, թե

թվից 160 տա

թյանն անդրա
գրեթե 

այդ գաղթի
ետ է նաև, որ
առաքելական

ի առարկա է 
դ խմբի էթնիկ

սպանության 
որյալ, 2-ը՝ 
ների խախտ
ւանքով է, 1-
ի խախտման հ

եզրակացնու
ան դեպքերը 2

նց ապրիլյա
պա

դադարի ռեժի
անգամ նվազե

սպանության 
գամ (2015 թ-ի
երի թիվը՝ կր

եր ժամանա
ն հետեւանքով
ությունների 7
ան հետեւանքո

րից 2-ը տեղի
րզի Ճամբարա
: 

աստա
ւթյունը օսմ
ղթերում 

մասին առա
նում են հայ հո

ամիկոնյանին: 
ատակվում 
մի գաղթի մ

և թվականի
աձայն` գաղթ
ւմ: Այդ տարի
ոստիկան Օբ

տանդին 4-րդ
այդ տարեթիվը
ե այդ գաղթը
արի առաջ, 

ադարձած թո
բոլոր պա

ի մասին: Բ
ր այդ գաղթն ի
ն եկեղեցու հե
Հայ առաքելա

կական կազմի

հասցնելու, 3-
մարտակա

տման ), 2-
-ը՝ մարտակա
հետեւանքով:
ւմ ենք, ո
2016 թ.-ի նու
ն մարտակա

ատերազմակա
իմի խախտմա

ել են 2015 թ.

հետեւանքո
ին՝ 3, 2016 թ-ի
րկնակի անգա

կահատվածո
վ 105 (ապիլի 
77 դեպքերը 
ով 28 մահվա

ի են ունեցել Հ
ակ համայնքու

ան 
մանյան 

 
աջին հայտն
ոգևորականնե

Այդ երկ
է Համամ

մասին: Սակա
ի վերաբերյա
թը կատարվել
իներին ապրա
բայդուլլահի 
դի անուններ
ը: Իսկ Հովհա
ը կատարվել 

այսինքն` 62

ուրք, հայ կա
ատմաբաններ

Բոլորի կողմի
իրականացրա
ետևորդ է եղե
ական եկեղեց
ի հարցը: Թուր

-ը՝ 
ան 
-ը՝ 
ան 
 
որ 
ւյն 
ան 
ան 
ան 
-ի 

ով 
ին՝ 
ամ 

ւմ 
1-
եւ 

ան 
Հ-

ւմ, 

նի 
եր 
ու 
մի 

այն 
ալ 
լ է 
ած 

և 
րի 

ան 
է 

26 

ամ 
րը 
ից 

ած 
ել: 
ու 
րք 
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Լույս Ամսագիր 

պատմաբանները համշենցիների նախահայրը եղած 
Ամատունիներին համարում են տվյալ ժամանակաշրջանում 
քրիստոնեություն ընդունած թուրքեր: Համշենի 
պատմության այդ դարաշրջանը փաստագրելը բավականին 
բարդ է և դուրս է սույն հոդվածի թեմայի շրջանակներից: 
 
Համշենցիները օսմանյան դարաշրջանում 
Մինչև Օսմանյան կայսրության կողմից 1461 թ. Տրապիզոնի 
և շրջակա տարածքների գրավումը` Համշենում բնակվող 
մարդիկ Հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ, հայերեն 
խոսող և իրենց հայ համարող անձինք էին: Սպերի բեյերի 
հետ նրանց առնչություններից ելնելով` կարելի է ենթադրել, 
որ նախքան օսմանյան ժամանակաշրջանը ևս այստեղ 
գրանցվել է սահմանափակ իսլամացում: Սակայն 
աղբյուրները ցույց են տալիս, որ այդ իսլամացումը 
զանգվածային բնույթ չի կրել: Օսմանյան փաստաթղթերի 
շնորհիվ հնարավոր է հետևել սույն շրջանի 
ժողովրդագրական պատկերի փոփոխմանը: Օրինակ` 1530 
թ. Բալա և Զիր (Զիլ-Ակունքի խմբ.) ամրոցներում աշխատող 
70 մահմեդականների բացի, մնացած բնակչության 68 
տոկոսը քրիստոնյա էր, իսկ 32 տոկոսը` մուսուլման: 
1681 թ. Համշենում հայերի տների թիվը 870 էր, իսկ 
մուսուլմաններինը` 209: Հայ բնակչության 
հարաբերակցությունը 80 տոկոս էր: 
1842 թ. Համշենում հայ տղամարդկանց թիվը 99 հոգի են 
կազմել: 
Իսկ 1914 թ. Աթինայում (Փազարն ու Համշենը` ներառյալ) 
ընդամենը 28 հայ տղամարդ էր ապրում: 
Բնակչության մասին տվյալները ցույց են տալիս, որ Համշենի 
բնակիչները 18-րդ և 19-րդ դարերում զանգվածաբար 
իսլամացվել են: Լա’վ, իսկ ինչպե՞ս է կատարվել այդ 
իսլամացումը: Կարելի է ասել, որ քրիստոնյա 
համշենահայերը մի մասը գաղթել է դեպի արևմուտք, իսկ 
մյուս մասը` կրոնափովելով մահմեդականացվել: Հարկ է 
նշել, որ եղել են նաև մուսուլման լինելուց հետո տվյալ 
շրջանից արտագաղթած համշենցիներ: Սխալ չի լինի նաև 
արձանագրել, որ Համշենում մնացած բնակչության մեծ 
մասը կրոնափոխ համշենցիներ են: Քանզի չկա որևէ 
արձանագրություն, որը ցույց կտա, թե Համշենի 
բնակչությունն արմատապես փոխվել է: Բացի այդ, չնայած 
որ իրենց ծագումը Համշենին վերագրող Խոփայի և 
Բորչկայի համշենցիները խոսում են հայոց լեզվի` Համշենի 
բարբառով, սակայն ներկայում նրանց ապրած շրջաններում 
չկան քրիստոնյա անցյալը հիշեցնող եկեղեցիներ կամ 
սրբատեղիներ: Բայց և այնպես, տվյալ շրջաններում 
կիրառվում են հարյուրավոր բառեր, արտահայտություններ 
և տեղանուններ, որոնք թե քրիստոնեության հետքերն են և 
թե համշենահայերենի ազդեցությունը: Այդ հանգամանքն էլ 
ենթադրել է տալիս, որ տվյալ խումբն իսլամաց(վ)ել է 
նախքան վերոհիշյալ բնակավայր գաղթելը: Հայերենի 
վերաբերյալ ուսումնասիրություններ կատարած 
լեզվաբանները բացահայտում են, որ Համշենի բարբառը 
հայոց լեզվի տասնյակ բարբառներից մեկն է: 
Բժշկյանից տեղեկանում ենք, որ մուսուլման համշենցիների 
նման` Տրապիզոն գաղթած քրիստոնյա համշենցիները 
նույնպես խոսել են այդ բարբառով: 1817-1819 թթ. տվյալ 
բնակավայրում շրջած Մինաս Բժշկյանը հայտնում է. 
«(Տրապիզոնի) գյուղերում ևս Հաչդուր կոչվող մանր 
մզկիթներ կան: Քանի որ գյուղական բնակչությունը 

Համշենից է, իսկ քաղաքայինը` Անիից, մեծ տարբերություն է 
առկա նրանց բարբառների միջև»: 
Բժշկյանից բացի` Կոխը, Մառը, Ֆերուհան բեյը ևս նշում են, 
որ մուսուլման համշենցիները խոսում են հայերենի մի 
բարբառով: 
Քանի որ օսմանյան գրանցումներում միլլեթների 
համակարգը հիմնված է կրոնի վրա, չի նշվում 
մուսուլմանների ծագման մասին: Հետևաբար, բնակչության 
մեջ մահմեդականների թվի աճը որպես թուրքերի թվի աճ 
համարելը չափազանց սխալ կլինի: Տվյալ շրջանների 
բնակչության մեծ մասի լազ, վրացի, հույն կամ հայ 
բնակչության մահմեդականացված թոռները լինելու փաստը 
հաստատվում է այսօր անգամ այդ ժողովուրդների մի 
որոշակի հատվածի կողմից լեզվի պահպանման շնորհիվ: 
Համշենահայերի առումով բարեբախտաբար առկա է 
վերոնշյալ հանգամանքը բացահայտող մի քանի 
փաստաթուղթ: 
 
Օսմանյան փաստաթղթերը 
Օսմանյան կայսրության վերջին ժամանակաշրջանին 
պատկանող ներքոհիշյալ փաստաթղթերն ապացուցում են 
վերոնշյալը: Երկու փաստաթղթերը կապված են իրար հետ: 
Առաջին փաստաթուղթը Գլխավոր շտաբի նախագահության 
չորրորդ մասնաճյուղի կողմից Ներքին գործերի 
նախարարությանն ուղղված մի գրություն է: 1913 թ. հունիսի 
1-ով թվագրված սույն գրության մեջ նշված է. 
«Տրապիզոնի վիլայեթին ենթակա Խոփա գավառում գտնվող 
Խոփայի սահմանային գումարտակի շրջանի Զուրփիջի 
/Յոլդերե/, Արվալա /Էշմեքայա, Չիմենլի/, Չավուշլու, Հայկի, 
Զարգինա /Գյունեշլի/, Գարջի /Հենդեք/ գյուղերի 
բնակչությունը հայտնի է Համշեն անունով և բաղկացած է 
հայ կրոնափոխ մուսուլմաններից. մնացած բնակչությունը 
կազմված է մահմեդական լազերից: Քանի որ համշենցիները 
միամիտ և անգրագետ են, որևէ միսիոներ կարող է հաջող 
կերպով գործունեություն ծավալել այնտեղ: Այդ պատճառով 
մեր տեղական իշխանությունների կողմից բնակչության 
նախազգուշացման և ուղեցույց լինելու անհրաժեշտությունը 
վերին աստիճանի կարևոր է: Այդ կարևորությունը շեշտվել է 
Ռուսաստանի հետ սահմանային կոմիսարության Խոպայի 
գումարտակին պատկանող զեկույցի մի պարբերության մեջ: 
Եվ մենք սույն հարցն ուշագրավ համարելով` ցանկանում 
ենք, որ անհրաժեշտն արվի այդ ուղղությամբ»: 
Այս փաստաթղթի հետ կապված` Ներքին գործերի 
նախարարությունը 1913 թ. հունիսի 3-ին 388 համարի ներքո 
մի գրություն է ուղարկում Տրապիզոնի 
նահանգապետարան. 
 
«Ծագումով հայ, սակայն կրոնափոխ եղած և Համշեն 
անվամբ հայտնի Խոպայի սահմանային գումարտակի 
կողմերում գտնվող Զուրփիջի (Յոլդերե), Արվալա 
(Էշմեքայա, Չիմենլի), Հայկի, Զարգինա (Գյունեշլի), Գարճի 
(Հենդեք) գյուղերը միամտության և անգրագիտության 
պատճառով կարող են տրվել միսիոներների 
խաբեություններին: Տեղական իշխանությունները պետք է 
լուսաբանեն համշենցիներին և նրանց ճիշտ ուղին ցույց 
տան: Այդ անհրաժեշտության մասին մեզ է հայտնել մեր 
Պաշտպանության նախարարությունը` Ռուսաստանի հետ 
սահմանին գտնվող մեր կոմիսարության գրության վրա 
հիմնվելով և ուշագրավ համարելով իրավիճակը 
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իները, մի ա
ամրապնդում 
ջև առկա կապ
ենցիների դեպ
ենցիների հա
ուն է արտահա
նունն սկսել է ա
նացումից հետ

այդ ժամ
րոշել քրիստո
ունեցող հա
իճակ է: Սակա
անակ ցանկա
ույթով տարբ
թուրքերից, լա
 Ինչպես երևո

տվել, որ իրե
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Լույս 

այդ ուղղությա

արակվել են ն
և Ուղուր Բիր
ունը» գրքում, 
ան կողմից: Ս
մների տեղիք
արար չափով

ս տիրապետո
տած փաստ

ու միտումը: 
հիմնվում էին 
գետ տեսչի գո
է, քանի որ 
ր, խելքին մոտ

զանց կար
սահմանա

էր վստահվել
ադրենք` տես
է ասելը, թե «
ններ է հաղոր
արմնին, Ներ

Տրապիզ

արկա, մի կ
տահայտված 
արող են խն

 ապա դրանց
նա համշենակ
 համշենցին

այտնի են Համ
ւթագրումը 

այտ եկել Համ
անվանում: 

համար Համ
անց համաձա

մ արդվինցի լի
շենցի: Այսին
ցի լինելը: Լեզ
առանձնահատ

է քրիստոնյա
պը:  
պքում պատկ
ամար Համշ
այտում: Սխա
այդ իմաստը կ
տո: Մուսուլմ

մանակաշրջան
ոնեության հ

այությամբ: 
այն մահմեդակ
ցել են շեշտել

բերվում են մ
ազերից, քրդե
ում է, նրանց 

ենց բնակավա

 

6  Հոկտեմբեր,

Ամսագի

ամբ 

նաև 
րյոլի 
որը 

Սույն 
ք են 
վ չեն 
ող է 
տերը 

այն 
ործն 

այն 
տ չէ 

րևոր 
ային 
լ մի 

սուչն 
«այդ 
րդել 
րքին 
զոնի 

կողմ 
այն 

նդիր 
ցում 
կան 
ները 
մշեն 
մեզ 

մշեն 

մշեն 
այն` 
ինել, 
նքն` 

զուն, 
տուկ 
ա և 

կերն 
շենը 

ալ չի 
կրել 
ման 
նում 
հետ 
Դա 

կան 
լ, որ 

մյուս 
րից, 
այդ 

այրի 

անվա
արտա
Հոդվա
ամսա
Akunq
Թուր

Թուրք
շրջան
ճարտ
կողմի
վերակ
Ինչպե
Սեբաս
հայտն
գործա
ունեցե
Հոկտե
գլխավ
գերեզ
Նշենք
ապրել
 
Համշ

մայ

Ներկա
Խոփա
Հուրիյ
առաջի
պատր
կոնֆե
բոլոր խ
Հետա
բնութա
Խոփա
քաղա
հայոց 
գիրքը 
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իր 

անումն սկսե
ահայտելու նպ
ածը հրատարա

ագրի չորրո
q.net–ի։ 
րք գործար

քիայի Սիվա
նում նախ

տարապետներ
ից հայտնա
կանգնվել ու խ
ես տեղեկացն
ստիայի Զառ
նաբերվելուց 
արար Ֆեթհի
ել վերականգն
եմբերի 29
վորությամբ տ
զմանի բացմա
ք, որ Զառայո
ել։ 

շենահայ ո
յրենի լեզվի

այում Թուրք
այում ծնվա
յե  Շահինը 
իկայում, առ
րաստված 
երանս կազմա
խնդիրները: Ա

ազոտող, գրող
թագրում է որ
այում: Շահին

աքականությու
 պատմությո

ը հրատարակ

8  

են օգտագոր
պատակով: 

ակվել է Ստա
որդ համար

րարը վերա
գերեզմ

աս (Սեբաստ
խորդ տար
րի ու ճարտ
աբերված հ
խնամվել է։ 
նում է Ստամ
ռայի շրջանո

հետո գոր
ի Արասի հով
նման ու խնամ

9–ին, տեր 
տեղի է ունե

ան արարողութ
ում մինչ 1915

ուսումնասի
վի կարեւոր

քիայի տարա
ած համշենա

բոլոր համ
ռանց ժամա
եւ համա

ակերպել եւ բա
Այս մասին գրե

ղ եւ ակտիվիս
րպես «համշեն
նի հեղինակա
ւնը վերացնու
ունը եւ Համ
կվել է «Յոր

րծել իրենց 

ամբուլում տպ
րում: Թա

ականգնել է
մանը 

տիա) նահա
րի «Հայճա
տարագետներ
հայկական 

մբուլի հայկակ
ում հայկակա
րծարար Զա
վանավորությ
մքի աշխատա

Զոհրապ 
ենալու Զառա
թյունը։ 
5–ը հոծ հայ բ

իրողն անդ
րության խն

 
ածքում գտն

ահայ  գրող, 
մշենցիներին 
անակ կորցնե
ապարփակ 

ացահայտ կեր
ել է Akunq.net
տ Հուրիյե Շա
նցի հայ», ծն
ած «Ինչպե՞ս
ւմ լեզուները. 
մշենի հայերը
րդամ» հրատ

ինքնություն

պագրվող «Գոր
րգմանություն

է հայկակա

 
անգի Զառա
ար»–ի (Հա
րի միությու

գերեզմանոց

կան «Ակոս»–
ան գերեզման

առայի բնակի
յամբ տեղի ե
անքներ։ 

Ջիվանյան
այի հայկակա

բնակչություն

րադարձել 
նդիրներին

նվող Արդվին
հետազոտո

կոչ է անո
ելու, մի լա
համշենցիներ

րպով քննարկ
t–ը։ 
ահինը, ով իրե
նվել է Արդվին
ս է ուծացմա
 ի մասնավոր
ը» վերնագրո
տարակչությա

նն 

ր» 
նը 

ն 

այի 
այ 
ւն) 
ցը 

–ը, 
նը 
իչ, 
են 

նի 
ան 

է 

է 
 

նի 
ող 
ւմ 

ավ 
րի 
կել 

են 
նի 

ան 
րի 
ով 
ան 



 

 

կողմ
ընթ
եկա
մայր
Հուր
աշխ
հայկ
քաղ
«Նե
իրա
չեն 
Համ
Բոր
ճնշմ
սփռ
 
Աշխ
Շահ
Ռու
թթ. 
իսլա
ունե
մի մ
է բն
իսլա
Ստա
Միո
վերա
վրա
աշխ
Շահ
«Հա
Համ
ստե
ժողո
է, 
ուշա
քաղ
լեզվ
«Թո
Գրք
մաս
հաս
նվիր
ինչպ
զար
է ք
ուծա
օսմա
քաղ
դեռե
ուսո
ինչպ
Ոչ թ
Անդ
Շահ
հան
այլ` 
ծագ

մից: Հուրիյե 
թացքում Հա
ածների, ինչպե

րենի լեզվի մա
րիյե Շահինը

խարհագրակա
կական «Հ

ղաքականությ
երկայիս Ռիզ
ականում Համշ

ապրել միայ
մշենցիները բ
րչկա գավառն
ման քաղաքա
ռվել են Թուրք

խարհասփյու
հինը նշում է
ւսաստանում, 

Արեւելյան Ս
ամացման քա
եցած կոտորա
մասն էլ հաստ
նակվում: Վր

ամացած համ
ալինի օրոք 
ության փլուզ
ադառնալ իրե

ացիները թույլ
խարհասփյուռ
հինը հրապար

ամշենցու գոր
մշենի կյանքի
եղծված գ
ովրդական խ
որ գիրքը 

ադրություն հ
ղաքականությ
վի վրա: 
ուրքերը եւս ո
քում Շահինն
սնավորի՝ սկս
սնում է համշե
րված է մարդ
պե՞ս են 
րգացմանը զու
քրիստոնեութ
ացման գոր
անցիներն ին

ղաքականությ
եւս շարունա
ումնասիրում,
պես են ալեւին
թե կրոն, այլ` 
դրադառնալով
հինը նշում 
նրություններ, 

լեզվական գո
գման հետ: «Մ

Շահինի հե
ամշենի եւ 
ես նաեւ գրքի 
ասին: 
ը նախ խոսք
ան սահմաննե
Համշենն» 
յան հետեւան

զեն, Հեմշինը,
շենի շրջաննե
ն այս աշխա

բնակվում էին
ներում: Դար
ականության 
քիայի չորս կող

ւռ համշենցին
է, որ Թուրքի

համշենցինե
Սեւ ծովի ժո
աղաքականու
ածներից խուս

տատվել է Հայա
րաստանի Բա
շենցիների 5 

աքսորվեց 
զումից հետո
ենց բնակավա
լ չեն տվել: 

ռ համշենցիներ
րակում է նա

ր» ամսագիրը
ին, մշակույթի
գրական ա

խաղիկներ՝ թյո
լույս է ընծ

հրավիրել այն
յունն ինչպիս

ուծացման են
ն անցում 
սելով ձուլմա
ենահայերի ու
դու ձեւավորմ

ստեղծվել: 
ւգահեռ առաջ

թյամբ եւ ի
րծընթացը: Հ
նչպես են թու
յուն վարել, ք
ակվում է: Ո
 չի նկատում

ներին ձուլում 
լեզու 

վ նաեւ «իսլա
է. «Աշխ

որոնք միավ
ործոնի շուրջ: 
Մուսուլման հ

È

ետ զրուցեցին
համշենահա

գլխավոր թեմ

քն սկսում է
երը գծելով, 
է, եւ ո
նքով վերածվ
, Չամլըհեմշի

երն են: Սակայ
արհագրական 
ն նաեւ Արդ

րեր շարունա
հետեւանքով

ղմերով մեկ»: 

ներ 
իայից դուրս՝ 
երը հայտնվել
ղովուրդների 

ւթյան շրջամ
սափելու պատ
աստանում: Ե
աթում քաղա
գյուղեր, որոն
Ղազախստա

ո նրանք թեե
այրեր, սակայ
Հետեւաբար 
րի մասին»: 

աեւ համշեներ
ը, որտեղ ա

ին, կրոնին, լե
արժեքներին՝ 
ուրքյուներ: Շա
ծայել, որպես

ն թեմայի վրա
սի ազդեցությ

ն ենթարկվու
է կատարու

ան քաղաքակ
ւծացմանը. «Գ
ման գործընթա

Մարդկանց 
ջացել է նրան
իսլամով սկս
Հատկապես 
ւրքերի նկատ
քանի որ թուր
Որեւէ մեկն 
մ: Անդրադար

սուննիներին

ամացված հա
խարհում կա
վորված են ո
Կրոնը չպետք

հայ չի կարող
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նք պատմութ
այության գլխ
մա հանդիսաց

է այն տարա
որի անվանո

որն ուծացմ
վել է «Հեմշի
ինը եւ Փազա

այն համշենցին
սահմաններ

դվինի Խոփա
ակ ուծացման

վ համշենցին

մասնավորապ
լ են 1700-ակ
օսմանյան բ

ակներում տ
տճառով. «Նրա
վ դեռեւս այնտ

աքում եւս կա
նց բնակչությո

ան: Խորհրդա
եւ ցանկացել
յն այս անգա
խոսքը գնու

են եւ թուրքե
անդրադառնու
եզվին, անցյա

հեքիաթ
ահինը հայտն
սզի կարողա

ա, թե ուծացմ
թյուն է ունեն

ւմ» 
ւմ ընդհանու
կանությունից,
Գրքի նախաբա
ացին: Լեզուն

աշխատա
ց կրոնը: Ինչպ
սվել մարդկա

գրել եմ, 
տմամբ ուծացմ
րքերի ուծացո

այս հարցը
րձել եմ նաեւ,
»: 

այերի» թեմա
ան նաեւ 

ոչ թե կրոնակ
ք է խառնել էթ
ղ լինել» պնդո

 

6  Հոկտեմբեր,

Ամսագի

թյան 
խին 
ցած 

ածքի 
ումը 
ման 

ինի»՝ 
արն 

ները 
րում: 
ա եւ 
ն եւ 
ները 

պես 
կան 

բռնի 
տեղի 

անց 
տեղ 
ային 
ունը 
ային 
լ են 

ամ էլ 
ւմ է 

երեն 
ւմ է 

ալում 
ներ, 
նում 
անա 
ման 
նում 

ւրից 
, եւ 
անը 

ներն 
անքի 
պե՞ս 
անց 

թե 
ման 
ումը 

ը չի 
, թե 

ային՝ 
այլ 

կան, 
թնիկ 
ումը 

ճիշտ ե
ոչ շա
հայեր 
կրոնը
Հուրիյ
առան
համա
բացահ
 

Թո

Թուրք
գտնվո
իմամ 
Թուրք
Սարըք
պատմ
լքվել է
սկսել խ
Իմամը
Սարըք
հայկա
խնամ
ենք պ
աղոթք
կինս ե
Մեհմե
մնում 
հայտն
տեղեկ
նախա
կառու
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եւ գիտական 
ահավետ դրու
ր եւ համշենցի
ը, այլ` լեզուն»:
յե Շահինը շե

նց ժամանակ 
ապարփակ հա

հայտ կերպով

ուրք իմամը
հա

քիայի Յոզգ
ող հայկական
Մեթին Հալըջ

քական Dunya
քայայի շրջա
մական հայկա
է, որից հետո
խնամել։ 
ը նշել է, որ ե
քայայում, շա

ական եկեղեցի
մել ու մաքրել
պահում, որ հա

քն անել։ Եկե
եւ երեխաներս
եդ Հալըջըի խ

եկեղեցու վ
նում։ «Եկեղեց
կություններ 

արարության 
ւցվել է 120 թվ

9  

մոտեցում չէ
ւթյունը հաղթ
իներ, առաջնա
: 

եշտեց, որ շատ
կորցնելու, 

ամշենցիների կ
վ քննարկել այ

ը խնամում
այկական ե

գաթ նահանի
ն եկեղեցին 

ջըն։ 
abulteni կայք
անի Թերզիլ

ական եկեղեցի
ո տեղի մզկիթ

երբ հոգեւոր 
ատ է զարմա
ին։ Նա ասել
լ եկեղեցին։ «
այերը ամեն պ
եղեցին խնամե
ս»,–ասել է իմա
խոսքով եկեղե
վիճակից եւ ի
ցու կառուցմա
չկան, սակայ
մասնագետն

վականներին»

է: Մենք պարտ
թահարել: Պե
ային պլան մղ

տ կարեւոր է՝ «
մի լավ պատ

կոնֆերանս կա
յս բոլոր խնդի

մ ու մաքրու
եկեղեցին 

ի Սարըքայա
խնամում է 

քի փոխանցմա
լի թաղամա
ին հայերի հեռ
թի իմամ Մե

ծառայությա
ացել, էրբ տ
լ է, թե ինքը 
«Եկեղեցին ա

պահ կարող ե
ելու հարցում 
ամը։ 
եցի այցելող 
իրեն շնորհա
ան տարեթվի
յն Տուրիզմի 
ները նշում 

»,–շեշտել է Մե

տավոր ենք ա
ետք է, որպե
ղենք ոչ թե մե

«առաջիկայու
տրաստված 
ազմակերպել 
իրները»: 

ւմ է լքված 

 
այի շրջանո
տեղի մզկիթ

ամբ՝ Յոզգաթ
ասում գտնվո
ռանալուց հետ

եթին Հալըջըն

ան է նշանակվ
տեսել է լքվա

սիրով սկսել 
այնպես մաքո
են գալ ու իրեն

ինձ օգնում ե

հայերը գոհ ե
ակալություն ե
ի հետ կապվա

եւ մշակույթ
են, որ ա

եհմեդ Հալըջըն

 

