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Լույս են տեսել 
Էդիկ Բաղդասարյանի  նոր գրքերը 

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

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

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

-Աղվանք,  Ադրբեջան, Ոճրագործություն եւ  Ծավալապաշտություն 

(Պարսկերեն) ان، آذربايجان ، جنايت و توسعه طلبيار  

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

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

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

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

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

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

-Հայ գրականության ընտրանի (Անգլերեն եւ պարսկերեն) Տորոնտո, 2014. 
  2014اديك باغداساريان ،تورونتو  - 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 
تورونتو  ١٣٩۵فارسی –جمهوری آرارات  Արարատյան Հանրապետ. Պարսկերեն, Տորոնտո, 2016, Rep. of Ararat, in Persian 
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 چكيده كتاب تاريخ آرتساخ(قره باغ)
)9(  

  
  نگارش: دكتر اديك باغداساريان

  
  ها و پايان سخن انديشه

  
  

كال كار كجا بود، و چرا گرديد. چرا؟ اش شد و از صدها ميليون ثروت مادي محروم مي داد، متحمل قربانيان انساني مي هايي را از دست مي ملت ارمن سرزمين  
  نتوانستند از امكانات موجود استفاده كنند؟ اجازه دهيد مسئله را تشريح كنيم.

حاتي گورباچف اعتماد ارمنيان آرتساخ كه هفتاد سال بطور مستمر در جهت اتحاد با ارمنستان مادر مبارزه كرده بودند، در دوران جديد مبارزه خود به عقايد اصال  
 1و تصميم مشترك شوراي عالي جمهوري شوروي ارمنستان و شوراي ملي قراباغ كوهساني مورخ  1988فوريه  20اي قراباغ كوهستاني در  شوراي منطقهكردند. تصميم 

دت به اين حقيقت پي نبردند باشد. با اين حال شركت كنندگان در مبارزه براي وح هاي عصر ما مي مبني بر اتحاد ارمنستان و قراباغ يكي از مهمترين رويداد 1989دسامبر 
هاي كوچك محكوم به نابرابري بودند و نيروي آنها با نيروهاي امپرياليستي قابل قياس نبود. اهالي آرتساخ شتابان در پي رسيدن به  كه در كشور امپرياليستي شوروي خلق

دادند و معتقد بودند  ي در روزهاي وقوع فاجعه سومگاييت اقدام متقابل انجام نميكرد. آنها حت هاي استعماري آذربايجان تالش مي آمال و آرزوهاي خود و رهايي از چنگ
  عدالت با آنها است و باكو و مسكو دردها و مشقات آنان را درك خواهند كرد.

تمايالت گوناگون در آن  بود و افراد مختلف با عقايد و نظرات و "كرونك"كرد كميته  جنبشي كه مبارزه براي وحدت ارمنستان و آرتساخ را رهبري مي  
كردند، وارد جنبش شده مسند رهبري را بخود  نقش آفريني مي "كوركف"شركت داشتند. تعدادي از فعاالن دولتي و حزبي فسيل شده كه در زمان خود در گروه 

كراتيك سوق دهند آن را از اين مسير اصلي خارج نگريستند و به جاي اينكه جنبش را به سوي اصول دمو به مبارزه مي "ديدگاه كمونيستي"اختصاص دادند و با 
موفق به  "كرونگ"بدون تغيير باقي ماند و بسياري از مقامات بر مسند خود كماكان تكيه زدند. به همين علت بود كه  "ساختند. حكومت كمونيستي در آرتساخ تقريبا مي

مبرا بماند به همين علت  "كرونك"هاي  ها و نادرستي شوراي ملي جانشين آن نتوانست از سستيپيشرفت و قرار گرفتن در مصدر جنبش دموكراتيك ارمنيان آرتساخ نشد. 
  شوراي ملي منفعل گرديد.

كرد كه در شرايط حكومتي شوروي و با حضور نيروهاي مسلح شوروي، برخوردهاي قومي اجتناب ناپذير بود ولي  هرگز از انديشه اهالي آرتساخ خطور نمي  
هاي نيروهاي مسلح شوروي نيز  ر پي بردند كه ديگر دير شده بود زيرا دشمن با هزاران قبضه اسلحه و بالمانع مسلح شده بود بعالوه اينها از حمايت و كمكزماني به اين ام

  برخوردار بودند.
داد كه بر عليه آن و با شدتي  لسكي انجام مياي به رياست آ.و براي خارج كردن آرتساخ از چنگ آذربايجان و در مسير آزاد پيشرفت، اقدامات ممكن را كميته  

كند و به روند وحدت ارمنستان و آرتساخ سرعت  كردند كه آ.ولسكي آهسته كار مي شد. در آرتساخ فكر مي هم سنگ چه در آذربايجان و چه آرتساخ و ارمنستان مبارزه مي
كردند كه اقدامات ولسكي  م به خروج آرتساخ از آذربايجان نيست و اما در آذربايجان مشاهده ميدهد. در ارمنستان نيز بر آن بودند ولسكي فريبكار است و هرگز مصم نمي

گردد. به همين علت كميته ولسكي از سه جهت آماج ضربات قرار داشت. دولت مركزي با استفاده از اين موقعيت سعي  به استقالل آرتساخ و جدايي از آذربايجان منجر مي
  هد.كرد اوضاع را تغيير د

استپاناكرت مسدود، فرودگاه استپاناكرت در دست نيروهاي  -بيش از چهار سال بود كه آرتساخ در محاصره اقتصادي و خبر رساني قرار داشت. جاده گوريس  
ام ارسالي از ساير نواحي كشور در قلمرو پاشيد، آذوقه و مواد خ استپاناكرت در تصرف آذربايجان قرار داشت. سال به سال اقتصاد منطقه از هم مي -امون و راه آهن يوالخ

ها  گرفت. مواد سوختي الزم و لوازم يدكي موجود نبود. در چنين شرايطي اهالي آرتساخ به اعتصاب متوسل شدند كه اين امر خود ده آذربايجان مورد چپاول قرار مي
  ميليون روبل خسارت و ضرر به منطقه وارد آورد.

توان مبارزات قهرمانانه اهالي  و نگاهداري هر وجب خاك بايد قيام كرد و به مقاومت پرداخت. بهترين نمونه اين مطلب را ميآموزد كه براي حفظ  تاريخ مي  
امر غايب  توان موفق شد، تنها اگر عزم راسخ در كار باشد. ليكن وقتي كه اين كند كه مي گتاشن، مارتوناشن و شاهوميان دانست. مقاومت سه ساله اهالي بردازور ثابت مي

در ايروان برگزار شد، سوتالنا گوركيان اهل  "آرتساخ"در مصاحبه مطبوعاتي كه به همت انجمن ميهني  1991ژوئيه  18باشد، عواقب كار غير قابل پيش بيني خواهد بود. 
كرد؟ آيا اين امكان وجود داشت، چه كسي و چرا چنين مقرر سازد كه چرا بردازور تا آخرين لحظه مقاومت ن بردازور و از شاهدان فاجعه بردازور اين پرسش را مطرح مي

  كرد...؟
 آرماوير، كامو و آزاد. ليكن وقتي كه اهالي تاغر قديم-نمونه ديگر، تخليه روستاهاي جنوبي هادروت بدون مقاومت بود. در اينجا خيانت شد همانند كوشچي  

  گي پرداختند، دشمن عقب نشيني كرد، هين تاغر و خزابرد دست نخورده باقي ماند.(هين تاغر) و خزابرد به پا خاستند و به مبارزه مرگ يا زند
شوروي، نيروهاي مسلح وزارت كشور و  4سپاه  23كردند، بلكه نظاميان لشكر  نه تنها اوباش و اعضاء امون آذربايجان بر عليه ارمنيان آرتساخ فعاليت مي  

ارتش سرخ  11آوردند. سپاه  هاي آن را به اجرا در مي كت داشتند. آنها فرمانبردار آذربايجان بودند و يكايك فرمانكارگزاران سازمان امنيت كشور نيز در عمليات شر
  چنين عمل كرد و خود را در اختيار كميته انقالب آذربايجان قرار داده آرتساخ را اشغال و آن را متعلق به آذربايجان اعالم كرد. 1920نيز در سال  "رهايي بخش"

پيوست كه تمايل داشت  آرتساخ و ارمنستان را در برگرفت و اين امر در كشور شورويي به وقوع مي 1991مطلب اف در ماه مه  - نبرد اعالم نشده كورباچف           
  حكومت حقه و قانوني اعالم كند.
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տեղա
կազմ
պատ
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Նահ
ՀՀ ն
Հայա
հետ 
համը
Հան
այցի
ձեռք
ներդ
հետա
Սերժ
Արա
հարա

Հայաստա

Վիգեն Ս
ընտանիք
ամսակա

րտական հերթա
ված սպաների
ական 300 հա

մանակ զինծառ
խհատուցման մ

մբերի 10-ին Կա
շտպանության 
վածների եւ 
ծառայողների ը
դ խմբի հաշմա
ացքում՝ ամսա
մարը կկազմի 
ար՝ 250 հազար

հվածներն ու 
ային կամ նրա ը
դրամ, ենթասպա
դ խմբի հա
ապատասխան
ոցները կստան

պես նաեւ մինչե
խարարի խոսք
յն բյուջեի միջո

տճառով հավե
տուկ ֆոնդից

արակության մ
րաքանչյուր աշ
մ կվճարի: Ֆոն
ոգաբարձուներ

ազանցեն ակ
ավարման ծախ
ղեկավար Արթ

րի անվճար կկա

Սերժ Սարգ
Էմիրությա
կինտենսի
նախագահ Ս

շտոնական ա
րություններ: Դ
ո տեղի է ունե

գաժառանգ, ԱՄ
ղակալ շեյխ Մո

մով հանդիպ
տվիրակություն
որդել է Սերժ Ս
հյանի առանձնա
նախագահի մա
աստանը շահա

քաղաքակա
ընդգրկուն 

նրապետության
ի շրջանակնե
քբերվելիք պ
դրումը կունեն
ագա զարգացմ
ժ Սարգսյանը 

աբական 
աբերություննե

անի Հա

Սարգսյան. 
քները միան

ան 300 հազա
ապահության 

ի ընտանիքներ
ազար դրամ կս
ռայողների առո
մասին» օրինա
առավարության

նախարար 
1-ին խմբի 

ընտանիքները մ
անդամները՝ 5 մ

կան 300 հազա
ամսական 300

ր դրամ, շարքայ
1-ին խմբի հ

ընտանիքին 20 
աներին՝ 70 մլն,

աշմանդամների
նաբար 200, 150
նան զինծառայո
ւ 23  տարեկան
ով՝ 2016-ի ապ

ոցներից փոխհա
ելյալ ֆինանսա
ց, որտեղ 
միջոցները: 
շխատող քաղա
նդը կառավարե
րի խորհուրդը: 
կտիվների 0.5
խսերը՝ 2 տոկոս
թուր Ջավադյա
առավարի ֆոնդ

գսյանը հա
ան թագաժա
իվացնի նե
Սերժ Սարգսյ

այցով ժաման
Դիմավորման պ
եցել ՀՀ Նախա
ՄԷ Զինված ո
ուհամմադ բին 
պումը` երկո
նների անդամ
Սարգսյանի եւ 
ազրույցը: 

ամուլի գրասենյա
ագրգիռ է Արաբ

ան երկխոս
փոխգործա

ն նախագահը հ
երում կայան

պայմանավորվա
նան հայ-էմիր

ման գործում: 
գոհունակությ
Միացյալ 

երը վերջին տ

նրապետ
 
Զոհված ս

նվագ 10 մլն
ար դրամ կ
կամ մարտակա

րը միանվագ 
ստանան: «ՀՀ 
ողջությանը կա

ագիծը հավանո
ն նիստում: 

Վիգեն Սար
հաշմանդամո

միանվագ կստա
մլն), իսկ հետա
ար դրամ: Սպա
0 հազար դրա
յինների համար

հաշմանդամներ
տարի շարունա

, շարքայինների
ի համար ն
0 եւ 100 հազա
ողների ծնողնե
ն եղբայրները, ք
պրիլի դեպքերը
ատուցում վճա
ականբ միջոցն
կհավաքվեն 

աքացի ֆոնդին 
ելու են Կառավ
Կառավարման

5 տոկոսը, 
սը: 
անը հայտնել է
դը: 

անդիպել է Ա
առանգի հե
րդրումներ
յանն այսօր՝ 
նել է Արաբ
պաշտոնական 
գահի եւ Աբու 

ուժերի գլխավո
Զայեդ ալ Նա

ու երկրների
մների մասնա

շեյխ Մուհամմ

ակից  հայտնու
ական Միացյա

սության ակ
ակցության 
հույս է հայտնել
նալիք բանակ
ածություններն 
րաթական հա

յամբ է նշել, ո
Էմիրություն

տասնամյակում
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Լույս 

տություն

պաների 
ն դրամ եւ 
ստանան 
ան պայմաննե
10 մլն դրամ
պաշտպանութ

ամ կյանքի վն
ություն է ստա

րգսյանի խոս
ություն ստա
անան 10 մլն դ
գայում՝ 20 տա
աների համար 

ամ, ենթասպան
ր՝ 100 հազար դ
րը): Այս դեպք
ակ կհատկացվ
ին՝ 58 մլն: 
նախատեսված
ր դրամ ամսակ

երը եւ երեխան
քույրերը: 
ը ցույց տվեցին
արել անհնար է:

ներ կհատկաց
պետության 

ամսական հա
վարությունը, Կ
ն ծախսերը չպ
իսկ ակտիվն

էր, որ առնվազ

Աբու Դաբի
ետ. ԱՄԷ-ն

րը (Ֆոտո)
նոյեմբերի 9

բական Միա
արարողությո
Դաբի էմիրութ

որ հրամանատ
ահյանի ընդլայն
ի պաշտոնա

ակցությամբ, ո
մադ բին Զայե

ւմ են, որ նշելով
ալ Էմիրությունն
կտիվացմամբ 

զարգացմա
լ, որ պաշտոնա
կցություններն 

իրենց զգ
արաբերությունն

որ Հայաստանի
նների մ
մ թեւակոխել 
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պաշտո
փաստա
Զրուցա
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երկու 
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ՀՀ Նա
Նահյա
փոխգո
կարեւո
որը, ն
միմյան
շահավ
երկրնե
նորարա
պայմա
մեջ է
տարվո
ներդրո
Հանդի
ներկայ
արդի 
տարած
Կովկա
մարտա
գործըն
 
Սերժ

Նա
Նախա
Էմիրու
Աբու Դ
կից գոր
Մեծ մզ
Աբու Դ
հողատ
Մուհա
օծվել է
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իր 

ացման նոր, ավ
ագրվել են տար

երկու տասնյա
ոնական այց
աթղթերով: 
ակիցները համ
ող հայ եւ 
անավորված ա
ական երկրնե
ւթյունների մ
տական 
ործակցության 

երկրների 
դակցություննե

այցելությունների

ախագահը եւ թա
անը հայ
ործակցության 
որել են միջկա
նրանց համոզմ
նց շուկաների
վետ ներդրումն
երի տնտեսությ
արությունների

անավորվել են 
էմիրաթական 
ող աշխատանք
ումային ծրագր
իպմանը երկկող
յացնող հարցե

խնդիրներին,
ծաշրջանում ծա

ասի տարած
ահրավերներին
նթացին: 

ժ Սարգսյա
ահատակա

ագահ Սերժ 
ւթյուններ պա
Դաբիի Սրբոց Ն
ործող «Արա Խա
զկիթ եւ ԱՄԷ-ո
Դաբիում հայկ

տարածք է նվի
ամմադ բին Զա

է 2014թ. դեկտ

 

վելի գործնակա
րբեր բնագավա
ակից ավելի փա
ցի շրջանակն

մակարծիք են ե
արաբ ժողո

ամուր հիմքի 
երի, այդ թվ
միջեւ հաջո

հարաբերո
զարգացման 

միջեւ պ
երի, ինչպես 
ի իրականացու

ագաժառանգ շ
յ-էմիրաթական

ներկայիս տ
առավարական 
մամբ, նպաստ
ի ուսումնասիր
ների իրական

թյան մեջ տեղի 
ի ընթացքին 

ինտենսիվացն
ներդրումների

քները եւ գտնե
րերի իրագործմա
ղմ օրակարգի 

երից բացի, ան
, մերձավորա
ավալվող իրադ
ծաշրջանում 
ն, ԼՂ հի

անն այցելել
աց հայկակա

Սարգսյանն 
աշտոնական այ

Նահատակաց հ
անոյան» կիրակ
ում ՀՀ դեսպան
կական եկեղեց
իրաբերել Աբու
այեդ ալ Նահյ

տեմբերի 12-ին, 

ան փուլ. երկու 
առներում համա
աստաթղթեր, որ
ներում ստոր

եղել, որ դարեր
ովուրդների բ

վրա այսօր 
վում` Արաբա

ողությամբ զ
ությունները: 

համատեքստու
պարբերական 

նաեւ տարբե
ւմը: 

շեյխ Մուհամմա
ն առեւտ
տեմպերը խթա

հանձնաժողով
տավոր հարթա

րման, տարբե
նացման, ինչպ
 ունեցող բարե
հետեւելու հա

նել Հայաստան
ի ներգրավմա
ել արդյունավետ
ան նպատակով
փոխադարձ հե

նդրադարձ է ե
արեւելյան ճգ
դարձություններ

առկա խն
իմնախնդրի 

լ է Աբու Դա
ան եկեղեց
այսօր Արաբա
յցի շրջանակն
հայկական եկե
կնօրյա վարժա
ություն: 
ու կառուցման
ւ Դաբիի թագ
յանը: Նորակա
նույն օրը հիմ