այս 
ես 
եր 

ւմ, 
եւ 
եւ 

ւմ 
թի 

թի 
ող 
տո 

է 

վել 
ած 

է 
ւր 
նց 
են 

են 
են 

ած 
թի 

այն 
ն։ 



 

 

Վան
թաղ
ժայռ
քրդա
Ինչպ
արտ
կառ
որոն
օգտ
եկեղ
իրա
ուղղ
 

Սփ
 

ԵՐԵ
խորհ
հանգ
առա
պատ
Կրօն
Գերմ
Հայա

Վանի 20
ավիրվո

ն նահանգի
ղամասի ճանա
ռափոր եկեղ
ական անվամ
պես տեղելաց
տաքին պատե
ռույցի բազմ
նողների կողմ

տագործում: Ա
ղեցին թողնվ

ավասուները ո
ղությամբ: 

փյուռք
Պոլսոյ Պատ

Թ

ԵՒԱՆ, «Արեւել
հուրդին որոշո
գստեան կոչու

աջադրուած է 
տրիարքի ընդ
նական ժողով
մանահայոց թ
աստանի Գուգա

00-ամյա ժա
ում է գանձ

ի Բահչեսա
ապարհի վրա
ղեցին, որը հ
մբ, ավիրվում է
ցնում է Aku
երին անպարկ
աթիվ հատվ
մից, իսկ հով
Աղբյուրի փո
վել է ճակա
ոչ մի բան չե

ք 
տրիարքակա

Թեկնածու Առ

լք».- Պոլսոյ Հա
ումով, պատրիա
ւելէն ետք, պա

չորս թեկնա
դհանուր փոխա
վի ատենապե

թեմի առաջնոր
արաց թեմի առա

È

այռափոր ե
ձագողերի կ

արայ գավա
ա գտնվող 200-

հայտնի է նա
է գանձագողե

unq.net-ը, եկե
կեշտ գրությու
վածներ վնա
վիվներն այն 
ոխանցմամբ, 
ատագրի քմա

են ձեռնարկո

ան Աթոռին Հա
ռաջադրուած 

այոց պատրիա
արք Մեսրոպ ա
ատրիարքական
ածուներու ան
անորդ Արամ
ետ Սահակ 
րդ Գարեգին ա
աջնորդ Սեպու

ÈàôÚê # 216

Լույս 

կեղեցին 
կողմից 

առի Ալթընդ
-ամյա հայկակ
աև Դերա Գ

երի կողմից: 
եղեցու ներքի
ւններ են արվ

ասվել են գա
որպես ախոռ
սույն հիասք

ահաճույքին, 
ում այն փրկ

ամար Չորս 
Է 

 
արքարանի Հոգ
արք. Մութաֆե
ն աթոռին հա
նուն: Անոնք 

մ արք. Աթէշե
եպս. Մաշալե

արք. Պեքճեան
ւհ արք. Չուլճեա
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դերե 
կան 
Գելի 

ն և 
ված, 
անձ 

ռ են 
քանչ 

իսկ 
կելու 

գեւոր 
եանի 

ամար 
են՝ 

եան, 
եան, 
ն եւ 
ան: 

Անջե

Հայոց
Մարգ
հայկա
հատո
Նա հա
մասին
եղել: 
Փոքրի
քրիստ
իրեն 
հարկա
 

Հայեր
մասին
Թուրք
Փայլա
խարհր
Կարո 
ողջույ
Փայլա
ոչ միա
հաղոր
նպատ
Էրդող
տեղիք
ազգայ
խնդիր
Արեւմ
գաղա
բաժա
աշխա
Արեւմ
աշխա
լինել ե
Սակա
Վաշին
կարող
պատր
հետ: Դ
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110-ամյա Ա
ելեսում կա
պատմել է

ց ցեղասպանո
գարյանը Լոս
ական ասոցի
ուկ հյուրն է եղ
ավաքվածներ
ն հիշողությու

իկ Ալեքսանին
տոնյա լինելու 

անհավատ էի
ադրված է եղե

Հայերի վ
Թուրք

րի վերքերի բ
ն, «Ամերիկայի
քիայի խորհ

անը՝ հավելելո
հրդարանում ի

Փայլանին Ա
յններով եւ հ

անը պատմում
այն Թուրքիայ
րդելու այլեւ՝ 

տակով. «Իշխ
ղանը կոռուպ
ք տվեց, որ

այնականությա
րները: 
մուտքն իր 

ափարով, որ
անարար սահ
արհ եւ մահ
մուտքում հ
արհում նույնպ

եւ Թուրքիան
այն, մեր օ
նգտոնում ոչ 
ղ է ժողովր
րաստ են հա
Դա սարսափե

0  

Ալեքսան Մ
այացած մի
է Ցեղասպա

ությունը վերա
ս Անջելեսում
իացիայի կա
ղել: Այս մասին
րին պատմել 
ւնները: 1915 թ

ն ազատել են
պատճառով:

էին կոչում: Կ
ել իսլամ ընդու

վերքերի բո
քիայում է. Կ
բուժման բան
ի Ձայն»-ի 

հրդարանի հ
ով, որ հայե
իր գործողությ

ԱՄՆ-ի հայ հա
հոտնկայս ծա
մ է, որ Միացյ
յի իրավիճակի
Արեւմուտքի 

խանության 
պցիայի խորա
րից հետո 

ան ալիքը եւ

կողմից այժ
ր Արեւմուտ
հման կա, ա
հմեդական ա
հավատում 
պես կարող 
ն նման երկիր
օրերում, ին

ոք այլեւս չ
րդավար երկ

ամագործակցե
ելի է»: 

Մարգարյա
իջոցառման
անության 

ապրած 110-ա
 Իրավաբան

ազմակերպած 
ն հաղորդում 
է Հայոց ցեղ

թվականին նա

ն դեղատանն 
: Մարգարյան

Կյանքը փրկել
ւնել: 

ուժման բան
Կարո Փայլ
նալին Թուրք

հետ զրույ
հայ պատգա
երն ուշադիր 
յուններին: 

ամայնքը դիմա
ափահարությո

յալ Նահանգն
ի վերաբերյալ
տեսակետին 
ղեկը ստանձ
ացման եւ ա

նա որոշեց
ւ դրա տակ 

ժմ առաջնոր
տքի եւ Ար
անվանենք ա
աշխարհ: 10 

էին, որ 
են ժողովրդա
ր դառնալու 
նչպես ես 
չի կարծում, 
կիր դառնա

ել բռնապետ 

անը Լոս 
ն ժամանակ
մասին 

 
ամյա Ալեքսա

ն ուսանողներ
միջոցառմա

է FOX 11-ը: 
ղասպանությա
ա 9 տարեկան

աշխատանքի
նը հիշում է, ո
լու համար ն

նալին 
լան 

քիայում է: Ա
յցում նշել 

ամավոր Կար
հետեւում ե

ավորում է ջեր
ուններով: Ինք
ներ էր ժաման
լ իր տեսակետ

ծանոթանալ
ձնելուց հետ

այլ խնդիրներ
ց բարձրացն

ծածկել բոլո

րդվում է ա
րեւելքի միջ

այն քրիստոնյ
տարի առա
մահմեդակա

ավար երկրնե
թեկնածուն է
տեսնում ե
որ Թուրքիա

ալ: Փոխարեն
ղեկավարներ

կ 

ան 
րի 

ան 

ան 
ն է 

ից՝ 
որ 

նա 

Այս 
է 

րո 
են 

րմ 
քը 
նել 
տը 
ու 

տո, 
րի 
նել 
որ 

այն 
եւ 
յա 
աջ 
ան 
եր 
էր: 
եմ 
ան 
նը 
րի 



 

 

Ստե
թուր
հեռա
հին 
հար
ընդա
սպա
ներկ
պայ
հնա
բար
Ելքը
աջա
«Մե
մար
դուք
Այսպ
աջա
նպա
աշխ
անդ
անճ
համ
աշխ
Թու
Կար
Սփյ
«Հիշ
ժողո
պատ
ցեղա
վերք
Թու
 

Հալե
վիրա
Չալ
Չալ
թաղ
Հիշե
են 

եղծված պայմ
րքական 
անկարները 
Թուրքիայի գ

րաբերություն
ամենը ցանկ

առնալիք կամ 
կայացնում ո
յմաններում, ո

արավոր չէ 
րելավում»: 
ը, Կարո 
ակցությունն 
ենք միամիտ 
րդկանց ձեռքե
ք չունեք ձայն
պիսով, մենք

ակցության 
ատակներին 
խարհի ե
դամակցությա
ճանաչելի հե
մաշխարհային
խարհում լինի 
ւրքիայի դեմոկ
րո Փայլանը ն
յուռքի հայերի
շենք, որ Թո
ովրդավար եր
տասխանատվ
ասպանությու
քը դեռեւս 
ւրքիայում է»: 

Հա

եպում մահա
ավորված հ
լաքյանը: Ի
լաքյանը վիրա
ղամասում: 
եցնենք, որ եր
1986 թվակա

մաններում պ
հարաբերու

նույնպես մշո
գաղափարախ
ներ հաստատ
անում են Հա
չարիք: Թուր

որպես չարիք
որի պատանդ

հայ-թուրքա

Փայլանի 
է Թուրքիայ
եւ ռոմանտ

երում են զեն
ն բարձրացնելո
ք Արեւմուտ
կարիքն ո
չհասնենք, 

երկիր: Թ
ան երբեմնի 
եռացել է ա
ն հանրությու
ժողովրդավա

կրատներին»:
նաեւ հատուկ
ին. 
ուրքիան նաե
րկիր դարձնել
վությունն 
ւն ենք վերա
չի կազդուրվ

ալեպում հա

ացել է հրթ
հայը՝ 1959 
Ինչպես հայ
ավորվել էր Հ

րեկ հրթիռակո
անի ծնված Գ

È

պատգամավոր
ւթյունների 
ուշոտ են. «Պ
խոսները չեն ց
տել Հայաստա
այաստանը դ
րքիան նաեւ հ
: Այսպիսով, 
դն է դարձել 
ական հարա

կարծիքով,
ի դեմոկրատ

տիկ դեմոկրա
նքերը եւ դրա
ու իրական հն

տքի, ամբողջ
ունենք: Եթ

ապա կդա
Թուրքիան 

թեկնածու 
այդ գաղափա
ւն ուզում է, ո
ար երկիր, այն
: 
կ դիմեց նաեւ

եւ մեր հողն 
լը մասամբ նա

է: Ան
ապրել եւ հար
վել: Այն բո

այ է մահաց

թիռակոծությա
թվականի 

յտնում է 
Հալեպի հայաբ

ոծության հետ
Գասպար Շատ
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րի խոսքով հ
բարելավմ

Պահպանողակ
ցանկանում որ
անի հետ: Նրա
դիտարկել որպ
հայոց սփյուռք

հին Թուրքի
նաեւ Էրդողա
աբերությունն

, Արեւմուտ
տական ուժեր
ատներ ենք: 
անք կրակում 
նարավորությ
ջ մարդկութ

թե մենք 
առնանք երր

Եվրամիութ
էր, իսկ ա

արից: Եւ 
որ մահմեդակ

ն պետք է աջա

ւ Հայաստանի

է եւ Թուրքի
աեւ բոլոր հայ
շուշտ, մ
րյուր տարի 

ուժելու բանա

ցել 

ան հետեւան
ծնված Հա
«Գանձասա

բնակ Նոր Գյ

տեւանքով զոհ
տոյանը եւ 1
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հայ-
ման 
կան 
րեւէ 
անք 
պես 
քն է 
իայի 
անը, 
ների 

տքի 
րին. 
Երբ 
են, 

ուն: 
թյան 

մեր 
րորդ 
թյան 
այժմ 
եթե 
կան 

ակցի 

ի եւ 

իան 
յերի 

մենք 
մեր 

ալին 

 
նքով 
ակոբ 

րը», 
Գյուղ 

հվել 
1987 

թվակա
Վարո
Հիշեցն
ահաբե
թաղա
 

Հ

 ՀՀ ն
ստորա
եղբայր
օգնութ
40 տ
տրամ
Դամա
բնակի
Սիրիա
տեղեկ
ինչպե
կազմա
ներկա
ու ծ
մարդա
ընտա

Աբ
խնդ

Աբխա
Այս մա
ժամա
Համայ
Աբխա

,  2016 Ã.  էջ 2

իր 

անի ծնված 
ուժան Տոնապ
նենք նաեւ, ո
եկիչները կրա

ամասերը: 

Հալեպահա
հումանիտ

նախագահ 
ագրված հ
րական ժող
թյունը Հալեպ

տ կշռող մա
մադրվել է Լ
ասկոսի բնակչ
իչներին՝թե հա
այում հրա
կացնում է, ո

ես նա
ակերպություն

այությամբ բնա
ծխախոտ։ 
ասիրական օգ

անիքներ։ Օգնո

բխազիայի 
դիրներ չու

ազիայի հայերը
ասին ասվել 

անակ։ 
այնքի ներկայ
ազիայում ապ

1  

Մովսես Մո
պետյանը: 

որ սեպտեմբ
ակի տակ են 

այերի 2728 ը
տար օգնու

Հայաստ

Սերժ Սարգ
հրամանագրի 
ղովրդին ուղ

պ է հասել։ 
արդասիրակա
Լաթաքիայի, 

կչությանը, իս
այ, թե արաբ։ 
ատարակվող 
որ Հալեպում 

աեւ տե
նների 
ակիչներին բա
Առաջին ե

գնություն է ս
ության բաժա

 
 հայերը քա

ւնեն. համա
ը քաղաքակա
է Երեւան-Սո

յացուցիչ Խա
պրում է մոտ

ովսիսյանը: Վ

երի 30-ից ի 
պահում Հալե

ընտանիք ա
ւթյունն է ստ

տանից  

գսյանի հոկտ
համաձա

ղարկված մա

ան օգնությա
Քեսաբի, Թ

կ գերակշիռ 

Գանձաս
ՀՀ Գլխավոր

եղի հ
ներկ

աժանել են հա
երեք օրերի
ստացել հալեպ
նումը շարուն

աղաքական
այնքի ներկ
ան բնույթի խն
ուխում հեռու

աչիկ Մինոսյ
տ 42 հազար

Վիրավորվել է

վեր մինչ օր
եպի հայկակա

առաջին 
տացել 

 
տեմբերի 7-ի

այն Սիրիա
արդասիրակա

ան մի մաս
Թարթուսի 
մասը՝ Հալեպ

սար թերթ
ր հյուպատոս
հասարակակա
կայացուցիչներ
ագուստ, սնուն
ի ընթացքո
պահայերի 272
նակվում է։ 

 

ն բնույթի 
այացուցիչ

նդիրներ չունե
ւստակամուրջ

սյանի խոսքո
ր հայ։ «Բոլո

էր 

րս 
ան 

ին 
այի 
ան 

սը 
ու 

պի 

թը 
սի, 
ան 
րի 
նդ 
ւմ 
28 

չ 
են։ 
ջի 

ով՝ 
որ 



 

 

երկր
նրա
քաղ
այստ
Իսկ
համ

Աբխ
հերո
բավ
հաս
ծովա
Պատ
հայե
կառ
հույ
հան
խնդ
Նրա
օրեն
Խոր
պատ
մար
համ
կմեծ
Նշե
արդ
կընտ
 

B

Բրի
ներկ
հազ
մաս
Հայե
հիմն
մաս
Ավե
այստ
ապր
կոլա
հեղա
քաղ
Խոր
տեղ
Իրա

րների նման 
անք, ովքեր ա
ղաքական խն
տեղ հայերի 

կ կենցաղային
մայնքի ներկա

խազիայի խո
ոս Վաղա

վականաչափ 
սարակական 
ափնյա քաղա
տգամավոր 
երը բնիկ բն

ռուցում։ Ընդ 
ս ունեն, 

նրապետությո
դիրները։ 
ա խոսքով՝ 
նսդրական, ա
րհրդարանում
տգամավոր։ 
րտին, իսկ հիմ
մակարգի անց
ծացնի խորհր
նք, որ դեկտ

դյունքում Աբ
տրվի։ 

BBC․Գլենդ

իտանական BB
կայացրել է 
զարանոց հա
սին, որտեղ հա
երը սկսել են
նականոմ ա

սում, ոմանք է
ելի ուշ այստեղ
տեղ բացվել է
րում են նրան

ապսներից ե
ափոխություն

ղաքացիական
րհրդային մի
ղափոխվել։ Հի
աքում ու Ս

այստեղ նույն
աշխատել չեն 
նդիրներ չուն
բնակության

ն խնդիրներ ա
այացուցիչը։ 

որհրդարանի 
արշակ Քոս

ինտեգրվե
եւ տնտեսակ

աքի սովորակա
Լեւոն Գալո
ակչության հ

որում նա ն
որ Հայա

ունը, եւ հասկ

հայերը 
այնպես էլ գ

մ համայնք
Հերթական 

մա քննարկվո
ցնելու հարցը
րդարանում հա
եմբերի 15–ին

բխազիայի հ

դեյլի հայեր

BC–ի թղթ
ծավալուն հ

ամայնքի ու 
այերը բնակչու
 Քալիֆորնիա

աշխատել են
էլ Գլենդեյլում
ղ են սկսել գա
է եկեղեցի, հա
նք, ովքեր պատ
են փախել՝ 
նից հետո, 
ն պատերազմ
իության փլո
իմա այստեղ ա

Սիրիայում սկ

È

նպես խնդիրն
ուզում։ Աբխ

նեն, ինչպես 
 150 տարին

ամենուր կան»

 

փոխխոսնա
սյանի խո

ել են հա
կան կյանքին

ան կյանքով»,–
ուստյանն ա
հետ լիարժեք 
նշեց, որ Աբխ

աստանը կճ
կանում են դր

ներկայացված
գործադիր ի

քը ներկայա
ընտրություն

ում է ընտրու
ը։ Կարծիք կա
այերի ներգրա
ն համայնքու

հայերի միութ

րը՝ անցյալի
 

թակից Էնթ
հոդված Լոս

մասնավորա
ւթյան 30 տոկ
ա գալ 20-րդ 
ն նահանգի 
մ են բնակութ

ալ նաեւ նրանց
այկական խան
տերազմներից

ոմանք եկե
մյուսները

մներից են 
ուզումից հետ
ապրում են նա
կսված պատ
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ներ ունեն մի
խազիայի հայ

եւ չեն ունե
ների ընթացք
»,– վստահեցր

 
ակ, Աբխազի
ոսքով՝ հայ
անրապետութ
ն։ «Ապրում 
– նշել է Քոսյա

արձանագրեց, 
պետություն

խազիայի հայ
ճանաչի իր
րա հետ կապվ

ծ են ինչպ
իշխանություն
ացնում է 
ները կկայա

ւթյունների խա
ա, որ այդ ամ
ավվածություն
ւմ համագումա
թյան նախագ

ի ստվերում

թոնի Զուրկ
ս Անջելեսի 
ապես Գլենդ
ոսն են կազմո
դարի սկզբին

կենտրոնակ
թյուն հաստատ
ց հարազատնե
նութներ։ Այստ
ց ու տնտեսակ
ել են Իրան
ը Լիբանան
փախել կամ

տո են այստ
աեւ նրանք, ով
տերազմներից 
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իայն 
յերը 
եցել 

քում։ 
րել է 

իայի 
յերը 

թյան 
ենք 

անը։ 
որ 

ն են 
յերը 

րենց 
ված 

պես 
նում։ 

3 
նան 
առը 

մենը 
նը։ 
արի 
գահ 

մ 

կերը 
200 

դեյլի 
ում։ 
ն ու 
կան 
տել։ 
երը, 
տեղ 
կան 
նում 
նում 
մ էլ 
տեղ 
վքեր 

են 

փախե
կարկա
տարբե
ասիմի
ներգա
Նրանց
Տիգրա
նահա
Քասա
ժողով
իրադա
ստեղծ
Գլենդե
Նրանք
«Ինձ 
ընտա
երբեք 
մորաք
ամեն 
Ցեղաս
Զավա
 

 
Ինչպե
ճանա
հայերը
դժվար
գործի
ազգա
աջակց
անդա
Հայեր
կապա
ամեն 
դպրոց
կազմա
անգա
ասում
դեմ 
ասամ
ըննդի
Մասն
բաժա
ընթաց
Քասա
Նրանց
ուշադ
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իր 

ել։ «Լոս 
ատաններով 
եր պատճառ
իլացման 

աղթյալներից»
ցից են նաե

ան Զաքարյա
անգապետ Ջո
ախյանը․ «Նր
վուրդը մին
արձություննե
ծում է նր

դեյլում»,- համա
ք բոլորը հիշո
համար դա 

անիքին սպան
 չեմ տեսել իմ
քրոջս։ Մենք բ

ինչ այս երկ
սպանության 

ան Ղազազյան

ես նշում է հո
աչելու՝ Վաշինգ
րը իրենց 
րությունների 

իչների համա
անվան պատճա

ցում է այն մա
ամ դպրոցները
րը Հայոց ց
ակցությամբ հ

ինչ, որպես
ցներում։ Դա
ակերպություն

ամ դրան բախ
մ է, որ ինքը հ

է գնացել 
մբլեայում ընտ
իմախոսները 
նավորապես 

անելու համար
ցքում ձայներ

ախյանը Գլենդ
ց խոսքով 

դրության կենտ

2  

Անջելեսի 
ծածկոց է, ո
ռներով, ազգ

տարբեր 
»,- գրում է հեղ
եւ Քարդաշյա
անը, եւ ՛ 
որջ Դոքմեջյ

րանց միավորո
նչեւ այսօ

երի ստվերո
րանց քաղա
արում է Զուր
ում են Հայոց

ա շատ կարե
նել են Ցեղաս
մ պապիկին ո
բոլորս ամերի
կրի համար, 

մասին»,- ա
նը։ 

ոդվածագիրը՝
գթոնի դժկամ
ազգության 
են բախվում

ար դժվար 
առով։ Հաճախ
ասնավոր դպր
ը Ֆեթուլահ Գյ
եղասպանութ

հիշատակի երթ
սզի ցեղապա
ա չի կարող
ններին։ Արդ
խվել է համ

հերթական ան
թուրքակա

տրարշավի ժ
միլիոնավոր 

շատ գումա
ր, որոնցում խ
րի իբրեւ սխ
դեյլի կլերկ է ը

Քալիֆորնի
տրոնում է։ 

հայկական
որը ստեղծվա
գային տարբ

փուլերում
ղինակը։ 
անների գեր

Քալիֆորնի
յանը, եւ՛ չի
ում է Դեր Զո
ր գտնվու

ում, դա ձե
աքականությու
րկերը։ 
ց ցեղասպանո
եւոր է, քան
սպանության 
ու տատիկին

իկացիներ ենք
բայց երբեք 

ասում է Գլե

՝ Հայոց ցեղա
մության հետ 

պատճառով
մ։ Օրինակ հա
է լինում ը

խ նրանց ընդդ
րոցների ասոց

Գյուլենն է հիմն
թյան 100 –
թ էին կազմա

անության մա
ղ դուր գա
դի Քասախյ

մալսարանում։
նգամ է առեր

ան շահերին
ժամանակ նր

դոլարներ 
ար է ծախսվ
խոսվում է ըն
խալ հաշվարկ
ընտրվել։ 
իան թուրքա

ն համայնք
ած է գաղթել
բեր փորձերո
մ գտնվո

րդաստանը, ե
իայի նախկի
ինովնիկ Արդ
որի փորձը։ Հա
ւմ է ա
եւավորում 
ւնը, նույնիս

ության մասի
նի որ իմ հո

ժամանակ, ե
, հորեղբորս 
ք, մենք կանեն

չենք մոռան
ենդեյլի բնակ

 

ասպանություն
 մեկտեղ տեղ
վ նաեւ ա

այ քաղաքակա
նտրվել իրեն
դիմախոսների
ցացիան, որոն
նադրել։ 
–րդ տարելից

ակերպել ու ար
ասին պատմե
ալ թուրքակա

յանը առաջի
։ Քասախյան

րեսվել նրան, ո
ն։ Նահանգ

րա խոսքով ի
են ծախսու

վել ֆլայերնե
նտրություններ
կի մասին, եր

ամետ ուժեր

քը 
ու 

ով, 
ող 

եւ՛ 
ին 
դի 
այ 

այդ 
ու 
սկ 

ին։ 
որ 
ես 
ու 
նք 

նա 
կիչ 

նը 
ղի 
այլ 
ան 
նց 
ին 
նց 

ցի 
րել 
են 

ան 
ին 
նը 
որ 
գի 
իր 
ւմ։ 
եր 
րի 
րբ 

րի 



 

 

Ստ
բ

Ստա
տեղ
Պալ
Թու
Քրմ
Պալ
Պոլս
․ Ա
Թոփ
փոխ
ներկ
Բաց
հար
այդք
պող
պատ
Ստա
շեշտ
եւ 
հրա
Գեր
կոթ
կառ
տես
Նշե
կառ
մզկի
այցե
 

Մ
 

Իսպ
ընդո
ճան
ԱԳՆ
նախ
հան
ձեւա

տամբուլի ք
բացվել է հ

ընտան

ամբուլի հայկ
ղի է ունեցե
լյանների ընտ
ւրքական Mi
մզյան եղբայ
լյանների գեր
սո հայոց պա
Արամ Աթեշյ
փբաշը, Թո
խնախարար Օ
կայացուցիչնե
ցման ժամանա
րցրել է, թե ա
քան բան ա

ղոտա կոչել։ 
տասխանել։ 
ամբուլի քաղ
տել է, որ Պալյ
19-րդ դարե

աշք կառույցնե
րեզմանակոթո
թողը կառուցե
ռուցված Սո
սքով։ 
նք, որ Պալ

ռուցած պալա
իթները նե
եքարտերն են

Միջազգ
Իսպանիա

Հայ
պանիայի Մա
ունել է հ

նաչում եւ դատ
Ն-ից  հայտնո
խորդ դարասկ
նցագործությո
ավորվեց հայկ

քաղաքապ
այտնի հայ
նեկան գեր

կական գերեզմ
ել պոլսահայ 
տանեկան գերե
illiyet-ի փոխ
յրների հովա

րեզմանակոթո
տրիարքակա
անը, Ստամ
ուրքիայի մ
Օմեր Արըսոյ
եր եւ լրագրող
ակ ելույթով հ
արդյոք հնար

արած Պալյան
Այս խոսքեր

ղաքապետ Քա
լյանների ընտա
երում Ստամբ
եր են ստեղծել
ողը կառուցա
ել է Բեշիքթ

ուրբ Աստվա

լյանների ընտ
ատները, աշտ
րկայում Ս

ն համարվում։ 

գային 
այի Մալագա

յոց ցեղաս
ալագա քաղ

հայտարարութ
տապարտում 
ում են, որ ընդ
կզբին տեղի ո
ուն մարդկութ
կական մեծ սփ

È

պետի մասնա
յ ճարտարա

րեզմանակո

մանատանը հ
հայտնի ճա

եզմանակոթո
խանցմամբ՝ Հ
անավորությա
ողի բացմանը
ն ընդհանուր 

մբուլի քաղա
մշակույթի 
յը, հայ համա

ղներ։ 
հանդես եկած
րավո՞ր է Ստ
նների անուն

րին ներկաներ

ադիր Թոփբա
անիքի ճարտա
բուլում ճար
լ։ 

ած Դավիթ Այ
թաշում Պալյ
ածածին եկե

տանիքի ճա
տարակները, 
Ստամբուլի 

ա քաղաքը 
պանությո
ղաքի խորհո
թյան, որով 
է Հայոց ցեղա

դունված հայտ
ունեցածը բնո
թյան դեմ, ո
փյուռքը: 