երկրների միջ
ագործակցությա
րոնք կհամալրվե
րագրվելիք ն

րի պատմությո
բարեկամությա
Հայաստանի 

ական Միացյ
զարգանում ե

Երկկող
ւմ կարեւորվել

քաղաքակա
եր մակարդա

ադ բին Զայեդ 
տրատնտեսակա
անելու գործո
վի աշխատանք

ակ կհանդիսան
եր ոլորտներո

պես նաեւ երկ
եփոխումների 
ամար: Կողմե
նի տնտեսությա
ան ուղղությա
տ մեխանիզմն
վ: 
ետաքրքրությո

եղել միջազգայ
գնաժամին, ա
րին, Հարավայ
նդիրներին 

կարգավորմա

աբիի Սրբո
ցի (ֆոտո)
ական Միացյ

ներում այցելել 
եղեցի, եկեղեցո

արան, շեյխ Զայե

ն համար 2006
գաժառանգ շեյ
առույց եկեղեց
մնադրվել է նա

եւ 
ան 
են 
որ 

ուն 
մբ 
եւ 
ալ 
են 
ղմ 
լ է 
ան 
կի 

 

ալ 
ան 
ում 
քը, 
նա 
ում 
կու 

ու 
րը 

ան 
մբ 
եր 

ուն 
ին 

այդ 
ին 
ու 

ան 

ոց 

ալ 
է 

ուն 
եդ 

6թ. 
յխ 
ին 

աեւ 



 

 

Աբու
եկեղ
վարժ
բակո
հիշա
Սրբո
խաչ
զոհե
աղո
որու
ինքն
Նախ
Միա
թագ
հնար
շինա
աշխ
հանդ
համա
տար
համա
Նախ
եկեղ

ԱՄԷ
այցե
դամ
Սուլ
Պատ
փոխ
«Անգ
հիմն
այս հ
Նրա
միջպ
համա
երախ
ԱՄԷ
Հան
ունե

 
Ադրբ
Պետ
խում
Այս 
իրավ
«Վիճ
իրավ
Թե 
Պետ

ւ Դաբիի Ա
ղեցուն կից 
ժարանը, որտե
ում տեղադրվա

ատակին նվիրվ
ոց Նահատակա
քարին եւ հա

երի հիշատակի
թքից հետո Հա

ւմ անդրադարձ
նության պա
խագահը նաեւ
ացյալ Էմիրությո
գաժառանգ շեյ
րավոր դարձրե

արարությունը: 
խարհի սրտում

դուրժողականո
ակրանքի խոս

րբեր կրոնների
ար: Ազգայի

խագահը կարճ
ղեցական գործի

Է հիմնադիր Ն
ելության ժամ
մբարանում հա
լթան ալ Նա
տվավոր հյուրե

խանակման արա
գնահատելի 
նադիր Նախագ
հիասքանչ երկր

ա կառավարմ
պետական բար
ար հայտնու
խտագիտությո
Է պաշտոնա
նրապետության
եցել տեղի հայ հ

Հայ իրա
Պետրոս

բեջանում 2014
տրոսյանի գործ
մբը դիմել է Մ

տեղեկությ
վապաշտպանն
ճարկում ե
վաչափությունը

վերջապես ի
տրոսյանը եւ 

զգային առա
գործում է «
եղ այժմ ուսա
ած է Հայոց ցե
ված խաչքար:
աց եկեղեցի ա

արգանքի տուր
ին: Եկեղեցում
անրապետությա
ձել է եկեղեցու
հպանման ո
ւ շնորհակալո
ունների իշխող
խ Մուհամմադ
եց հայկական 
Սերժ Սարգսյ

մ կանգնեցված
ության եւ 
ուն վկան է, որ

ի ներկայացուց
ին առաջնոր
ճատեւ հանդիպ
իչների հետ: 

Նախագահ շեյ
մանակ ՀՀ Ն
արգանքի տուրք
ահյանի հիշատ
երի գրքում, որի
արողություն: 
է Արաբակա

գահ շեյխ Զայեդ
րի կայացման ո
ան օրոք հ
րձր մակարդա

ւմ եմ հայ 
ունը»,-գրել է Նա
ական այցի 
ն Նախագահն 
համայնքի ներկ

ավապաշտ
սյանի գործ

4թ. օգոստոսին 
ծով իրավապա

Մարդու իրավու
յունը  հաստ
ներից Արտակ Զ
ենք կյանքի
ը»,- ասաց Արտ
ինչ հանգամա
ինչպես են նր

ջնորդարանը: 
«Արա Խանոյ

անում է 36 աշ
եղասպանությա
 Նախագահ 

այցի ժամանակ
րք մատուցել 
մ տեղի ունեցա
ան Նախագահ
ւ նշանակությա

ու հարատեւո
ություն է հայ
ղ ընտանիքին՝ ի
դ բին Զայեդ 

Սրբոց Նահա
յանն ընդգծել 

ծ այս եկեղեց
փոխադարձ 

ր բարեբեր հող
իչների խաղա

րդարանում Հ
պում է ունեցե

յխ Զայեդի ա
Նախագահը մ
ք է մատուցել

տակին եւ գր
ից հետո տեղի է

ան Միացյալ 
դ բին Սուլթան

ու բարգավաճմա
հիմք դրվեց 
ակի համագործ

ժողովրդի 
ախագահ Սարգ

առաջին օ
Աբու Դաբիո

այացուցիչների
 

տպանները 
ծով դիմել ե

գերության մեջ
շտպանների եւ
ւնքների եվրոպ
տատեց գո

Զեյնալյանը։ 
ի իրավուն

տակ Զեյնալյան
անքներում է 
րա հետ վար
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Լույս 
2016թ. մայի

ան» կիրակնօ
շակերտ: Եկեղ
ան նահատակն
Սերժ Սարգսյ

կ ծաղիկներ է 
Ցեղասպանութ

ած գոհաբանա
ը ելույթ է ունե

անը մեր ժողով
ության գործ
յտնել Արաբա

ի դեմս Աբու Դա
ալ Նահյանիի

ատակաց եկեղ
է, որ Արաբա

ցին, միջկրոնա
հարգանքի 

ղ է ստեղծում ն
ղ համակեցութ
Հանրապետութ

ել համայնքայի

 
անվան Մեծ մզ
մզկիթում գտն
լ շեյխ Զայեդ 
րառում կատա
է ունեցել նվերն

Էմիրությունն
ն ալ Նահյանի դ
ան գործում: 

հայ-էմիրաթա
ծակցությանը, 
եւ անձամբ 

գսյանը: 
օրվա ավար
ում հանդիպու
ի հետ: 

Կարեն 
են ՄԻԵԴ 

ջ մահացած Կա
ւ փաստաբանն

պական դատար
ործով զբաղ

նքի խախտ
նը։ 

մահացել Կա
վել Ադրբեջան

 

17  Նոյեմբեր,

Ամսագի

իսից 
օրյա 

ղեցու 
ների 
յանը 
դրել 

թյան 
ական 

եցել, 
վրդի 
ծում: 

ական 
աբիի 
ի, ով 
ղեցու 
ական 
ական 

ու 
նաեւ 
թյան 
թյան 
ն եւ 

զկիթ 
նվող 

բին 
արել 
ների 

ների 
դերն 

ական 
որի 

իմ 

րտին 
ւմ է 

արեն 
ների 
րան։ 
ղվող 

տման 

արեն 
նում, 

Զեյնալ
հայտա

Նշենք,
պարզե
ծառայ
այսօր 
վերրաբ
Ավելի վ
գյուղի 
օգոստ
ադրբե
անբավ
Հոկտե
Պետրո
 

Իտ
Հայ

Իտալի
ղեկավ
Ծիծեռ
Պաշտ
նախա
Կարեն
թանգա
արտա
Ջենտի
հավեր
ցեղաս
 

Հ

Հայաս
գրանց
Ազգայ
տեղեկ
ամիսն
7.9%-ո
կազմե

  2016 Ã.  էջ 2

իր 

լյանը խոստ
արարությամբ հ

, որ Կարեն 
ելու համար 
ությունում քնն
որեւէ հայտար
բերյալ։ 
վաղ հայտնել է

բնակիչ Կա
տոսի 7-ին: Հ

ջանական կող
վարարության 
եմբերի 10-ին 
ոսյանի դին հան

տալիայի ա
յոց ցեղասպ

իայի արտգ
վարած պատվ
ռնակաբերդի հ

տոնական ա
արարին ուղ
ն Նազարյա
արանի տնօր

ակարգ եւ լիազ
իլիոնին ծա
րժական կր
սպանության 

Հայաստան
նվա

ստանում 201
ցված ամուսնո

ային վիճակա
կատվության 
ներին 2015թ.
ով նվազել են
ել 12 հազար 8

 

տացավ առաջ
հանդես գալ։ 

Պետրոսյանի
Հայաստանի 

նություն էր ընթ
րարությամբ հա

էինք, որ Հայաս
արեն Պետրոսյ

Հաջորդ օրն 
ղմը տեղեկությ

հետեւանքով
Ադրբեջանի 

նձնել են Հայաս

արտգործնա
պանությա

գործնախարա
վիրակություն
հուշահամալի

այցով Հայա
ղեկցում էին
անը, Ցեղաս
րեն Հայկ Դեմ
զոր դեսպան Ջ
աղիկներ է 
րակի մոտ՝
զոհերի: 

նում ամուս
ազել են 7,9

16թ. հունվար
ության դեպքե

ագրական ծ
համաձայն, 

. նույն ժամա
ն գրանցված 
88: 

ջիկայում հա

ի մահվան հ
Ազգային ա

թանում։ ԱԱԾ-
անդես չի եկել 

ստանի Տավուշի
յանը գերեվար

արդեն՝ օգ
թյուն էր տարա
վ» գերու մա

իշխանությո
ստանին: 

ախարարը 
ան զոհերի հ

 
ար Պաոլո 
նը նոյեմբերի 
իր: 
աստանում 
ն փոխարտգ
սպանության 
մոյանը եւ ՀՀ-
Ջովաննի Ռիչ

դրել հու
՝ ի հիշա

սնության դ
9 տոկոսով

 
ր- սեպտեմբեր
երը: 
առայության 

այս տարվ
անակահատվա

ամուսնությա

ամապատասխա

 
հանգամանքնե
անվտանգությա
-ն այդպես էլ ա
տեղի ունեցա

ի մարզի Չինա
րվել էր 2014

գոստոսին 8-ի
ածել իբր «սրտ
ահվան մասի
ունները Կար

հարգել է 
հիշատակը

Ջենտիլիոն
8-ին այցելել

գտնվող Ա
գործնախարա

ինստիտուտ
-ում Իտալիա
չուլին: 
ւշարձանի 

ատակ Հայո

դեպքերը 

րին նվազել ե

տրամադրա
վա առաջին 
ածի համեմա

ան դեպքերը 

ան 

րը 
ան 
առ 
ծի 

րի 
4թ. 
ին, 
տի 
ին: 
են 

ը  

նի 
լ է 

ԱԳ 
ար 
տ-

այի 

եւ 
ոց 

են 

ած 
9 

ատ 
եւ 



 

 

Ամո
համ
 

Նոյե
զորա
ներգ
կիրա
հար
իրա
հակ
դիրք
վար
է կա
Նոյե
զորա
եզրա
ընթ
պաշ
Մնա
ռազ
Զոր
կատ
զորա
պաշ
ստո
առա
ներգ
պաշ
որոշ
ստո
կառ
իրա
խնդ
գում
ներդ
մոտ
խնդ
կամ
պլա
կրա
Զոր
մի 
ներկ
առա

ուսնալուծությ
մեմատ նվազե

Մարտա
մարտավ

եմբերի 4-ից 
ամասերի 
գրավմամբ «
առման շրջ
րձակման 

ականացում. պ
կառակորդի ջա
քերի բարելավ

րում եւ նպաս
ացվել գնդային
եմբերի 
ավարժարանո
ափակիչ` մ

թացքին հետեւ
շտպանությա
ացականյանը,
զմաքաղաքաղ
րավարժությու
տարելագործե
ամասերի 
շտպանական 

որաբաժանում
աջադրված խ
գրավված զ
շտպանական 
շումներ ը

որաբաժանում
ռավարման գո

ադրությանն ա
դիրների 
մարտակների
դաշնակ գործ

տ զարգացնե
դիրների կատ
մային բարձր

անի, իսկ մ
ակային խոցմա
րախաղերի ըն

շարք զա
կայացուցիչնե
աջին անգամ 

յան դեպքերը 
ել են 4.2%-ով ե

ական հրաձ
վարական 

Արցա

8-ը ՊԲ կե
եւ մի շա
Զորամասերի
ջաններ հա

պայմաններ
պաշտպանակա
ախջախում ե
վման նպատա
տավոր դիրքե
ն մարտավարա
8-ին բա
ում տեղի է

մարտական 
ւել են ԼՂՀ ն
ն նախարար
, 
ղական ղեկավ
ւնը, որը
ելու կենտր

հրամանատա
մարտում

մների 
խնդիրների կա

զորամասերի 
մարտի ժա

նդունելու, 
մների ղեկ
ործնական ու
առավել մոտ
կատարման 

ի, վաշտերի,
ծողություններ
ել դիմացկո
տարման հա

ր որակներ, ա
մասնակից ա
ան բարձր արդ
նթացքում, տ

անգվածային 
երի համար, 

խաղարկվել 

2015թ. հունվ
եւ կազմել 2 հա

գությամբ գ
զորավարժ

ախում 

նտրոնական 
արք ստոր

ի դուրս բերո
ակառակորդի 
րում. վե
ան մարտի վա
ւ առաջնագծի
ակով հարձակ
երի զբաղեցու
ական զորավա

անակի «
է ունեցել զ
հրաձգությա

նախագահ Բա
ր, գեներալ-լե

հա
վարության նե
ը նպատ
րոնական 
արների ո
մ ենթակա 
ղեկավարման

ատարման ըն
շտաբները

ամանակ հր
խնդիրներ 

կավարման 
ւնակությունն

պայմաններ
ընթացք

, դասակներ
րի, ինչպես նա
ունություն 

ամար բարոյա
անցել է ըստ

անձնակազմը 
դյունավետութ

տեղական հավ
լրատվությ

պաշտպանու
է մարտակա
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վար-սեպտեմբ
ազար 682: 

գնդային 
ժություն 

 
ենթակայութ

րաբաժանումն
ումը մարտակ

հանկարծա
երախմբավորմ
արում. մխրճվ
ի վերականգն
կողական մար
ւմ» թեմայով ա
արժություն:
«Տիգրանակեր
զորավարժութ

ան փուլը, 
ակո Սահակյա
եյտենանտ Լե
անրապետութ
երկայացուցիչն
տակ ու

ենթակայութ
ւնակությունն

եւ տրվ
ն գործ
թացքում մա
ը, բարձրա
ամանատարն

առաջադրե
ու կրա

ները, մարտակ
րում մարտակ
քում հաս
րի եւ ջոկ

աեւ անձնակա
եւ մարտակ

ամարտական 
տ նախատեսվ

ցուցաբերել
թյուն: 
վատարմագրվ
ան միջոցն

ւթյան բանակ
ն իրադրությա

 

17  Նոյեմբեր,

Ամսագի

բերի 

թյան 
ների 
կան 
ակի 
ման 
ված 

նում. 
րտի 
անց 

րտ» 
թյան 

որի 
անը, 
եւոն 
թյան 
ներ: 
ւներ 

թյան 
ները 
ված 

ծում, 
րզել 
ցնել 

ների 
ելու, 
ակի 
կան 
կան 
սնել 

կերի 
ազմի 

կան 
ու 

ված 
լ է 

ված 
ների 
կում 
անն 

առավ
գործո
Զորավ
զինծա
պաշտ
պատվ
 

2017
դեպ

2017 
կհատկ
տնօրի
39.2 մլ
Տնօրի
համա
Իրան-
կազմե
տարի
ներդր
արդեն
 

Հա
ո

Հայաս
տեղա
փորել
ենթակ
փոխն
հորի 
խորու
գրանց
Երկրո
հնարա
պահո
դրա ճ
Աշխա
պայմա
բարձր
Հիշեցն
հետա
թվակա
դոլար
տրամ
ուսում

  2016 Ã.  էջ 3

իր 

վել մոտ
ունեություն իր
վարժության 

առայողներ 
տպանության 
վոգրերով ու ա

7-ին բյուջե
պի Իրան գո

թվականին 
տկացնի 

ինությանը»: 2
լն դրամ: 

ինությոնը զբա
ար ներդրողներ

-Հայաստան 
ել 3.2 մլրդ դ

ի: Երկաթուղո
րողներ գրավե
ն մոտ 10 տար

այաստանո
ուսումնասի

երկր

ստանի հա
անքում որոշվե

լ: Այս մասի
կառուցվածքն

նախարար Ար
խորությունը

ւթյան վրա 
ցվել: 
որդը հորը որ
ավոր լինի ավ

ուստարանի ջե
ճնշումը: 
ատանքների ժ
աններից. հո
րության վրա է
նենք, որ Հա

ազոտության ե
անից, Համաշ

րի դրամաշնո
մադրած 
մնասիրությու

 

պայման
րականացնելո

ավարտին 
հանրապետո
նախարարի 

արժեքավոր նվ

եից 35.3 մլն
ոյություն չ
տնօրինու

ՀՀ կառավա
«Երկաթուղ

2016-ին այդ 

աղվում է Հա
րի որոնման ա
երկաթուղու 

դոլար, իսկ շի
ու շինարարո
ելու անհրաժե
րի: 

ում ստորգե
իրությունը
րորդ հորն 

 
արավում Ք
ել է երկրորդ 
ին  հայտնեց
ների եւ 
րեգ Գալստյա
ը հասցվել է 

+100-ից քիչ

րոշվել է ավե
վելի հստակ գ
երմության ծա

ժամկետը կա
որատման տա
է: 

այաստանի ե
երկրորդ փու
շխարհային բ
որհով: Առաջ

դրամաշն
ւնը, ավարտվե

ններում 
ու կարգը: 

աչքի ընկա
ության նա
կողմից պար

վերներով: 

ն դրամ կհա
չունեցող եր
ւթյանը 

արությունը 3
ղու շի
նպատակով 

այաստան-Իրա
աշխատանքնե

շինարարությ
ինարարությա
ւթյունը դեռ 

եշտության մա

ետնյա ջեր
ը շարունա
են փորելո

Քարքարի ե
խորը հետազ

ց Հայաստան
բնական 

անը: Նրա խո
գրեթե 150

չ բարձր ջեր

ելի խորը փո
գնահատել ե՛

ավալը, ե՛ւ տա

ախված կլինի
արածքը շուր

րկրաջերմայի
ւլն իրականա
բանկից ստա
ջին փուլը՝ 
նորհով 
ել է 2012 թվա

լրագրողակա

ած մի շար
ախագահի 
րգեւատրվել ե

ատկացնեն
րկաթուղու

 
35.3 մլն դրա
ինարարությա
հատկացվել է

ան երկաթուղ
երով: 
թյունը կարող 
ան ժամկետը՝ 

չի սկսվել, իս
ասին խոսում ե

րմության 
կվում է. 