ÈàôÚê # 216

Լույս 

ակցությամ
ապետների
ոթողը 

 
հոկտեմբերի 
արտարապետ
ղի բացումը։
Հրաչ եւ Հա

ամբ կառուցվ
ը մասնակցել
փոխանորդ, ա

աքապետ Քա
եւ տուրի

այնքի բազմա

ծ Հրաչ Քրմզյա
տամբուլի համ
նով փողոց կ
րը ծափերով

աշն իր խոսք
արապետները
տարապետակ

նալըն նշել է
յանների կող

եղեցու խորա

րտարապետն
եկեղեցիներն
զբոսաշրջութ

ճանաչել է
ւնը 
ուրդը միաձ

պաշտոնապ
ասպանություն
տարարություն
որոշվում է որպ
որի հետեւան

 

6  Հոկտեմբեր,

Ամսագի

մբ 
ի 

1-ին 
տներ 

ակոբ 
ված 
լ են 
արք

ադիր 
իզմի 

աթիվ 

անը 
մար 
կամ 

վ են 

քում 
ը 18 
կան 

, որ 
ղմից 
անի 

ների 
ն ու 
թյան 

է 

ձայն 
պես 
նը: 
նում 
պես 

նքով 

 
Մալա
է հայտ
նշելով
քաղա
կտեղա
ցեղաս
 
Լիբի

հ

Լիբիա
պահա
միջազ
ավագ
իրակա
Լիբիա
Ցեղի 
հետեւ
Թուրք
ցեղաս
հազար
 

Թ

 
Թուրք
«շինծո
Ըստ h
դիվան
ունեցո
առան
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իր 

ագայի քաղաքա
տնում աշխա

վ, որ 
աքապետարան

ադրի հայկ
սպանության 

իական ցեղ
հետեւել հա

ական ցեղեր
անջել է բո
զգային ատյա
գներին եւ 
անացնելու հա
ա»–ն։ 

ներկայացուց
ւել հայերի 
քիայի դեմ
սպանության 

արավոր անդա

Թուրքական

քական Haber
ու» է կոչել: 
haqqin.az-ի՝ նմ
նագիտական,
ող Թուրքիա

նց վիզայի մտն

3  

ային խորհուր
արհասփյուռ 

մոտակա 
նը Մալագայի
կական խա
զոհերի հիշատ

ղը խորհրդ
այերի օրինա

Թուրքի

րից մեկը խ
ողոք ներկա

անների դատա
շեյխերին 

ամար։ Այս մ

ցիչները խորհ
օրինակին 

մ 19-րդ 
համար, որ

ամներ։ 

ն պարբերա
«շինծու» է

rola.com լրատ

ման որակման
, ծառայողակ

այի քաղաքա
նել: 

րդն նաեւ իր զ
հայությանը, 

ժամանա
ի կենտրոնակա
աչքար՝ նվի
տակին: 

դարանից պ
ակին եւ դա
ային 

խորհրդարան
այացնել Թո
արան 199 տա

դեմ ցեղ
մասին հայտնո

հրդարանից պ
եւ բողոք 
դարում ի

րին զոհ են 

ականն Ադր
է կոչել 

տվական կայք

ն պատճառ է 
կան եւ հատո
ացիները կար

 

զորակցություն
միաժամանա

կահատվածո
ան զբոսայգո

իրված Հայո

պահանջել է
ատի տալ 

 
նի խոսնակի
ուրքիայի դե

արի առաջ ցեղ
ղասպանությո
ում է «Ախբա

պահանջում ե
ներկայացն

իրականացրա
գնացել ցեղ

րբեջանին 

քն Ադրբեջանի

դարձել այն, ո
ուկ անձնագրե
րող են Իրա

նն 
ակ 
ւմ 
ւմ 
ոց 

է 

ից 
եմ 
ղի 
ւն 

ար 

են 
նել 
ած 
ղի 

ին 

որ 
եր 

աք 



 

 

«Նո
կոչո
Ադր
Թու
ավե
 

Հա
 

Բո
հ

ՀԱՊ
արտ
հայտ
համ
հար
արտ
Պա
կայ
հայ
Դժվ
գագ
հան
համ
Արց
նոր 
որ պ
խնդ
ունե
ներկ
դիմա
խնդ
Ըստ
հայտ
բավ
պար
որ ի
գործ
որոն
Վիե
ժամ
Արց
տրա
բաց
հայտ
դրսև
պետ

ույնիսկ շինծո
ում, թուրքեր
րբեջանը պնդ
ւրքիայի հա
ելացավ նաեւ Ի

ասարա
լոր կողմեր
հղվում Արց

ՊԿ գագ
տգործնախարա
տարարության
մատեքստում ն
րցերի շուրջ N
տգործնախարա
րոն Մելիքյա
ացած ՀԱՊԿ
կական կողմ

վարանում ե
գաթաժողովի 
նդիպում էր, ո
մար, թերևս, ա
ցախի հարցով

գլխավոր քար
պետք է լինի

դիրը, որ ավելի
եր, այն էր,
կայումս 
ակայության 

դիրներ։ 
տ էության, վ
տարարությու

վական չեզոք 
րզապես անդ
իրենք շարուն
ծողություննե
նք ընդունվեց

եննայի և 
մանակ։ Մեծ
ցախի հետ 
ամաբանությա
ցասական 
տարարությու
ևորումներից 

տք է լուծվի 

ու Ադրբեջանը
րից վիզա է
դում է այդ 
մար առանց
Իրաքը»,- գրե

ակակա
րից տարած
ցախին և Հ

Մելի
գաթաժողովի 
ար Սերգեյ
ն, ԼՂՀ հակ
նոր կառավար
NEWS.am–ը 
ար Արման Մել
ան, խնդրում
Կ գագաթաժ
մը դուրս եկա
եմ ասել, 

մասնակիցն
որ հատուկ հ
առավել հետա
վ որևէ խնդի
րտուղարի նշա

ի Հայաստանի
ի տարածաշր
, թե արդյո

Ռուսաստա
հետ կապ

վերջին հարցի
ւն չհնչեց։ Ա
հայտարարու

դամ պետությ
նակելու են մ

երին, թե այն ո
ին ապրիլյան 
Սանկտ-Պետ

 հաշվով՝ ես
կապված գ

ան շրջանա
է, և Հ

ւնը ևս այ
մեկն էր, որը
մադրիդյան 

È

ը, որը խոսքո
է պահանջո
ամոթալի որ
ց վիզայի 

ել է Haberola-ն

ան 
 

ծք հանձնե
Հայաստան
իքյան 

արդյուն
յ Լավրովի 
կամարտության
ությունից ակն
զրուցել է 

ելիքյանի հետ։ 
մ եմ՝ ամփո
ժողովը. ի՞նչ 

ավ այդ հանդի
թե ինչ է

ները, թերևս 
հագեցվածութ
աքրքիր էր եր
իր կարծարծվ
անակում, որը
ի ներկայացո

րջանային, քաղ
ոք օրակարգ
ան-Արևմուտք
պված ռազ

ի վերաբերյա
Արցախի խնդ

ւթյուն էր, որ
ունների կողմ

մասնակցել, թ
որոշումների 
քառօրյա պա

տերբուրգի 
ս կարծում 
գործընթացը 

ակում, ինչը 
ՀԱՊԿ-ի կո
այդ հին տ

ը հանգում է 
սկզբունքնե
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Լույս 

 
ով մեզ եղբայ
ւմ: Քանի 

րոշման հարց
երկրների թ

ն: 

ելու ուղերձ
նին. Արման

նքների,
սկանդալա

ն կարգավոր
նկալիքների եւ
ԼՂՀ նախ

ոփեք Երևան
արդյունքնե

իպումից: 
էին ակնկա

դա հերթակ
թյուն չուներ։ 
րեք հարց՝ արդ
վի, արդյոք կ
ը ենթադրվում
ուցիչը, և երր
ղաքական բնո

գում կներառ
ք խորա
զմական կա

ալ որևէ կոնկր
դրի առնչությա
ր պատրաստվ
մից հավաստվ
թե Մինսկի խ
իրականացմա

ատերազմից հե
հանդիպումն
եմ, որ առա

մնում է 
մեզ համ

ողմից արվ
րամաբանութ
նրան, որ հա
րի հիման վ

 

6  Հոկտեմբեր,

Ամսագի

այր է 
դեռ 
ում, 

թվին 

ձն է 
ն 

ՌԴ 
ային 
րման 
ւ այլ 
խկին 

նում 
երով 

ալում 
կան 
Ինձ 
դյոք 
լինի 
մ էր, 
րորդ 
ույթ 

ռվեն 
ացող 
արգի 

րետ 
ամբ 
վեց․ 
վեց, 

խմբի 
անը, 
ետո 
ների 
այժմ 

հին 
մար 
ված 

թյան 
արցը 
վրա։ 

Վերջի
որոշա
սկզբնա
գործո
կարող
չմշակե
միջնոր
հին 
պարո
Եվ ի 
ունեցա
տեսա
հետա
հանդի
կազմա
փոխա
Ինչպե
հայտա
հարա
առան
կարգա
Այստե
կամ դ
Արցախ
ընթան
հետևա
համա
սկզբու
բաղա
վերադ
պարո
հենց 
Թուրք
հայտա
բարելա
ժամա
հակամ
առաջը
Ադրբե
խոսու
հարաբ
Ղարա
առաջը
տարա
է, ո
հարաբ
հայկա
պատր
հաշվո
Ռուսա
համա
Արցախ
հանձն
Ճիշտ 
Եթե Մ
մասին
այդ կ
իրավո
ավելի 
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իր 

ինիս կիրառմ
ակիորեն հանգ

ավորմանը 
ողությունների
ղ է աճել, եթե
են և չներդնե
րդներին, թե ա
մոտեցումներ

ունակում, իսկ 
վերջո անդրա

ավ ՀԱՊԿ գլխ
անք, որ մար
աձգվեց։ Ըստ

իպման միակ
ակերպության
անցվեց Բելառ
ե՞ս կմեկ
արարություն

աբերությունն
նցքային է
ավորման գո
եղ մենք թերև
դիպվածներ, ո
խյան հիմնախ
նում է ք
անքների, տա

ատեքստում։ Տ
ւնքները ասո

ադրյալներից 
դարձը կամ հ

ունակել են կա
Ռուսաստա

քիայի ա
արարեց, որ 
լավման հնա

անակ, երբ 
ամարտության

ընթացը պետ
եջանին հանձ
ւմ է այն 

աբերություննե
աբաղյան կա

ընթացի հե
ածքային զիջու
որ Ռուսաս

աբերություննե
ական կ
րաստակամու
ով շրջանը փ
աստանի 

անախագահութ
խին և Հայ
նելու կոչ է պա
է՝ այստեղ պա
Միացյալ Նա
ն, որ Արցախ
կարգավիճակը
ունքի իրացմ

շատ խոս

4  

ման հետևո
գեցրին ապրի

և այսօր 
ի վերսկսման 
ե հայկական 
են շրջանառու
ադրբեջանցի 
րը լուծումն

կ պատերազմի
ադառնալով 
խավոր քարտ
րդ չնշանակվ

տ էության, 
կ առարկայակ
ն նախագա
ռուսին։ 
կնաբանեք 
նը, ո

ների կա
ղարաբաղ

ործընթացում
ևս պետք է կ
որոնք տեղի ո
խնդրի կարգա
քառօրյա պ
արածքային կ
Տեսնում ենք, 
ում են այն 

մեկը պետ
հանձնումը Ա
ազանյան մոտ

անի կողմից,
արտգործնախ

հայ-թուրքա
արավորություն

առաջընթա
ն կարգավոր
տք է լինի ա
ձնելու տեսք

բանի մաս
երի բարե

արգավորման 
ետ, ըստ 
ւմների մասին

ստանը կքա
երում առ
կողմերի 
ւթյան դրսևոր

փակվում է թ
կողմից, 

թյան կողմից
այաստանին, 
արունակում։ 
այմանների ո

ահագները, Ֆ
խը պետք է նո

ը պետք է հ
ման վրա, ապ

սում է մի

ողական ջան
իլյան քառօրյա

ծավալուն
վտանգը պա
կողմերը նոր

ւթյան մեջ, չա
գործընկերնե

ներ, ըստ 
ի վտանգը աճո
նրան, թե ին

տուղարի պաշ
վեց Հայաստ
կարելի է ա
կան արդյուն

ահությունը 

Սերգեյ
որ հա
արգավորման
ղյան հակա
մ առաջընթա
կապենք մի քա
ունեցան վերջ

ավորման գործ
պատերազմի 
կորուստների 

որ մի կողմ
մասին, որ 

տք է լինի 
դրբեջանին։ Ն

տեցումը, որո
, և բոլորո
խարար 
ական հարաբ
նների դուռը

աց կգրանց
րման գործ
առնվազն հի

քով։ Երբ պա
սին, որ հ

ելավումը 
գործընթացո

էության, կ
ն է, և փաստո

աջալերեր հ
ռաջընթացը 

տարածք 
րման դեպքում
թե Թուրքիայ

թե Մին
ց նույն ուղե
որը փաստա

որոշակի տարբ
Ֆրանսիան խ
որ կարգավիճ
հիմնված լինի
պա Ռուսաստ
իջանկյալ, ի

նքերը, թերև
ա պատերազմ
ն ռազմակա
հպանվում է, 
ր մոտեցումնե
առաջարկեն թ
երին, որովհետ

էության, չե
ում է։ 

նչ ճակատագի
շտոնի  խնդիր
տանից, հարց
ասել, որ ա

նքն այն էր, ո
Հայաստանի

Լավրով
այ-թուրքակա
ն համա
ամարտությա

ացը: 
անի խնդիրնե
ջերս։ Անշուշտ
ծընթացը այսօ

քաղաքակա
հետևանքներ

մից մադրիդյա
կարգավորմա

տարածքներ
Նույն պնդում

ոնք մշակվել ե
ովին վերջեր

Չավուշողլո
բերություններ
ը կբացվի ա
ցվի Արցախ
ծում և ա
ինգ շրջաններ
արոն Լավրով
հայ-թուրքակա
կախված 
ում գրանցվո
կրկին խոսք
որեն, ստացվո
հայ-թուրքակա

Արցախո
հանձնել

մ։ Այսինքն՝ մե
յի կողմից, թ
նսկի խմբ
երձն է հղվո
ացի տարած

բերություն կա
խոսում են ա
ճակ ունենա, 
ի ինքնորոշմա
տանը վերջեր
նչ-որ անոր

ևս, 
մի 
ան 

և 
եր 
թե 

տև 
են 

իր 
րը, 
ցը 

այս 
որ 
ից 

վի 
ան 
ար 
ան 

եր 
տ, 
օր 

ան 
րի 

ան 
ան 
րի 
մը 
են 
րս 
ւն 
րի 

այն 
խի 

այդ 
րի 
վը 

ան 
է 

ող 
քը 
ւմ 

ան 
ւմ 
ու 
եծ 
թե 
բի 
ւմ 
ծք 

ա. 
այն 

և 
ան 
րս 
ոշ 



 

 

 

ÈàôÚê # 216  Հոկտեմբեր,  2016 Ã.  էջ 25  

Լույս Ամսագիր 

կարգավիճակի մասին, որը կարող է ցանկացած բան 
ենթադրել։ 
Այսօր Ալիևի հայտարարությունն այն մասին, որ իրենք 
հաջողություն կհամարեն, որ իրենց վերադարձվեն նախկին 
ԼՂԻՄի շուրջ եղած տարածքները, որ այսօր վերահսկվում են 
Ստեփանակերտի կողմից, և այդ հաջողությանը հասնելու 
դեպքում Ադրբեջանը կտրամադրի Արցախին որոշակի 
աստիճանի ինքնավարություն, անգամ ինքնավար 
հանրապետության կարգավիճակ, կրկին խոսում է 
տարածքների հանձնման մասին: 
Կարգավիճակի խնդիրին անորոշ է, հայկական կողմի 
քաղաքական որոշումները լղոզված են և թույլ են տալիս, 
որպեսզի թե բանակցային սեղանի շուրջ, թե տարբեր 
միջազգային հարթակներում խոսվի այն մասին, որ 
Հայաստանը ագրեսոր պետություն է, և զավթել է 
Ադրբեջանի տարածքի զգալի մասը և դա, ըստ իս, 
անընդունելի է։ 
Մենք հնարավորություն ունենք իրավիճակը շտկելու և 
փոխելու, մենք հնարավորություն ունենք բանակցային 
գործընթացը նոր մոտեցումներով հագեցնելու համար և 
պարտավոր ենք դա անել։ Սա անշուշտ գործող 
իշխանության խնդիրն է և այս առաջարկը ես հենց գործող 
իշխանությանն էլ հղում եմ։ 
Այսինքն՝ ըստ Ձեզ՝ Արցախյան հիմնախնդիրն ունի՞ 
բանակցային ճանապարհով լուծման ներուժ: 
Միանշանակորեն։ Բայց դրա համար հայկական կողմերը 
պետք է լրջորեն աշխատեն:Ընդ որում Արցախն իր դերն 
ունի, ՀՀ-ն իր դերն ունի, բայց նրանց գործողություններն ու 
քայլերը պետք է փոխհամաձայնեցված լինեն, 
տրամաբանորեն շաղկապված լինեն և, ամենակարևորը, 
մենք պետք է կարողանանք նախապատրաստել և 
ներկայացնել միջնորդներին և ադրբեջանական կողմին 
այնպիսի մոտեցումներ, որոնք և՛ համահունչ լինեն 
միջազգային իրավունքներին, և՛ չհակասեն մեր 
արմատական շահերին, և միևնույն ժամանակ ապահովեն 
արժանապատիվ խաղաղության հեռանկարը թե մեզ համար, 
թե Ադրբեջանի համար։ Իսկ դրա հնարավորությունը կա։ 
Իսկ Հայաստանը, լինելով ՀԱՊԿ-ի անդամ, արդյո՞ք 
կկարողանա առաջ քաշել նման մոտեցումներ: 
Դա Հայաստանի իշխանությունների պահվածքի արդյունք է, 
և ես վստահ եմ, որ եթե համապատասխան քաղաքական 
կամքը դրսևորվի, մենք կկարողանանք համոզիչ 
փաստարկներ ներկայացնել բոլոր նրանց, ովքեր այսօր 
կարծես թե հակված չեն լուրջ դիտարկել մեր շահերը։ Այս 
հնարավորությունները կան, սա իրական 
քաղաքականություն է, և պետք է սովորել այդ 
քաղաքականությունը վարել։ Ընդ որում, այո, լինում են և 
ռիսկեր, բայց այդ ռիսկերն էլ են հաշվարկելի, և այդ ռիսկերն 
էլ հնարավոր է ապահովագրել, բայց դրա համար տեղից 
շարժվել է պետք։ 
Պարոն Մելիքյան, Ձեր կարծիքով՝ նոր ձևավորված 
կառավարությունը կկարողանա՞ լուծել Հայաստանի 
առջև ծառացած խնդիրները: 
Վաղ է այդ մասին խոսել, որովհետև ինքնին 
պաշտոնանկությունները որևէ բանի վկայություն չեն։ 
Խնդիրը նրա մեջ չէ, թե ովքեր են փոխվել, խնդիրը նրա մեջ է, 
թե ինչի համար են փոխվել։ Նորանշանակ վարչապետը 
բավական լուրջ հայտ ներկայացրեց համակարգային 
փոփոխություններ իրականացնելու մասով, դրա համար 

տրված է առնվազն վեց ամիս ժամանակ։ Բայց ակնհայտ է 
նաև, որ իր թիվ մեկ խնդիրն այսօր պետական բյուջեի 
ծախսերի կտրուկ կրճատումն է և նոր աշխատանքային 
մթնոլորտի ձևավորումը՝ այնպիսի մթնոլորտի, որ 
աշխատողը գնահատվելու է ոչ թե իր ազգակցական կապերի 
առկայությամբ կամ բացակայության հիման վրա, այլ 
գործնական որակների հիման վրա, բայց դրանք բոլորը 
առայժմ խոսքեր են, ես պետք է դեռ տեսնեմ դրանց 
առարկայական իրականացումը: 
Սակայն մենք պետք է հաշվի առնենք նաև հետևյալը՝ արդյոք 
պարոն Կարապետյանը այս ծրագիրը ներկայացնելուց 
հետո, ներկայացնելով ավելի երկարաժամկետ 
ռազմավարական ծրագիր կմնա վարչապետի պաշտոնում 
ապրիլյան ընտրություններից հետո։ Եթե չի մնալու՝ ուրեմն 
այս ամենը աչքակապություն է, իսկ եթե մնալու է, ապա մենք 
դրա երաշխիքները պետք է տեսնենք նախապես, որպեսզի 
հասկանանք, որ այդ մարդուն բերել են գործող 
իշխանության ընթացիկ պրոբլեմները լուծելու համար, թե 
բերել են իսկականից երկրում արմատապես իրավիճակը 
փոխելու համար։ Գուցե նա եկել է երկրորդի համար՝ 
փոխելու համար, բայց քանի որ նա դեռ քաղաքական 
պատասխանատվություն չի կարող ստանձնել և այդ 
պատասխանատվությունն ընկած է իշխող կոալիցիայի վրա, 
ապա եթե նա մնալու է՝ այդ քաղաքական 
պատասխանատվությունն էլ պետք է ստանձնի․ դրա 
առարկայական դրսևորումը մենք պետք է տեսնենք մինչև 
ապրիլյան ընտրություննեը։ 
Ինչպե՞ս եք գնահատում Պաշտպանության 
նախարարությունում արված փոփոխությունները: 
Դա թերևս ամենածանր հարցերից մեկն է։ Մեծ հաշվով 
քաղաքացիական անձին Պաշտպանության նախարարի 
պաշտոնում նշանակելը որոշակի առումով համահունչ է այս 
գերատեսչության արևմտյան տեսլականին։ Միևնույն 
ժամանակ, ես չգիտեմ արդյոք ՀԱՊԿ-ի կազմում կա որևէ 
անդամ պետություն, որի պաշտպանության 
գերատեսչության նախարարը քաղաքացիական անձ է։ 
Այնտեղ որքան հասկանում եմ բոլորն էլ զինվորականներ են, 
կադրային զինվորականներ, որոնք երկար ճանապարհ են 
անցել և հենց ՀԱՊԿ-ի շրջանակում մեր նորանշանակ 
նախարարի հանդեպ կարող է լինել շատ որոշակի 
վերապահումով վերաբերմունք, այսինքն զինվորականները 
այդ պաշտոնում նշանակված քաղաքացիական անձին 
կարող են ոչ լիարժեք գործընկեր դիտարկել։ Իսկ քանի դեռ 
մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ պետություն ենք, ռազմական ոլորտը 
այդ առումով ընդհանուր ինտեգրված տարածքի մասն է 
ՀԱՊԿ-ի մասով։ Չգիտեմ՝ որքանով է հաշվարկը ճիշտ եղել, 
երբ պարոն Սարգսյանի նշանակման մասին որոշում 
կայացվեց։ Գուցե կան առավելություններ ևս, բայց դա ինքը 
պետք է իր աշխատանքով ցույց տա և ապացուցի, որ այդ 
նշանակումն իրավացիորեն է արված։ Ամեն դեպքում մենք 
պետք է հստակ տեսնենք։ 
Վարչապետը տնտեսական բլոկով կարծես առանձնացված է 
հիմնական քաղաքական և արտաքին քաղաքական 
նշանակություն ունեցող երկու գերատեսչություններից, 
այսինքն ԱԳՆ և ՊՆ-ը այդ տեսանկյունից, որքան ես եմ 
հասկանում, վարչապետի պատասխանատվության գոտուց 
դուրս է, իսկ դա նշանակում է, որ միասնական ծրագիր 
կազմելը նրա համար բարդ կլինի։ Դրա համար եմ ասում՝ նա 
պետք է կարողանա ստանձնել ընդհանուր քաղաքական 



 

 

 

ÈàôÚê # 216  Հոկտեմբեր,  2016 Ã.  էջ 26  

Լույս Ամսագիր 

պատասխանատվությունը ողջ գործունեության նկատմամբ, 
այդ թվում նաև պաշտպանության և արտաքին գործերի 
ոլորտների նկատմամբ։ Առանց դրա տնտեսական 
բարեփոխումների ծրագրերը լուրջ արդյունք տալ չեն կարող։ 
 

Լրագրողների 8-րդ համահայկական 
համաժողովի ծրագիրը 

20 հոկտեմբերի, հինգշաբթի 
10:00-10:40 
Մասնակիցների գրանցում (ՀՀ սփյուռքի նախարարություն, 
Վ.Սարգսյան 3, 9-րդ հարկ) 
10:40-11:00 
«Սրբուհի Տյուսաբ» նամականիշի հանդիսավոր մարում 
11:00-11:40 
Լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովի 
հանդիսավոր բացում 

 ՀՀ սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի բացման 
խոսքը 

 ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձը  
 Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի 

օրհնությունը 
11:40-12:30 
          Առաջին նիստ 
Թեմա` Համահայկական տեղեկատվական միասնական ցանցի 
ձևավորման կառուցակարգերը և լրատվամիջոցների 
համագործակցության ուղիները ճգնաժամային պայմաններում 
Նիստավարներ - Աստղիկ Գևորգյան (Հայաստանի 
ժուռնալիստների միության նախագահ), Հակոբ Ավետիքյան («Ազգ» 
օրաթերթի գլխավոր խմբագիր), Վահագն Գարագաշյան 
(«Հորիզոն» շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր), Սևակ Հակոբյան 
(«Զարթոնք» օրաթերթի գլխավոր խմբագիր), Արարատ Ղուկասյան 
(«Հայրենիք» շաբաթաթերթի խմբագիր) 
Շահան Գանտահարյան - («Ազդակ» օրաթերթի գլխավոր 
խմբագիր, Լիբանան) - «Ճգնաժամային տեղեկատվությունը և 
հայկական լրատվադաշտը» 
Տիգրան Հարությունյան - («Նոյյան տապան» մեդիա հոլդինգի 
տնօրեն, Հայաստան) - «Համահայկական տեղեկատվական ցանցի 
ձևավորման փուլերը և զարգացման առանձնահատկությունները 
արդի պայմաններում» 
Աննա Կարապետյան - («Օրեր» ամսագրի թղթակից, Չեխիա) - 
«Տեղեկատվական անվտանգության մարտահրավերների հրատապ 
խնդիրներ» 
Նաղաշ Մարտիրոսյան - (ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի 
դեկան, Հայաստան) - «Հայկական տեղեկատվական դաշտը. 
խնդիրներ և մարտահրավերներ» 
Արամ Անանյան - («Արմենպրեսս» լրատվական գործակալության 
տնօրեն) - «Լրատվության ապագան: Ժամանակակից լրատվական 
միտումները` համահայկական տեղեկատվական միասնական 
ցանցի ձևավորման համատեքստում» 
Այլ զեկույցներ 
12:30-13:20 
      Ճաշ 
13:30-15:00 
Հանդիպում ՀՀ արտաքին գործերի նախարար Էդուարդ 
Նալբանդյանի հետ (ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, 
1-ին հարկ, 104 սենյակ) 
15:20-17:20 
      Երկրորդ նիստ 
Թեմա` ՀՀ դիվանագիտական ներկայացչությունների և 
սփյուռքյան կառույցների համագործակցության ուղիները 
Նիստավարներ - ՀՀ սփյուռքի նախարարի տեղակալ Սերժ 
Սրապիոնյան, Նաղաշ Մարտիրոսյան (ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի 
ֆակուլտետի դեկան), Պայծիկ Գալաջյան (Լրագրող, 
հրապարակախոս), Զավեն Թորիկյան («Հայրենիք» շաբաթաթերթի 