ու 

երկրաջերմայի
զոտական հոր
նի էներգետի

պաշարներ
ոսքով՝ առաջի
0 մետրի: Ա
րմաստիճան 

ոխել, որպեսզ
՛ւ ստորգետնյ

արբեր կետերո

ի կլիմայակա
րջ 2950 մետ

ին պաշարներ
ացվում է 20
ացված 8.55 մ

դարձյալ ՀԲ
նախնակա

կանին: 

ան 

րք 
եւ 
են 

ն 
ւ 

ամ 
ան 
էր 

ու 

է 
6 

սկ 
են 

ին 
րը 
իկ 
րի 
ին 

Այս 
է 

զի 
յա 
ւմ 

ան 
տր 

րի 
15 

մլն 
-ի 

ան 



 

 

Նախ
է տ
Կառ
բավ
էլեկ
Նախ
փաս
բավ
250 
միա
գոլո
Միա
ջերմ
ակն
շինա
գնա
շուկ
աշխ
 

ձե

Հայա
համ
այսօ
Հան
փոխ
Քար
վար
Հան
միա
է, ե
բար
հար
ներո
ներդ
առե
հյու
 

«Հ

«Հա
նախ
վերա
մաս
զինվ
նոյե

խագծի համա
տեխնիկա-տնտ

ռավարությու
վականաչափ 
կտրակայան կ
խագծին վ
ստաթղթերի 

վարար չէ էլեկ
աստիճանի 

այն բինար՝ կ
որշուց մեկ ա
այն եթե 
մաստիճան 
նթարթային շ
արարություն 

ահատմամբ՝ 
կայական կլին
խատող ՋԷԿ-ե

Հայաստա
եւավորել հ

ԵՏՄ

աստանը պա
մապատասխա
օր՝ նոյեմբ
նրապետությա
խնախարար, 
րբասիանիի 

րչապետ Կար
նրապետությո

այն բարեկամ ե
եւ մեր միջեւ 
րձր մակարդ
րաբերություն
ուժ ունենք: 
դաշնակ 
եւտրատնտես
ւրերին՝ նշել է Կ

ՀԺ». Մովս
մասի
զինդա

այկական ժամ
խարարության
աբերյալ Վա
սին մամուլու
վորական դ
եմբերի 16-ին

աձայն՝ մինչեւ 
տեսական հիմ
նը կարող
ջերմություն 
առուցելու հա

վերաբերող 
համաձայն՝ 

կտրականութ
պարագայում

կրկնակի տեխ
այլ հեղուկի 

հետազոտո
բացահայտ

շոգեկազմավո
ձեռնարկե

նման էլեկտ
նի (կհամեմատ
երի գնի հետ):

նը պատրա
ամապատա
Մ շուկա. Հ

ատրաստ է 
ան հարթակ դ
բերի 18-ի
ան էկոնոմ

գլխավոր 
հետ հանդիպ

րեն Կարապե
ունը Հայաստ
երկիր է, այլ ն
քաղաքական

դակի վրա: 
ներն ավելի 
Երկու երկրն

աշխատանք
ական կապեր
Կարեն Կարա

ես Հակոբյ
ին հայտար
ատախազն
մանակ» թերթ
ն կողմից ց

ահան Բադաս
ւմ տեղ գտ

դատախազի 
ն ուղարկվել 

2018 թվակա
մնավորում կ
ղանա որո
կա՝ այնտեղ

ամար: 
Համաշխար
մինչեւ +

թյուն ստանա
մ կայան կա
խնոլոգիայի մ

ջերմության 
ությունը +
տի, հնար
որման (flash 
ել: ՀԲ-ի 
տրաէներգիայի
տվի փոքր ՀԷ
: 

աստ է Իրա
ասխան հա

ՀՀ վարչապ

Իրանի հա
դեպի ԵՏՄ շո
ին, Իրանի
միկայի եւ 
մաքսատան 
պման ժամա

ետյանը: «Իրա
տանի Հանրա
աեւ կարեւոր 
ն երկխոսությ

Բայց մե
ընդլայնելու 

ների մաքսայ
քը եւս 
րի զարգացմա

ապետյանը: 

անի չարաշ
րարություն
ն ուղարկել
թը գրում է. «Պ
ցորենի գնմա
սյանի հայտա

տած հրապա
կողմից ս

են ՀՀ քննչ
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անի մայիսը պե
ազմվի, որպե
ոշել, արդ

ղ երկրաջերմա

րհային բա
110 աստիճա

ալու համար: 
արելի է կառո

միջոցով (ջրա
փոխանցմա

250-ից բա
րավոր կ

steam) կայա
մասնագետն

ին ինքնարժ
ԷԿ-երի եւ գա

անի համար
արթակ դեպ
պետ 

 
ամար ձեւավո
ուկա: Այս մա
ի Իսլամակ

ֆինանսն
պետ Մաս

անակ նշել է 
անի Իսլամակ
ապետության
գործընկերնե

թյունը գտնվու
ր տնտեսակ
եւ զարգացն
յին կառույցն

կնպաս
անը»,-ողջունե

շահումներ
նները 
լ է ՔԿ 
Պաշտպանութ
ան գործընթա
արարությունն

արակումները 
սույն թվակա
չական կոմիտ
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Ամսագի

ետք 
եսզի 
դյո՞ք 
ային 

անկի 
անը 
110-

ուցել 
ային 

ամբ): 
արձր 

լինի 
անի 

ների 
ժեքը 
ազով 

ր 
պի 

որել 
ասին 

կան 
ների 
սուդ 

ՀՀ 
կան 

ն ոչ 
երից 
ւմ է 
կան 

նելու 
ների 
ստի 
ելով 

րի 

թյան 
ացի 

ների 
ՀՀ 

անի 
տեի 

զինվոր
նախա
Մեր 
տեղեկ
կապեր

Հիշեցն
Բադա
գրառո
պետը
ապահ
պաշտ
շուկայ
ՊՆ-ի 
արդյո
միլիոն
Այնուհ
միակը
չարաշ
դեպա
չարաշ
«Ղարա
իրակա
ապահ
համա
չի տի
գործո
հարցե
զինվոր
լավ տ
տեղյա
կառու
200 հա
տունը
դատա
ազատ
Օհանյ
հանցա
 

Հա
թվա

Հանքա
հասա
նպատ
երկրա
աշխա
հաջոր
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իր 

որական քննչ
ապատրաստե

հարցմանն 
կացրեցին ՀՀ 

երի բաժնից: 

նենք, որ ԼՂ
ասյանը ֆեյսբ
ում էր արել.

ը, լինելով նա
հովման դեպ

տոնական դիրք
այականից զգա

միջև կնքել
ունքում բանա
ն դրամ»: 
հետեւ մեզ հ
ը չէ Մովսե
շահումներից,

արտամենտի բ
շահումներ: 
աբաղում ո
անացնում 
հովում մի քա

արում: Ինքը գե
իրապետում բ
ողությունների
երին: Ես դ

որական: Դա 
տիրապետում

ա՞կ եք, որ 
ւցել, բանակի

հազար դոլար
ը: Միայն 
ախազությունը
տությունից 
յանին եւ 
ակիցներին չեմ

այաստանի
այնացվում 

արդյունաբերո
անելիության 
տակով մ
աբանական ֆ
ատանքները: 
րդ տարվա ընթ

 

չական գլխա
ելու համար: 

ի պատաս
գլխավոր դ

 

ՂՀ ԱԺ նախկ
բուքյան իր էջ
 «ՀՀ զինվա

ախկինում ՀՀ
պարտամենտի
քը, խախտելո

ալի բարձր գն
լ է ցորենի 
ակից յուրաց

հետ զրույցու
ես Հակոբյա
 ՊՆ նյութատ

բազմաթիվ գն

ո՞վ չգիտի, 
է հացաթխ

անի զորամասե
եներա՞լ է, թե՞
բանակին, չի 
ի կազմակերպ
դա ասում 
ցույց տվեց ա

մ է փողերի 
ինքը բանա

ին այդ բնակա
րով, եւ բանա

այդ փաս
ը քրեական գ
զրկի Սերժ

Մովսես 
մ ասում»,- աս

ի հանքերի
են. դա կնպ

գրավչութ
ության ոլ

եւ մատ
մեկնարկել 
ֆոնդում» առկ

Նախատեսվ
թացքում։ 

ավոր վարչութ

սխան երեկ 
դատախազութ

կին պատգամ
ջում հոկտեմբ

ած ուժերի գլխ
Հ ՊՆ նյութա
ի պետ, չար
ով գնումների 
ներով իր ձեռ
գնման պայմ

ցվել է մի քա

ւմ հայտարար
անի եւ նրա
տեխնիկական
նումներում կ

որ Մովսես
խման գործո
եր: Դա նորմա
՞ հացթուխ: Ին

տիրապետու
պմանը, դրանց

եմ որպես 
ապրիլի 2-ը: Բ

մսխմանը:
ակի փողերով
արանը վաճա
ակը իրեն նվե
ստը բավար
գործ հարուցի
ժ Սարգսյա

Հակոբյանին
սել էր Բադաս

ի մասին տվ
պաստի ներ
թյանը 
լորտի տեղ

տչելիության 
է «Հա

կա տվյալների
վում է դրա

թյուն՝ նյութե

այդ մասի
թյան հանրայի

 
մավոր Վահա
բերին այսպիս
խավոր շտաբ

ատեխնիկակա
րաշահելով ի
մասին օրենք

ռնարկության 
մանագիր, ին
անի տասնյա

րել էր, որ դ
ա շրջապատ
ն ապահովմա

կան բազմաթի

ս Հակոբյան
ողություն 
ալ երեւո՞ւյթ ե
նքը գեներալ չ
ւմ մարտակա
ց դեմն առնել

պրոֆեսիոնա
Բայց ինքը շա

Օրինակ դո
վ բնակարան 

առել է 1 միլիո
եր է տվել ա
րար է, ո

ի եւ անհապա
անին, Սեյրա
ն, էլ մյո
սյանը»: 

վյալները 
րդրումայի

ղեկատվությա
ապահովմա

անրապետակա
ի թվայնացմա

անք ավարտ

եր 

ին 
ին 

ան 
սի 
բի 

ան 
իր 

քը, 
և 

նչի 
ակ 

դա 
տի 
ան 
իվ 

նն 
եւ 
եք 
չի, 
ան 
ու 
ալ 

ատ 
ւք 
է 

ոն 
այդ 

որ 
աղ 
ան 
ւս 

ն 

ան 
ան 
ան 
ան 

տել 
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Լույս Ամսագիր 

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական 
պաշարների նախարարության ընդերքի վարչության 
օգտակար հանածոների եւ ընդհանուր երկրաբանության 
բաժնի պետ Շուշանիկ Քերոբյանի փոխանցմամբ, 
թվայնացման աշխատանքների իրականացման նպատակով 
ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության 
աջակցությամբ ձեռք են բերվել անհրաժեշտ 
սարքավորումները եւ տեղադրվել «Հանրապետական 
երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում։ Չնայած 
աշխատանքները սկսվել են տարվա երկրորդ կեսից, 
այնուհանդերձ արդեն իսկ իրականացվել է առկա ֆոնդային 
նյութերի ավելի քան 51 տոկոսի թվայնացումը։ Դրանք 
տեղադրված են այդ նպատակով ստեղծված www.geo-
fund.am  ինտերնետային կայքում եւ հասանելի են բոլորին. 
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2016-11-26 / Նախագահը ցավակցական հեռագիր է 
հղել Ֆիդել Կաստրո Ռուսի մահվան 

կապակցությամբ 
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ցավակցական հեռագիր 
է հղել Կուբայի պետական խորհրդի նախագահ, 
Նախարարների խորհրդի նախագահ Ռաուլ Կաստրո 
Ռուսին՝ եղբոր՝ Ֆիդել Կաստրո Ռուսի մահվան 
կապակցությամբ, ցավակցություն ու զորակցություն 
հայտնել նրան և Կուբայի բարեկամ ժողովրդին: 

«Ֆիդել Կաստրոյի դերն ու նշանակությունը Կուբայի 
նորագույն պատմության մեջ, իրոք, դժվար է 
գերագնահատել: Սա ծանր կորուստ է Կուբայի ժողովրդի 
համար, որն անկեղծ հարգանք ու սեր է տածում նրա 
հանդեպ: Իր գաղափարներին և սկզբունքներին մինչև 
վերջ հավատարիմ մնալով և պահպանելով իրեն բնորոշ 
խիզախ ու վեհ կեցվածքը՝ Ֆիդել Կաստրոն 
շարունակելու է ոգեշնչել և առաջնորդել կուբացիների 
նորանոր սերունդներին»,-ասված է ՀՀ Նախագահի 
ցավակցական հեռագրում: 

 
 Նախագահը ցավակցական հեռագիր է հղել 
Իվան Միկոյանի մահվան կապակցությամբ 

 
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ցավակցական հեռագիր 
է հղել Միկոյանների ընտանիքին՝ ակնառու 
ավիակոնստրուկտոր Իվան Միկոյանի մահվան 
կապակցությամբ: «Նա օժտված էր զարմանալի 
աշխատունակությամբ ու արարելու մեծ էներգիայով և 
մինչև կյանքի վերջին օրերն իր ամբողջ ուժերը ներդրեց ի 
շահ ավիացիայի զարգացման: 
Նրա հեռանալը անփոխարինելի կորուստ է բոլորիս համար: 
Անկեղծորեն կիսում եմ վիշտը, խորին ցավակցության և 
զորակցության խոսքեր եմ հղում ռազմական ավիացիայի 
զարգացման գործում ծանրակշիռ ներդրում ունեցած 

առաջատար ավիակոնստրուկտորի ընտանիքին, 
ընկերներին և մտերիմներին: 
Իվան Անաստասի Միկոյանի լուսավոր հիշատակը ընդմիշտ 
կպահպանվի մեր սրտերում»,-ասված է ՀՀ Նախագահի 
ցավակցական հեռագրում: 
  

Նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքը ՀՀԿ 
նախագահի ընտրությունից հետո 

Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ Հայաստանի Հանրապետության 
խոշորագույն քաղաքական կառույցի, Հայաստանի 
հանրապետական կուսակցության Նախագահի պաշտոնում ինձ 
վերընտրելու կապակցությամբ։ Բավական պատասխանատու 
ժամանակահատված ենք մտնում և անելիքներ շատ ունենք։ Բայց 
ունենք նաև կուռ թիմ և տարիների հարուստ փորձ։ Հիմա ես այդ 
փորձի հիման վրա հնչեցնեմ յոթ սկզբունք, որոնցով առաջնորդվել, 
որպես կուսակցության ղեկավար, շարունակելու եմ ակնկալել բոլոր 
կուսակցականներից՝ անկախ նրանց գրաված դիրքից 
հասարակության մեջ։ Իսկ մեր երիտասարդ գործընկերները, 
կուսակցականների նոր սերունդն այս թեզերը թող ընկալի որպես 
յոթ խորհուրդ, որոնց պետք է հետևել մշտապես։  
Եվ այսպես. 
- Առաջին խորհուրդը վերահաստատված պետականության մեր 
օրերից այս է. ձեր առաջին հոգսը թող լինի մեր երկրի 
անվտանգությունը։ 
Մեր ժողովրդի ազատությունը, իր երկրում ազատ ու անկախ 
ապրելու հայաստանցու կամքը մեր ամենամեծ արժեքներն են։ 
Ցանկացած ոտնձգությունից դրանք պաշտպանելը մեր ամենամեծ 
պարտքն ու հոգսն է։ Դրանց պաշտպանությունը արժանի է 
ամենամեծ զոհողության։ Մեր հավաքական ինքնիշխանությունն ու 
ազատությունն արժանի են նույնքան անսահման լինելու, որքան 
անսահման են եղել դրանք վերահաստատելու ճանապարհին մեր 
ժողովրդի զոհաբերություններն ու տառապանքը։ 
- Երկրորդ խորհուրդը։ Ձեր ջանքերն ուղղեք մեր ազատ ու 
ինքնիշխան երկրում օրինականության և արդարության 
ամրապնդմանը։  
Հիշե՛ք, որ ուրիշներին դեպի օրենք և օրինականություն 
առաջնորդելուց առաջ, անձնական պատասխանատվություն ունեք 
ինքներդ լինելու օրենքի հլու ծառան ու օրինականության 
մարմնավորումը։ Պետականակերտության մեր վերջին 
երկուսուկես տասնամյակները փաստում են՝ թերի օրենքները 
դրանք հետևողական կիրարկողների ձեռքում ավելի մեծ օգուտ 
կարող են բերել, քան լավագույն օրենքները՝ վատ ձեռքերում։ 
Ի վերջո, ի՞նչ արժե սեփական օրենքներ ընդունելու 
ինքնիշխանությունդ, եթե ընդունածդ օրենքներին չպետք է 
հետևես։ Ի՞նչ արժե ազատությունդ, եթե դրա սահմանները չես 
հարգում։ Աններելի է, երբ իրավունքի սահմաններն ու 
օրինականությունը խախտում են դրանք սահմանողները։ 
Անօրինական ճանապարհով օրինականություն հաստատել չի՛ լինի։ 
Մեր ժողովրդի ազատությունն ու իրավունքներն արժանի են 
նույնքան պաշտպանված լինելու, որքան անպաշտպան են եղել 
դրանք դարեր շարունակ։ Արժանի են նույնքան հարգանքի և 
հետևողականության, որքան դրանք ձեռք բերելու ճանապարհին 
մեր նախնիների ու ժամանակակիցների թափած արյունը։ 
- Երրորդ խորհուրդը՝ խաղաղությունը սահմանին անխախտ է, երբ 
խաղաղ է սահմանից ներս։ 
Եվ եթե սահմանի խաղաղության պահապանը մեր զինվորն է, ապա 
սահմանից ներս խաղաղությունը ձեր պատասխանատվությունն է։ 
Մի՛ օտարացրեք ոչ մեկին և անդառնալիորեն մի՛ խռովեք որևէ 
հոգի։ Թշնամի մի՛ փնտրեք ներսում, մի՛ թշնամացրեք ու մի՛ 
թշնամացեք ։ Անհանդուրժողականության կամ 
կուլակաթափության կոչերով ոչ մի տեղ չե՛ք հասնի։ Ամենացավոտ 
որոշումն անգամ չի թշնամացնում, եթե հնչել են բոլոր 
փաստարկներն ու յուրաքանչյուրը խոսելու ու լսվելու 
հնարավորություն է ունեցել։ Միշտ ու ամենուր եղեք ժողովրդի 
կարիքներին հասու։ Եղե՛ք ժողովրդի ցանկություններին ու 
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Լույս Ամսագիր 
մտահոգություններին հաղորդ։ Լսե՛ք բոլորին և խոսե՛ք 
յուրաքանչյուրի հետ։ Օրենքը ուժի և հետևողականության 
միասնությունն է։ Եվ եթե ուժի անսպառ աղբյուրը ժողովուրդն է, 
ապա երկրորդը մեծապես կախված է առաջնորդներից և 
գործիչներից։  
Երկրի սահմանին խաղաղության վերջին գրավականը զենքն է ու 
զինվորը։ Երկրի սահմանից ներս ոչ մի զենքով խաղաղություն չես 
հաստատի։ Երկրի սահմանից ներս խաղաղություն հաստատելու 
միակ միջոցը վստահությունն է։ Վստահությունը իրար հանդեպ։ 
Վաստակե՛ք ժողովրդի վստահությունը ձեր հետևողականությամբ։ 
Մեր նորանկախ պետականության կտավը հյուսված է 
վստահության թելերով։ Ամրացրե՛ք այդ թելերն ու բազմապատկեք 
դրանք։ Հենվե՛ք ձեր միակ անխախտ ու անդավաճան դաշնակցի՝ 
ժողովրդի վրա՝ ժողովրդի ուժի։ Ձեր հանդեպ վստահությամբ 
կամրջե՛ք անվստահության կղզյակները։ Մեր ժողովուրդն արժանի 
է նույնքան անխռով ու խաղաղ ստեղծագործելու, որքան անվստահ 
ու ձայնազուրկ է եղել մասնատված ու խռովված օրերում։ Արժանի 
է լույսի ու խաղաղության։ Արժանի է նույնքան, որքան հաճախ 
խռոված է եղել հայը հայից դարեր ու հազարամյակներ շարունակ։ 
- Չորրորդ խորհուրդը։ Միայն մարտահրավերներին հետևող 
հայացքը բաց է թողնում հնարավորությունը հնարավորության 
հետևից։ Ձեր ջանքն ուղղեք մեր ստեղծագործ ժողովրդի համար 
նոր հնարավորություններ փնտրելուն։ Փնտրե՛ք դրանք ամենուր։ 
Ձեր հայացքն ուղղե՛ք դեպի աշխարհի անծայրածիր 
տափաստաններն ու օվկիանոսները, դեպի հսկայածավալ 
շուկաներն ու նոր տեխնոլոգիաները։ 
Ինտեգրման գործընթացները ոչ թե հանգրվան են, այլ ուղի՝ դեպի 
նոր հնարավորություններ, նոր շուկաներ, նոր գործընկերներ, նոր 
գիտելիք ու նոր հմտություն։ Մեր ժողովրդի արարչագործ ոգին ու 
պրպտուն միտքն արժանի են արարման նույնքան մեծ 
հնարավորությունների, որքան մեծ են եղել դրան խոչընդոտող 
արգելքներն ու սահմանափակումներն անցյալում։ 
- Ձեր հինգերորդ ջանքը թող լինի հայաստանցու բարեկեցության, 
աշխատանքի ու ապահովության, ձեռներեցության ու 
նորարարության առաջընթացի ապահովումը։ 
Փոքրաթիվ, բայց եռանդուն մեր ժողովրդի համար առաջընթացը 
կարևոր խորհուրդ ունի։ Մենք պիտի կարողանանք փոխվել՝ 
պահպանվելով և շարունակ փոխակերպվելով։ Մենք պիտի 
կարողանանք խուսափել քաղաքական, տնտեսական ու 
սոցիալական ցնցումներից և սակայն շարժվել առաջ։ Կարողանանք 
բարեփոխել մեր քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական 
համակարգերը, սակայն այդ փոփոխությունները պիտի լինեն 
հնարավորինս առանց ցավի ու մեծ կորուստների։ 
Հենց նման առաջընթացի է արժանի մեր համբերատար 
ժողովուրդը։ Փորձե՛ք տիրապետել առաջընթացի արվեստին, 
փորձե՛ք ապահովել ժողովրդի ու ձեռնարկությունների կյանքի 
բնականոն ընթացքը, օրինականությունը անհրաժեշտ 
բարեփոխումների պահին։ Եվ փորձե՛ք երաշխավորել 
օրինականությունը՝ բարեփոխումներ իրականացնելու շնորհիվ։ 
Շտապե՛ք դանդաղ, քանի որ յուրաքանչյուր իրական առաջընթաց, 
առաջընթացի յուրաքանչյուր փուլ ունի իր ընթացքի 
հրամայականը։ Իր զարկերակը։ Աճի իր արագությունը։ Մեր 
ժողովրդի առաջընթացն արժանի է նույնքան անխզելի ու անշրջելի 
ձեռքբերումների, որքան անդառնալի են եղել մեր կորուստները և 
ցավոտ՝ մեր ցնցումները։ 
- Ձեր վեցերորդ ջանքն ուղղեք մեր փառապանծ ժողովրդի անցյալն 
ու ապագան կամրջելուն։ Սա փոքրաթիվ ժողովրդի 
հարատևության մեկ այլ խորհուրդն է։ 
Այո՛, մենք քիչ ենք, սակայն մեր ժողովրդի պատմությունը հասնում 
է քաղաքակրթության ակունքներին, արմատներին, և եթե մեր 
կողքին կանգնեն հազարամյա մեր պատմության կերտողները, մեր 
նախնիները, նրանց ստեղծածն ու նրանց թողած անսահման 
ժառանգությունը, ապա մեզնից ավելի մեծաթիվ, ավելի հզոր և 
ավելի հարուստ ժողովուրդ երկրագնդի վրա քիչ կլինի։ 
Նախնյաց մշակութային ժառանգությունը ճանապարհին թողած 
մեծաթիվ ժողովուրդն անհիշատակ կկորչի։ Մինչդեռ իր 

արժեքներին խնամքով ու հոգատար վերաբերվող ժողովրդի 
ապագայի ճանապարհներն իր նախնիներն են և իր անցյալը։ Ամեն 
անգամ նորը կերտելիս հիշեք, որ արարելու հնարավորություն 
ստացել եք հենց այն ամենի շնորհիվ, ինչը համարում եք հին կամ 
հնացած։ Ներկայի ձեր քարը դրեք անցյալի քարի վրա։ Միայն այս 
կերպ կկարողանաք ապագային շենք ու շինություն փոխանցել։ 
Մշակույթ։ Պատմություն։ Երկիր։ 
Անհոգաբար դեն նետած ձեր ժառանգությունն ուրիշին է հասնելու։ 
Օտարն է հավակնելու ձեր նախնիների ժառանգորդի պատվին ու 
անվանը։ 
Խնամքով ու հոգատարությամբ վերաբերվեք մեր ժողովրդի 
տարբեր հատվածների հարուստ ու բազմազան ժառանգությանը։ 
Եվ ուրեմն, տե՛ր մնացեք թե՛ հնին, թե՛ նորին։ 
Տե՛ր եղեք ձեռքբերումներին ու նաև՝ կորուստներին։ Տե՛ր եղեք 
լավին ու վատին։ Տե՛ր եղեք ճիշտ որոշումներին ու նաև՝ 
սխալներին։ Ձեր ու ձեր նախորդների։ Ձեր սերունդը, մեր սերունդը 
միայն մեր հավաքական տարածական ու ժամանակային 
ժառանգության շնորհիվ կարող է այս աշխարհում լինել ուժեղ ու 
մրցունակ։ Աշխարհում, որտեղ թույլերն ու անմրցունակները 
դատապարտված են մնալու պատմության լուսանցքներում։ 
Քաղաքակրթության արշալույսը դիմավորած մեր ժողովուրդն 
արժանի է մարդկության ապագա բոլոր աստեղային ժամերի 
խոսուն ականատեսը լինելու, նույնքան, որքան դատապարտված է 
եղել լինելու մարդկության հանդեպ ծանրագույն 
հանցագործությունների զոհն ու լուռ վկան։ 
- Եվ վերջապես՝ ձեր յոթերորդ ջանքն ուղղեք վերաիմաստավորելու 
ձեզ բաժին հասած ժամանակն ու դրա առաջադրած խնդիրները։ 
Սահմանադրությունը, օրենքները երաշխավորում են երջանիկ ու 
ապահով լինելու իրավունքը, սակայն բոլորի երջանկության ու 
ապահովության համար յուրաքանչյուրն անելիք ունի։ Մի՛ ձգտեք 
իշխանության, եթե պատրաստ չեք անմնացորդ ծառայելու։ 
Իշխանությունը վայելք չէ, այլ ծանր բեռ։ 
Փորձե՛ք լուծել ձեր առջև կանգնած խնդիրներն ու վստահե՛ք 
ապագայի խնդիրները սերունդներին։ Ձեզ բաժին ընկած 
դժվարությունները հաղթահարեք այնպես, որ ձեր հաջորդները 
չկքեն կրկնակի բեռի ծանրության տակ։ Ձեր բաժին անելիքում 
եղե՛ք պատվախնդիր։ Ձեր գործը ձեր ամենամեծ ժառանգությունն 
է։ 
Եղե՛ք իրատես, ձեր անելիքը կառուցե՛ք ամենաաննպաստ 
զարգացումների հեռանկարն աչքի առաջ պահելով։ Սակայն միշտ 
մնացեք լավատես։ Ամենածանր փորձությունների պահին 
լավատեսությունը, հանգուցալուծման հույսը, սեփական ուժերի 
հանդեպ հավատը, հայրենակցի հանդեպ սերը երբեմն դառնալու են 
ձեր միակ զինակիցը։ 
Եղե՛ք լավատես Հայաստանի ու մեր ժողովրդի ապագայի հանդեպ։ 
Մեր ժողովուրդն ու մեր պետությունն արժանի՛ են լավագույնին։ 
Մեր յուրաքանչյուր հայրենակից արժանի՛ է Հայաստանում լինելու 
լավագույնը։ 
Աշխարհում լինելու առաջինը։ 
Սիրելի՛ հանրապետականներ, եղե՛ք դեպի լավագույնը, դեպի 
առաջին տեղը հայաստանցուն բարձրացնող սանդուղքի մեկ 
աստիճանը։ Թո՛ղ որ փոքր, սակայն հուսալի մեկ աստիճանը։ 
Շնորհակալ եմ: Եվ մեկ անգամ ևս բոլորիդ հավաստիացնում եմ, որ 
աշխատելու եմ նույն եռանդով, ինչ եռանդով աշխատում էինք 
միասին նախկինում: Շնորհակալություն: 
 

Իտալացի լրագրող․ Դադիվանք այցելելը 
նշանակում է բացահայտել Կովկասի սիրտը 

 Դադիվանք այցելելը նշանակում է բացահայտել Կովկասի սիրտը, 
գրել է լրագրող Սիմոնե Ձոպելարոն իտալական Treccani 
պարբերականում՝ Լեռնային Ղարաբաղ կատարած իր հերթական 
այցելության տպավորություններով։ 
Հոդածում ասվում է․«Ճանապարհին, որով վանք ես գնում 
Ստեփանակերտից, մի լքված տանկ կա։ Այստեղ նույնիսկ 
պատերազմն ասես մի ակնթարթ լռում է։ 



 

 

Դադ
լռութ
սկիզ
Լեռն
ասես
Դեպ
Երկո
այցե
եպիս
դաս
ինձ 
ոտքի
բարի
Դադ
առա
հավա
աճյո
է բե
ճարտ
շինո
լույս
որմն
բնապ
Դադ
Մշա
կենտ
պատ
չկա»
 
Մա

78 
հեռա
գործ
Չիլի
տեղ
Քաղ
թվա
բնա
դեկտ

դիվանքը ապշ
թյան մեջ իր 
զբ է առնում ք
նային Ղարաբա
ս մի անեծքով, 

պի Դադիվանք ճ
ու ժամում, որ
ելուների նկատ
սկոպոսի՝ Սպա

սավանդել համա
ու խիստ ձայն
իս գցած եմ 
իտոնով․․․ 
դիվանքն այսպ
աքյալի աշակեր
վատ է բերել ա
ունների վրա է կ
երել 13-րդ դա
տարապետութ

ություններ, զու
սն ու ստվերը
նանկարներ։ Ե
պատկերի ներդ

դիվանք այցելել
ակութային ու
տրոնակետ։ Ն
տերազմների կե
»։ 

ահացել է ա

տարեկանու
ացավ հայտնի
ծիչ, ֆիզիկոս
ինգարյանը: 
ղեկատվական
ղաքացիական

ականի նոյեմբ
ակարան 10

տեմբերի 1-ին

շեցնում է կո
ընկղմվածությ

քրիստոնեությա
աղում է։ Պատե

որը արդեն քառ
ճանապարհը դ

ր ես այստեղ ա
տեցի։ Եվ նրա
ահանից, որտե
ալսարանում։ Ա
նով դիտողությո

նստել։ Պատ

պես է կոչվել 
րտն է եղել ո

այստեղ ու այստ
կառուցվել եկեղ
արում՝ միավո

թյան լավագույ
ւսպ ուրվագծեր
ը, նրբագեղ խ
Եվ իհարկե ճա
դաշնակություն
լը նշանակում 

ւ կրոնական 
Նաեւ անվեր
ենտրոնակետ։ 

ակադեմիկո

ւմ 2016թ-ի 
ի գիտնական,
ս, ՀՀ ԳԱԱ 

Այս մա
ն-վերլուծակա
ն հոգեհանգ
բերի 30-ին՝ 
0 հասցեո

ն, ժամը 14:00-

ուսական բնո
թյամբ։ Եկեղեց
ան առաջին դա
երազմն այստեղ
ռորդ դարից եր

դժվարանցանելի
անցկացրեցի, ե
անց մեջ ես ճ
եղ ես մի տա

Ասես երեկ լինե
ուն արեց, որ ե
տկառելի, խստ

Դադիի անուն
ու քրիստոնեու
տեղ էլ նահատ
ղեցին։ Իր ներկ
րելով հայկակ

ւյն ավանդութ
ր, որոնցում սա
խաչքարներ, մ
արտարապետո
ն։ 
է բացահայտե

դարավոր ա
րջանալի տա

Խաղաղությու

ոս Յուրի Չի

նոյեմբերի 
, ՀՀ գիտությա
ակադեմիկոս

ասին տեղե
ան կենտրոնից
գիստը տեղի 

ժամը 18:00
ում, հուղա
-ին, նույն հաս
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Լույս 

 
ության կատա
ու պատմությ
արերից։ Եկեղե
ղ մնում է «սառա
րկար է տեւում։
ի է ու երկարա

ես միայն տասն
ճանաչեցի մի 
արի ապրել եմ
ր, որ նա մոտե

ես եկեղեցում ո
տապահանջ, հ

նով, որը Թադ
ւթյան արշալու
տակվել։ Հենց 
կա տեսքը այն ձ
կան միջնադար
թյուները ՝ խ
ակայն խաղում
մեծ, արտահա
ւթյան ու շրջա

ել Կովկասի սիր
ավանդությունն

առապանքների 
ւն այտեղ առա

իլինգարյա

 
28-ին կյան

ան վաստակա
ս Յուրի Սերգ
եկացրին Գ
: 

կունենա ս
-ին, Կիեւյան

արկավորությո
սցեից: 