գլխավոր խմբագիր), Ավետիս Կիտանյան («Վանա Ձայն» ռադիոյի 
տնօրեն) 
Արտյոմ Չերնամորյան («Իսրայելահայեր» թերթի գլխավոր 
խմբագիր, Իսրայել) - «Հայաստանի և Իսրայելի դիվանագիտական 
անկայուն հարաբերություններն ու Իսրայելի հայկական 
կազմակերպությունների աջակցությունը հարաբերությունների 
զարգացման գործում» 
Սաիդա Օհանյան («Հայկական տեղեկատվական կենտրոն» կայքի 
թղթակից, Ռուսաստան) - «ՀՀ դիվանագիտությունը, սփյուռքյան 
կառույցներ և համագործակցության ուղիները և համշենահայերը» 
Հակոբ Բալյան - (Լրագրող, հրապարակախոս, Լիբանան) - 
«Անկախ և հետախուզական մամուլ» 
Աստղիկ Ավետիսյան - («Հայկական Փի Ար ասոցիացիա» 
գիտատեղեկատվական ՀԿ նախագահ, Հայաստան) - «ՀՀ իմիջի 
ձևավորման բաղադրիչներն օտարալեզու ԶԼՄ-ներում» 
Այլ զեկույցներ 
17:20-17:40 
Քննարկում 
17:40 
Այց ՀՀ կառավարության  № 1 մասնաշենք 
18:30 
Սփյուռքյան լրատվամիջոցների ղեկավարների հանդիպումը  
ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ 
 
21 հոկտեմբեր, ուրբաթ, Երևան 
9:00 -11:00 
Այցելություն Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր և Եռաբլուր 
10:30-11:00 
         Սուրճ 
11:00-13:00 
        Երրորդ նիստ  
Թեմա` Սփյուռքի ներուժի ներգրավումը ՀՀ 
պետականաշինության գործում 
Նիստավարներ - Արամ Անանյան («Արմենպրեսս» լրատվական 
գործակալության գործադիր տնօրեն), Հակոբ Ավետիքյան («Ազգ» 
օրաթերթի գլխավոր խմբագիր), Շահան Գանտահարյան («Ազդակ» 
օրաթերթի գլխավոր խմբագիր), Սարգիս Յեդելյան («Յեդելյան» 
հեռուստաընկերության տնօրեն), Սիմոն Այնեջյան («Գիբրահայեր» 
լրատվական կայքի գլխավոր խմբագիր) 
Վահագն Գարագաշյան - («Հորիզոն» շաբաթաթերթի գլխավոր 
խմբագիր, Կանադա) - «Սփիւռքի ուծացման ու ձուլման հոլովոյթը» 
Աննա Գիվարգիզյան - («Ժամ» ամսագրի գլխավոր խմբագիր, 
Ռուսաստան) - «Հայ պարբերական մամուլի դերը օտար 
միջավայրում ազգային և մշակութային արժեքների տարածման 
գործում» 
Ռուբիկ Սարդարյան - («Համայնք» լրատվական 
ցանցիպատասխանատու, Իրան) - «Պետություն 
հասկացողությունը, սփյուռքի պոտեցիալ ուժի օգտագործման 
հնարավորությունը և առաջարկներ այդ ներուժի օգտագործման 
մեխանիզմի կապակցությամբ» 
Տոնիկ Տոնապետյան - («Ազդակ» օրաթերթի թղթակից, Լիբանան) 
- «Սփյուռքի ներուժի ներգրավումը ՀՀ պետականաշինության 
գործում» 
Տիգրան Փաշաբեզյան - («Լուսավոր Ավետիս» կայքի թղթակից, 
Ֆրանսիա) - «Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք` 25-ամյա 
համագործակցության հանրագումարները հետագա անելիքները՝ 
Մերձավոր Արևելքում և հարակից տարածաշրջանում առկա 
մարտահրավերների պայմաններում» 
Զավեն Գրիգորյան - («Նոր Աշխարհ» թերթի խմբագիր, 
Հունաստան) - «Հայաստանի և Արցախի անկախության 25-րդ 
տարեդարձի առթիվ. Հայրենի հողը, Հայրենիքը և 
Պետականությունը» 
Այլ զեկույցներ 
13:00-14:00 
          Ճաշ 
14:00-15:00 
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Լույս Ամսագիր 
Տեղեկատվական անվտանգության խնդիրներն արտակարգ 
իրավիճակներում (ինտերակտիվ քննարկում) 
Փորձագետներ - Արման Սաղաթելյան, Սամվել Մարտիրոսյան, 
Կարեն Վրթանեսյան, Միքայել Յալանուզյան, Անժելա Էլիբեկովա 
15:30-17:00 
          Չորրորդ նիստ  
Թեմա` Հեռուստատեսության, ռադիոյի և էլեկտրոնային 
մամուլի համագործակցության հեռանկարները  
Նիստավարներ - Տիգրան Հարությունյան («Նոյյան Տապան» 
լրատվական գործակալության տնօրեն), Տիգրան Թավադյան 
(«Երկրամաս» թերթի գլխավոր խմբագիր), Աննա Կարապետյան 
(«Օրեր» ամսագրի թղթակից), Համբիկ Մարտիրոսյան («Խոսնակ» 
ամսագրի գլխավոր խմբագիր), Արտո Դավթյան («Արձագանք» 
շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր) 
Արարատ Ղուկասյան - («Հայրենիք» շաբաթաթերթի հիմնադիր-
խմբագիր, Իսպանիա) - «Հայ ազգաբնակչության ուծացման 
խնդիրը Սփյուռքում» 
Նաիրի Հոխիկյան - («Կենտրոն» հեռուստաընկերության 
լրագրող) - «Լրատվամիջոցների դերը 2016 թվականի ապրիլյան 
պատերազմի առաջնագծում» 
Հակոբ Ավետիքյան - («Ազգ» օրաթերթի գլխավոր խմբագիր) - 
«Իսկական ժամանակն է պրոֆեսիոնալ լրագրության» 
Սիլվա Կարավարտանյան - («Ազդակ» օրաթերթի թղթակից, 
Լիբանան) - «Լրատվական համահայկական գործելաոճի 
հիմնահարցեր» 
Արտեմ Կարայան - («Հայկական տեղեկատու» գլխավոր 
խմբագիր, Ուկրաինա) - «Հայկական լրատու հանդեսի փորձը 
սփյուռքյան կառույցների հետ համագործակցության ոլորտում» 
Այլ զեկույցներ 
17:30-18:00 
Քննարկում 
 
22 հոկտեմբեր, շաբաթ 
9:00 
Մեկնում Արցախ (Ստ. Շահումյանի անվան հրապարակից) 
17:00-18:00 
Տեղավորում հյուրանոցներում 
18:30 
Հանդիպում ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանի և վարչապետ 
Արա Հարությունյանի հետ  
20:00 
Հանդիսավոր ընթրիք  
 
23 հոկտեմբեր, կիրակի, Ստեփանակերտ 
9:30-11:00 
 
           Հինգերորդ նիստ  
Թեմա` Հայկական սփյուռքի զորակցությունը Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչման 
գործընթացին 
Նիստավարներ - Կիմ Գաբրիելյան (Արցախի ժուռնալիստների 
միության նախագահ), Դավիթ Հակոբյան («Երկիր մեդիա» 
հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն), Ալեքս Ավանեսյան 
(Հունգարիայի հայկական ռադիոժամի տնօրեն), Մովսես Քեշիշյան 
(«Արաքս» շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր), Ալեքս Ավանեսյան 
(Հունգարիայի հայկական ռադիոժամի տնօրեն) 
Արմեն Հարեյան - (Լրագրող, ԱՄՆ) - «Լրագրողը քարոզիչ է - Եթե 
մենք մտել ենք մարդկային միտքը շարժելու գործի մեջ, ուրեմն 
պատասխանատու ենք դրա հետևանքի համար» 
Վահրամ Պողոսյան - («Արցախպրես» լրատվական 
գործակալության տնօրեն, Արցախ) – «Էլեկտրոնային մամուլի 
կայացումն Արցախում և համահայկական լրատվադաշտի հետ 
համագործակցության հեռանկարները» 
Համբիկ Մարտիրոսյան - («Խոսնակ» ամսագրի գլխավոր 
խմբագիր, Լիբանան) - «Արդեօ՞ք ազգովին հասած ենք եզրագիծ... 

արդեօ՞ք պիտի շարունակենք «նահանջը առանց երգի», թէ պիտի 
հետապնդենք որոնել նոր դեղագիր…» 
Այլ զեկույցներ 
11:00-11:30 
        Սուրճի ընդմիջում 
11:30-13:30 
         Հինգերորդ նիստի շարունակություն 
Այլ զեկույցներ 
 
13:30-15:00 
          Ճաշ 
15:00-17:30 
      Վեցերորդ նիստ  
Թեմա` Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների 
պաշտպանության համակարգի հետ կապված խնդիրների 
լուսաբանումը ԶԼՄ-ում 
Նիստավարներ` Վահրամ Պողոսյան («Արցախպրես» լրատվական 
գործակալության տնօրեն), Զավեն Գրիգորյան («Նոր աշխարհ» 
թերթի գլխավոր խմբագիր), Կարո Արսլանյան («Ազդարար» թերթի 
գլխավոր խմբագիր), Վան Բայբուրթյան («Վրաստան» 
շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր), Գեորգի Սահակով («Դեպի 
ապագա» թերթի գլխավոր խմբագիր) 
Պայծիկ Գալաջյան («Արմինյն միրոր սփեքթեյթոր» 
շաբաթաթերթի թղթակից, ԱՄՆ) - «Ազգային մարտահրաւէրները 
դիմագրաւել հայավայել մարտունակութեամբ. Փորձ՝ իրականի 
պայծառատեսութեան մասին» 
Էդիկ Բաղդասարյան («Լույս» ամսագրի գլխավոր խմբագիր, 
Իրան) - «Հայկական Հարցի ներկա խնդիրները» 
Արա Վանյան (Արցախի հանրային հեռուստատեսության խորհրդի 
անդամ, Արցախ) - «Արցախի հանրային հեռուստատեսություն. նոր 
հրամայականներ, նոր մարտահրավերներ» 
Միքայել Հաջյան (Լրագրող, հրապարակախոս, Արցախ) - 
«Արցախյան մամուլը ներքին և արտաքին քարոզչության 
համատեքստում» 
Այլ զեկույցներ 
17:30-18:00 
Քննարկում 
18:00-18:40 
Համաժողովի փակում, արդյունքների ամփոփում: 
Հայտարարության ընդունում 
19:00 
Ընթրիք 
 
24 հոկտեմբեր, երկուշաբթի, Ստեփանակերտ 
8:00 
Մեկնում Երևան 
18:00 
Սփյուռքյան լրատվամիջոցների ղեկավարների հանդիպումը  
ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ 
 

ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ 
 
Արաբական Միացյալ Էմիրություններ 
Շաքե Մանկասարեան 
ԱՅԳ ռադոյի հիմնադիր 
radioayk@gmail.com 
Հրաչ Քալսահակյան 
«Ազատ Հայ» կայքի հիմնադիր-խմբագիր 
hrach@emirates.net.ae 
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ 
Զավեն Թորիկյան  
«Արմինյըն Ուիքլի» շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր 
armenianweekly@hairenik.com 
Ռուբեն Ջանբազյան  
«Արմինյըն Ուիքլի» շաբաթաթերթի թղթակից 
armenianweekly@hairenik.com 
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Լույս Ամսագիր 
Պայծիկ Գալաջյան  
«Արմինյըն միրըոր սփեքթեյթոր» շաբաթաթերթի թղթակից 
baydzigk@gmail.com 
Ռուզաննա Ավագյան  
«Կալիֆոռնիա կուրիեր» շաբաթաթերթի հայաստանյան թղթակից 
ruzavagyan@gmail.com 
Աբօ Պողիկյան 
«Ասպարեզ» օրաթերթի գլխավոր խմբագիր 
editor@asbarez.com  
Արա Խաչադուրյան  
«Ասպարեզ» օրաթերթի թղթակից  
english@asbarez.com 
Խաժակ Մկրտչյան 
Լրագրող, ծրագրավորող  
khajag@hotmail.com 
Արմեն Հարեյան  
Լրագրող, հրապարակախոս 
hareyan@emaxhealth.com 
Հմայակ Հովհաննիսյան  
«Նոյըան տապան» լրատվական գործակալության ամերիկյան 
թղթակից 
hamayag@yahoo.com 
Մարիլինդա Պոզյան-Կրուկշանկին  
«Արմինյըն միրըոր սփեքթեյթոր շաբաթաթերթի թղթակից 
marylyndac@gmail.com 
 Ավստրալիա 
Սարգիս Յեդելյան  
«Յեդելյան» հեռուստաընկերության տնօրեն 
sarkis@yedelian.com 
Ավստրիա  
Հայր Պողոս Գոճանյան 
«Հանդես» ամսագրի գլխավոր խմբագիր 
p.kodjanian@hotmail.com 
 
Արգենտինա 
Էդուարդո Նեստոր Բալյան  
«Նոր դարաշրջան» թերթի գլխավոր խմբագիր 
periodiconuevaepoca@gmail.com 
Էդուարդո Մարտին Բալյան 
«Նոր դարաշրջան» թերթի թղթակից 
periodiconuevaepoca@gmail.com 
Օսկար Լոմլոմջյան 
«Հայկական ինտեգրացիա» ռադիոյի ղեկավար 
interarmenia@hotmail.com 
Բրազիլիա 
Սարգիս Կարամեկյան 
Հայկական ռադիոժամի հիմնադիր տնօրեն 
atendimento@armeniaeterna.com.br 
 
Թուրքիա 
Արա Գոչունյան  
«Ժամանակ» օրաթերթի գլխավոր խմբագիր 
jamanak@jamanak.com 
Մաքրուհի Հակոբյան 
«Նոր Մարմարա» օրաթերթի թղթակից 
info@normarmara.com 
 
Իսպանիա 
Արարատ Ղուկասյան  
«Հայրենիք» շաբաթաթերթի հիմնադիր - խմբագիր 
ararat_asociac@mail.ru 
                                                                                                              
Իսրայել  
Արտյոմ Չերնամորյան  
«Իսրայելահայեր» թերթի գլխավոր խմբագիր 
artiomhay@gmail.com 

Իրան 
Մովսես Քեշիշյան  
«Արաքս» շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր  
arax_am@dpimail.net 
Էդիկ Բաղդասարյան  
«Լույս» ամսագրի գլխավոր խմբագիր  
edbagh@yahoo.com 
Էմմա Բեգիջանյան  
«Լույս» ամսագրի թղթակից 
edbagh@yahoo.com 
Թամար Փանոսյան 
«Ապագա» հանդեսի տնօրեն  
apaga98@hotmail.com  
Ռուբիկ Սարդարյան  
«Համայնք» լրատվական ցանցի պատասխանատու 
sardarianrubik@yahoo.com 
Մելանյա Ղազարյան   
«Համայնք» լրատվական ցանցի թղթակից 
sardarianrubik@yahoo.com 
Դերենիկ Մելիքյան 
«Ալիք» օրաթերթի գլխավոր խմբագիր 
alikmail@hyenet.ir 
Արմինե Էլիազյան 
«Ալիք» օրաթերթի թղթակից 
armineheliazyan@yahoo.com 
Արմինե Առաքելյան 
«Պայման» լրատվական կայքի գլխավոր խմբագիր 
info@paymanonline.com 
 
Լիբանան  
Շահան Գանտահարյան  
«Ազդակ» օրաթերթի գլխավոր խմբագիր 
info@aztagdaily.com 
Սիլվա Կարավարդանյան  
«Ազդակ» օրաթերթի թղթակից 
silvakaravartanian@live.com 
Տոնիկ Տոնապետյան 
«Ազդակ» օրաթերթի թղթակից  
info@aztagdaily.com 
Հակոբ Բալյան 
Լրագրող, հրապարակախոս 
hagop.balian@free.fr  
Մարի Լուիզ Պալյան  
Լրագրող, հրապարակախոս  
hagop.balian@free.fr  
Սևակ Հակոբյան  
«Զարթոնք» օրաթերթի գլխավոր խմբագիր  
hagopiansevag@gmail.com 
Հայր Սեպուհ Կարապետյան  
«Մասիս» ամսագրի թղթակից  
headomassis@hotmail.com 
Ահարոն Շխրտմյան 
«Էրեբունի» լրատվական կայքի գլխավոր խմբագիր 
aharonshekerdemian@gmail.com 
Ավետիս Կիտանյան 
«Վանա ձայն» ռադիոյի տնօրեն 
info@voiceofvan.net 
Րաֆֆի Դեմիրջյան 
Լիբանանի Ազգային Առաջնորդարան 
demirdjian.raffi@gmai.com 
Ժիրայր Դանիելյան 
«Կամար» հանդեսի գլխավոր խմբագիր 
nemras@gmail.com 
Անի Թորանյան 
«Արարատ» օրաթերթի թղթակից 
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Լույս Ամսագիր 
Համբիկ Մարտիրոսյան 
«Խոսնակ» ամսագրի գլխավոր խմբագիր 
hampigmardirossian@hotmail.com 
 
Կանադա 
Վահագն Գարագաշյան 
«Հորիզոն» շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր 
editor@horizonweekly.ca 
Նորա Յակոբեան 
«Հորիզոն» շաբաթաթերթի թղթակից 
nyacoubian@aol.com 
Արիս Բաբիկյան  
Լրագրող 
aris.babikian.1@gmail.com 
Սալբի Սաղտըճեան 
«Թորոնթոհայ», «Եռագոյն» ամսագրերի թղթակից 
ssalpy@hotmail.com 
 
Կիպրոս 
Սիմոն Այնեջյան 
«Գիբրահայեր» կայքի գլխավոր խմբագիր 
simon@cytanet.com.cy 
Արտո Դավթյան 
«Արձագանք» շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր 
editor@artsakank.com.cy 
 
Հունաստան  
Զավեն Գրիգորյան 
«Նոր Աշխարհ» թերթի խմբագիր 
yeranouhig@gmail.com 
Տիգրան Աբասեան 
«Հայ կեանք» թերթի խմբագիր 
dabassian@gmail.com 
Խաչատուր Ադամեան 
«Հայ կեանք» թերթի խմբագիր 
atamiankhach@yahoo.gr 
Սարգիս Գույումճյան 
«Ազատ օր» օրաթերթի թղթակից 
info@azator.gr 
 
Հունգարիա 
Ալեքս Ավանեսյան 
Հունգարիայի հայկական ռադիոժամի տնօրեն 
info@ararat.hu 
Սոսի Սուսանյան 
«Արմենիա» ամսագրի խմբագիր 
kornetas@chello.hu 
 
Մեծ Բրիտանիա 
Հասմիկ Մովսիսյան 
«MusicofArmenia» կայքի հիմնադիր-տնօրեն 
info@musicofarmenia.com 
Կարինե Ալեքսանյան 
«Armenian Voice» ամսագրի թղթակից  
alexanian@btinternet.com 
 
Շվեյցարիա 
Մարալ-Սիմսար Թոմպազյան 
«Արձագանք» պարբերականի գլխավոր խմբագիր 
artzakank@armenian.ch 
Արա Սիմսար 
«Արձագանք» պարբերականի թղթակից 
artzakank@armenian.ch 
 
Չեխիա 
Աննա Կարապետյան 

«Օրեր» լրատվական կայքի խմբագիր 
annaka@volny.cz 
 
Ռումինիա 
 
Մդլեն Գարագաշյան 
Լրագրող, թարգմանիչ 
madeleinekaracasian@yahoo.com 
 
 
Ռուսաստան  
Աննա Գիվարգիզյան 
«Ժամ» ամսագրի  գլխավոր խմբագիր 
zham@zham.ru 
Անահիտ Խաչատրյան 
«Օստրովոկ Նաիրի» 
anaitarevik@mail.ru 
Տիգրան Թավադյան 
«Երկրամաս» թերթի գլխավոր խմբագիր 
info@yerkramas.org 
Օլեգ Մանվելյան 
«Երկրամաս» թերթի ֆոտո-թղթակից 
info@yerkramas.org 
Լևոն Հովսեփյան  
«Առագաստ» ամսագրի գլխավոր խմբագիր 
oslevon@yandex.ru 
Ֆելիքս Գևորգյան 
«Նաիրի վ Կալինինգրադե» ամսաթերթի գլխավոր խմբագիր 
armcentr-kld@mail.ru 
Վադիմ Հարությունով 
Լրագրող, բլոգեր 
vadar@mail.ru 
Դավիթ Բալայան 
«Հյուսիսափայլ» կայքի գլխավոր խմբագիր 
husisapail@yahoo.com 
Լիանա Զախարյան 
«Կամուրջ» ամսագրի գլխավոր խմբագիր 
kamurdj@mail.ru 
Հասմիկ Գրիգորյան 
«Հայաստանյայց եկեղեցի» ամսաթերթի գլխավոր խմբագիր 
armchurch@gmail.com 
Նատալյա Օհանովա 
«Նոեվ կովչեգ» թերթի հայաստանյան թղթակից 
natalya.oganova@mail.ru 
Սաիդա Օհանյան 
«Հայկական տեղեկատվական  կենտրոն» կայքի թղթակից 
arminfocenter@mail.ru 
Աշոտ Գարեգինյան 
«Ռուսաստան-Հայաստան» լրատվական կայքի հայաստանյան 
թղթակից 
 
Սիրիա 
Մարիա Գաբրիելյան 
«Գանձասար» շաբաթաթերթի թղթակից 
kantsasarweekly@hotmail.com 
 
Վատիկան  
Ռոբերտ Աթթարյան 
«Վատիկան» ռադիոյի հայկական բաժնի տնօրեն 
attarianro@gmail.com 
 
Վրաստան  
Էդուարդ Այվազյան 
«Ախալցխայի վերածնունդ» կայքի հիմնադիր 
info@akhaltskha.net 
Վալերի Հունանյանց 
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Լույս Ամսագիր 
«ArmenianArtHall» էլեկտրոնային թերթի գլխավոր խմբագիր 
vunanyants@mail.ru 
Արտակ Գաբրիելյան 
«A-TV 12» հեռուստաընկերության գլխավոր տնօրեն 
news@a-info.org 
Արթուր Հովհաննիսյան 
«Աղբյուր» էլեկտրոնային թերթի գլխավոր խմբագիր 
minority_adjara@mail.ru 
Սուսաննա Խաչատրյան 
Լրագրող 
hayartun@armenianchurch.ge 
Վան Բայբուրթյան 
«Վրաստան» շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր 
vrastan@caucasus.net 
Արտավազդ Սարեցյան 
«Համշեն» պարբերաթերթի հիմնադիր-խմբագիր 
abk-hamshen@yandex.ru 
 
Ուզբեկստան  
Գեորգի Սահակով 
«Դեպի ապագա» թերթի գլխավոր խմբագիր 
armcentuz@mail.ru 
 
Ուկրաինա  
Արտեմ Կարայան 
«Հայկական տեղեկատու» թերթի խմբագրության ղեկավար 
amctv@ukr.net 
 Արամ Սալամանյան 
«Հայկական տեղեկատու» թերթի թղթակից 
amctv@ukr.net 
Ժենյա Ծերունյան 
«Արագած» ամսագրի գլխավոր խմբագիր 
ara@golos.com.ua 
 
Քուվեյթ  
Կարո Արսլանյան 
«Ազդարար» թերթի գլխավոր խմբագիր 
arslanian_g@hotmail.com 
 
Ֆրանսիա  
Զառա Նազարյան 
«Նուվլ դ'Արմենի» ամսագրի հայաստանյան թղթակից 
nzara@yahoo.com 
Տիգրան Փաշաբեզյան 
«Լուսավոր Ավետիս» կայքի թղթակից 
lousavor.avedis@gmail.com 
 
Հայաստանի Հանրապետություն 
Ռուբեն Ջաղինյան 
Հայաստանի հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի 
նախագահ  
info@cptvrc.am 
Վլադիմիր Հակոբյան 
ՀՀ Նախագահի մամուլի քարտուղար 
Շուշան Սարդարյան 
ՀՀ վարչապետի խորհրդական 
Կորյուն Առաքելյան 
Հայաստանի Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային 
հանձնաժողովի անդամ 
Դավիթ Հակոբյան 
 «Երկիր մեդիա» հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն  
tvcompany@yerkirmedia.am 
Արամ Ղազարյան 
«Ար» հեռուստաընկերության տնօրեն 
artv@artv.am 
Արթուր Ղանդիլյան 

Շիրակի հանրային հեռուստաընկերության տնօրեն 
Արման Սաղաթելյան 
Հայաստանի Հանրային ռադիոյի տնօրեն 
info@armradio.am 
Լիլիթ Մարտիրոսյան 
Հանրային Հեռուստաընկերություն 
Մարատ Օրդյան 
Հանրային Հեռուստաընկերություն 
Նատալյա Սարջանյան 
Հանրային Հեռուստաընկերություն 
Գևորգ Ալթունյան 
Առաջին լրատվականի տնօրեն 
gevorg.altunyan@armtv.com 
Նվեր Մնացականյան   
Հայաստանի Հանրային հեռուստաընկերության մեկնաբան 
adelina.zargaryab@armtv.com 
Եվա Մեհրաբյան 
ԱՐ հեռուսատընկերության լրատվական ծառայության պետ 
azdarar@artv.am 
Գեղամ Մանուկյան 
«Երկիր Մեդիա» հեռուստաընկերության լրատվական ծրագրի 
տնօրեն 
news@yerkirmedia.am 
Շավարշ Գևորգյան 
«Հայկական երկրորդ հեռուստաալիքի» լրատվական ծրագրի 
տնօրեն 
shavarsh@tv.am 
Միհրան Հակոբյան 
«Արարատ»   հեռուստաընկերության լուրերի տնօրեն  
hakobyan1984@gmail.com 
Արփեն Մովսիսյան  
Հեռուստալրագրող 
kvahan@list.ru 
Նաիրի Հոխիկյան       
«Կենտրոն» հեռուստաընկերության  լրագրող  
Ջուլիետա Մարտիրոսյան 
 «Ավանգարդ» թերթի գլխավոր խմբագիր 
avangard-1@rambler.ru 
Մագդալինա Զատիկյան 
«Голос Армении» թերթի թղթակից 
gonline@arminco.com 
Փիրուզա Մելիքսեթյան 
«Իրատես դե ֆակտո» թերթի գլխավոր խմբագիր 
Սաթիկ Սեյրանյան 
«168 ժամ» թերթի գլխավոր խմբագիր 
sseyranyan@yahoo.com 
Մենուա Հարությունյան 
«Դե ֆակտո» ամսագրի գլխավոր խմբագիր 
info@slaq.am 
Թագուհի Թովմասյան 
«Ժողովուրդ» օրաթերթի գլխավոր խմբագիր  
info.zhoghovurd@gmail.com 
Սերգեյ Վարդանյան 
«Ձայն Համշենական» ամսաթերթի գլխավոր խմբագիր 
dzaynhamshenakan@yahoo.com 
Նաղաշ Մարտիրոսյան 
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկան 
n.martirosyan@ysu.am 
Աստղիկ Գևորգյան 
Հայաստանի ժուռնալիստների միության նախագահ 
domjur3@rambler.ru 
Գագիկ Հարությունյան 
Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամի տնօրեն 
gagik@noravank.am 
Անժելա Էլիբեկովա 
«Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ 
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Լույս Ամսագիր 
info@iprc.am 
Տիգրան Աբրահամյան 
Կառավարության աշխատակազմի վերլուծական-տեղեկատվական 
կենտրոնի տնօրեն  
iac@np.am 
Մհեր Հովհաննիսյան 
ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի 
փոխտնօրեն 
mh@armin.am 
Արամ Անանյան 
«Արմենպրեսս» լրատվական գործակալության տնօրեն 
aram.ananyan@gmail.com 
Տիգրան Հարությունյան 
Լրատվամիջոցների համահայկական ընկերակցության ղեկավար  
tigranh@nt.am 
Էմանուիլ Մկրտչյան 
«Արմինֆո» Լրատվական գործակալության տնօրեն  
news@arminfo.am 
Բորիս Նավասարդյան 
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ  
boris@yps.am 
Աստղիկ Ավետիսյան      
Հայկական PR ասոցիացիայի տնօրեն  
a_astghik@yahoo.com 
Նունե Սարգսյան 
Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի տնօրեն  
nsarkissian@mediainitiatives.am 
Մելիք Բաղդասարյան 
 «Ֆոտոլուր»  լրատվական գործակալության տնօրեն 
photolur@gmail.com 
Արա Թադևոսյան 
«Մեդիամաքս» Գործակալության տնօրեն  
director@mediamax.am 
Սամվել Մարտիրոսյան 
Տեղեկատվական ոլորտի փորձագետ  
Անահիտ Ոսկանյան 
Panorama.am կայքի գլխավոր խմբագիր 
editor@panorama.am 
Մարիա Ասատրյան 
news.am կայքի լրագրող 
editor@news.am 
Նարինե Դումանյան 
«Եռագոյն» լրատվական գործակալության գլխավոր խմբագիր 
Սասուն Խաչատրյան        
Tert.am կայքի գլխավոր խմբագիր 
editor@tert.am 
Ագնես Խամոյան       
Yerkir.am կայքի գլխավոր խմբագիր 
news@yerkir.am 
 Էդիկ Բաղդասարյան 
Hetq.am լրատվական գործակալության գլխավոր խմբագիր 
 Սագօ Արեյան 
«Արևելք» կայքի գլխավոր խմբագիր  
sakoarian@gmail.com 
Արթուր Նավասարդյան 
Սփյուռքագետ 
 
Խոսրով Խլղաթյան 
 «Գեղամա» թերթի գլխավոր խմբագիր 
Ֆահրադ Ափուջանյան 
Սպիտակի «Լուսարձակ» թերթի գլխավոր խմբագիր 
 
Արցախի Հանրապետություն 
Կիմ  Գաբրիելյան 
Արցախի ժուռնալիստների միության նախագահ 
 

Լեոնիդ   Մարտիրոսյան  
«Ազատ Արցախ» հանրապետական թերթի գլխավոր խմբագիր 
Նորեկ   Գասպարյան 
Արցախի հանրային հեռուստատեսության խորհրդի նախագահ 
Արա   Վանյան 
Արցախի հանրային հեռուստատեսության խորհրդի անդամ,  
ԱրԺՄ վարչության անդամ 
Նվարդ   Ալեքսանյան 
Արցախի հանրային ռադիոյի գլխավոր խմբագիր 
Վահրամ   Պողոսյան  
«Արցախպրես»  լրատվական գործակալության տնօրեն 
Միքայել Հաջյան  
Լրագրող, հրապարակախոս 
Արիս   Գրիգորյան   
Արցախի ժուռնալիստների միության  վարչության անդամ  
Սվետլանա    Խաչատրյան  
«Լուսարար» թերթի գլխավոր խմբագիր 
Սոֆյա   Սարգսյան 
«Ստեփանակերտ» թերթի գլխավոր խմբագիր 
 

Հայկական Հարցի ներկա 
խնդիրները 

 
Դր. Էդիկ Բաղդասարյան 
Լույս և Ապագա թերթերի  

գլխավոր խմբագիր 
 

Հայկական հարցի էությունն անցյալում էլ, այժմ էլ 

նույնն է. հայ ժողովրդի իր հայրենիքում` Հայկական 

լեռնաշխարհում անկախ և ազատ ապրելու քաղաքական ու 

տարածքային պայմանների ստեղծում: Հայկական հարցի 

լուծումը կարող է լինել միայն մեկը` հայոց լիարժեք 

պետականության վերականգնում պատմական 

Հայաստանի առնվազն այնպիսի ընդարձակ մի 

հողատարածքում, որտեղ հայոց քաղաքակրթության 

երկարատև անվտանգ գոյությունը երաշխավորված կլինի:  

Այլ կերպ ասած՝ Հայկական հարցը հայ ժողովրդի 

անվտանգության հարցն է, որը պահանջում է երկու 

նախադրյալի ապահովում. առաջին` հայկական լիարժեք և 

ամուր պետականության ստեղծում, երկրորդ` այդ 

պետականության անվտանգությունն ու 

կենսունակությունն ամրագրող հողային երաշխիքներ: Ընդ 

որում` մի նախադրյալի ապահովումն առանց մյուսի 

անիրագործելի է. ո՛չ հայկական պետությունն է ի վիճակի 

գոյատևել նախկին Հայկական Խորհրդային 

Սոցիալիստական Հանրապետության 29.800 կմ
2
 խիստ 

խոցելի, իր անպաշտպանունակությամբ ինքնըստինքյան 

«ագրեսիա հրավիրող» սահմաններում, ո՛չ էլ հայկական 

պետության բացակայությամբ հնարավոր կլինի հայ 

ժողովրդի գոյությունն առհասարակ։  

Հայ ազգի և հայկական քաղաքակրթության 

գոյությունը վտանգված էին նախկինում, վտանգված են և 

այսօր, որովհետև չլուծված է մնում տարածքային` հողային 

խնդիրը: Հետխորհրդային ժամանակաշրջանում 

Հայաստանը դարձյալ հայտնվել է «լինե՞լ, թե՞ չլինել»-ի 

դրության մեջ: Խորհրդային Միության փլուզման 

գործընթացին զուգընթաց, հայության դեմ Թուրքիայի և 



 

 

նրա

բաց

ևս 

ֆիզ

տաս

Հայա

կիլո

տար

միա

Արց

Հայա

նվա

պետ

լինե

Հայա

միջա

բան

բախ

ժամ

Ադր

կողմ

Հայա

հայո

բռն

կետ

կհա

ունե

անվ

քնն

 

       
1 - «

ա կրտսեր դա

ցահայտ նկրտ

մեկ անգա

զիկական 

սնամյակի ա

աստանը կա

ոմետրանոց 

րածքի վրա 

այն, ներառել

ցախը` ազատ

աստանի 

ազագույն հող

տականությա

ել: 

Սա է այն նվ

աստանի ան

ազգային ու

նական ո

խումներում 

մանակ, ամե

րբեջանի անհ

մից պատե

աստանին այ

ոց ռազմաք

ազավթված 

տը, երբ թշնա

աշտվի հայերի

ենալու իրողո

Ուստի Հայկա

վտանգության

արկել եւ լուծ

Ա – Հայ ժո

ամբո

- Հայա

- Արցա

- Նախ

- Ախա

- Արեւ

Բ - Հայ ժողո

ստեղծո

Հայաստ

Գ – Հայկ

Թուրքիա

Դ –Արեւմտ

բնակվո

իրավու

Ե – Սփյուռքա

Զ –Հայաստա

հայկակ

ժառանգ

տիրոջ՝ 

                       
Ապագա» Հան

աշնակից Ադր

տումներն ու 

ամ վտանգո

գոյությունը:

անկախ գոյու

արողացել է

բնական որ

վերահսկողո

լով Հայաստա

տագրված տա

անվտանգութ

ղակտորը, որի

ն գոյություն

վազագույն հո

նվտանգությո

ւժերի քաղա

ու աշխար

և փոխազդ

ենևին չի բա

հաշտ քաղաք

երազմի հա

յլ ելք չթողնե

աղաքական 

տարածքների

ամին այլևս 

ի՝ իրենց հայ

ության հետ
1
: 

ական հարցի

ն ապահովմ

ծել հետեւյալ 

ղովրդի պատ

ողջա-կանութ

աստանի Հանր

ախ (Լեռնայի

խիջեւան 

ալքալաք 

ւմտյան Հայա

ովրդի ազգայի

ում, որի առ

տանի Հանրապ

կական Ցեղ

այի կողմից ե

տյան Հայաս

ող ծածու

նքնների վեր

ահայության ն

անի Հանրապ

կան հողերի 

գության վե

Հայ ժողովրդի

                       
նդես, համար

È

րբեջանի ծավ

վայրագ գո

ւմ են արդ

: Վերջին 

թյան փորձը

է գոյատևել

ոշակի սահմ

ւթյուն հաստ

անի Հանրապ

արածքներով 

թյունն ապ

ից պակաս տ

ն այլևս կար

ողակտորը, որ

ունը տարած

աքական, ռա

րհաքաղաքա

դեցություննե

ացառվում, ո

քականությու

ավանական 

են, քան է՛լ ա

իշխանությո

ի վրա, ընդհ

կդադարեցն

յրենի հողի վ

ի լուծաման ե

ման ուղղութ

դրույթները. 

տմական հայ

թյուն՝ 

րապետությո

ն եւ դաշտայի

ստանը ըստ Ս

ին միացյալ պ

անցքային մ

պետությունը

ղասպանությ

եւ փոխհատու

տանում եւ 

կ հայերի

ականգնում։ 

ներգաղթը Հա

պետությունից

վրա մնացա

երադարձը ի

ին եւ նրանց 
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Լույս 

վալա-պաշտա

րծողությունն

դի Հայաստ

երկուսու

ը փաստել է,

լ` 42.000 ք

մաններ ունե

տատելու շնոր

պե-տությունն

հանդերձ: Սա

պահովող 

արածքում հա

րող է անհնա

րն ապահովո

ծաշրջանային

ազմական, հ

կան շահ

երում: Միևն

որ Թուրքիայի

ւնը և վերջի

սանձազերծո

վելի ընդլայն

ունը հայրեն

հուպ մինչև 

ի սպառնալն

վրա պետութ

եւ Հայ ժողով

թյամբ հարկ

րենիքի հողա

ւն 

ին) 

Սեւրի Դաշնա

պետականութ

մասն է կազմ

ը։ 

ան ճանաչո

ւցման հարցը

Անատոլիա

ի մարդկա

այրենի հող։ 

ց դուրս գտն

ած մշակութա

իրենց իսկա

պահպանումը

Շա

Հունիս։ 

 

6  Հոկտեմբեր,

Ամսագի

կան 

ները 

անի 

ւկես 

, որ 

քառ. 

եցող 

րհիվ 

ն ու 

ա՛ է 

այն 

այոց 

արին 

ում է 

ն ու 

ոգե-

հերի 

նույն 

ի և 

ինիս 

ումը 

նելու 

նիքի 

այն 

ն ու 

թյուն 

վրդի 

կ է 

ային 

ագրի 

թյան 

մում 

ումը 

։ 

այում 

ային 

նվող 

ային 

կան 

մը։  

ար. 1 

Մշա
 
 
Վիշապ
հնագի
16:36, 
Տարա
Թեմա

2016-ի
ինստի
մասին
Ինստի
արշավ
հիմնա
Նա նշ
Հայաս
մի մա
բազմա
բնակա
Ինստի
իրակա
համա
հնագե
մասնա
գիտելի
տեխն
փնտրե

2016-ի
Գեղար
պեղու
շրջան

,  2016 Ã.  էջ 32

իր 

ակույթ

պաքար եւ լիճ
իտական արշա
18.10.2016

ածաշրջան:Հայ
ա: Հասարակու

ին ՀՀ ԳԱԱ
իտուտը 23 դ
ն լրագրողներ
իտուտի տնօ
վներից մի 

ականում 2016
շել է, որ Ինստ
ստանի տարա

ասը՝ Արաքս գե
աթիվ հուշար
ավայրերից մի
իտուտի տն
անացվում է

ագործակցությ
ետների հետ
ագետներ։ Ա
լիքներից զա

նիկա, ինչը շա
րելու գործին։

ի պեղումների
րոտ տեղ
ւմները, որոնք
նակներում։ Ա

2  

թ 

ճ Արարատյան
ավ Հայաստա

այաստան 
ւթյուն 

Ա Հնագիտո
դաշտային ծր
րի հետ հանդ

օրեն Պավել Ա
քանիսը դեռ

6-ի դաշտային
տիտուտը հետ
ածքը, այսինք
ետից հյուսիս
րձաններ՝ սկս
ինչեւ ուշ միջն
նօրենի խոսք
է օտարերկ
ամբ։ Մասնա
տ աշխատե

Արտասահման
ատ Հայաստա

ատ է օգնու

ի թվում են Ա
ղանքի բա
ք իրականցվո
Այստեղ առա

ն դաշտում. 23
անում (Ֆոտո)

ության եւ ա
րագիր է իրակ
դիպման ժամ
Ավետիսյանը։
ռեւս ընթան

ն սեզոնն արդե
տազոտում է ժ
ն՝ պատմակա
։ Նրանք ուսո
սած մարդկա

նադարյան բնա
քով՝ ծրագրե
կրյա կենտր
ավորապես, ա
ել են 60 
նցի գործընկ
ան են բերո
մ հնագույն 

Արագած լեռա
ազմաշերտ 
ում են «Արագ
աջին անգամ

3 

 
ազգագրությա
կանացրել։ Ա
մանակ ասել 
 Նրա խոսքո
ում են, բա
են փակ է։ 
ժամանակակի

ան Հայաստան
ումնասիրում ե
անց ամենահի
ակատեղիներ
երի մի մաս
րոնների հե
այս տարի հա

օտարերկրյ
կերներն իրեն
ում նորագու
հուշարձաննե

 
ան ստորոտի

բնակատեղի
գած» նախագծ
մ մ.թ.ա. 3-ր

ան 
Այս 

է 
ով՝ 

այց 

ից 
նի 
եմ 
ին 
։ 
սն 

ետ 
այ 
յա 
նց 
ւյն 
եր 

ին՝ 
իի 
ծի 
րդ 



 

 

հազ
են ե
 
Սոլա
ժամ
հնա
Այստ
պլա
պալ
Սակ
կիրա

Հայ-
լանջ
բար

զարամյակի 
ենթադրաբար

ակ-1 տեղ
մանակների ա

ագետների մտ
տեղ պեղել 

անավորումը ճ
լատների պ
կայն ուրարտ
առվել է տեղա

-գերմանակա
ջերի հետազ

րձրությամբ հա

1-ին կեսի դ
ծիսական շին

ղավայրում՝ 
ամրոցում կատ
տորումների հ

են պալատի
ճշգրիտ համը

պլանին, մա
տական շինա

ական շինանյո

ան արշավախո
զոտությունը, 
այտնաբերել է

È

դամբարաննե
նություններ։  

Վանի 
տարված պեղո
համար նոր 

ի ավերակներ
ընկնում է ո
սնավորապես
անյութի փո

ութը: 

ումբը շարունա
եւ մոտ 3

է նոր վիշապա
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երի կողքին գ

թագավորութ
ումները նույնպ

նյութ են տ
րը, եւ կառո
ւրարտական 

ս՝ Թեյշեբաի
ոխարեն այստ

ակել է Արագա
3 հազար մե
աքար: 
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գտել 

թյան 
պես 

տվել: 
ույցի 

այլ 
ինի: 
տեղ 

 

 
ածի 
ետր 

 

Ինչպե
հանդի
Այդ քա
երրոր
ստույգ
արդեն
ավելի 
այս հ
Պավե
վիշապ
վայրից
հնարա
հետա
ծիսակ
Աստղի
վերաբ
նշեց 
տեղա
բարձր

 
Ինստի
շարու
դամբա
հայտն
գերեզ
մարդի
24-23-
ունեցե
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ես պարզաբան
իպում են բա
արերի այսօր 

րդ հազարամյ
գ հայտնի է, ո
ն գոյություն 

վաղ էլ են եղ
հարցի վրա: Բ
ել Ավետիսյա
պաքարերը տ
ց, օրինակ՝ 
ավորություն 

ազոտելու, որտ
կան կառույց է

ղիկ աստված
բերյալ դեռեւս

Պավել Ա
ադրվում էին
րությամբ, եւ դ

իտուտի տն
ւնակվել 
արանադաշտի
նաբերված գտ
զմանափոսերո
իկ, կարելի է ա
-րդ դարերում
ել պետական 

3  

նեց Պավել Ավ
ացառապես Հ
մեզ հայտնի տ
յակի վերջին 
որ այդ ժաման

են ունեցել: 
ղել, եւ նոր գտ
Բանն այն է,

անը, նախկին
տեղափոխվել

թանգարան
է ընձեռվել 

տեղ այն կանգ
է, այն կապում
ծուհու հետ
ս շատ բան պա
Ավետիսյանը, 
ն ծովի մա
դեռեւս պետք 

նօրենը հիշ
են Քարաշամ
ի պեղու

տածոները վկա
ում թաղվել 
ասել՝ արքանե

մ այս տարածք
կառուցվածք

վետիսյանը, վ
Հայկական լե
տարիքը թվագ

քառորդով, 
նակ դրանք ա

Սակայն հն
տածոն կարո
, որ, ինչպես 

նում հայտնա
լ են իրենց
ններ: Իսկ 

հուշարձանն
գնեցվել է: Ակն
մ են ջրի պաշտ

տ: Սակայն 
արզված չէ: Օ

բոլոր վ
ակերեւույթից 

է պարզել՝ ին

շեցրեց, որ 
մբի բրոն
ւմները, ե
այում են այն մ

են բավակ
եր: Դա վկայո
քում արդեն ի
: 

վիշապաքարեր
եռնաշխարհու
գրվում է մ.թ.ա
ավելի ճշգրիտ

այս տարածքո
նարավոր է, ո
ող է լույս սփռ

պարզաբանե
աբերված բոլո
ց տեղադրմա

այժմ եզակ
ն այն վայրո
նհայտ է, որ ս
տամունքի կա

այս քարեր
Օրինակ, ինչպե
վիշապաքարեր

3000 մետ
նչու։ 

այս տար
նզե դար
եւ այստե
մասին, որ որ
կան ազդեցի
ում է, որ մ.թ.ա
իսկ գոյություն

րը 
ւմ: 
ա. 
տ՝ 
ւմ 
որ 
ռել 
եց 
որ 

ան 
կի 
ւմ 

սա 
ամ 
րի 
ես 
րը 

տր 

 

րի 
րի 
եղ 
ոշ 
իկ 
ա. 
ն է 

 



 

 

2016
Հայա
Արտ
իրա
աշխ
դար
զբոս
նշեց
հնա
որպ
Նրա
հաս
որմն
պատ
տար
Այս 
շար
դրա
զբոս
տնօ
Խոս
պեղ
պատ
որ ո
նախ
գործ
Օրի
րդ 
դաշ
 

 
Պավ
հետ
հնա
մար
պատ

6 թվականին
աստանի հն

տաշատում: 
ականացվում 
խատանքներ: 
րձնելու ծրագ
սաշրջիկների 
ց, որ այժմ այ

ագետները պե
պեսզի չկործան
ա խոսքով՝ 
սարակական 
նանկարներ, 
տճառով հիմ
րհանվում են:
տարի Արենի

րունակվել ե
ամաշնորհի շ
սաշրջիկներ 
օրենը: 
սելով այն 
ղումներն ինչ 
տմական գիտ

որոշ գտած
խամարդու ծն
ծընթացների 

ինակ՝ Ակնաշե
դարից մ

շտավայրի  տա

վել Ավետի
տազոտություն
արավորությու
րդության տ
տկերացումնե

ն աշխատանք
նագույն մայ
Պավել Ավե
են վերակա
Դվինը պա

գիր կա, եւ ա
այցելությու

յնտեղ ոչինչ հ
եղված շերտեր
նվեն: 

Արտաշատո
բաղնիք է հա
բայց դրան

մա խճանկա
 

իի հայտնի քա
են ԱՄՆ դ
րջանակում: 
ընդունելու 

մասին, թե 
նշանակությ

տության համա
ծոներ հիմք 
նունդի եւ այ
մասին հաստ

ենի պեղումնե
մինչեւ 6-րդ
արածքում լիճ

իսյանի խո
նը, դրա 
ն կտա լրաց
տեղաբաշխմա
երում առկա բ

È

քները շարու
այրաքաղաքնե
ետիսյանի խ
անգնողական 
ատմամշակու

այդ ժամանակ
նների համա

հնարավոր չէ 
րը կրկին հող

ում խճանկա
այտնաբերվել,
ց սպառնում

արները եւ 

արանձավում 
դեսպանատա

Այն եւս պ
համար, նշե

Հայաստան
թյուն ունեն հ
ար, Պավել Ա

են տալիս
յդ ժամանակ

տատված պա
երը ցույց են տ
դ դարասկ

ճ է եղել: 

ոսքով՝ այդ 
քարտեզ

ցնել հնագույ
ան գործըն
բացը։ 
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ւնակվեցին ն
ր Դվինում 

խոսքով՝ այստ
եւ ամրացմ

ւթային արգե
կ այն բաց կ

ար: Մասնագե
տեսնել, քանի
ղով են ծածկ

արե հատա
, նաեւ հնագ
մ է ջուրը, 

որմնանկարն

աշխատանքն
ն տրամադր

պատրաստվում
եց ինստիտո

նում կատար
համաշխարհա
վետիսյանը ն

ս վերանայ
ների միգրաց

ատկերացումնե
տվել, որ մ.թ.ա
կիզբ Արարատ

լճի ափ
զի կազմո
յն աշխարհի

նթացի  մա
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նաեւ 
եւ 

տեղ 
ման 
ելոց 
լինի 
ետը 
ի որ 

կում, 

ակով 
գույն 

այդ 
ները 

ները 
րած 
մ է 

ուտի 

րվող 
ային 
նշեց, 
յելու 
ցիոն 
երը: 

ա. 7-
տյան 

 

փերի 
ումը 
ի եւ 
ասին 

 
Աբադա
Պարսի
գետով
թաղամ
Աբադա
Իրանա
են անց
խումբ 
պատեր
մասնա
հիմնակ
հիմնար
«Ալիք օ
գրութի
«Հայ ժ
աշխար
հալածւ
Ինչն է 
կան մի
այժմ ո
1915 
կազմա
ժողովր
բնաջնջ
հայ ե
Բասրա
համար
կարիքն
իրենց 
հայեր:
1926 
Աբադա
բերել է
եղած գ
խրախո
Արաբն
տեսնել
 կատա
ընկերո
փախա
բնակա
հայերի
ընտան
Շաղզո
Գրիգոր
Վերջին
Յովհա
ասւած
Պետրո
«Մենք 
մասին
խղճաց
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Աբա

Աբադանի

ան քաղաքը 
ից ծոցի ափին

վ, շրջապատւա
մասով: 
անում հայերը 
ական նաֆթայ
ցել Չարմահալ
հայեր, նաև  

րազմի ընթ
աւորապէս Վա

կանում աշխ
րկներում, նաև
օրաթերթ Շաբա
իւն,Արևմտահա
ժողովուրդը իր 
րհի չորս կողմ
ւած, հային են
նրանց բերել և

ի շարք բռնագա
ուզում ենք  անդ

թւականին, 
ակերպւած և ի
րդին բռնի տեղ
ջում: Այդ եղեռա

երախտաւոր Լ
այի մօտ անապ
ր վրաններ էր
ները և առատ
ապաստան գտ

 
թւականին, 

անում դժգոհ լ
էր Հնդկաստան
գաղթականներ
ուսում նրանց  

ները նրանց 
լով տարագիր հ

արում են նրան
ութիւնը Իրան 
ադրւած հայերի
արան, վճարելով
ի թւում էին
նիքով, Ալէքսա
ոյեանը, եղբա
րեանները և Խ
ններիս Իրան տ

անիսեան կամ Մ
ծի վկայութիւն
ոս Գէորգեանի յ
 լսելով, Աբադա
, սկսեցինք ոտք
ցին և գետը 

4  

    
ադանի  Հա

ի Հայ Համայնք

գտնւում է Ի
ն, որը դարձել է
ած Արվանդ 

հաստատւել ե
ին ընկերութեա
լից, նոր Ջուղա
նրանց են միա
թացքում 

անից  գաղթա
խատում էին

և քաղաքում տա
աթ, 14 Յունիս 

այերը Աբադան
եղերական ճա

մերը և ահա ի
նք հանդիպում
և ինչպէս են նր
աղթւած հայորդ
դրադառնալ: 

Թուրքակա
իրագործւած ս
ղահան էին անո
ական օրերին, 

Լևոն Փաշա 
պատում, բռնագ
ր տրամադրել:
տ սնունդ տալ
տան թուրք եա

Անգլիաական
լինելով իր Հնդ

նից և լսելով հա
րի մասին, մար
ոտքով գալ մին
նաւերով կտե
հայերի տանջա

նց փոխադրումը

ին աշխատանք
վ բարձր աշխա
ն Պլուզեանն

ան Պետրոսեա
այրներ Նէրսէ

Խաչիկ Ասատրեա
տեղափոխման
Մեսրոպեան ա
ն, ցանկանում
յիշողութիւններ
անում Անգլիցի
քով գալ մինչև 