 

17  Նոյեմբեր,

Ամսագի

արյալ 
ունը 
եցին 
ած»՝ 

տեւ։ 
նյակ 

հայ 
մ ու 
եցավ 
ոտքս 
հնչեղ 

դեոս 
ւյսին 
նրա 

ձեռք 
րյան 
ոշոր 
մ են 

այտիչ 
ակա 

րտը։ 
ների 

ու 
այսօր 

անը 

նքից 
ավոր 
գեյի 

ԳԱԱ 

սույն 
ն 1, 
ունը՝ 

Մեծ է 
եւ ոչ գ
Իր գի
տարի 
ֆակու
լազերա
ուսում
սկզբից
ԵՊՀ–
Հայաս
Գիտա
Մոսկվ
գիտնա
պրոֆե
ղեկավ
1972 թ
ամբիո
ատենա
գիտու
Յուրի
12 գի
աշխա
հեղին
մանրա
250 հր
Յուրի
գիտա
համա
«Լազե
բյուրե
համա
օպտիկ
ֆիզիկ
Չիլինգ
շարք գ
Օպտի
է մինչ
ԵՊՀ Ֆ
2006թ
աստղ
քարտ
2009թ
գիտու
ՀՀ ԳԱ
հայտն
կապա
գործը
գիտա
 

Հա
պ

Ռուսա
տալու
միջոցո
ժամա
քարտ
Նրա 
տիրապ
տիրապ

  2016 Ã.  էջ 7

իր 

Յուրի Չիլինգ
գծային օպտիկ
իտական գործ
ի առաջ՝ Երեւա
ւլտետում, եր
ային թեմ
մնասիրությու
ց ներգրավվե

–ում Չիլինգա
ստանի առաջի

ական ասպար
վայի պետա
ականներ, ո
եսոր Ս.Ա.Ախ
վարությամբ:
թ. Յուրի Չի
ոնի վարիչ: 
նախոսություն
ւթյունների ազ
ի Չիլինգարյա
իտության թե

ատանքներով 
նակային վ
աթելային օպ
րատարակում
ի Չիլինգարյա

ական համաժ
ամիութենակա

երային ճառա
եղների հետ

ամիութենակա
իկայի գծով
կոսների առաջ
գարյանը ԽՍ
գիտական պր
իկայի ամբիոն
չեւ 2007թ., մի
Ֆիզիկայի ֆա

թ-ին Չիլինգա
ղաֆիզիկայի 

տուղար,  ՀՀ ԳԱ
թ. նա արժան
ւթյան վաստա
ԱԱ նախագա
նում ակադե

ակցությամբ: 
ընկերների, հ

ական հանրութ

այ կոմունի
պետական 
աց լեզվին եր
ւ հարցը պետ
ով։ Այս մաս

անակ, ասել 
տուղար Տաճա

խոսքով՝ շա
ապետի ռուսեր
ապետել մյուս 

 

գարյանի ներդ
կայի նոր ուղղ
ծունեությունը
անի պետակա
րբ ողջ աշխա
մատիկայի 
ւնները, եւ Յ
ել է այդ աշ

արյանը անմի
ին լազերի հա

րեզում նրա կ
ական համ
ոչ գծային 
խմանովի եւ ա

իլինգարյանը 
1984 թ. պա

նը: 1996 թ.
զգային ակադ

անի աշակերտ
եկնածուներ: 

Յուրի 
վկայական 

պտիկայի բնագ
մների հեղինա
անը մասնակց
ժողովների կ

ան գիտակ
ագայթման փ
տ», Ոչ գ

ան նստաշրջա
վ միջազգա
ջին  համաշխա
ՍՀՄ գիտութ
րոբլեմային խո
նի վարիչի պա
իեւնույն ժամա

ակուլտետի դե
արյանը ընտրվ

բաժան
ԱԱ նախագա

նացել է Հայա
ակավոր գործչ
ահությունն իր
եմիկոս Յուր

Նրա հիշա
հարազատներ

թյան սրտերու

իստները կո
լեզվի կար

րկրորդ պետ
տք է որոշի հ
սին նոյեմբերի

է ՀՀ  Կոմկ
ատ Սարգսյանը
ատ ցանկալի 

րենին։ «Դա 
լեզուներին։ Ի

դրումը լազեր
ղությունների 
ը նա սկսել է 
ան համալսար
րհում դեռ նո

ուղղությամ
Յուրի Չիլինգ
շխատանքներ
իջականորեն 

ավաքմանն ու 
կայացումը տ

մալսարանում՝
օպտիկայի 

ակադեմիկոս

ընտրվել է Ե
աշտպանել է 
 ընտրվել է

դեմիայի ակադ
տների թվում ե

Կիրառակա
Չիլինգարյան
օպտոէլեկտր

գավառում: Ն
ակ է: 
ցել է մի շար
կազմակերպմ
կան խորհ
փոխազդեցութ
ծային օպտ

ան, Կոհերենտ
ային գիտա
արհային համ

թյունների ակ
որհուրդների ա

աշտոնը Չիլինգ
անակ,  1985-

եկան: 
վել է ՀՀ ԳԱԱ
նմունքի 
ահության անդ
աստանի Հան
չի կոչմանը: 
ր խորին ցավ

րի Չիլինգարյ
ատակը վառ
րի եւ Հայ
ւմ: 

ո՞ղմ են ռու
րգավիճակ 
տական լեզվի 
հայ ժողովուրդ
ի 29-ին՝ մամ
կուսի Կենտ
ը։ 

է, որ յուրա
չի նշանակու
Իսկ ռուսաց լ

րային ֆիզիկա
ասպարեզում
ավելի քան 5

րանի ֆիզիկա
որ էին սկսվո
մբ տարվո
գարյանը հեն
րում: 1962թ-ի

մասնակցել 
թողարկմանը

տեղի է ունեց
՝ ականավո

դասականնե
ս Ռ.Վ.Խոխլով

ՊՀ օպտիկա
դոկտորակա

է Հայաստան
դեմիկոս: 
են 6 դոկտոր 

ան բնույթի ի
նն ունի 
րոնիկայի 
Նա  ավելի քա

րք միջազգայի
մանը՝ Առաջի
հրդակցությու
թյունը հեղո

տիկայի գծո
տ եւ ոչ գծայի
աժողով, Հա
մաժողով: 
կադեմիայի մ
անդամ էր: 
գարյանը վար
-2000թթ. եղել

Ա ֆիզիկայի 
ակադեմիկո

դամ: 
նրապետությա

վակցությունն
րյանի մահվա
ռ կմնա նր
աստանի ող

ւսերենին 
տալուն 
կարգավիճա

դը հանրաքվե
մուլի ասուլիս

տկոմի առաջի

աքանչյուր հա
ւմ, որ պետք 
լեզվին երկրոր

այի 
մ: 
50 

այի 
ւմ 
ող 
նց 
ին 

է 
ը: 
ցել 
որ 
եր 
վի 

այի 
ան 
նի 

եւ 
իր 

9 
եւ 

ան 

ին 
ին 
ւն՝ 
ւկ 
ով 
ին 
այ 

մի 

րել 
լ է 

եւ 
ոս-

ան 

է 
ան 
րա 
ղջ 

ակ 
եի 
սի 
ին 

այ 
չէ 

րդ 



 

 

պետ
հայ 
Սար
 

Ար
 

ա

Թու
ոսկե
հենց
ամբ
ամե
Թու
Թու
նախ
առա
ապա
ու հ
Յաշ
Թոք
զար
պատ
ժողո
հույ
կընկ
նախ
 
Վա

Վան
աշխ
ընկե
քար
Ինչպ
լաստ
Թա
ընթ

տական լեզվի 
ժողովուրդը

րգսյանը։  

րևմտյա
Թուրքիայ

ապարանջա

ւրքիայի Թոք
երիչների ստ
ց Թոքաթի ա
բողջ արեւե
ենապահանջվ
ւրքական S
ւրքիայի Թո
խագահ Յաշա
աջ Թոքաթ
արանջանի տ

հենց Թոքաթի 
շար Գենջայը
քաթի ապար
րդերից է, ս
տճառով թուր
ովրդի մոտ ֆ
ս է հայտնել, 
կնի եւ Թոք
խկինում։ 

անա լճի հա

նա լճի եւ 
խատանքներ 
երությունը լ
րե կլոր արկեր
պես հաղորդ
տանավային 

աթվան բնակա
թացքում: 

կարգավիճակ
ը հանրաքվեի

ան Հա
ում հայ ոս

անը ամենա

քաթի նահան
տեղծած ապա
ապարանջան 
ելքում, շարո
ված ու հարգի 
Sozcu պար

ոքաթ նահան
ար Գենջայը 
թում հայ 

տեսակ, որը ա
ապարանջան

ը շեշտել է,
րանջանը ամ
սակայն ԱՄՆ
րքական լիրա

ֆինանսական 
որ առաջիկա

քաթի ապար

ատակից խա

նրա հարակ
իրականաց

ճի հատակից
ր է հայտնաբեր
դում է «Միլի

տնօրինությա
ավայրում լա

կ տալու հարց
ի միջոցով»,– 

այաստա
սկերիչների
ապահանջվ

նգում 300 տ
արանջանը, ո

անունով է 
ունակում է
ոսկե զարդը մ

րբերականի 
նգի ոսկերիչ
նշել է, որ դե

ոսկերիչներ
արագ մեծ համ

ն անունը ստա
, թե ամբող
մենապահանջ
Ն նախագա

այի արժեզրկմ
խնդիրներ են

ա օրերում ամ
րանջանը կվա

աչքարեր ե
 

 
կից տարածք
ցնող թուր
ց խաչքարար
րել: 
իեթ»-ը, դա 
ան կողմից Բի
աստանավերի 
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Լույս 

ցը պետք է որ
ասաց Տաճ

ան 
ի ստեղծած
ված զարդն

 
տարի առաջ 
որը հետագայ
սկսել տարա
է Թուրքիայ
մնալ։ 

փոխանցմա
չների միութ
եռեւս 300 տա
րը ստեղծե
մբավ ձեռք բե
ացավ։ 
ղջ Թուրքիայ
ջված ու հա

ահի ընտրութ
ման պատճա
ն առաջացել։ 
մեն ինչ իր տ
աճառվի ինչպ

ն դուրս բե

 

քների մաքրմ
րքական F
ր ու թնդան

տեղի է ուն
իթլիսի նահա

վերանորոգմ

 

17  Նոյեմբեր,

Ամսագի

րոշի 
ճատ 

 
ն է  

հայ 
այում 

ծվել 
այում 

ամբ՝ 
թյան 
արի 
եցին 
երեց 

այում 
արգի 
թյան 
առով 

Նա 
տեղը 

պես 

երել  

ման 
İVA 

նոթի 

եցել 
անգի 

ման 

Պարբ
ընկերո
երկու 
Ընկեր
օրակա
լճից. 
թանգա
Կարծո
 

պա

Թուրք
հայերե
ինքնո
Akunq
քաղա
աշխա
Քարա
տարեկ
Նրանք
գավա
Գյուլթ
են Lo
կազմա
Մեզ հ
նպատ
փոխն
հույս 
միությ
օժանդ
նրա` 
մշակո
Գյուլթ
բոշան
բազմա
տեղի 
հանգա
համշե
Անդրա
իրենք 
Նրանց
էլ հայ
մոռան
որպես
Գյուլթ
ծագմա
Միայն
համշե
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իր 

բերականը նշո
ությունը մին
հատ քարե կլ

րության ներկ
ան միջինը հա

«Այս մ
արանի  պաշտ
ում եմ լճի հա

 Մենք համ
ատճառով ե

Ա

քիայի բոշանե
րենից է վերց
ության ընկ
q.net–ից Մելին

աքում հանդի
ատող Ջեմիլ 
աթաշի (47 տ
եկան) հետ: 
ք բոլորն էլ 

առից են (Ջե
թեքին եւ Էմրա
om-Der միութ
ակերպության
հետ զրույցու

տակին եւ 
նախագահ Ջե

ունեին, թե 
թյանը, եւ որ 
դակություն ա

Lom-Der-ի 
ույթի պահպա
թեքին Քարա
ները ծագում ե
աթիվ հայերե

համշենցին
ամանքով: «
եներենից է վե
ադառնալով ն

ք հարկադրաբ
ցից համեմատ

այտնեց, որ բ
նալ իրենց մա
ս գաղտնալեզ
թեքինը նշեց, 
ան հարցում. 
ն գիտակցո
եներենին: 

 

ում է, որ Վա
նչ այժմ մեկ խ
լոր արկեր է դ
կայացուցիչ Ա
ազար խմ ցեխ
մասին տե
տոնյաներին, 

ատակում նմա

մշենցիների
ենք հայերե
Արդվինի բ

երի լեզվի բա
ցված: Թուրք
կալումը բա
նե Անումյանը
իպել է տե

Էրեմջիի (5
տարեկան) ե

ծագումով Ա
եմիլ Էրեմջին
ահ Քարաթաշ
թյան անդամ, 
ն փոխնախագ
ւմ անդրադա
գործունեութ

եմիլ Էրեմջին 
 բազմաթիվ 
կկարողանա

ապահովել, սա
հիմնական 

անումն էր: 
աթաշը շեշտ
են Ախալցխա
են բառերի 

ների հետ 
«Մեր լեզվի
երցված»,-ասա
նաեւ կրոնի 
ար են մահմե
տաբար երիտ
ոշա երիտաս
այրենի լեզու

զու է կիրառվո
թե ինքը դեռ
Ախալցխայի 

ւմ է, որ 

անա լճի հա
խաչքար, մեկ
ուրս բերել: 

Այհան Դըշար
խոտ իրեր են

եղեկացրել 
դեռեւս որեւ

նատիպ էլի քա

ի հետ շփո
են բառեր գ
բոշաներ 

առերի 80 տո
քիայի բոշանե
ացահայտելու 

ը Արդվին նա
եղի քաղաքա
52 տարեկան
եւ էմրահ Ք

Արդվին նահա
ն Ջեւիզլի գյ
շները` Քիրելլի

իսկ Ջեմիլ Է
գահը: 

առնալով Lom
թյանը` կազմ

նշեց, որ իրե
բոշաներ կ

ան նաեւ դրս
ակայն այդպե

նպատակնե

տելով, թե ի
այի թուրքերից

գործածումը 
իրենց սերտ

ի բառերի 
աց Գյուլթեքի
հարցին` նա

դականությու
տասարդ Էմրա
սարդներն ար
ւն, իսկ ընդհ
ում լոմերի շրջ
ռեւս չի կողմն

թո՞ւրք են, հ
իրենց լեզո

ատակը մաքրո
կ անցքով քա

րըն ասել է, ո
ն դուրս բերո

ենք Վան
է մեկը չի եկե
արեր կան»: 

ւմների 
գործածում.

 
ոկոսը Համշեն
երի` սեփակա

նպատակո
ահանգի Խոփ
ապետարանո
ն), Գյուլթեքի

Քարաթաշի (3

անգի Շավշա
գյուղից է, իս
լի գյուղից), եղ
Էրեմջին` սու

m-Der միությա
մակերպությա
ենք նախապե

կանդամագրվե
սից նյութակա
ես չեղավ:  Ըս
երից մեկն 

իր կարծիքո
ց, իրենց կողմի

«բացատրեց
տ շփումներ

80 տոկոս
ին Քարաթաշ
ա ընդգծեց, թ
ւն ընդունել: 
ահ Գյուլթեքին
րդեն սկսել ե

հանրապես ա
ջանում: Էմրա
նորոշվել իրեն
հա՞յ, թե՞ գնչո
ուն նման 

ող 
ար, 

որ 
ւմ 
նի 
ել: 

. 