անց կացրեց

       
այ Գաղութը

Միրդա
քը և Հայոց Դպ

Իրանի հարաւ
է կղզի, հիւսիս

ջրուղիով նա

են 1909 թւակա
ան հիմնարկու
այից, Թէհրանի

ացել, առաջին հ
Արևմտեան 

ած մի խումբ 
ն նաֆթարդ

արբեր ազատ ա
2014: Ստացւա
ում»: 

ակատագրի հետ
իր իսկ պապե

մ, Իրանի Աբա
րանք հասել այն
դիների վկայութ

ան պետութ
ոսկալի ոճիրի 
ում իարենց բն
Անգլիական կա
Շաղոյեանի մ

գաղթւած  հայե
: Նրանք հոգո
լիս: Այստեղ ժ
աթաղանից մա

ն Նաւթային 
դիկ գործաւոր

այերի  բռնագաղ
րդ  է ուղարկու
նչև Միջագետք
եղափոխեն Իր

ալի վիճակը, անվ
ը Իրան:Անգլիա

քի է վերցնում
ատավարձ: Իրա
ներնը, Խաչիկ

անը, ազգային 
էսը, Յովհանն
անը»: 

ն գործում, յիշա
ազգանունով մի
մ ենք մէջբեր
րը: 
ինների ձեռնար
միջագետք, ու

ցին: Մենք քա

                
ը 
ատ Մարտիրոսյա
պրոցը 

ւ արեմուտքու
սայն կողմից մե
աև Բահմանշ

անից, երբ Անգլ
ւմ ծառայութեա
ից Թաւրիզից մ
համաշխարհայ

հայաստանի
հայեր: Նրա

դիւնաբերութեա
աշխատանքով: 
ած 

տևանքով, ցրւե
ենական հողեր
ադան քաղաքու
նտեղ, այս մաս
թիւնները,  որո

թեան կողմ
բերումով,  Հ

նակավայրերից 
առավարութիւն
միջնորդութեամ
երին բնակեցնել
ում էին հայե

ժամանաւորապ
ազապուրծ եղա

ընկերութիւն
ութիւնից, որո
ղթի    և Իրաքո
ւմ նրանց մօտ 

քի ափը, որտեղ
րան: Արաբնե
վճար 
ական Նաւթայ

մ, տրամադրել
ան տեղափոխւա
կ Յունանեա
գործիչ Բարսե

նէս և Յակ

ատակւում է նա
ի հայ ևս: Որպ
րել ականատ

րկած մեծ գոր
ւր Արաբները մե
այլելով հասա

            

ան 

ւմ, 
եծ 
իր 

լո-
ան 
մի 
ին 
ից,  
նք 

ան 

լ է 
ից 
ւմ: 
ին 
նց 

ից 
այ 
և 

նը, 
մբ, 
լու 
րի 

պէս 
ած 

նը, 
նց 

ում 
և 

ից 
րը 

ին 

ով 
ած 
նը 
եղ 
ոբ 

աև 
պէս 

ես 

ծի 
եզ 
նք 



 

 

Աբա
պաշ
ինձ 
սենե

Սովո
համա
եկա
Տիզե
ժամ
գոյա
յանկ
Աբա
բերո
նաֆ
հիմն
պատ
երկո
Աբա
համա
հայո
Աբա
«7 ա
Աբա
հանդ
1936
եղել
Դպր
մանկ
Յետ
տղա
դաս
իսկ 
հաս
քարի
աշխ
ծնող
Աբա
նաև
«Փեր
եկեղ
Երգչ
գրքե
աշխ
եկեղ
տար
աշխ
ժողո
մշակ
Աբա
«Շա
տղա
Այժմ
օգտ
փակ
անցե
Խու
հարա
ազա
պատ
Ահւա
դար
Աբա

ադան: 1926 թւա
շտօնեաներին օ

որ փոքր էի «
եակի»:     

Ար
Ալի

որաբար քաղա
արւում, բայց 
ծներ էին, բոլոր
երքում, արբա

մանակ շրջապա
ատևում երկա
կարծ անհետան

ադանի հայ հա
ումով, 1909 թւա
ֆտային ընկեր
նեցին դպրոցնե
տերազմի բերո
ու դպրոց  մի սր

ադանում հայեր
այնք գոյութեա

ոց դպրոցը:  
ադանի հայոց  դ
աղջիկ և 20 տղա
ադանի դպրոց

դիսաւոր բացո
6 -ից 1942  թւա
:  

րոցը վերաբացւ
կապարտէզից մ

տագայ տարին
աների համար 
սարան: Աբադա

1938 թւին մօտ
նում էր 5000
իւղի արդիւնա

խատանքով:Աբա
ղական խորհու

ադանի համայնք
և զանազան մի

րիո կրթասիրա
ղցասիրած միո
չախումբ»: Դպ
երով: Խոռամշ

խատանքները վ
ղեցա-դպրոցակ
րիներ դպրո

խատանքներում
ովրդինև նաև մ
կոյթի  լաւագոյ

ադանի սուրբ կ
ամսի 1337»: Ե
աների տարակա
մ Աբադանի երկ
ւում են պարս

կ է բայց կանգո
եալի:  

ւզէստան  նաև
աբերում Անգլի

ատամիտ  էին 
տկանող համ
ազում  Արաբ ա
սած,  տնից տ

ադանում էլ Ա

ականն էր, մենք
օրական 6 րիալ
«ես 12 տարեկ

րևմտահայեր
իք օրաթերթ 

աքներում  նոր
Աբադանի հա

րն էլ միասին կո
անեակներ յան
ատւած աստղե

ար տարիներ, 
նում են:  

ամայնքն էլ նմա
ականին յայտն
րութեան հիմն
եր, եկեղեցի համ
ումով ցրիւ եկա
րահ մի եկեղեցի
րը հաստատւել 
ան են կոչւել 1

դպրոցում 1927
այ»: 
ի շէնքը կառ
ւմը կատաւել է 

ականին Ռեզաշ

ւել է 1947 թւին:
մինչև  4-րդ դա
երին, դպրոցի
 մինչև  վեցե

անը 1923 թւին ո
տ 2000 բնակիչ: 
0 ի: Նրանք հ
աբերական  
ադանի հայոց դ
րդը:                 
քը ունէր եկեղե
իութիւներ ինչպ
աց և հայ հիւան
ութիւն», «մար

պրոցը ունէր ն
շահրի հայ գա
վարում էր Աբ
կան խորհուրդ
ոցական, մշ
մ,   ծառա
մատաղ սերնդ
ն կենտրոներից

կարապետ եկեղ
կեղեցու շրջափ

անը և աղջիկներ
կու դպրոցներ և

սիկ աշակերտն
ուն մնում է որպ

և Գիլան Մա
իացի Ամերկա
այնպէս որ  

մայնքի հանդ
աղջիկները մա

տուն   մածու
Արաբ աղջիկնե

È

ք Աբադանում է
լ աշխատավար
կան էի» օրակա

րը Աբադանո
Յունիս 14- 2

Հ
եկը, երկար ժա

ամայնքը, բոլո
ոչւեցին Աբադա
նկարծ երևան
երով, լոյս սփռ

ապա պայմա

ան արբանեակ
նւեցին Աբադա
նարկում, աճ
մայնք և 1980 թ
ան սփիւռս ա
ի և անցեալի վա

են 1909 թւակ
922-23 թւակա

7 Թ. յաճախում

ռուցւել է 193
նոյն տարւայ Ն

շահի հրահանգ

 Դպրոցը  ունե
ասարան: 
ի դասարաննե
երորդ  և աղ
ունէր 400  բնա
Աբադանի հայ

հիմնականում 
հիմնարկում 

դպրոցը ունէր հ
     

եցի,  դպրոց,  մա
պէս.  «հայ ազգ
նդանոցի միութի
րզական կազմ»
նաև գրադարա
աղութի ազգա
բադանի և Խ
դը:Աբադանը մ
շակութային 
այութիւն մա

դին, հանդիսա
ց մէկը:  
ղեցին հիմնւել 
փակում էին, հ
րի տարական մ
և սրահը  իրան
երի համար, ի
պէս վկայ, մեր 

ազետդրանի 
ցիների, Միւսը
քրիստոնեաներ
էպ աւելի  

ածունի կաթսա
ւն կաթ էին մ
երը   անգամ ա
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Լույս 
էինք, որտեղ բա
ձ էին վճարում,
ան 4 րիալ առ

ում  
014 
Հովիկ Էդգարե
ամանակ դրսե
րն էլ շրջաննե

անցի: 
ն են գալիս, 
ռելով  շրջապա
անների բերո

կների, պայման
անում, աշխատե

եցին զարգաց
թւականին յանկ
շխարհի, թողն

առ յուշեր:  
կանից, բայց որ

անից,երբ հիմնե

մ էին 27 աշակ

32 թւականին
Նոյեմբեր 28-ին
գով դպրոցը փա

ցել   342 աշակե

երը աւելանում
ղջիկներին  12 
ակիչ: 1928թ-ին 

երի թիւը 1969թ
աշխատում  
 նաև  ազ

հոգաբարձութի

արզական  ակո
գային միութիւ
իւն», «հայ կան
» նաև « գու

ան աւել քան 2
ային մշակութա
ոռամշահրի հա

մի քանի տաս
նաև ազգա

ատուցանելով 
ացել է  իրանա

է 1958 թւակա
հայոց դպրոցն
միջնակարգը: 
նցի Աբադանցին
իսկ եկեղեցին ա

ժողովրդի փայ

համայնքը «Մ
ը Ռուսնէրի» Ա
րի և միւս կրօ

յարգալից 
աները գլուխնե
մատակարարու
ամուրի  մարդկ

 

6  Հոկտեմբեր,

Ամսագի

արձր 
, իսկ 

ռանց 

եան 
ցի է 
երից 

առ 
ատը, 
ւմով 

ների 
եցին 
ցան, 

կարծ 
նելով 

րպէս 
ել են 

կերտ 

ն, և 
:  
ակ է 

երտ,  

մ են  
-րդ 

610, 
թ-ին 

էին  
զատ 

իւն և  

ումբ,  
ւնը», 
նանց 
ւսան 
2000 
ային 
այոց 

սեակ 
ային  
մեր 

ահայ 

անին 
ները, 

ները 
այժմ 

այլուն 

Մէկը 
Աւելի 
օնին  
էին: 

երին 
ւմ և 
կանց 

տներու
Պարսկ
տներու
Պարսկ
ազգինե
ապրու
Իսկ Ա
պարսի
պատկա
ապրու
բնակա
միւս քա
Ահա 
բերում
Պատա
Աբադա
կողքի 
հոյակա
մէնարէ
քաղաք
պատկա
Աշխար
սրբատ
Աբադա

Աբադա
քաղաք
թաղամ
Ջամշի
շերտա
Բնակա
Անգլիա
երկրոր
դասակ
դարձել
հարաբ
Բրէյմո
ապրող
վերաբե
փոխա
իրենք 
Նոյն հ
տարբե
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իր 

ւմ մաքրութի
կաստանի միւ
ւմ փակւած  էի
կաստանի բոլոր
երը  գիւղի կ

ւմ  էին  համարե
Ահւազ  Աբադա
իկ,  հրեայ ն
անող համայնք

ւմ:  Տօն օրերին
արաներում կամ
աղաքներում նմ
այդ համերա

մով էր որ
ահականօրէն չէ
անի  Զանդ փո

 կանգնած են
ապ մզկիթը, 
էթներով, միա
քակրթութեան 
անող միակամ 
րհում միայն

տեղիններ «եկեղ
ան քաղաքում,

Հայոց եկե
Հա

անում Ադաբ հ
քի բոլոր հայ ա
մասերի, Բա

իդաբադ,  Քարո
աւորված էր դա
արաներն էլ դ
ացիներ և բ
րդ դասակարգ
կարգի իրանցի 

ել որ ծննող
բերութիւնը,  հի
ում ապրողը շա
ղ եղբօր և 
երումնք որև 

անցւել է Դարսի
սահաբ «տէր»

հանգամանքը շ
եութիւններ գոյ

5  

իւն էին ան
ւս քաղաքներ

ին, տունից դպր
ր քաղաքներում
կամ քաղաքի 
եա  բաժանւած

ան նաև նաֆտ
նաև արտասա
քը,   կողք կողք
ն անգամ  ունեն
մ էլ ակումբնե
ման հարաբերո

աշխ հաւաքակ
ր ամենքը 
էր եկեղեցի մաս
ողոցի ծայրամա

ն Սուրբ Կարա
երկուսն էլ 

ասին ներկայա
ըմբռնումի վկա
և համերաշխ ա

ն երկու տ
ղեցի և մասչիդ
միւսը Հնդկաստ

եղեցին,Կողքին 
այոց Ս. Կարապ
հայոց դպրոցը,

աշակերտների հ
աւարդէ, Բրէ
ուն  և այլն: Աա
ասակարգերի: 

դասակարգային
բարձրաստիճա
գի  իրանցիներ

գործաւորներ: 
ղների նաև 
իմնւած էր դասա
ատ էլ հեշտ չէր
նրա ընտանի

քաղաքում ն
իի  իշխանութ
» էին և միւսն
շարունակւում 
ութիւն ունէին:

նում ինչ որ
րում  մոսալմ
րոց, դպրոցից տ
մ նաև գիւղերո
մի հատւածու

ծ  պարսիկների
տային բոլոր շր

ահմանացի և 
քի  իրար հարա
նալով հանդիպո

երում  ինչ որ  
ութիւն չկար:   
կան փոխադա

ապրում էի
սչիտ կողք կողք
ասմ, նոյն փող

ապետ եկեղեցին
կոնաձև սրբ

ացնում են ա
աներ, Երկու տ
առաջնորդներ:

տարբեր կրօն
դ» կայ կողք կո
տանում: 

իսլամական մզ
պետ եկեղեցին 

, միակ հայկակ
համար: Քաղա
էյմ, Բէհար,

աշխատող համա
Առաջին Երկր

ն էին, Բրէյմու
ան Իրանցիներ
ր և միւս շրջա

Այս հանգամա
դպրոցական 

ակարգային  հի
ր հարաբերւում
քի անդամներ
նշմարելի չէ: 

թեան ժամանա
եր գործաւորն
էր, քանի դեռ
 

ր Արաքում 
ման աղջիկնե

տուն և վերջ:  
ում հայերը և  ա
ւմ անկիւնացա
ց:  
րջաներում  հա
այլ դաւանանք

աւանութեամբ է
ումներ, միմիա
պարսկաստա

արձ հարգանք
ին համերաշխ
քի հիմնւելը: 
ղոցի վրայ,  կող
ն և Իսլամակա

բատեղի, բար
արդի համերաշ
տարբեր կրօննե

նի պատկանո
ողքի մէկը Իրա

 
զկիթը, 

կան դպրոցն է
աքը հիմնւած   
, Բահմանշի
ակարգն էլ խիս
րորդ և երրոր
ւմ, ապրում է
ր, Բաւարդէո

աները էլ երրոր
անքը պատճառ 

աշակերտնե
իմունքների վրա
մ,  անգամ Բհա
րի հետ: Նմա

Այս ըմբռնում
ակաշրժանից, ե
ներ,  բանւորնե
, բնակավայրե

և 
րը 

այլ 
ած  

այ,  
քի 
ին 
նց 
նի 

քի 
խ: 

ղք 
ան  
ձր 
շխ 
րի 

ող 
նի 

էր, 
էր  

իր, 
ստ 
րդ: 
ին  

ում 
րդ 
էր 
րի 

այ:  
ար 
ան 
մը 
րբ 

եր: 
րի   



 

 

Աբա
Բաւ
աշխ
Բահ
Հար
պաշ
համա
թիթե
կողք
հարմ
րէստ
Բաւ
անւա
տար
սենե
բնակ
նպա
Գերմ
մնա
ապա
 Նրա
համա
յատկ

        
 
Բնա
իրեն
վրայ
ընկե
հիմն
ընկե
որոշ
համե
գում
Հոգա
էր ժ
ծխա
վրայ
Դպր
ծախ
կարգ
աշխ
հոգա
Աբա
տօնե
տօնե
Առա
Թրա
բերդ
իր 
ներկ

ադան   քաղա
ւարդա, Յիւսիս

խատաւորների  
հմանշիր, Բէհար
րաւային Բաւ
շտօնեանների 
ար,  կառուցւ
եղից պատրաս
քի 12  
մարութիւներով

տուրան  օգտւե
ւարդա թաղամա
ամբ բնակարա
րբեր յատկագծո
եակների ,  
կարաները  

արակով  կառ
մանական (համ
ցել:    նրանք ա

ա վերադարձան
անց վերադարձ
ար   բնակարնի
կացրեց   նոր  վ

    Փոլիշ քամփ

ակարանները ըն
նց գործի պաշտ
յ անվճար: 

երութեան գոր
նարկների աշխ
եէրութիւնը  կիր
շ  տոկոս  ա
եմատութեամբ

մար: 
աբարձութիւնը

ժողովրդի կողմի
ական կանոնագ
յ:  

րոցական եկեղ
խսերը հոգալու
գադրւած էր ըն

խատողների ս
աբարձութեան 

ադանում ամեն 
երը, ապրիլ 24
եր: Տեղի էր

աջին անգամ  ա
ագոշը և բեմա
դի իշխանուհին
դերասուհի կ

կայեացումներ 

աքը բաժանւա
սային Բաւար
համար էր պա

ր,  Քարուն, Ջա
ւարդան բաց
բնակարաները

ւած նիսընհաթ
ստւած,  կոնաձ

սենեակներ, 
վ, նաև նոյն հա
լու նախաճաշ ճ
ասի  մի ուրիշ 
աներ, որը ն
ով,  ամեն մի հա

ծայրամասերի
նաֆտային ըն
ուցել էր  Լէհ
մաշխահային) 
այտեղ ապրեցի
ն իրենց երկիր: 
ից  յետոյ, ընկե
ի պահանջի  բե
վարցւած պաշտ

փի  մի հատւած 

նկերութեան բո
տօնի  և  սպա

Ապագայում 
րծողների հատ
խատող դասակ
րառեց   նոր հա
աշխտավարձի 
բ բնակարանի  

 համայնքի բա
ից, երկու տար
գիր, որը կազմւ

ղացական  ն
ւ նպատակով,
նկերութեան  կ

ստանալիք ամ
հաշւին: 
տարի տօնւու

4,  հայ նահա
ր ունենում թ
արտասահմանի

ադրել «Լէյլի Մա
ն»: Աբադան են
նոջ հետ և 
, որոնց ընդմիջ

È

ծ էր թաղամա
րդա, Սիքլայն 
ատրաստւել»,  Բ
ամշիդաբադ և ա
ցի սովորակ

ը  կար Ամուր
թ, բնակարանե
և և մի երկար 

օժտւած 
ատւածում բնակ
ճաշ և ընթրիք: 
 հատւածում  

ոյնպէս նիսըն
ատւածը,  բաժա
ից  տարբեր 
նկերութիւնը մ
հ աղետեալներ
պատերազմին 

ին մինչև պատե

երութիւնը պաշտ
րումով,  այդ բն

տօնեա ընտանի

 երկու  կողմից

ոլոր պաշտօնե
ասարկութեան 

 որպէս 
տուցումը  պա
կարգի  աշխա
ատուցման  եղա
 հաւելում 
համար ամսավ

աձրաստիճան մ
րին մէկ անգամ
ւած էր տեղի պ

նաև համայնքի
, ժողովրդի հ
կողմից մի  որո
մսավճարից  

ւմ էին հայկակա
ատակների ոգե
թատերական 
ից Աբադան է ժ
աջնուն»ը: Բեմ
ն այցելել դերա
կատարել մի

ումների ընթաց
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Լույս 
ասերի, Հարաւ

«Որ, Հնդիկ 
Բրէյմ, Հալալ Բր
այլն : 
կան ընտանե
րի աշխատողն

եր, առաստաղն
միջանցքով,   կ
ապրելու բ

կիչներ համար  

  էր  Փոլիշ քա
նհաթ շէնքեր 
անւած    երկու

 մուտքով: 
մի ինչ որ բ
րի համար, որ
անապաստան

երազմի աւառտ

տօնեանների 
նակարանները 
իքներին :  

  մուտք: 

եաներին տրւու
տարիների հի

համեմատութ
արսկաստանի 
ատավարձերի հ
անակ, կարգադ
 ապա  

վճարից   գանձւ

մարմինը  ընտր
մ: Համայնքը ո
պայմաների հի

ին վերաբերել 
համաձայնութեա
ոշ գումար, գա

 և փոխա

ան ազգային բ
կոչման օրը և
բեմադրութիւն

ժամանել դերա
մադրւել է «Ին
ասան Հայկ Ար
ի քանի բեմա
ցքում նւագել է 

 

6  Հոկտեմբեր,

Ամսագի

ւաին 
Սիք 
րէյմ,   

եկան 
ների   
ները   
կողք 
բոլոր  
կար 

ամփ 
էին   

ւ մեծ 
այս 

բարի 
րոնք 
ն էին 
տը և 

ւմ էր 
իման 
թիւն    
միւս 
հետ,  
դրեց 
նոյն 

ւելիք  

րւում 
ունէր 
իման 

այլ  
ամբ, 

անձւի 
անցւի  

բոլոր 
և այլ 
ններ: 
ասան 
նկած 
րծիւը 
ական 

 հայ 

Ազգաս
նաև «
բեմադ
այցելեց
և «Աշխ
Աբադա
Հայաս
կազմա
արւեստ
«Համբա
Գասպա
ուրիշնե
Աբադա
արտեր
մասնա
պարսի
դոքտո
գրագրա
մասնա
Հայ դպ
պարսկ

համալս
Նպատ
նաև 
համալս
զարգա
Առաւե
ուսանո
հնարա
որոնք 
աշակե
Հօսթէլ
գիշերա
դիփլոմ

Յ
           

Յովան
տան 
դասընթ
Նաև ի
Թանքֆ
Աղանո
Աբադա
մէջ, շա
միջդպր
կամ է
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իր 

սիրաց Միւթեա
«ջազ»նւակախ

դրեց «Աշխարհ
ց Բասրայի հա

խարհի Դատաս
անի հայ համ
ստանի և ա
ակերպելով 
տնագետներ:՝-
արձում Գրիգ
արեան», «Ռոզ
եր: 

անի քարիւղ-զտ
րկրացի բարձ
ագէտներ էին: Ն
իկ և հայ  բ
որներ, դեղագո
րային կիրթ 
ագէտ  գործաւոր
պրոցում, նոյնպ
կահայ բարձր

լսարանը հիմնւե
տակ ունենալով

համագործա
լսարաններին, 

ացնելով աշակեր
ել ևս, Աբա
ողական   բն

աւորութիւններ,
 քաղաքներից

երտներ էին:  
լի ուսանողներ
ային   ազատ մ
մ :  

Յովհանէս Բար
           

նէս Բարխուդա
այն աշակերտ

նթացքնելի հաջո
իրենց արտակա
ֆարմների Էլէ
ուրը քաղաքի ա
անի Հայոց Դպ
ահել է առաջնո
րոցական ցուց

էլ ձեռագործնե

6  

ան «Արծիւ» նւ
խումբը և իր 
հի դատաստա

այ գաղութ, ներ
ստանը»: 
մայնքը միշտ 

արտերկրեայ 
միջոցառում

  «Սիմոն Վրա
գորեանը իր 
զի Արմեն» , 

տարաների, նա
ձրաստիճան 
Նրանց հետ համ
բաձրաստիճան
ործներ,  ինջի
աշխատողներ,
րներ: 

պէս պաշտօնավ
րաստիճան մ

վերակ
ուսուց
Հարկ 
5000 բ
էր, 
տարր
Գեղա

ել է 1939 թւակա
վ դասաւանդե

ակցել Պարսկ

րտների իմացկ
ադանի նաֆթ
նակարան (hos
, դաստիարակե
 եկած տարակ

րից ոմանք  ա
միջնկարգ  դաս

րխուդարեան   

արեանը և Աղան
տներից էին 
ողեցին  ստանա

արգ ջանքերի շ
էքտրական հա

ապահովութեան
պրոցը, բոլոր ն
ութիւն և միշտ
ցահանդէսների

երի , նկարչակ

ւագախումբը: Ա
 երիտասարդ

անը»:  Թատե
րկայեացնելով «

էլ  կապը 
հայ հայրենա

մներ,  
ացեան»,  «Շաւ

երգեցիք խմ
 «Էդիկ Յովս

աև փեթրոքիմիա
պաշտօնեաննե
մընթացք, աշխ
ն  կրթւած  
իներներ, երկր
, և  երրոր

վարում էին,  ա
մասնագէտ հ
կացուներ, 
ցչուհիներ: 

է նշել որ 194
բնակիչների 99 
միջնակարգ 

րական մակարդ
արւեստական 

անին Աբադան
ել շրջանվարտ 
կաստանի և

կանութիւնը : 
թային ընկերո
stel) օժտւած 
ելու կրթելու մա
կան մակարտա

ազատ ժամերին
սընթացների յա

         Աղանուր 

նուր Դանելեան
որ մասնակց

ալ աւարտակա
շնորհիւ Յովհա
ասանքի պատ
ն պէտի պաղտօ
նոյնաստիճան 
տ էլ  մասնակի
ին (Նովռուզի 
կան և  այլ գ

Աբադանում կա
դների ջանքեր
երական խում
«Աշուղ Ղարիբ

 հաստատել
ակիցների հետ

հրաւիրել
ւարշ Նարդունի
մբով», «Գոհա
էփեան» և շա

ական հիմնարկ
երը,  կրթւա

խատանքի անցա
մասնագետնե

րաբաններ, նա
րդ դասակարգ

արտերկրեայ նա
հայ տեսուչնե

ուսուց

48 Թ. Աբադա
տոկոսը գրագե
 կամ գոն

դակի գործողնե
«Թէքնիքա

ում: 
աշակերտներ

և արդերկրե

ութիւնը, ուն
կրթական բոլ

ատաղ սերունդի
ակի դպրոցակա

ն  մասնակցել
աջողելով ստան

 
դանելեան 

նը ուսանողակա
ելով գիշերայ
ն  (Դիփլոմ):  

անէսը նշանակւ
տասխանատու 

օնում:  
վարժարաննե

ից է եղել, տե
տօների առթի

գեղարւեստակա

ար 
ով 
բը  
ը» 

ով    
տ, 
ով  
ի»,  
ար 

ատ 

կի 
ած 
ան  
եր,  
աև   
գի 

աև 
եր, 
ցիչ 

նի 
ետ 
նէ,  
եր:  
ալ» 

ին  
եա 

նէր  
որ 
ին, 
ան 

ով 
ալ 

ան  
ին 

եց 
և 

րի 
ղի 
իւ) 
ան 



 

 

աշխ
գնահ
Հայ 
թւակ
կազմ
ունե
մշակ
նրան
ճիւղ
երաժ
Երգչ
երկս
ղեկա
Տիկի
Վահ
Մին
Հայ 
1930

մեծա
հիւա
 

Բաբ
Հայկ
Հոգա
մնա
տար
Նաֆ
աւա
Խոմ
տեղա
է:     
  Վա
որ Տ
Թող
աշխ
Սրբա
յիշա
եկեղ
կիսա
անձ
բարձ
ռիալ
նահա

խատանքներին 
հատականների

մշակութային
կանին որպէս 
մակերպւեց 

ենալով հայ երի
կելով նրանց ֆ
նց իմացողակա

ղեր, մարմնամշա
ժշտական ճիւ
չախումբը «Գու
սեռ անդամներ
ավար,  աշխատ
ին Սեդա գալա
հագն Յարութի
ասեանը: 
կանանց եկեղ

0 թւականին 

ապէս օգտակա
անդանոցին: 

բկէն Խաչատր
կական դպրոցն
աբարձութեան 
ցել է Աբադա

րիներին, Բաբ
ֆտային ընկերո

ազի քսակներ տ
մփարէի հարւա
ղափոխւում է  հ

                         
աչէն և Շահէն Յ
Տեսել են Լոսահո
ղ  յիշատակտ մի

խատանքի պահի
ազաան  պաշտ

ատակը վառ պ
ղեցում տեղադ
անդրին:Աբադա
նուրացների հ
ձրութեամբ բրո
լ: Աբդոլ Հասա
ատակ Բաբկէն

միշտ էլ 
ի: 
ն միութիւն:-Ա
հոգաբարձութե
իբրև Մշակո
իտասարդութե

ֆիզիքական կա
ան ընդունակու
ակում. ֆութբո
ւղ, երգչախմբի
ւսան» անունով
րով: ցարդ տւե
տել է Գագիկ Բ

անդարեանը: Եր
իւնեանը ապա

ղցասիրաց միո
որի 20 ամեա

Սկզբնական 
անդամուհինե
հասաւ 250 ի:
Միւթեան նպ
նպաստել եկ
կարօտեալներ
ձեռագործի դ
Չարմահալի 
Այս միութիւ
բնագաւառի 
նպատակով: 
անդամ: Մաս
Ջուղա, Մաս
Հաֆթքէլ և
անդամների ը
Աբադանում 
Միութեան մ
մասնաճիւղեր
գործունեա կ

ար էր լինում

Շատ ցաւալի
րեանը երկար
ների և հայ հա

նախագահը, 
անում: Երբ 

բկէնը ինքնակ
ութեան Ռադիօ
տեղադրելուն, 
ածից, վիրաւո
հիվանդանոց, բ
                          

Յարութիւնեան,
ոգի Բաբկէնին 
իչտ վառ մնայ ս
ին,  անմեղ զոհ
տպանութեան 

պահելու նպատ
դրւել է հայ նա
անի Նաֆ
հարցերի վար
ոնզէ կիսանդրո

ան Թահանը աս
ն   

È

 արժանանա

Այս միութիւնը 
եան օժանդակ
ութային միո
ան դաստիրակ

արողութիւններ
թիւնը: Միւթիւ

ոլ, բասկէտբալ ն
ի և նւագախ
վ, կազմված 10
ել է 9 համեր
Բարխուդարեա
րկու տարուց ա

ա երկար տար

ութիւն:-Այս Մի
ակը տօնւել է 

շրջանում կ
երով իսկ յետ
  

պատակն էր օժա
կեղեցու պայծա
րին: Ունէին 

դասընթացներ: 
Հայ ուսումնա

ւնը հիմնւել է
հայկական դպ
Աբադանում կ
սնաճիւղեր ուն

սջեդ Սոլէյման,
 Բանդար Մ

ընդհանուր թիւ
 Փերիայի Հա

մասնաճիւղը  
րի հետ  ա
կազմն էր  որ
մ  նաև Նամ

ի պատահար
ր տարիներ 

ամայնքի շատ ս
մինչ նահա

 սրբազան 
կամ օգնում 
օ կայեարանի շ
   թշնամու կ

որւում է:  Ն
բայց ցաւոք սրտ
                         
 վերջին անձնա
վիրաւորւած ժ

սիրելի Բաբկեն,
հ դարձար:  

տարիներին զո
տակով, Աբադա
ահատակ Բաբ
տազտարանի 
րիչն ասել է 
ու համար ծախ

սել է, որ կիսան
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ալով բարձրա

հիմնւել է 
կ մարմին, որ յե
ութիւն, նպատ
կել ազգային ո

րը նաև զարգա
նը ունէր զանա

նաև վոլիբալ: Ո
խմբի բաժիննե

 տարուց ի վեր
գ: Իբրև հիմա

անը: Նրանից յե
աւել խմբավար
րիներ Պրն Ժ

իութիւնը հիմնւ
1950 թւակա

կազմւած էր 
տոյ նրանց թ

անդակել դպրո
առացման և օ

կար ու ձևի

ասիրաց միութի
է Աբադանում
պրոցներին օգն
ենդրոնը ունէր
նէր Թեհրան, 
Աղաջարի, Ահ
Մահշուր:Միւթ
ն էր 670 հոգի:

այոց Հիւանդան
համեմատլով 

ամենից ժրաջ
ր իր ձեռնակնե
մագերդի ազգա

ր 
Աբադանի Ա

սիրւած,  հարգ
ատակութեան 

պաշտպանութ
էր փասրանե

շէնքի շրջակայք
կողմից արձակ
Նրան անմիջա
տի, նահատակ
        

աւորութիւներն 
ամանակ: 
, որ բարենպատ

ոհւած նահատ
անի Ս. Կարապ
բկէն Խաչադրե

ընկերութ
80 սանտիմ

խսւել է 170 մի
նդրու վրայ գրւա

 

6  Հոկտեմբեր,

Ամսագի

ագոյն 

1942 
ետոյ 
տակ 

ոգով, 
ացնել 
ազան 
Ունէր 
երով: 
ր 120 
ադիր 
ետոյ 

րն էր 
Ժոռա 

ւել է 
անին: 

100 
թիւը 

ոցին, 
օգնել 
ի և 

իւն:- 
մ իր 
նելու 
ր 270 

Նոր 
հւազ, 
թեան 

նոցի 
միւս 

ջանը  
երով 
ային 

Ադաբ 
գւած, 

օրը, 
թեան 
երին, 
քում, 
կւած  

ապէս 
կւում 

են 

տակ 

տակի 
պետ 

եանի 
թեան 
մէթր 
իլիոն 
ած է 

           

Մի հ
հետևա
նկատե
մնացել
նկատւ
եկեղեց
մի լոյսի
մի խու
մօտեն
Յիսուս

,  2016 Ã.  էջ 37

իր 

                         

հետաքրքիր դ
անքով եկեղեցո
ել են   չնայեած
լ  որ սա  պարս

ւել է որպէս ա
ցու շրջակայքու
ի ցոլք են նկատ
ւմբ լուսաւորւա

նում են լամփ
սի անմեղութեա

7  

 

                          
Հետաքրքի

դէպքերից որ 
ու վնասւած մ
ծ շրջանի բոլոր 
սիկ գործաւորն
արտակարգ ե
ւմ ապրում էին

տում եկեղեցու 
ած լամփեր են

փերը անհետան
ան և Սուրբ Մ

են: 
     Աբադ
Օրերս 
հայ հա
փոքրիկ 
տիկին  
է Աբադ
հսկելու 
անցեալը
երախտ
վերստի
24 ին 96
Աբադա
շրջափա

                         
իր դէպք 

պատահել 
մասերը նորոգե

աւերումի, մի 
ներին զարմանք
րևոյթ: Մահմե

ն պատմել են թէ
շրջափակում,  

ն եկեղեցու շրջ
նում են : Հա

Մարեամի սրբու

դանում միակ
երբեմնի ծաղ

ամայնքի անցեա
 շաւիղ մի հայ 
Սոֆիկ Մանուկ
դանի եկեղեցո
և վառ պահելո
ը: Իր և իր ըն
ագիտութիւն 
ն այցելում է «Ա
6-րդ տարելիցի
նի Ս.Կարապ

ակում  կան

 

 
                         

է պատերազմ
ելու ընթացքու
լամփ  անվնաս

ք  է պատճառել
եդականները 
է, երբեմն հեռւ
այնպէս որ  ճիշ

ջափակում:  Ե
աւատացած է
ւթեան հրաշքն

կ հայ բնակի
ղկուն Աբադա
ալը յիշեցնող մ
ընտանիքի մայ
կեան որ ապրո
ու շրջափակու
ու հայ համայնք
նտանիքի կողմ

յայտնեց 
Ալիք»ը տարի և
ի օրւան առիթո
պետ եկեղեց
նգուն մնացա

                  

մի 
ւմ, 
ս է 
լ և 
որ 
ից 
շտ 
րբ 
ին 
եր 

իչը 
նի 
մի 
յր, 

ում 
ւմ, 
քի 
ից  
որ 

ևս,  
ով: 
ու 

ած 



 

 

Եղեր
Հեղա
ամո
        
        
        

րնի արձանի  հ
ափոխութիւնից
ւսին և նա ապր
                         
           Պատկե
                         

ուշ յիշատակը վ
ց յետոյ ցաւոք
րում է մեն մենա
                          

երներ Աբադան
    դպրոցի  կա

È

վերյիշելու»: 
ք մահանում 
ակ: 
                         

նի հայ համայն
ազմից 
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է տիկին Սոֆ

                        
նքի և հայոց 
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Ամսագի

ֆիկի 

 

 

 

           

,  2016 Ã.  էջ 38

իր 

    

8  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Հոգաբարձո
Կ
ւթեան կազմը
անաց միւթեա

È

ը և ծնողակա
ան անդամնե
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ան խորհուրդ
եր
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Ամսագի

         

          

,  2016 Ã.  էջ 39

իր 

                       

9  

                                             

 

 

 

 
                                       



 

 

       

   

 
Տեղեկու
Հայրենո
Իրանահ
անձնակ

 

              

ւթիւնները օգ
ով տրւած տե
հայ Համայնք
կան յուշերից: 

տւել եմ համա
եղեկութիւներ
քի Իրանահայ

È

   

 

ակարգչում Ան
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17 տարի առաջ` հոկտեմբերի 27-ին, 
ոճրագործների խումբը` Նաիրի Հունանյանի 
գլխավորությամբ, ներխուժեցին Հայաստանի Ազգային 
ժողովի նիստերի դահլիճ եւ դիմահար կրակոցներով 
սպանեցին կառավարության եւ խորհրդարանի 
անդամներին: 

Ահաբեկչության զոհ դարձան երկրի վարչապետ, 
Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդարանի 
նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, ԱԺ 
փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանն ու Ռուբեն 
Միրոյանը, օպերատիվ հարցերի նախարար Լեոնարդ 
Պետրոսյանը, խորհրդարանի պատգամավորներ 
Արմենակ Արմենակյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը եւ 
Միքայել Քոթանյանը: 

Ահաբեկիչների նկատմամբ դատավարությունը 
տեւեց 2001-2003 թվականները: 6 ահաբեկիչները, այդ 
թվում` նրանց ղեկավար Նաիրի Հունանյանը, նրա 
եղբայր Կարեն Հունանյանը, նրա քեռին՝ Վռամ 
Գալստյանը, Դերենիկ Բեջանյանը, Էդիկ Գրիգորյանը 
եւ Աշոտ Կնյազյանը  դատապարտվեցին ցմահ 
ազատազրկման: Համլետ Ստեփանյանը 
դատապարտվեց 14 տարվա ազատազրկման: 

3 տարի տեւած դատավարությունն այդպես էլ 
չկարողացավ կամ չցանկացավ վեր հանել 
ահաբեկչության կազմակերպիչներին եւ մինչ օրս էլ 
հասարակությունը լուրջ կասկածներ ունի 
կազմակերպիչների մասով: 
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 چكيده كتاب تاريخ آرتساخ(قره باغ)
)8(  

  
  نگارش: دكتر اديك باغداساريان

 1917-1923رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي 
   

به تشنج در منطقه پايان دهد. ه.آ.بغوسيان  1988ژوئيه  18رسيد كه مصوبه شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مورخ  بنظر مي      
اي حزب قراباغ كوهستاني در سخنراني خود در اين جلسه متذكر گرديد كه مسئله آرتساخ در درجه اول محتاج راه  دبير اول وقت كميته منطقه

بايست  هاي شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي تشكيل شد و مي اي كه از نمايندگان شوراي مليت سي است. كميسيون ويژهحل سيا
اوضاع ايجاد شده در منطقه را بررسي نمايد و به حل آتي مسئله كمك نمايد، باعث عمق يافتن هر چه بيشتر تشنج شد. راديو و تلويزيون 

هاي انجام  دادند و روي وحشيگري هاي خبري كماكان به تحريف ماهيت و طبيعت اصلي جنبش قراباغ ادامه مي اير رسانهمركزي، مطبوعات و س
كردند جنايات و محاكمات  زدند و تالش مي گذاشتند و از ارزيابي سياسي اين رويدادها سرباز مي شده در سومگاييت و جاهاي ديگر سرپوش مي

 "عدم تغيير مرزها"هاي مختلف كشور برگزار كنند. نظريه پوچ و بي محتواي نه فاتح و نه مغلوب و  در شهر عمده و از پيش طراحي شده را
هاي مردمي در ميدان تئاتر  شد. تظاهرات و ميتينگ ها قول داده مي گرديد و حل سازش كارانه مسئله قراباغ ميان مردمان جمهوري مطرح مي

گرفت. رهبري آذربايجان به  اناكرت شكل ملي يافته تمام مردم جمهوري و قراباغ كوهستاني را دربر ميايروان و در ميدان و.اي.لنين در استپ
كرد  كمك جبهه گيري يك طرفه مقامات دولت مركزي از هيچ كوششي در جهت كتمان چهره سازماندهندگان نژاد كشي سومگاييت دريغ نمي

هاي مهاجر ارمنستان صورت گرفته است، حتي  كشتار توسط گروهي افراطي و آذربايجاني و مترصد بود مردم را قانع سازد و تاكيد كند كه اين
اند. بنابراين، ارمنيان خود دست به   را ارمنيان سازماندهي كرده "واقعه سومگاييت"برخي از روشنفكران (ز بنياتف و سايرين ) اعالم كردند كه 

نامند (جالب است كه بخاطر كدام نيكي آنها؟) و دست به سم  الي آرتساخ را نمك نشناس مياند!؟*... در آذربايجان  اه  نژاد كشي خويشتن زده
، نمايندگان "كرونك"، فعاالن "قراباغ"ارمنستان، زوري بااليان، سيلوا كاپوتيكيان، اعضاء كميته  "افراطيون"پاشي و جو سازي بر عليه 

جمله: آ.ساخاروف، گ.استرورويتوا و سايرين زدند. آنها ملت ارمن را متهم  مجالس آرتساخ و ارمنستان، گروهي از روشنفكران كشور از
كند. آدم كشان سومگاييت حتي به منزلت قهرماني ملي آذربايجان نايل آمدند. در همه  كنند كه از مبارزات حق طلبانه اهالي آرتساخ دفاع مي مي

  زنند. تاري قراباغ كوهستاني را جار ميهاي ديگر و لغو خود مخ جا مسئله پاكسازي آذربايجان از قوميت
اي قراباغ كوهستاني آغاز شده بود، پا از محدوده  ، جنبش قراباغ كه به عنوان جنبش حمايت از تصميمات شوراي منطقه1988از پاييز   

  خود فراتر نهاد و به يك عامل سياسي فعال تبديل شد. 
فراواني يافت. يكصد هزار نفر ارمني از آذربايجان بيرون رانده شدند و گسترش  1988اين جنبش از ماه نوامبر و آغاز دسامبر   

زمين لرزه بزرگ و  1988دسامبر  7مقامات مركزي در باكو و ايروان حكومت نظامي اعالم كردند. در پر تشنج ترين مقطع بحران، روز 
ي دل ملت ارمن دردها "تخفيف"ود. م. گرباچف به منظور هاي جديدي وارد اوضاع پيچيده موجود نم دلخراش ارمنستان اتفاق افتاد و معيار

 "قراباغ"م.)از فعاالن سياسي در قراباغ و اعضاء كميته - وارد منطقه حادثه شد و بالفاصله پس از بازكشت او آ. مانوچاروف (آشوت منوچهريان
منستان در ايروان دستگير شدند. بجاي حس هم دردي با مصيبت ملت ارمني، قطارهاي شكسته و تهاجم يافته از آذربايجان وارد جمهوري ار

هاي انسان  شدند. در اين روزها، ارمنيان غمزده مورد حمايت ملت گرجي و ساير ملل برادر و بسياري از مردمان جهان قرار گرفتند. كمك
اي دردهاي خود را فراموش كرده به كمك  دوستانه و دلسوزانه آنها هرگز از خاطره ملت ارمني فراموش نخواهد شد. اهالي آرتساخ نيز لحظه

نفر بالفاصله از آرتساخ وارد منطقه حادثه شدند تا در عمليات نجات و  400ها را به جان خريدند.  نستان شتافتند و بخشي از دردها و رنجارم
ميليون روبل كمك شركت كنند. پوشاك، دارو و ديگر كاالهاي ضروري به منطقه حادثه ارسال گرديد  5كمك به حادثه ديدگان همراه با 

روزهاي غم انگيز ارمنستان، ملت ارمني مسئله قراباغ، مسئله حل نشدني مهاجرين، سومگاييت، جلسه رهبري شوراي عالي،  ليكن در همين
هاي گروهي مركز و بي  را به حكومت ملت ارمن ياد آوري كرد. اتهامات بي اساس رسانه "قراباغ"دستگيري غير قانوني اعضاء كميته 

ن، برقراري غير ضروري ساعات منع عبور و مرور و بسياري مسائل دلخراش و وغم انگيز ديگر مورد اشاره و هاي آنها در قبال ارمنيا احترامي
  تاكيد قرار گرفتند. 

از سوي شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي صادر شد نظام جديد اداري در  1989ژانويه  12بر اساس فرماني كه در روز   
هستاني تعيين گرديد و بدين سان تنازع بقاء آرتساخ وارد مرحله نويني شد. اختيارات نمايندگان شوراي خلق منطقه منطقه خود مختار قراباغ كو

  اي حزب نيز متوقف شد.  هاي كميته منطقه و كميته اجرايي آن تا انتخابات جديد لغو گرديد، فعاليت
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منطقه خود  در اين مصوبه آمده بود كه كميته از اختيارات نمايندگان شوراي خلق
رويدادهاي بعدي نشان دادند كه كميته ويژه دولتي نتوانست مختار برخوردار است.

به اوضاع سرو سامان دهد. علت آن باقي گذاردن منطقه تحت حاكميت جمهوري 
شوروي سوسياليست آذربايجان و عدم برخورداري كميته ويژه دولتي از مشروعيت 

سياست طرد ساكنان ارمني از منطقه خود  قانوني بود. رهبري آذربايجان كماكان
كرد و در عوض مهاجرين ترك و مسقطي ازبكستان و  مختار را دنبال مي

داد و روند ايجاد امكانات  آذربايجانيهاي مهاجر ارمنستان را در منطقه اسكان مي
كرد. از طرفي نيز برخوردهاي قومي  صنعتي و اجتماعي در آن نواحي را تسريع مي

ف نشده سازوبرگ و مهمات نظامي در روستاهاي آذربايجاني متمركز منطقه متوق
  شد. مي

هيئت جديدي از طرف شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي به منظور بهبود 
اوضاع و با ماموريت ويژه تعيين شده از مركز فرستاده شد. بحران ارمنيان آرتساخ 
توسط نمايندگان آرتساخ و ارمنستان از تريبون كنگره نخست شوراي خلق اتحاد 

راي جامعه شوروي مشخص گرديد كه ماهيت مسئله جماهير شوروي مطرح شد و ب
آرتساخ در شناسايي حق تعيين سرنوشت بخشي از ملت ارمني است كه به زور جدا 
شده است. با تمام اين احوال باز هم نتيجه گيري و اقدام صحيح و ضروري صورت 
نگرفت و مقامات مركزي آشكارا حق تعيين سرنوشت ملي را كه روي الحاق به 

ان اصرار نداشت و موافق جدايي از آذربايجان و قبول حاكميت دولت ارمنست
خواستند درك كنند كه  گذاشتند. مقامات دولت مركزي نمي مركزي بود زير پا مي

عدم پذيرش حق تعيين سرنوشت، تحميل مستبدانه حاكميت آذربايجان شوروي بر 
وروي و قوانين منطقه به معني نقض صريح و شديد قانون اساسي اتحاد جماهير ش

  .1شد بين المللي محسوب مي
بار ديگر  1989مبارزه قاطعانه و سازش ناپذير اهالي آرتساخ در ماه مه   

باعث تشنج سياسي و اعتصابات طوالني شد و سه ماه طول كشيد و اهالي آرتساخ 
  هاي گذشته خود يافتند... تنها راه نجات از آن اوضاع را در قهرماني

در ساختمان تئاتر دراماتيك دولتي ارمني م.  1989اوت  16در   
گوركي در استپاناكرت جلسه نمايندگان تام االختيار ساكنان قراباغ كوهستاني 
برگزار شد. نمايندگان شركت كننده، در جلسات شوراهاي محلي، حزبي و 

هاي كارگري انتخاب شده بودند.  هاي سازمانهاي جوانان كمونيست و اتحاديه پلنوم
ره شوراي ملي را انتخاب كرد كه يك ارگان دولتي مستقل مردمي بود. در اين كنگ

هدف اساسي شوراي ملي و رهبري آن عبارتند از، "مصوبه كنگره آمده است: 
هاي همگام با اصالحات،  ايجاد ثبات، توقف برخوردهاي قومي، كمك به فعاليت

. كنگره 2"يترقي همه جانبه جامعه و دموكراسي، حل مسئله قراباغ كوهستان
اي خطاب به فرمانده نظامي منطقه، افسران و سربازان ارتش و نيروي انتظامي  اعالميه

وزارت كشور اتحاد جماهير شوروي و نيز خطاب به مردم آذربايجان به منظور 
  احترام به حقوق ابتدايي ارمنيان قراباغ منتشر نمود.

قدامي اجتناب تشكيل كنگره نمايندگان تام االختيار و شوراي ملي ا  
دموكراتيك بود. شوراي عالي جمهوري شوروي آذربايجان در  "ناپذير و كامال

درباره اوضاع منطقه خود "پاسخ به اين اقدام اهالي آرتساخ تصميماتي تحت عنوان 
سپتامبر  15در  "مختار قراباغ كوهستاني جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان

 23مورخ  "شوروي سوسياليستي آذربايجاندرباره استقالل جمهوري "و  1989
اتخاذ كرد. آذربايجان با استفاده از سياست حمايتي مقامات عالي  1989سپتامبر 

رتبه مركز، آرتساخ و نخجوان اين دو سرزمين ديرينه ارمني را مايملك ملي خود 
اعالم كرد. هدف سياسي اين تصميمات، جلوگيري از حل سياسي مسئله قراباغ 

  بود. كوهستاني
شوراي ملي منطقه خود مختار قراباغ و رهبري منتخب آن تالش   

كرد منطقه را از وضعيت بحراني موجود خارج سازد. نخستين جلسه نمايندگان  مي
اراده قاطع خود مبني بر اتحاد منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني با "تام االختيار 

دخالت دولت "اعالم كرد و را به جهان  "جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان
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سياست تحميلي "و  "آذربايجان در امور داخلي منطقه خود مختار رامردود دانست
. كنگره، منطقه خود مختار قراباغ 3"در قبال منطقه را غير قابل قبول شمرد

دخالت "كوهستاني را يك سرزمين مستقل شوروي اعالم نمود و هشدار داد كه 
خلي به عنوان تعرض و تجاوز ارزيابي شده پاسخ مناسب دولت آذربايجان در امور دا
  .4"خود را دريافت خواهد كرد

مسئله جامه عمل " 1989اكتبر  19در جلسه شوراي ملي قراباغ مورخ   
پوشاندن به اراده ارمنيان منطقه مبني بر الحاق منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني به 

بررسي قرار گرفت و تصميمي مبني مورد "جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان 
غير قانوني بوروي قفقاز  "بر محكوميت تصميم ضد حقوقي، ضد ارمني و كامال

كه بر اساس آن  1921ژوئيه  5كميته مركزي حزب كمونيست روسيه در تاريخ 
آذربايجان امكان يافت قراباغ كوهستاني را ضميمه خاك خود كند، اتخاذ نمود و از 

ي شوروي ارمنستان درخواست گرديد كميسيوني براي شوراي عالي جمهور"
هاي اجرايي الحاق منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني به جمهوري  بررسي راه

. شوراي ملي در عين حال عمليات تهديد آميز 5"شوروي ارمنستان تشكيل شود
در استپاناكرت باعث خونريزي و  1989اكتبر  10ستون نظامي را كه در 

. شوراي عالي جمهوري ارمنستان 6"خراشي شده بودند محكوم كردرويدادهاي دل
توسط بوروي قفقاز كميته مركزي حزب كمونيست  1921ژوئيه  5نيز تصميم 

  .7غير قانوني اعالم كرد 1990فوريه  13روسيه را با اعالميه خود در تاريخ 
تصميم  1989نوامبر  28شوراي عالي اتحاد شوروي در تاريخ   

درباره اقدامات عادي سازي اوضاع منطقه خود مختار "حت عنوان اي ت عجوالنه
كرد. در  اتخاذ نمود كه تمايالت واراده ملت ارمني را بيان نمي "قراباغ كوهستاني

پاسخ به اين تصميم بي اساس و پايمال كننده منافع ملت ارمن و با استقبال از 
ي عالي جمهوري درخواست ارمنيان و شوراي ملي آرتساخ، جلسه مشترك شورا

تشكيل شده و تصميم به  1989دسامبر  1شوروي ارمنستان و شوراي ملي قراباغ در 
شوراي عالي جمهوري "اتحاد ارمنستان و قراباغ گرفت. بر اساس اين تصميم 

شوروي سوسياليستي ارمنستان، سند تعيين سرنوشت منطقه خود مختار قراباغ 
، 1988ژوئيه  12فوريه و  20ورخ اي م كوهستاني مصوب جلسات شوراي منطقه

و تصميم  1989اوت  16همچنين كنگره نمايندگان تام االختيار مردم منطقه مورخ 
. همين جلسه مشترك 8"شناسد را به رسميت مي 1989اكتبر  19شوراي ملي مورخ 

مصوب  "اقدامات عادي سازي اوضاع منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني "درباره
درباره اعالميه وزارت امور "و  1989نوامبر  28د شوروي مورخ شوراي عالي اتحا

خارجه اتحاد شوروي به مناسبت طرح كميسيون روابط خارجي سناي اياالت متحد 
  .9تصميم گيري كرد "آمريكا در خصوص قراباغ كوهستاني

اوضاع در منطقه رو به وخامت گذاشت و اراذل جبهه خلق آذربايجان   
كيلومتر را خراب كردند و از  800 "وروي به طول تقريبامرزهاي جنوبي اتحاد ش

طرح جديد قتل عام ارمنيان و روسهاي باكو به مرحله اجرا گذاشته  1990ژانويه  12
شود. وحشيان دست به اعمال حيواني زدند، صدها منزل مسكوني را به آتش  مي

هاي  بردند و خانه كشيدند، جمعيت آرام را وحشيانه نابود كرده اموال آنها را به يغما
آنان را اشغال كردند. گناه و تقصير اصلي اين رويدادها در درجه اول متوجه 
حكومت شوروي بود زيرا به موقع وظايف خود را براي تامين امنيت جاني 

حزبي  - شهروندان بر اساس قانون اساسي انجام نداد و آنگاه مقامات دولتي
كشور مقصر بودند زيرا در آن روزهاي  آذربايجان و فرماندهان عالي رتبه نظامي

ها به عمل  خوفناك كشتار ارمنيان هيچ اقدامي در جهت جلوگيري از وحشيگري
  نياوردند.