նի 
ան 
ով 

փա 
ւմ 
ին 
32 

աթ 
սկ 

ղել 
ւյն 

ան 
ան 
ես 
են 

ան 
ստ 

էլ 

ով` 
ից 
ց» 
րի 
սը 
շը: 
թե 

նն 
են 

այն 
ահ 
նց 
ու: 

է 



 

 

Ինֆ
մաս
հոսա
 
Թո

 

Թու
Նազ
Արմ
հետ
ներկ
Թու
պար
Դեր
հուշ
արձ
արշ
հուշ
թե հ
Պետ
TIK
Արմ
է նա
Անդ
Նշե
Նա 
մնա
Գոր
հետ
կառ
Խա
իրա
 

ՄԱԿ
Փաո
երեւ
հայտ
Վաշ

ֆորմանտները
սը Խոփա 
անքներին: 

ուրքիայում
Անդրանիկ

ւրքիայում ա
զըմիյեի շրջա
մենակ Բաքըր
տ կապված 

կայացրել, որը
ւրքական ա
րբերականը օ

րսիմում ԱՍ
շարձան է 
ձագանք է գտ
ավ են սկսել 
շարձանը։ Նա
հուշարձանը ք
տք է շեշտել, ո

KKO ձախակող
մենակ Բաքըր
աեւ Հրանտ Դ
դրանիկ Օզանյ
նք, որ Արմեն

աջակցել է
ացած հայեր
րծունեության 
տ։ Միացել է 
ռույցի հրա

արբերդում 
ականացված գ

Սամանտ
ցեղ

Կ–ում ԱՄՆ
ուերը հիշեցր
ւույթ, ինչպիս
տնում է 
շինգթոնում 

ը վերջում հա
գավառում 

մ Մոնթե Մ
կի անուննե

արձագան

ազգայնականն
անի Խարիկ 
րջյանի հիշա

աղավաղվ
ը մեծ արձագա
ազգայնական

օրեր առաջ հր
ՍԱԼԱ–ի ա
տեղադրվել։ 

տել, որից հետ
եւ նահանգա

ահանգապետն
քանդելու որոշ
որ հիշյալ հու
ղմյան կազմա

րջյանի հիշատ
Դինքի, Գեւորգ
նյանի անուննե
նակ Բաքըրջյ
է Արեւմտյա

րին Ստամբո
ընթացքում 

 քրդականT
ամանատարնե

թուրք 
գործողության

տա Փաուեր
ղասպանու

Ն մշտական 
րել է, որ դեռե
սին Հայոց ցե

ԱՄՆ հայ
Նոբելյան մ

այտնեցին, որ
հարում է 

Մելքոնյանի
երով հուշա
նք է գտել 

 
ները  Թուն

գյուղում 2
ատակին նվիր
ված տեղեկ
անք է գտել։ 
ն ուղղված
րապարակում
առաջնորդներ

Այս հրապ
ո ազգայնակա

ապետից պահ
ն էլ իր հերթին
շում է կայացվ
ւշաքարը նվիր

ակերպության 
տակին։ Հուշաք
գ Չաուշի, Մո
երը։ 
յանը ծնվել է
ն Հայաստա
ուլ տեղափո
ծանոթացել 
IKKO կառու

երից մեկը։ 
զինվորականն

ն ժամանակ։ 

րը հիշեցրե
ւթյան մաս
 

ներկայացու
եւս գոյությու
եղասպանությ
յ դատի 
մրցանակակի
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ր բոշաների 
ձախակողմ

ի ու Զորավ
աքարը մեծ 

 

նջելիի (Դերս
2015–ի ապրի
րված հուշաքա
կություններ 

ծության So
մ էր տպագրել
րի հիշատա
պարակումը 
ան շրջանակն
հանջել հեռա
ն հայտարարե
վել։ 
րված է քրդակ
առաջնորդնե

քարի վրա գրվ
ոնթե Մելքոնյա

է Դիարբեքիր
անի տարածք
ոխելու գործ
է Հրանտ Դի
ւյցին եւ դա

Սպանվել 
ների կող

ել է Հայոց 
սին 

ւցիչ Սաման
ւն ունի այնպ

թյան ժխտում
հանձնախում

իր Էլի Վի
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մեծ 
մյան 

ար 

սիմ) 
իլին 
արի 

են 

ozcu 
լ, թե 

ակին 
մեծ 

ները 
ցնել 
ել է, 

կան 
երից 
ված 
անի, 

րում։ 
քում 
ծին։ 
ինքի 
րձել 

է 
ղմից 

նտա 
պիսի 

ն է, 
մբը։ 
զելի 

հիշատ
է կատ

«Հայո
ունեցա
Դարֆ
ավելի 
դառնո
անտա
 

Ար

 
Թուրք
ուսում
Մելին
բնակե
գավա
Քարա
է  հաղ
մասին
թաղա
Ճորոխ
Արդվի
զառիվ
հիմնա
մասն 
արձակ
դերես

  2016 Ã.  էջ 9

իր 

տակին նվիրվա
տարվել ցեղաս

ոց ցեղասպան
ած սարսափն

ֆուրը, Սիրիա
շատ մարդիկ

ում, նա ն
արբերություն 

Հայկական
դանուջ գա

քիայում հայ բ
մնասիրությու

նե Անումյանն 
եցված Արդան

առ, որտեղ հա
աթաշին: Յաշ
ղորդել սույն 
ն, այլ նաեւ` 

ամասում մնաց
խի աջակողմյ
ին քաղաքից
վայրում գ

ականում բնակ
սպանվել է` 

կող) քայա կո
սի` Դժոխքի ձո

 

ված միջոցառմ
սպանությունն

 

նության ժխտո
ները՝ Փոլ Փո

ան։ Նա ապրե
կ են անլսելի վ
նաեւ տեսե
է մնում աշխա

ն հետքեր Ա
ավառի Ադա

  

բոշաների ներկ
ւն կատարելո
այցելել է Արդ

նուջ (հայկակա
անդիպել է  
շարը ոչ միա

գավառում 
ցույց տվել տ

ցած հայկակա
յան վտակ Ար
ց 21—22 կ
գտնվող Ա
կեցված է եղե
Արդանուջի` 

ոչվող ժայռից
որ։ 

ման ժամանա
ների թեմային

ումը, նրա կյա
ոթը, Բոսնիա
եց, որ տեսնի

վայրագություն
լ է, որ 
արհում»,– աս

Արդվին նա
աքալե թաղ

կայիս դրությա
ու նպատակով
դվին նահանգ
ան անվանում
ազգությամբ 

այն սիրով տե
բնակվող իր 

տեղի Ադաքա
ան հետքերը: 
րտանուշ գետ

կմ հարավ-ա
Արդանուջը 
ել միայն հայե
 մինչ այժմ Ս

ց նետվելով դ

ակ անդրադար
ն։ 

անքի օրոք տեղ
ան, Ռուանդա
ի, որ ավելի 
նների վկաներ
դեռեւս շա

սել է Փաուերը

ահանգի 
ղամասում

 

ան վերաբերյա
վ Akunq.net–ի
գի` լոմերով հո
մը` Արտանույ

բոշա Յաշա
եղեկություննե

ազգակիցներ
ալե` Գեւհերնի

տի ձախ ափի
արեւելք, լեռա

նախկինո
երով, որոնց մե
Սեսլի (Ձայնե

դեպի Ջեհեննե

րձ 

 
ղի 

ան, 
ու 
րը 

ատ 
ը։ 

ալ 
ից 
ոծ 
յշ) 

ար 
եր 
րի 
իք 

ին, 
ան 
ւմ 
եծ 
եր 
եմ 



 

 

Նախ
ձորի
չկար
թե 
գնա
Ադա
որոն
եկեղ
երեւ
Յաշ
գերե
բայց
գրու
Երբ
հայկ
գան
Նախ
նահ
կենտ
առա
այն 
այստ
 

խքան թաղամ
ի մոտ եւ մի
րողացանք եր
դեռ լսվում 

ացած հայերի ձ
աքալեում գտ
նցից միայն 
ղեցիներից մե
ւույթին, այլեւ
շար Քարաթա
եզմանոցը: Տ
ց այլեւս հնար
ւթյունները: 

բ անցանք մի տ
կական տուն
նձ է գտել` մնա
խկինում Արդ
հանգի Կղար
տրոնը հա
աքելական եկե

ուներ 1214 
տեղ հայերից 

մաս հասնելը
ի քանի լուսա
րկար մնալ այ
են այդ սահ

ձայները… 
տնվել են 4

ավերակներ 
եկը, որից ցա

ւս հետք չի մնա
աշը մեզ ցույց
Տապանաքար
րավոր չէր ըն

տան մոտով, մ
 է եղել, որի 

ացած հայերց։
դանուջը գտնվ
ջք գավառի 

ամարվում։ 
եղեցու հոգեւ
բնակիչ, մեծ 
միայն հատու

ը կանգ առան
անկարներ ա
յնտեղ, քանի 
հմռկեցուցիչ 

4 հայկական
են պահպա

ավոք մոտ ա
ա… 
ց տվեց նաեւ 
րերը թեեւ պ
նթերցել դրան

մեր ուղեկիցը 
հետագա տե

 
վում էր Մեծ 
սահմաններո
Արտանույշը 
որ թեմի կենտ
մասը` հայեր

ւկենտ հետքեր

 

ÈàôÚê # 21

Լույս 

նք նաեւ Դժոխ
արեցինք, սակ

որ մեզ թվում
կոտորածին 

ն եկեղեցիներ
անվել: Ահա 
ապագայում, ը

տեղի հայկակ
պահպանվել 
նց վրայի հայե

հայտնեց, որ 
երն այնտեղ 

Հայքի Գուգա
ում եւ վերջի

նաեւ 
տրոնն էր։ 190
ր, իսկ ներկայ
ր են մնացել։
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խքի 
կայն 
մ էր, 

զոհ 

րից, 
այդ 
ըստ 

կան 
էին, 

երեն 

այն 
մեծ 

արք 
ինիս 
Հայ 

07 թ. 
այում 

Սփ
 
Պետ

Պետք
տարհա
սակայ
այնտե
Դեմոկ
կուսա
որտեղ
Հալեպ
իրադա
Հայտա
«Հայ ա
Ազատ
են հե
ունեցո
անմիջ
ֆիզիկ
տարի
կրթակ
հաստա
կարեւ
շարու
աշխա
ժամա
գործո
վիրավ
Ելնելո
1. Հա
պահա
այլեւ 
հանգե
հարցո
2. Պետ
տարհա
սակայ
այնտե
3. Հայ
է մշա
ներգա
աշխա
չմտած
4. Անհ
ներգա
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իր 

փյուռք
տք է հայեր

ՍԴՀԿ
հա

ք է իրականա
հանումը, ովք

այն նաեւ հ
եղից: Այս մա
կրատ Հնչա

ակցություններ
ղ նրանք անդր
պում տ
արձություննե
արարությունո
ազգային Սոց

տական կուսա
ետեւում Սիրի
ող ողբերգա
ջապես հար
կական անվ
իների աշխա
կան, 

տատություննե
ւորում են
ւնակականութ

արհաքաղաքա
անակ չեն կար
ողությունների
վորվում մեր հ
ով վերոնշյալից
ալեպի շուրջ 
անջում է ոչ մ

ողջ հայութ
եցնի հստակ
ում: 
տք է իրական

հանումը, ովք
այն նաեւ հ

եղից: 
աստանի Հան

ակի եւ իրակա
աղթել ցանկ
ատանքի ապա
ծեն այլ երկրնե
հրաժեշտ է մշ

աղթի հայեցա

  

րին շտապ տ
Կ-ի եւ ՌԱԿ
այտարարո

ացնել մեր ա
քեր չեն ցան
հնարավորութ
ասին նշված

ակյան եւ 
րի համատե
րադառնում ե

տեղի ո
երին: 
ում, մասնավո

ցիալ Դեմոկրա
ակցություններ
իայում եւ հա
ական իրադ
րվածում  են
վտանգության
ատանքի արդ

մարզակա
երը: Երկու կու
ն Սիրիայ
թյան խնդիրը

ական գործ
րող հանգիստ 
ի հետեւանքո
հայրենակիցնե
ց, ՌԱԿ-ն ու Ս

ստեղծված 
միայն քաղաք
թյան համախ
 քայլերի՝ սի

նացնել մեր ա
քեր չեն ցան
հնարավորութ

նրապետությա
անացնի գործ
կացող սիրի
ահովման հար
եր արտագաղ
շակել պետակ

ակարգ՝ ունեն

տարհանել
Կ-ի համատ
ությունը 

այն հայրենակ
նկանում մնա

թյուն չունեն
ծ է Հայ ազ

Ռամկավար 
եղ հայտարա
են Սիրիայում 
ունեցող 

որապես, ասվ
ատ Հնչակյան 
րը խոր անհա
ատկապես Հա
դարձությունն
ն տեղի հ

նը, ոչնչացնո
դյունքում ստ

ան, 
ւսակցություն
յում հայ 

ը՝ իբրեւ Միջ
ծոն, սակայ

հետեւել, թե 
ով ինչպես են
երը:  
ՍԴՀԿ-ն հայտ

աննախադեպ
քական կուսա
խմբում, ինչն
իրիահայությա

այն հայրենակ
նկանում մնա

թյուն չունեն

ան կառավար
ծնական քայլե
իահայերի ա
րցում, որպես
ղթելու մասին
կան քաղաքա
նալով հստակ

լ Սիրիայից
տեղ 

 
կիցների շտա
ալ Սիրիայու
ն դուրս գա
զգային Սոցիա

Ազատակա
արության մե

եւ հատկապե
ողբերգակա

վում է. 
եւ Ռամկավա

անգստությամ
ալեպում տեղ
ներին, որոն
հայ գաղութ
ում տասնյա
տեղծված հա
բարեսիրակա

նները մեծապե
համայնք

ջին Արեւելքո
յն միեւնու
ահաբեկիչներ

ն զոհվում կա

տարարում են.
պ իրավիճակ

ակցություններ
ն էլ պետք 
ան փրկությա

կիցների շտա
ալ Սիրիայու
ն դուրս գա

րությունը պետ
եր՝ Հայաստա

ապրուստի 
սզի վերջիններ
: 

ականություն 
կ դիրքորոշու

ց. 

ապ 
ւմ, 
ալ 
ալ 

ան 
եջ, 
ես 

ան 

ար 
մբ 
ղի 
նք 
թի 
ակ 
այ 

ան 
ես 
քի 
ւմ 
ւյն 
րի 

ամ 

. 
կը 
րի, 

է 
ան 

ապ 
ւմ, 
ալ 

տք 
ան 
եւ 
րս 

եւ 
ւմ՝ 



 

 

ներգ
տեղ
բնա
հետ
 
Ստ

Ստա
ցուց
հազ
Թու
Յըլմ
Մու
«Ձկ
 

Մ
Ա

ԱՄՆ
որոն
ընտ
«Մե
հաղ
պետ
շնոր
ընտ
ընտ
պետ
համ
ներկ
տնօ
Նրա
Թրա

գաղթել ցա
ղափոխելու, 

ակարանային 
տագայում հաս

տամբուլում

ամբուլում 
ցահանդեսին 
զար դոլարով կ
ւրքական So
մազը հիացե
ւրադյանի աշխ
կան վարորդ» 

Միջազգ
Ամերիկահ

Ն Կոնգրեսի 
նց պաշտպա

տրվել է նոյեմբե
ենք ուզում 
ղթանակի ա
տքարտուղար
րհակալությու

տրողների 
տրատեղամաս
տական եւ տե
մար առան
կայացնում»,-

օրեն Արամ Հա
ա խոսքով՝ Հ
ամփի վարչա

նկացող հա
նրանց կեցո
եւ այլ կարիք

սարակության

մ հայ նկար
կտավ է վ

ընթացող 
թուրք հայտն

կտավ է գնել։ 
zcu պարբեր
լ է ժամանա

խատանքներո
կտավը։ 

գային  
հայերը շնոր

Թրամ

թեկնածունե
նում էր ԱՄՆ
երի 8-ի քվեար

ենք շնորհ
առթիվ, արժ
ր Քլինթոնին 
ւն հայտնել ամ

ռեկորդային
սեր, որպեսզ
եղի թեկնածո
նձնահատուկ
 ասել է Հայ դ

ամբարյանը: 
այ դատն ա

ակազմի եւ Կ

այրենակիցներ
ության համա
քները հոգալո
նը ինտեգրելու

րիչը 45 հազ
վաճառել 

Contemo
նի շոումներ 

րականի փոխ
ակակից հայ 
ով եւ 45 հազա

        
 
րհավորել ե
մփին 

երի ավելի ք
Ն Հայ դատի 
րկության ժամ
ավորել Դոն

ժանին հատ
համառ պայ

մերիկահայ ըն
 քանակ 
զի պաշտպա
ուներին, որոն
կ հետաքր
դատի հանձնա

նհամբերությա
ոնգրեսի հետ

ÈàôÚê # 21

Լույս 

րին Հայաստ
ար անհրաժ
ու, ինչպես նա
ւ հարցում»: 

զար դոլար

 
rary Istan
Ջեմ Յըլմազը

խանցմամբ՝ 
նկարիչ Տա

ար դոլարով գն

են Դոնալդ

 
քան 93 տոկո

հանձնախում
մանակ: 
նալդ Թրամփ
տուցել նախ
քարի համար
նտրողներին: 

էր ե
անի դաշնա
նք մեր համայ
րքրություն 
ախմբի գործա

ամբ սպասու
տ աշխատանք

 

7  Նոյեմբեր,  

Ամսագի

տան 
ժեշտ 
աեւ՝ 

րով 

nbul 
ը 45 

Ջեմ 
արոն 
նել է 

դ 

ոսը, 
մբը, 

փին 
խկին 
ր եւ 
Հայ 
եկել 

ային, 
յնքի 

են 
ադիր 

ւմ է 
քին, 

որպես
ուղղու
Հայ 
թեկնա
հանձն
միայն 
Դեմոկ
հայկա
աջակց
չի կար
 

Հայ

Ավանդ
Շիֆն 
ընտրո
իրենց 
Շիֆն 
ավելի 
ԱՄՆ 
անդա
հաղթա
Հաղջո
Սակա
Դոլդը 
ընտրո
 

Հա
 

Հ

100-ամ
Հայկա
դարելի

ժողովո
հասար
գնահա
Այդպիս
հայացք
ու բա
սխալնե
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իր 

սզի հայկակա
ւթյուններում 
դատի հանձ

ածուներից 7-
նախումբը պա

ն 5-ն են անցել 
կրատներ Ան

ական արմատ
ցությունը: Եվ
րողացել հաղթ

յամետ կոն
տ

դաբար հայե
ու Բրեդ 

ություններում
աթոռները: 
ու Շերմանը վ
քան 70 տոկո

Կոնգրեսում
ամներ Ջեքի Ս

անակ են տար
ողակ են եղել 

այն սենատոր 
ը պարտվել 
ությունների ժ

ասարա
Հայկա

խ

Հայկական
ծրագր

2015 թվա
մյակը: Թե Հ

ական սփյուռք
իցը։ 

Այդ 100 տ
ուրդը, իր 
րակական, քա
ատման, հատ

սի գնահատակ
ք նետել անցյա

ացասական փո
երից, ապա 

  

ան համայնք
առաջընթաց 

ձնախմբի ա
-ը հաղթել ե
աշտպանում է
լ Ներկայացու
ննա Էշուն 

տներ ուներ, ս
վս մեկ ամերի
թանակ տանե

նգրեսական
տանում Կոն

երին աջակցո
Շերմանը 

մ եւ կպահպ

վստահ հաղթ
ոս ձայն: 
մ Հայաստա
Սփյերն ու Դ
րել: 
նաեւ Ջիմ Կո
Մարք Քիրքը

են Սեն
ժամանակ: 

ակակա
ական Հա
խնդիրնե

ն Հարցի լու
ային հայտ

ականին լրանու
Հայաստանի հ
քում պատրաս

տարիների ընթ
կորցրած 

աղաքական ե
տուցման ու 

կան տալու հա
ալին, վերագնա
որձերը, դասե
վերլուծելով ն

քի համար բ
գրանցվի: 

ջակցությունը
են Սենատում
էր 122 թեկնա

ւցիչների պալա
եւ Ջեքի Սփ

ստացել են ըն
իկահայ Դենն

ել: 

նները հաղ
նգրեսում 

ող կոնգրեսա
հաղթանակ

պանեն ԱՄՆ

թանակ են տա

անի աջակց
Դեւիդ Վալադ

ոստան եւ Նեն
ը եւ կոնգրես

նատում եւ 

ն 
 

արցի ներ
երը «2» 

Դր. Էդի
Լույս և

գ
ւծման ման

տարարությ
ւմ է հայոց ցե
հանրապետությ
ստվում են 

թացքում ի՞նչ 
մարդկային, 

եւ մշակութայ
վերականգման
մար անհրաժե
հատել տեղի ո

եր վերցնել մ
ներկա իրավիճ

բոլոր գերակ

ը վայելող 
մ: Կոնգրեսո
ածուի, որոնցի
ատ: 
փեյերը, որոն

նտրողների լա
ն Թարքանյան

ղթանակ են

 
ականներ Ադա
կ են տար
Ն Կոնգրեսո

րել՝ հավաքելո

ության խմբ
դաոն նույնպե

նսի Փելոսին: 
սական Ռոբեր

Կոնգրեսո

րկա 

դիկ Բաղդասարյա
և Ապագա թերթեր
գլխավոր խմբագի
նիֆեստ՝ 
յուն 
եղասպանությա

թյունում, եւ թ
ոգեկոչելու ա

է կատարել հ
տնտեսակա

յին արժեքնե
ն ուղղությամ

եշտ է հետադա
ունեցած դրակա
մանր ու խոշ
ճակն ու առկ

կա 

11 
ւմ 
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Լույս Ամսագիր 
մարտահրավերները, ծրագրել հետագա քայլերն ու 
պարտավորությունները եւ հարմարավետորեն բաժանել նրանց 
հանձնառուների միջեւ։ 

Անկախ նրանից, որ այդ ծրագրերի գործադրումը ինչ եւ 
ինչքան աղբյուր կամ աղբյուրներ կպահանջի, անկախ նրանից, որ 
դրանք ժամանակագրական ինչ փուլեր ու տեվողություն եւ 
ֆինանսական միջոցներ կարիք կունենան, փաստ է, որ այդպիսի 
ծրագրեր որոնց գլխավորն է համրվում Հայ Համազգային 
Ռազմավարական Ծրագիրը (ՀՀՌԾ) անհրաժեշտ է հայ ժողովրդի 
ներկա եւ ապագա բոլոր սերունդների համար: Այն պիտի 
հասակական-քաղաքական, հասարակական-տնտեսական եւ 
հասարակական-մշակութային բոլոր միջոցառումների հիմքն ու 
թելադրող սկզբնաղբյուրը լինի, այնպես, որ ժամանակի ընթացքում 
տարբեր պայմաններում հնարավոր կդառնա այդ ծրագրի տարբեր 
մասնիկների իրագործումը: Սակայն ի՞նչ ակնկալիքներ կլինեն այդ 
ազգային ռազմավարական ծրագրի բացակայության դեպքում։ 
Պարզ պատասխանը այն ինչ է, եթե ոչ Հայ ժողովուրդի ներկա 
իրավիճակը մանավանդ Հայոց ցեղասպանության 
կապակցությամբ։ 

Արդեն շուրջ հարյուր տարիներ են եկել ու գնացել, 
սակայն հայ ժողովուրդը կատարել է համարյա ոչինչ, եւ հիմա դրա 
դարեդարձին մտադիր է եւս մի շարք միջոցառումներ 
իրականացնել, որոնք մեծ հավանականությամբ ոչինչով չեն 
տարբերվելու այդ հարյուրամյա անգործունեությունից։ 

Մինչ օրս, թե Առաջին Հանրապետության, թե 
Խորհրդային Հայաստանի եւ այժմ երրորդ Հանրապետության 
իշխանությունները, եւ սփյուռքում գործող հայկական ավանդական 
կուսակցություններն ու նորագույն կազմակերպությունները չեն 
վերցրել արդյունավետ քայլեր Հայկական Հարցի ամբողջական 
լուծման ուղղությամբ, եւ չունեն հստակ  արդյունավետ ծրագրեր, 
մանավանդ, որ շարունակում են հետեւել անցյալի սխալ 
գործընթացները, ոմանք էլ շահագործելով Հայկական հարցը, միայն 
եւ միայն օգտագործում են այն իրենց գոյատեւման նպատակով՝ 
իրենց գրպաններն են լցնում Հայ ժողովրդի ազգային 
զգացումներեի հաշվին։ 

Հայկական Հարցի լուծման համար անհրաժեշտ է 
հետեւյալ դրույթները. 

1- Ուժեղ Ազգային բանակ 
2- Ուժեղ Ազգային Տնտեսություն (Արդյունաբերություն, 

Գյուղատնտեսություն) 
3- Հայրենի հողի վրա Հայ ժողովրդի բնակչության թվի աճ 
4- Գործունյա Գիտական ներուժ 
5- Համազգային հասարակական-քաղաքական, 

հասարակական-մշակութային, հասարակական-
հայրենասիրական-հոգեբանական մակարդակի 
բարձրացում 

6- Միջազգային քաղաքական ու իրավաբանական 
գործունեության աշխուժացում 

 
Նշված դրույթների քննարկման համար հարկավոր է քննարկել  
 
ա) Հայաստանի ու Արցախի Հանրապետությունների 

անելիքները։ 
բ)  Հայաստանից անջատված հայկական տարածքների վրա 

ապրող հայերի անելիքները։ 
գ)  Հայկական Սփյուռքի անելիքները։ 

 
ա) Հայաստանաի եւ Արցախի 

Հանրապետություններ 
(ՀՀ, ԱՀ) 

Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետություն-ները 
հանդիսանում են Հայկական հարցի լուծման կարեւարագույն 

հենակետն ու առանցքը, ուստի նրանց ժողովուրդն ու պետությունը 
կրում են չափազանց մեծ պարտականություններ։ 

Ա- Ժողովուրդ 
1- ՀՀ եւ ԱՀ տարածքում ապրող հայ ժողովուրդը պարտավոր է 
ապահովել Հայրենի Ազգային իշխանությունը։ Ժողովուրդը պիտի 
փաստի, որ պատկանում է մի ազգի, որը ցանկանում է 
համաշխարհային պատմության մեջ ունենալ իր ուրույն եւ 
պատվավոր տեղը, ուստի այդ հանգրվանին հասնելու համար պիտի 
հույժ պայքար մղի թե ներքին կարգով եւ թե արտաքին 
ասպարեզում, նա պիտի ոտքի ելնի եւ պայքարի ներքին եւ 
արտաքին դավադրությունների, ապազգային ու հակահայկական 
տարրերի ու գործընթացների դեմ, եւ փաստի, որ միասնական ազգ 
է եւ օժտված է բարձր կամքով՝ կերտելու համար հայրենի երկիր, 
տեղական ժողովրդավարական պետություն, ազգային 
տնտեսություն, ուժեղ ազգային բանակ, ազգային գիտություն եւ 
մշակույթ, գիտակից հասարակություն։ 
2- Այդպիսի նպատակներին հասնելու համար, ազգասեր հայը 
պարտավոր է մնալ հայրենի հողի վրա եւ պայքարել բոլոր 
խոչընդոտների դեմ։ Եթե Հայրենի հայը իր լուսավոր ապագան 
տեսնում է օտար ափերում, այդ հայը երբեք չի կարող ստեղծել ու 
պահպանել իր  հայրենիքը եւ հարատեւել համաշխարհային 
պատմության բեմահարթակում։ 
3- Մշակութային-հոգեբանական փոփոխություն, վնասազերծել 
հայրենի համայնքները անհարիր վարքերից ու ապրելակերպից։ 
4- Հայրենի ժողովուրդը բաց գրկով պիտի դիմավորի ներկա 
արտասահմանում ապրող իր ազգակիցներին, առանց 
շահադիտալան մոլուցքի, միայն միասնական 
համագործակցություն մշակելու, միասնական բարեկամական ու 
բարիդրացիական կենցաղ վարելու նպատակով։ 
5- Համայնքային համագործակցության եւ հասարակական 
օժանդակության հիմնարկների (ինստիտուտներ) կազմակերպում 
Հայրենի իշխանության պարզ եւ թափանցիկ ծրագրային ու 
նյութական ապահովությամբ։ 
6- Հայրենիքի բնապահպանության ապահովման ուղղությամբ 
համաժողովրդական ծրագրեր իրականացնել հայրենի բոլոր 
տարածքներում։ 
7- Ժողովրդական կամավորական շարժման ենթակառույցների 
ստեղծում եւ տարածում ՀՀ եւ ԱՀ ամբողջ տարածքում։ Այդ 
ենթակառույցները պիտի իրենց գործունեությունը ծավալեն ու 
տարածեն ՀՀ, Արցախի, Արեւմտյան Հայաստանի, Ախալքալաքի ու 
Սփյուռքի միջավայրերում։  
8- Ավելյալ ծրագրեր։ 
 

Բ- Պետություն 
Բ-1- Ներքին քաղաքականություն 
1- Հայտարարել արտակարգ իրավիճակ։ 
2- Վերանայել սահմանադրությունը, որի հիմքը պիտի 
հանդիսանա ժողովրդավարական-սոցիալիստական վարչակարգը։ 
Այս կետը ունի իր հիմնավորված պատճառները։ 
3- Նշված հիմնական փոփոխությունների իրագործման համար 
կարիք կլինի անցկացնել հանրաքվե՝ միջազգային  վստահելի 
կազմակերպությունների հսկեղությամբ։ Հարկ է օգտագործել 
Եւվրոպական լավագույն փորձերից։ 
4- Հիմնավորել «Պետությունը ժողովրդի համար - ժողովուրդը 
պետության համար» նշանաբանը, եւ իրականացնել այն բոլոր 
ասպարեզներում։ 
5- Փոխել Ազգային հիմնը, ընդունել Խորհրդային Հայաստանի 
հիմնը, հարմարմարեցնել ՀՀ նորագույն իրավակարգին, կրճատել 
30 վայրկյանի սահմաններում, քանի որ այն չափազանց ավելի 
ոգեւորիչ է քան ներկա անփառունակ հիմնը: 
6- Ազգային Բանակը դարձնել երկրի ամենակարեվոր հիմնարկը։ 
7- Բացահայտել ու հիմնովին վնասազերծել մասոնական 
օթյակներն ու ռոթարիական ակումբները, 300-հոգիանոց 
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Լույս Ամսագիր 
կոմիտեին պատկանող բոլոր անձանց ու հիմնարկներին։ Այդպիսի 
շրջանակների հետ առընչությունը համարել ազգային 
դավաճանություն։  
8- Արգելել այսպես կոչված «Ազգային ավանդական 
Կուսակցությունների» գործունեությունը Հայրենիքում, մինչեւ այն 
պահը, երբ նրանք նույնանուն կազմակերպություններ ունեն 
արտերկրում։ Այդ պայմանը գոհացնելուց հետո, դատի տալ նրանց՝ 
իրենց անցյալ հայրենակործան գործողությունների պատճառով, 
որոնցից կարելի է նշել Ալեքսանդրապոլի դաշնագրի, Պրոմեթեի 
դաշինքի ստորագրումն ու Ֆաշիստական գերմանիայի հետ 
համագործակցությունը, Ներգաղթի դեմ գոծողությունները, մի 
քանի տասնյակ հայորդիների ահաբեկումը Իրանում, ԱՄՆ-ում, 
Լիբանանում եւ այլուր, Արաբա-իսրայելյան պատերազմի 
տարիներին ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախոզական 
կազմակերպության լրտեսական ծառայություններ մատուցած 
կուսակցություններին, որոնցից ոմանք դեռեւս շարունակում են 
այդպիսի ծառայություններ։ 
9- Ազգային արդյունաբերության առաջնահերթությունը դարձնել 
Ազգային բանակի սպառազինման, զարգացման, նորագույն 
տեխնոլոգիաներով օժտելու հանգամանքն ու ծրագիրը։ 
10- Մշակել ազգային-տեղական արդյունաբերական Պրոյեկտիվ 
տնտեսություն (Proejective Approach) որի առաջնահերթությունը 
պիտի լինի նորագույն զենքերի, գյուղատնտեսական, 
արդյունաբերական ռոբոտիկական մեքենաշինությունը։ 
11- Բարձրագույն ուսումնական հիմնարկները հարմարեցնել երկրի 
քաղաքական-տնտեսական, արդյունաբերական, 
գույղատնտեսական նպատակներին։ 
12- Ազգային ակադեմիան դուրս բերել լճացումից ու 
ինքնանպատակ լինելուց, պարտավորեցնել նրա զանազան 
ինստիտուտներին զբաղվել երկրին հարկավոր կիռարական 
հետազոտություններով։ 
13- Զարգացնել համացանցային ու տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաները։ 
14- Ստեղծել Համահայկական դրամատուն՝ բանկ, որի 
աշխատանքի հիմքն է լինելու համացանցը (ինտերնետ), որին 
հնարավորություն կունենան մասնակցել նաեւ աշխահասփյուռ 
հայությունը, որի շնորհիվ համայն հայություն նյութական 
պոտենցիալը պիտի ծառայի հայրենիքի զարգացմանն ու 
բարգավաճմանը։ 
15- Ստեղծել համացանցային տեղեկատվական պետական կայքէջ 
(Ձայնասփյուռ, հեռուստատեսություն, տպագիր լրատու), որի 
միջոցով աշխարհասփյուռ հայությունը կծանոթանա երկրում եւ 
սփյուռքում կատարվող բոլոր իրադարձություններին։ Եւ 
փոխադարձաբար Հայրենի ժողովուրդը կծանոթանա արտերկրյա 
հայությանը։ 
16- Ստեղծել Համահայկական Ժողովրդական Խորհրդրան, որի 
ֆիզիկական կենտրոնը գտնվելու է Հայոց Մայրաքաղաքում, նրա 
նիստերը լինելու են ամսական մեկ անգամ վիրտուալ նորագույն 
տեխնոլոգիաների օժանդակությամբ, իսկ ֆիզիկական ընդհանուր 
ժողովը տարեկան մեկ անգամ ՀՀ-ում, բոլոր ճամբորդական ու 
կեցության ծախսերը պիտի հոգան տվյալ համայնքներն ու անհատ 
պատգամավորները։ Պատգամավորների ընտրությունը կատարել 
համացանցային տեխնոլոգիաների օժանդակությամբ։ 
Խորհրդարանի հիմնական պարտականությունն է լինելու 
Խորհրդարանի սահմանադրության, համահայկական ծրագրերի 
գործադրման եղանակի մշակումն ու ֆինասավորման միջոցների 
քննարկումներն ու ապահովումը։ Նրա գործադիր օղակներից է 
լինելու Համահայկական Բանկը։ 
17- Ստեղծել վարչապետին կից Ազգային Ռազմավարական 
Ծրագրերի Կազմակերպություն, որը պիտի մշակի 
երկարաժամկետ, միջինժամկետ ու կարճաժամկետ ծրագրեր 
Ազգային տնտեսության զարգացման համար։ 
18- Երկրի նախագահի ամսական ժողովրդական հանդիպումով, 
հանդես գալ երկրի ռազնմական, անվտանգության ու արտաքին 
հարաբերությունների ու միջազգային իրադրությանը մասնակցած 