مصوب شوراي عالي اتحاد  1990ژانويه  15بر اساس فرمان مورخ   
شوروي، در منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني كه آرام ترين سرزمين در منطقه 
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 2رويه-نامه لويسماه

  1395ماه  آبان 216ه شمار

همجوار و در ناحيه گوريس جمهوري شوروي ارمنستان وضعيت  بود، و در نواحي
دست به عمليات نظامي بر عليه  "افراطيون آذربايجان عمال  فوق العاده اعالم شد.

جمهوري ارمنستان زدند و به گلوله باران و بمباران روستاها و مناطق مسكوني مرزي 
خ الزم را دادند. هاي دفاعي ارمني به حمالت متجاوزين پاس پرداختند. جوخه

 70تحت محاصره قرار گرفت و بيش از  1989جمهوري بار ديگر همانند پاييز 
ميليون روبل متضرر گرديد. اشرار آذربايجاني حتي دست به عمليات نظامي در 

  شمال آرتساخ، در گتاشن و شاهوميان زدند.
سومين اجالس شوراي عالي اتحاد  1990در فوريه و آغاز مارس   
هاي ارمنستان، آذربايجان را مورد  سه جلسه غير علني مسئله جمهوري شوروي در

درباره عادي سازي اوضاع متشنج ميان "ماه مارس  5بررسي قرار داد و در 
تصميمگيري  10"هاي شوروي سوسياليستي ارمنستان و آذربايجان و منطقه جمهوري

فت كه تصميم ر كرد كه در عمل هيچ تاثيري بر بهبود اوضاع نداشت. انتظار مي
  عادالنه مشخصي براي قراباغ كوهستاني گرفته شود ليكن كاري صورت نگرفت.

مبارزات آرتساخ  "اعالم وضعيت فوق العاده در قراباغ كوهستاني عمال  
را وارد مرحله نويني كرد كه عواقب وخيمي در پي داشت. فعاليت كميته ويژه 

د يعني نقض شديد دموكراسي و متوقف شد و نظاميان وظايف آن را به عهده گرفتن
صورت قانوني دادن به محاصره دوساله منطقه خود مختار. آرتساخ طعم تلخ اين 

چشيده بود. وجود محاصره در حكومت شوروي  1918- 20رويدادها را در سالهاي 
  توانست با توافق خاموش مقامات عالي رتبه نباشد. نمي

ان و دولت مركزي تالش در مرحله نوين تنازع بقاء آرتساخ، آذربايج  
به زور  "كردند به سرعت ارمنيان را به اطاعت وادار كرده آرتساخ را مجددا مي

تحت حاكميت آذربايجان قرار دهند. دولت با استفاده از فرصت توقف فعاليت 
كميته ويژه و اعالم وضعيت فوق العاده، به هر نحو ممكن سعي داشت تصميم مورخ 

لي اتحاد شوروي را به قراباغ كوهستاني تحميل كند. در شوراي عا 1989نوامبر  28
اي به رهبري ويكتور پوليانيچكو دبير دوم كميته مركزي حزب  اين روزها كميته

اي نه چندان دور و مسئول  كمونيست آذربايجان و عامل جنايات افغانستان در گذشته
ني به كمك رويدادهاي ژانويه باكو، عجوالنه تشكيل شد. اين كميته غير قانو

اي  ژانويه وارد استپاناكرت شد و ساختمان كميته منطقه 28نيروهاي مسلح در روز 
حزب را مقر خود قرار داد. اهالي آرتساخ از ارتباط با اين كميته قاطعانه سر باز 
زدند و اين كار را شرم آور و غير اخالقي دانستند. نظاميان سپاه چهارم مستقر در 

پليس طرح "هاي مجازات وزارت كشور، همچنين  ر، جوخهآرتساخ و مناطق همجوا
زير نظر كميته سازماني ياد شده قرار گرفتند. ژنرال  "(امون) كال "ويژه آذربايجان

و.سافورف فرمانده نظامي منطقه تمام دستورهاي مركز و پوليانيچكو را كه هدفي 
انه اجرا جز هتك حرمت، اهانت و شكنجه و اذيت اهالي آرتساخ نداشتند مطيع

اي توسط نيروهاي مسلح كشور شوروي و  كرد. عمليات غير انساني و وحشيانه مي
نيروهاي امون آذربايجان در آودور، ميوريشن، سوس، ماچكاالشن، كاجاوان و ساير 

هاي منطقه به وقوع پيوست. آنها به بهانه بازبيني كارت شناسايي و جمع آوري  روستا
هاي دولتي و اجتماعي را ويران  تمع مسكوني، ساختمانها روستا، صدها مج اسلحه، ده
ها كلخوز و ساوخوز از هزاران هكتار اراضي كشاورزي محروم شدند. در  كردند، ده

  دو سال اخير ميزان خسارات به بيش از چند صد ميليون روبل بالغ گرديد.
هاي تغيير  آذربايجان به كمك نظاميان شوروي سعي داشت طرح  

اسي منطقه را به نفع اهالي آذربايجاني اجرا نمايد. عمليات ساختماني موقعيت قوم شن
ها هزار ارمني  گرفت كه ده گسترده در نواحي آذربايجاني نشين در حالي صورت مي

قراباغ كوهستاني تبديل به پر   به زور كوچانده شده بدون سر پناه مانده بودند.
و حق حيات در آنجا نقض مصيبت ترين منطقه دنيا شد و تمام حقوق انساني 

آرماوير،  - گرديد. به كمك اسلحه شوروي در منطقه گتاشن روستاهاي كوشچي
آزاد، كامو، گتاشن، مارتوناشن، در ناحيه شاهوميان، روستاهاي اركج، بوزلوخ، 
ماناشيد، در ناحيه هادروت، روستاهاي آراكل، جيالن، بينياتلو، كاراگلوخ، 

ر، آروشاد، آرپاگيادوك، اسپيتاكاشن، ساريشن، تسور ميولكودارا، سامزور، خانزازو
و در ناحيه شوشي، روستاهاي متسشن، زاغكازور، يغزاهر، هينشن خالي از سكنه 

، "خوجالو"، "سومگاييت"اگر امروز در برابر چشم جهانيان وقايع   شدند.
، "وسكپار"، "گتاشن"، "باكو"، "مينگچاور"، "كيروآباد"، "شوشي"
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شود، نبايد تعجب كرد، زيرا  سازماندهي مي "شاهوميان"، "ادروته"، "بردازور"
 1990در سال  "باكو"و واقعه  1988در سال  "سومگاييت"رويداد سازمان يافته 

تاتار در قبال ساكنان ارمني شوشي در - ادامه نژاد كشي طراحي شده از طرف تركان
احي ارمني نشين ، آرش، نوخي، گنجه و ساير نو1918، باكو در سال 1905- 6سال 

  رود. به شمار مي 1918- 20آذربايجان در سالهاي 
خواهيم درباره نژاد كشي بزرگ ارمنستان غربي در سال  نمي "فعال  

  روند، سخن بگوئيم.  ادامه آن به شمار مي 1918- 23كه كشتارهاي  1915
در كشور شوروي اتفاق افتاد كه  1991رويدادهايي در تابستان و پايئز   

ماه اوت به  19- 21از انحاء به مسئله آرتساخ مرتبط بودند. در روزهاي به نحوي 
رهبري كريوچكو رئيس سازمان امنيت كشور، پوگو وزير كشور، لوكيانف رئيس 
شوراي عالي، يانايف معاون رياست جمهوري، يازوف وزير دفاع و گروهي ديگر 

ونين كودتا شد. هدف كودتاچيان برقراري حكومت نظامي و خفه كردن خ
دموكراسي بود. نيروهاي مردمي به رهبري بوريس يلتسين رياست جمهور روسيه 
دست به مقاومت زدند و كودتا را شكست دادند. سرتاسر دنيا در اين سه روز دچار 

سپتامبر اين  2-5تب و تاب بود. پنجمين كنگره فوق العاده نمايندگان خلق در 
سوسياليستي را منحل نمود و  كودتا را محكوم كرد و اتحاد جماهير شوروي

هاي مستقل مشترك المنافع  هاي مربوط به آن بنا به تصميم رهبران دولت فعاليت
دسامبر در مينسك به پايان رسيد.  30در آلما آتا و  1991دسامبر  21مورخ 

حكومت امپرياليستي جاي خود را به جامعه كشورهاي مستقل داد. دولت مركزي 
هاي زيادي به  يان آرتساخ را تحت فشار قرار داده بود و تلخيكه چهار سال تمام ارمن

آنها تحميل كرده بود فرو پاشيد و در جهت حل مسئله آرتساخ امكانات جديدي 
در جمهوري ارمنستان رفراندم به عمل آمد و در  1991سپتامبر  21روز   پديد آمد.

درصد از  39/94اين روز ملت ارمني يك دل و يك صدا آينده خودرا تعيين كرد، 
شهروندان واجد شرايط شركت در راي گيري به نفع ارمنستان مستقل و مردمي راي 

هاي همزيستي بين المللي اراده خود را  دادند. ملت ارمن موفق شد در محدوده نرم
مبني بر ايجاد حكومت مردمي مستقل به جهان اعالم كند. راي آري ملت ارمن مورد 

سپتامبر شوراي عالي جمهوري  23قرار گرفت. روز  استقبال شادمانانه آرتساخ
تصميم گرفت و برا اساس آن  "درباره اعالم استقالل جمهوري ارمنستان"ارمنستان 

جمهوري ارمنستان به عنوان حكومت مستقل جمهوي ارمنستان اعالم شد. ملت ارمني 
  يك بار ديگر اراده، شجاعت و عزم راسخ خود را به جهانيان نشان داد.

اوت، جلسه شوراي عالي جمهوري آذربايجان  29يش از آن، در روز پ  
گرفت. در پاسخ به آن، جلسه  "1918- 20احياء استقالل دولتي سالهاي "تصميم به 

اي شاهوميان  مشترك نمايندگان مردمي منطقه قراباغ كوهستاني و شوراهاي ناحيه
ايندگان تصميم گرفت هاي نم سپتامبر در استپاناكرت با حضور كليه رده 2در روز 

موجوديت جمهوري قراباغ كوهستاني را در مرزهاي منطقه خود مختار قراباغ 
كوهستاني و ناحيه شاهوميان اعالم كند. اين اقدام ارمنيان آرتساخ سرو صداي 
زيادي در آذربايجان باعث شد. اراذل و اشرار آذربايجاني حمالت گسترده خود را 

ها  ت، مارتوني و آسكران تشديد كردند و در همه جبههبه نواحي شاهوميان، مارتاكر
  پاسخ دندان شكني گرفتند.

به منظور حل و فصل مسئله آرتساخ، ميانجيگري در اين امر را بوريس   
يلتسين رئيس جمهور روسيه و نور سلطان نظربايف رئيس جمهور قزاقستان مسئوالنه 

سپس راهي گنجه، استپاناكرت و  سپتامبر وارد باكو و 20به عهده گرفتند. آنها روز 
سپتامبر در خانه  23ايروان شدند. مذاكرات آنها با آذربايجان، ارمنستان و قراباغ در 

هاي حل  در ژلزنوودسكي ادامه يافت و اصول، روش "دوباوايا روشچا"ييالقي 
مسئله آرتساخ و توافق مربوط به ميانجيگري يلتسين و نظربايف تدوين شد. ليكن 

  كرد. ان در اجراي آن اخالل ميآذربايج
، در آرتساخ رفراندم برگزار شد و شركت كنندگان 1991دسامبر  10  

در آن راجع به مسئله وضعيت آتي جمهوري قراباغ كوهستاني پاسخ خود را دادند. 
آيا "درصد به اين پرسش پاسخ مثبت داد:  9/99هزار نفر راي دهندگان  109از 

باغ كوهستاني اعالم شده حكومت مستقلي شود و موافق هستيد كه جمهوري قرا
  ."هاي ديگر را خود تعيين كند؟ ها و سازمان هاي همكاري با حكومت روش

  
  ادامه دارد                             
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  روبن هوسپيان
  

 
  جانيانبگياما  هترجم

  
در  1939روبن هوسپيان نويسنده، نمايشنامه و سناريو نويس، اول ماه مه سال 

ايروان بدنيا آمده است.  او فارغ التحصيل دانشكده زمين شناسي دانشگاه دولتي 
باشد.  در سازمان راديو و ايروان و دوره عالي سناريو نويسي مسكو مي

هاي معتبر ادبي نيز سردبيري شماري از نشريهتلويزيون دولتي كار كرده است و 
هنري ارمنستان را بعهده داشته است.  او سناريو چندين فيلم معروف را نوشته  –

است.  شماري از آثار نويسندگان بزرگ روس از جمله تولستوي، چخوف و نيز 
پاييز رهبر «و » تنهايي صد ساله«دو اثر معروف كابريل گارسيا ماركس يعني 

  را به ارمني ترجمه كرده است.» طايفه
روزي «مجموعه داستان، » من حافظه شما هستم«مهمترين آثار وي 

  باشند.و غيره مي» گرمترين كشور«، »اسب سبز چرخ فلك«، »زيبا و طوالني
  چشم از جهان فرو بست.سالكي  77در سن   2016اكتبر او 

  

  پدر بزرگان ما

  
  

 در محله ما چهارده مادربزرگ و فقط دو تا پدربزرگ بود.   شايد براي رفع اين
آوردند.  پدربزرگ لون پدرِ نابرابري بود كه تمام  عروسان محله پسر بدنيا مي

تفليسي كه  سن و سال و وجود او تعجب هيچكس   پدرم بود، يك تاجر كتاب
انگيخت  و اگر هم بنا بود از چيزي تعجب كنند سخن از پدربزرگ را بر نمي

داند كه  او آمد، خدا ميميكه سابقاً  بندباز بود، به ميان » خنوسي«وارتان 
چگونه تا سن پدربزرگي صـحيح و سـالم مـانده بود.  اينها اصوالً  با هيچيك از 

شدند و فقط و فقط، آن هم از اين چهارده مادربزرگ محله وارد گفتگو نمي
كردند و با دور از جايي كه نشسته بودند با تكان دادن سر سالم و عليـك مي

از صبح تا شب ».  عليكم سالم«گفتند:  شد مينيده ميصدايي كه به زحمت ش
نشستند و در هنگام آنها مانند كنده خشك درخت در كنار ديوار خانه ما مي

شدند.  مردم  محله ساعات روز تابستان همراه سايه درخت تـوت جـا به جا مي
دادند.  يك ساعت خورشيدي را از محلي كه آنها نشسته بودند تشخيـص مي

عي بودند.  پدربزرگ لون يك نقشه جغرافيايي قديمي كه بيست وچهار ال تا واق
شد به پدر بزرگ  وارتان هديه داده بود.  اين تنها چيز باقي مانده از روزگار مي

 هايي وجود ندارد.ديرين بود.  امروز ديگر چنين نقشه

ه كنند.  بر روي اين نقشهاي متفاوتي را ترسيم ميحاال ديگر نقشه  
دانست.  را مي» خنوس«كهنه بيست وچهار اليه پدربزرگ وارتان فقط جاي 

هايي يك روز او با مداد قرمز و بعد سياه و آبي دور نقطه كوچك خنوس حلقه
اي رنگين، رنگين كماني غمگين درآمده بود.  پدر كشيده بود كه بصورت هاله

  گفت:بزرگ وارتان مي
خيلي درازي داشتيم.  آن وقت شد اگر طناب لون چه خوب مي -   

و سـر ديـگرش را بـر قـله كوه آرارات » آراكادز«يك سر آن را به قله كوه 
رفتم مي آمدمرفتـم و مي آمدم، ميبستم و چشم بسته بر روي آن ميمي

بست و با ميله خيالي كه در دست داشت در هوا هايش را مياو چشم  
  كرد.باال و پايين مي

  ون كه به عنوان با سوادترين فرد محله شهرت داشت، پدر بزرگ ل
  گفت:  

وارتان يادم نيست در سال هزارونهصد و چند بود كه روزي  -   
  گفت:كرد و ميمردي جلوي دكانم شعبده بازي مي

  آيد.آهاي مردم حاال جلوي چشم شما انگور بعمل مي -   
بعد آنها  شد. هاي خشك مو نمايان ميكرديم ابتدا شاخهما نگاه مي  

هايي شد.  خوشههاي انگور از آنها آويزان ميشدند و سپس خوشهسبز مي
  داد.باز ادامه ميسنگين.  و شعبده –بزرگ و سنگين  –بزرگ 

حال چاقوتان را در بياريد و برويد و  بر بن خوشه انگور بذارين.   -   
  اما تا زماني كه دستور ندادم نبريد.

گذاشتيم بر بن خوشه انگور و آورديم و ميما چاقوهايمان را در مي  
- ي پر ادا و اطوار دستور نميباز مسخرهشديم.  اما اين شعبدهمنتظر دستور مي

شديم كه دماغ گرديد و ما متوجه ميديديم ناپديد ميداد.  و يهو آنچه كه مي
  ايم.خودمان را گرفته

بر » نوسخ«پدر بزرگ وارتان ضمن اينكه انگشتش را از روي نقطه   
  پرسيد:داشت. مينمي

  لون چرا اين داستان را تعريف كردي؟ -   
  داد: و پدر بزرگ باسوادم جواب مي  
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  هيچي، همين طور يك دفعه يادم آمد. -   
هايشان، پس ها و غازهاي محله با جوجهچيز عجيبي بود.  تمام مرغ  

- ير شدن ميهاي شاهي و جويبارهاي گل آلود، پس از سچيني در كرتاز دانه

كردند.  و بعد آنچه را كه خورده آمدند و بي سرو صدا جلوي پاي آنها كز مي
گذاشتند.  فردايش مادرم صبح زود و چغل و هضم كرده بودند آنجا بجا مي

- كند در جوي  ميسفيد با خالهاي سياه آنها با مقداري خاك كه از زمين مي

حش هم نثار افراد نامشخص كرد چند تا فانداخت.  ضمن اينكه فراموش نمي
ها را بخودشان دانم پدربزرگ لون و پدر بزرگ وارتان اين فحشبكند.  اما نمي

  شد.دادند كه يكي دو ساعت از اوقات پيرشان تلخ مينسبت مي
پس «گفت: پدربزرگ وارتان با صدايي آهسته اما فرياد مانند مي  
اي را كه شد. و سپس نقشهميهاي الستيك مانندش آويزان لب»  كجا بنشينيم؟

پدربزرگ وارتان به او هديه داده بود.  روي زانوهايش پهن كرده نگاهش را به 
ها، سبزي ها و رودخانهها به رنگ دارچيني سلسله جبال، به آبي درياچهكوه
  كرد.ها دوخته تكرار ميها و دامنه كوهها، جلگهدشت

  پس كجا بنشينيم؟ -   
  زد.رفي نميپدر بزرگم لون ح  
افتاد.  اندازه در ساعت معيني از روز سايه آنها بر ديوار خانه ما مي  

ها بيني، گوش و ها به اندازه طبيعي آنها بود، بدون خللي،  اما البته سايهسايه
توانستم با گچ آنها را به همان حركت بودند كه من ميدهان نداشتند و چنان بي

آمد و با كهنه كار من مادرم خوشش نمي شكل نقاشي كنم.  ابتدا از اين
كرد.  و براي من دفترچه نقاشي را پاك مي» هايمسايه نقاشي«گردگيري خيس 

پانزده دفترچه نقاشي جمع شد، معلوم شد كه من  –خريد.  اما  وقتي ده مي
اش اصالً  استعداد نقاشي ندارم.  مادرم سرخورده شد و بعد هم ديگر حوصله

پدربزرگ لون و پدر بزرگ وارتان را از روي ديوار » هايقاشيسايه ن«رفت و 
ها بر ديوار گچ كاري شده ما باقي كرد.  و بدين ترتيب اين نقاشيپاك نمي

ماندند تا روزي كه در محله شايع شد كه پدربزرگ وارتان عقلش را از دست 
اي ها را پاك كردم.  چون چيزهداده است.  در اين موقع من خودم نقاشي

كردند.  صبح زود برخيما پدربزرگ وارتان را در حال وحشتناكي را تعريف مي
انجام حركات عجيب و غريب ديده بودند. گويا او روي دو پا جست و خيز 

خاسته نشسته و بر ميكرده و بعد روي هر يك از پاها جدا، جدا و بعد ميمي
، يكي از »قارص«از است.  محله ما يك ارمنستان كوچولو بود.  يك خانواده 

اي گويش  و هر خانواده»...   خنوس«و » لُري«از » مقري«دو تا از » موش«
شدند و نه هايي كه نه فراموش ميمخصوص و ديار خود را داشت.  گويش

هاي متفاوت قابل و غير قابل فهم خبر كردند. و با همين گويشصيقل پيدا مي
هايي هم بر واقعيت شاخ و برگ  ديوانگي پدر بزرگ وارتان شايع شده بود.

هاي تلگراف گفتند كه او شب پشت بام رفته و بر روي سيمشد.  ميافزوده مي
كند.  چهارده مادربزرگ محله هر كـدام بـه نوبه خود به عروسِ پدر گردش مي

شود، يك پارچه خيس كردند كه وقتي هوا تاريك ميبزرگ وارتان توصيه مي
يا اينكه اگر احياناً  بيدار باشد و خروج پدر شوهرش را  دم در خانه پهن كند و

  تركد و مي ميرد.ببيند، هرگز او را صدا نكند، خدا بدور، قلبش مي

و اما حقيقت اين بود كه پدر بزرگ وارتان تصميم گرفته يك   
و سر ديگرش » آالگاز«طناب دراز، دراز، دراز پيدا كند و يك سر آن رابه قله 

ببندد و چشم بسته بر روي آن رفت و آمد كند.  و خود را » يسماس«را به قله 
  كرد.براي اين كار آماده مي

  پدر بزرگ لون گفته بود.  
وارتان يادم نيست در سال هزارو نهصد و چند بود كه روزي يك  -   

  شعبده باز كم مانده بود كه دماغمان را با دست خودمان ببرد.
  پدربزرگ وارتان گفته بود.  
   - ن چرا اين را گفتي؟لو  
  پدر بزرگ تحصيل كرده من جواب داده بود:  
  همين طوري يهو يادم آمد و تعريف كردم. -   
  و پدربزرگ وارتان عصباني و بي حوصله پرسيده بود.  
همين طوري يعني چه؟  خونه خراب اگر چيزي مي خواي بگي،  -   

  خب بگو ديگه همين طوري يعني چه؟
آميز پدر بزرگم او را بر آشفت، و  سكوت معني دار و تحريك  

هايش را با كرد به زبان آورده بود.  او حرفآنچه كه درباره دوستش فكر مي
كرد،   مانند هايي كه نداشت تف ميبغض و در حالي كه از ميان دندان

شان را از دست داده محكومان به اعدام قبل از اجراي حكم كه نيمي از مردانگي
  اند، گفته بود.هو نيمي را حفظ كرد

تو صد و ده سال زندگي خواهي كرد.  نه، تو خونت سرد است  -   
صدو پنجاه سال زندگي خواهي كرد. براي جويدن نان دندان نخواهي داشت. 
دست و پايت قدرت حركت، قدرت رفتن به مستراح را نخواهند داشت.  نور 

ي. اما تو زنده تواني كتاب بخوانچشمانت را از دست خواهي داد و ديگر نمي
  خواهي ماند، تو دويست سال زندگي خواهي كرد.

هاي خيس دم در خانه را زير پا شب هنگام پدر بزرگ وارتان كهنه  
متر طول داشت  20گذاشته و رفته بود از زير زمين خانه سيم پوالديي كه حدود 

خت و او خود آنرا از بازار پيدا كرده بود، بيرون آورده و يك سر آن رابه در
توت ما و سر ديگرش را به درخت خودشان بسته بود و بعد پايه چوبي بلندي 

ها بود در آورده و با ميله حفظ توازنش نموده و براي بند كه زير طناب لباس
  بازي بر روي سيم فوالدي صعود كرده بود.

صبح زود او را مرده يافتند، در حاليكه چوب توازن را ميان   
  شده بودند گرفته بود.انگشتانش كه هنوز شل ن

    
اند كه روز به روز ها ماندهحال ديگر در محله ما پدربزرگي نيست.  مادربزرگ

توان شود و به آساني نميشوند، قدشان كوتاه ميتر ميكوچك و كوچك
اي كوچك خواهند شد.  در محله ما چهارده مادربزرگ گفت كه تا چه اندازه

، شايد براي از بين بردن اين نامساوي قد كوتاه مانده بود و هيچ پدربزرگ
  آوردند.وحشتناك بود كه عروسان محله پيوسته پسر بدنيا مي
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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) و ارمنيان دوستي ديرينه ايرانيان  
-ԻՐԱՆԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ը՝ 

(պարսկերեն) 2 ՀԱՏՈՐՈՎ جلد اول و دوم - رانيا انيارمن خيتار  

-Աղվանք,  Ադրբեջան, Ոճրագործություն եւ  Ծավալապաշտություն 

(Պարսկերեն) ان، آذربايجان ، جنايت و توسعه طلبيار  

-Հայ Գրականության Պատմություն 3 հատորով(Պարսկերեն)  جلد 3تاريخ ادبيات ارمني در  

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

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

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

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

 2014گزيده مقاله هاي ارمني اديك باغداساريان ، جلد  سوم ، ، تورونتو ، 

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

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

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

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

-Հայկական Հարցի Մանիֆեստ , Տորոնտո 2014 
-Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական Համառոտ Պատմություն, 2 հատորով, հատոր 1 և 2, Տորոնտո, 2015: 
-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 
-Դավադրությունը Հայ Ժողովրդի Պատմության մեջ, Տորոնտո, Կանադա, 2016 

-The Armenian Question Manifesto (in  English) Toronto 2016 
Edic Baghdasarian, The History of the Armenians in Iran, Two volumes, Vol. 1-2, in English, Toronto, 2016. 

-Aran, Azerbaijan, Crime and expansionism, Toronto, 2016 
 Արարատյան Հանրապետ. Պարսկերեն, Տորոնտո, 2016, Rep. of Ararat, in Persian تورونتو ١٣٩۵فارسی –جمهوری آرارات 

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