իր գործունեության եւ Համահայկական ծրագրերի մասին 
ընդարձակ զեկուցմամաբ։ 
19- Երկրի վարչապետի ամսական  զեկուցմամաբ ժողովրդին 
ներկայացնել կատարված բոլոր աշխատանքներն ու իրականացվող 
ծրագրերի վերջին իրադրությունը։ 
20- Ազգային ժողովը հարկ է մշակի հակակաշառային խիստ 
կարեւոր օրինագիծ եւ օրենք, որի գործադրումը պիտի հանձնվի 
երկրի բարձրագույն հետախուզական, դատական, ու 
ոստիկանական մարմիններին։ 
21- Խիստ ստուգել ՀՀ նախագահների, վարչապետների, 
նախարարների ու բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաների 
ունեցվածքը՝   պաշտոնը ստանձնելուց առաջ  եւ հետո մինչեւ 
նրանց պաշտոնավարության ավարտը։ 
22- Պատկան նախարարությունները փաստացի զեկույցներ պիտի 
ներկայացնեն իրենց կատարած աշխատանքների մասին, որը պիտի 
հասանելի լինի  ժողովրդական բոլոր խավերին։ 
23- Մշակել համացանցային հենակետ, երկրի բոլոր բնագավառների 
կարիքների ու խնդրվող միջոցների տվյալների տեղավորման 
համար եւ առիթ ստեղցել Համահայկական մակարդակով 
համագործակցության պոտենցիալի մասնակցությունը այդ 
կարիքների վերացման ուղղությամբ։ 
24- Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամը պիտի անցնի 
պետական ստուգման ու հաշվետվության խիստ քննարկմանը՝ 
համապատասխան կանոնակարգով։ Նա պիտի իր գործունեության 
իսկական ոլորտում ներառի Հայկական զինված ուժերի 
սատարման երկարատեւ ծրագիրը, եւ ստեղծի բանկային հատուկ 
հաշիվ Համահայկական Բանկում։ 
25- Կատարել հարկային համակարգի հիմնական բարեփոխումներ։ 
Երկրում աշխատող բոլոր մանր ու խոշոր ձեռնարկություններին 
համակարգչային գրանցման պարտադիր օրենքի ենթարկել, 
օրինազանցներին ենթարկել խոշոր տուգանքների ու երկարատեւ 
ազատազրկման։ 
26- Օլիգարխիան համարել ազգային դավաճանություն եւ դատել 
համապասխան օրենքներով։ Տնտեսական չարաշահումներ 
կատարած անձանց ենթարկել խիստ պատժամիջոցների 
(գումարային եւ ազատազրկման)։ 
27- Իրականացնել համատարած հայրենասիրական 
պրոպագանդա, ժողովրդի ազգային ու հայրնասիրական 
զգացումներն ու հավատքը բարձր մակարդակի վրա դնել ու 
զարգացնել։ 
28- Սփյուռքի նախարարությունը պիտի ներգրավի 
սփյուռքահայությանը իր աշխատանքներում, ծառայի որպես մի 
կամուրջ արտերկրում ապրող հայերի եւ հայրենի ժողովրդի ու 
պետության միջեւ առանց խմբակցային կողմնորոշումների։ Օգնել 
սփյուռքահայությանը հայապահպանման ծրագրերով, 
մշակութային ձեռնարկների, գրակնության առաքման, եւ այդպիսի 
այլ միջոցներով, կազմակերպել հարատեւ ներգաղթի ծրագիր։ 
29- Մշակույթի նախարարությունը, հարկ է զարգացնել երկրի 
մշակութային հիմնարկները՝ կազմակերպել արտասահմանային 
կանոնավոր ամսական ձեռնակներ (Սփյուռքի նախարարության 
հետ համատեղ), որի եկամուտի գլխավոր մասը պիտի ծառայի  
Ազգային բանակի ու գիտական հիմնարկների զարգացման ու 
ռազմավարական ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ։ 
30- Սահմանափակել օտար անունների օգտագործումը 
տնտեսական, գիտական, ուսումնական եւ այլ 
հաստատությունների ցուցատախտակի վրա։ Ժողովրդին եւ 
մանավանդ ձեռնարկատերերին քաջալերել ու առաջնորդել դեպի 
ազգայինը, ստեղծել ու արտադրել Ազգային տնտեսության 
զարգացման հաշվին, եւ ընտրել ոսկեղենիկ հայկական  բառեր, 
բառակապացություններ ու զուտ հայկական անվանումներ իրենց 
արտադրության ու ձեռնարկի համար։ 
31- Համաժողովրդական պայքար ծավալել (համապատասխան 
օրենքներով) օտարամուտ բացասական ազդեցությունների դեմ, 
որոնք հակասում են զուտ հայկական մշակույթին ու հայկական 
հասարակական-քաղաքական ենթակառույցին։ Եւ քաջալերել 
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Լույս Ամսագիր 
հայկական վարք ու բարքը,  կենցաղակերպը, հոգեւոր ու 
աշխարհիկ մշակույթը եւ այլն։ 
32- Մրցանակաբաշխման նոր ծրագիր մշակել ու գործադրել, որով 
պիտի գնահատվեն այն անհատներն ու հիմնարկները, որոնք 
գերազանց ծառայություն կը մատուցեն հայկական մշակութային, 
գիտական, արդյունաբերական, տնտեսական եւ մանավանդ 
զինվորական ասպարեզներում։ Այդ իրադարձությունը վերաբերում 
է ինչպես  Հայրենիքում, այնպես էլ   Սփյուռքում ապրող հայերին 
ապա օտարազգիներին։ Հարկ է վերացնել թայֆայական, 
խմբակցային, կուսակցական մոտեցումները ազգային հարցերի 
բնագավառից։ 
33- Սփյուռքի նախարարության հովանավորությամբ եւ ՀՀ եւ 
Սփյուռքի հասարակական կազմակերպությունների ու 
բարերարների կողմից ֆինանսավորվող  «Համահայկական 
հրատարակչական Մարմին»- օգնելու հայրենի եւ սփյուռքահայ 
գրողների, բանաստեղծների, արվեստագետների ու 
հետազոտողների գործերի հրատարակմանը (տպագիր, թվային, եւ 
այլն)։ 
34- ՀՀ-ում ապրող ազգային փոքրամասնություններին 
հնարավորություն տալ իրենց արտերկրի հայրենակիցներին 
փոխադրել Հայաստան, այդ շարքում՝ Եզդիներին, Ասորիներին, 
Զազաներին եւ այլն։ 
35- Ծրագիր Ք։ 
36- Այլ ծրագրեր: 
Բ-2- Արտաքին քաղաքականություն 
1. Պարզաբանել Հայկական Հարցի վերաբերյալ օտար 
պետությունների քողազերծված քաղաքականությունը մանավանդ 
17-րդ դարից հետո մինչ այժմ, որի արդյունքում կճանաչվեն մեր 
ազգի ու պետության իրական բարեկամներն ու թշնամիները, եւ 
այդ երկու սահմանումի միջեւ ընկնող մյուսները։ 
2. Սահմանափակել դիվանագիտական եւ այլ 
հարաբերությունները թշնամի եւ ոչ-բարեկամ պետությունների 
հետ, եւ զարգացնել նյունը բարեկամ երկրների հետ։ 
3. Ըստ հին եւ ժամանակակից պատմության փաստերի ու 
ընդհանուր ընթացքի, ԱՄՆ, Մեծն Բրիտանիան, Ֆրանսիան, 
Գերմանիան չեն հանդիսանում Հայոց բարեկամներ 
4. Իսկ ըստ պատմական փաստերի, Հայ ժողովրդի բարեկամներ 
կարող են համարվել Ռուսաստանը, Պարսկաստանը, Չինաստանը, 
Ճապոնիան, Իտալիան, Հունաստանը, Կանադան, Հոլանդիան, 
Դանիան, Շվեդիան, Հնդկաստանը, Կորիան, որոշ Արաբական եւ 
Լատինամերիկյան երկրներ։ 
5. Ստեղծել Միջազգային իրավունքով զբաղվող իրավաբանների 
ու դիվանագետների հանձնաժողով, ՀՀ ԱԳ նախարարությունում։ 
6. Իրավա-դիվանագիտական հանձնաժողվը պիտի պաշտոնապես 
դատի տա Թուրքիայի ու Գերմանիայի պետություններին, որպես 
Հայկական Ցեղասպանության պատասխանատուների։ 
7. Իրավա-դիվանագիտական հանձնաժողվը պիտի պաշտոնապես 
դիմի միջազգային դատական ատյաններ, այդ թվում՝ Հաագայի 
դատարան եւ դատի տա Թուրքիայի պետությանը, Արեւմտյան 
Հայաստանի ու Կիլիկիայի հայերի նյութական ու մշակութային 
ժառանգության ոչնչացման կապակցությամբ, պահանջելով Հայ 
ժողովրդից խլված հողերն ու հոգեւոր ժառանգությունն ու 
ֆինանսական փոխհատուցումը, վկայակոչելով՝ 
-Սեւրի պայմանագիրը՝ 10 օգոսոտոսի, 1920 թ.,  
        -ԱՄՆ 28-րդ Նախագահ Վուդրո Վիլսոնի Իրավարար վճիռը՝ 
22 նոյեմբեր 1920 թ.,  
        -Կիլիկիայի Անկախության Հռչակագիրը՝ 4 օգոստոս 1920 թ.,  
        -ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքի հռչակագիրը, 
       -հարակից այլ պայմանագրեր եւ իրավական փաստաթղթեր:  
8. Իրավա-դիվանագիտական հանձնաժողվը պիտի պաշտոնապես 
դիմի ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքի հանձնաժողովին, վկայակոչելով 
Բնիկ ժողովուրդների իրավունքների մասին հռչակագիրը, 
պահանջելով Արեւմտյան Հայաստանի հայերի ազգային եւ 
կրոնական ինքնության եւ քաղաքացիական ազատ կամքի 
դրսեւորումը։  

9. Իրավա-դիվանագիտական հանձնաժողվը պիտի պաշտոնապես 
դիմի միջազգային դատական ատյաններ, այդ թվում՝ Հաագայի 
դատարան եւ դատի տա Ազրբեջանի պետությանը, հայերի դեմ 
ցեղասպանութան գործադրելու մեղադրանքով, 1918-ից մինչեւ 
1988, ապա նրա ռազմական գործողությունները հայ բնակչության 
դեմ։ 
10. Արցախի հարցի միջազգային լուծում գտնելու համար, Իրավա-
դիվանագիտական հանձնախումբը հարկ է դիմի միջազգային 
դատական ատյաններ, այդ թվում՝ Հաագայի դատարան, չեղյալ 
հայտարարի Խորհրդային Միության կուսակցական շրջանակների 
կողմից պարտադրված որոշումը՝ Լեռնային Ղարաբաղը 
Ազրբեջանի Հանրապետության կազմի մեջ մտցնելու 
կապակցությամբ։ 
11.  ՀՀ Արտգործնախարարությունը պիտի պաշտոնապես չեղյալ 
հայտարարի Ալեքսանդրապոլի  եւ Կարսի դաշնագրերը, եւ դիմի 
միջազգային դատական ատյաններ ու ՄԱԿ-ի ընդհանուր ժողովին 
եւ Անվտանգության խորհրդին, պահանջելով Հայ ժողովրդից 
խլված իրավունքների վերականգնումը։ 
12. Ստեղծել Դիվանագիտական Քննիչ Հանձնաժողով, 
Հանրապետության Բարձրագույն Անվտանգության Խորհրդին կից, 
որը պիտի մանրամասնորեն քննի եւ հետեւի ՀՀ դիվանագիտական 
ներկայացուցչությունների եւ դեսպանների, նաեւ կառավարության 
բոլոր անդամների գործունեությանը։ Սահմանել խիստ 
պատժամիջոցներ օրինազանցությունների դեմ։ 
13. ՀՀ ԱՆ-ում անցկացնել դիվանագիտական, քաղաքական, 
տնտեսական, հասարակական եւ մշակութային հարցերի գիտական 
եւ գործնական թարմացման սեմինարներ։ 
14. ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունները հարկ է 
կազմեն տվյալ երկրի հնարավորությունների եւ ՀՀ-ի հետ 
համագործակցության ամսական թարմացվող զեկուցագրեր, որոնք 
պիտի մտցվեն ՀՀ-ում ստեղծվող դիվանագիտական էլեկտրոնային 
համակարգի մեջ, որպես աղբյուր օտար երկրների հետ 
համագործակցության եզրերի կազմակերպման եւ ծրագրավորման 
նպատակով։  
15. ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունները հարկ է 
կազմեն տվյալ երկրում հայկական համայնքների 
հնարավորությունների եւ կարիքների ամսական թարմացվող 
զեկուցագրեր, որոնք պիտի մտցվեն ՀՀ Սփյուռքի 
նախարարությունում ստեղծվող տեղեկատվական էլեկտրոնային 
համակարգի մեջ, որպես աղբյուր օտար երկրներում ապրող 
սփյուռքահայության հետ համագործակցության եզրերի 
կազմակերպման եւ ծգրագրավորման նպատակով։  
16. Մշակել հիմնական ռազմավարություն Արեւելյան Հարցին 
վերաբերող Արեւելյան գործընկերների հետ համագործակցության 
ուղղությամբ։  Ի նկատի ունենալով պատմա-քաղաքական ու 
դիվանագիտական դինամիկան, թարմացնել այդ 
ռազմավարությունը՝ հանուն Հայ ժողովրդի գերագույն շահերի։ Այս 
պահին հարկ է ռազմավարական գործունյա պայմանագրեր 
ունենալ Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի, Հունաստանի, 
Կիպրոսի, Սիրիայի եւ Հնդկաստանի հետ։ 
17. ՀՀ դիվանագիտական հարաբերությունների մակարդակը 
հարմարացնել երրկու երկրների համագործակցության 
պոտենցիալի ու ապագայի հետ, օպտիմալ գործունեւոթյուն եւ 
ֆինանսավորում ծավալելու ուղղությամբ, նվազեցնելով ծախսերը 
ըստ հնարավորին։ 
18. Երբ ՀՀ-ում կստեղծվի Համահայկական Տեղեկատվական 
Ընդհանուր Բազա, ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություննեը 
հարկ է համագործակցեն նրա թարմացմանը, ի մասնավորի 
միացնող օղակներ կազմել մի կողմից Սփյուռքահայության ու 
միջազգային հասարակական-մշակութային 
կազմակերպությունների եւ մյուս կողմից ՀՀ-ում օժանդակության 
ցանկացող անհատների, համայնքների ու կազմակերպությունների 
միջեւ։ 
19. ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններին առընթեր 
ստեղծել զբոսաշրջիկային գրասենյակ, որը պիտի պրոպագանդի ու 
հրանավորություններ տրամադրի արտերկրի մասնավոր  
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Լույս Ամսագիր 
ընկերություններին, ՀՀ-ում եւ Արցախում տուրիստական 
շրջագայություններ կազմակերպել։ 
20. ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններին առընթեր 
ստեղծել Առեւտրա-տնտեսական զարգացման գրասենյակ, որը 
պիտի պրոպագանդի ու հնարավորություններ տրամադրի 
արտերկրի մասնավոր  ընկերություններին, ՀՀ-ում եւ Արցախում 
տնտեսական ծրագրեր կազմակերպել։ 
21. ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունները 
ուսումանսիրեն տվյալ երկրի հասարակական-տնտեսական ու 
մշակութայիին զարգացման ընթացքի հարմարավետ դասերը եւ 
փոխանցել այն Հայրենի միջավայրին, երկրի զանգացման 
ուղղությամբ, եւ հարկավորության պահին համագործակցել տվյալ 
երկրի հետ Հայաստանում զարգացնել այդպիսի ծրագրեր։ 
22. Այլ ծրագրեր։ 
 

բ)  Հայաստանից անջատված 
հայկական տարածքների վրա 

ապրող հայեր 
1. Ստեղծել տեղական հասարակական-մշակութային եւ 
համայնքային կազմակերպություններ։ 
2. Միջոցներ ձեռք առնել պապենական ժառանգությունների 
վերականգնման համար, տեղական հայամետ 
կազմակերպությունների ու իշխանությունների 
համագործակցությամբ։ 
3. Օգտագործել համացանցային եւ ՀՀ-ից սփռվող ռադիո-
հեռուստացուցային ծրագրերը, վերագտնելով իրենց ազգային ու 
մշակութային ինքնությունը։ 
4. Մասնակցել զբոսաշրջիկային ծրագրերի ու հաճախակի այցելել 
թե Հայաստան եւ թե Սփյուռքի հայկական համայնքներ, 
ծանոթանալ իրենց հայրենակիցների հետ, մշտական կապեր 
հաստատել նրանց հետ։ 
5. Օգտագործելով ԱՄՆ-ի կոնգրեսի որոշումը, ըստ որի 
Թուրքական պետությունը պիտի իրենց տերերին վերադարձնի 
մշակութային ժառանգությունը (օրինակ եկեղեցիներ) եւ 
միջազգային մարդու իրավունքի զանազան կազմակերպություների 
հնարավորությունները՝ տեր կանգնի իր պապերի ստեղծած 
արժեքներին։ 
6. Հարաբերություն ստեղծել Սփյուռքի հայկական համայնքների 
եւ մարդասիրական ու բարեգործական կազմակերպությունների 
հետ, եւ հայցել նրանց համագործակցությունը իրենց մշակութային 
ու հոգեւոր արժեքների վերականգնման ուղղությամբ։ 
7. Երիտասարդների մասնակցությունը Սփյուռքի 
նախարարության կողմից ծրագրվող ձեռնարկներին, որը առիթ 
կստեղծի նրանց՝ ծանոթանալու թե ՀՀ եւ Արցախի հետ եւ թե 
դրանց միջոցով շփման մեջ կմտնի Սփյուռքահայ մյուս 
համայնքների հետ։  
8. Երիտասարդներին ուղարկել Հայաստանի համալսարաններ 
անվճար ուսումը շարունակելու համար։ 
9. Ակտիվորեն մասնակցել տեղական հասարակական-
քաղաքական եւ հասարակական-մշակութային 
գործողություններին, օրինակ գյուղական, քաղաքային, 
նահանգային ընտրություններին։ 
10. Գիտակից ակտիվիստները հարկ է հետազոտեն իրենց 
շրջանները, մանավանդ գտնեն իրենց հայրենակից հայորդիներին 
եւ օգնեն նրանց վերականգնելու իրենց ազգային ինքնությունը, 
սակայն խուսափեն հակապետական  արկածախնդրական 
գործունեություններից։ 
11. Ուսյալ անհատների ու ակտիվիստների համագործակցությամբ 
հարկ է ստեղծել հայկական դպրոցներ, դասընթացներ զանազան 
վայրերում եւ կամավորական կարգով հայրենի լուսավորչական 
գործունեություն ծավալել հայաբնակ (ծածուկ հայեր) շրջաններում։ 
12. Տեղական հայ ակտիվիստները հարկ է ստեղծեն տեղական 
հայկական (հայատառ թե լատիանատառ) մամուլ, համացանցային 
համայնքային միջոցներ, օրինակ Ֆեյսբուքյան էջեր եւ այլն։ 

13. Սերտ կապեր հաստատել Կ. Պոլսի հայութայն հետ, եւ 
իրականացնել միասնական մշակութային ու հասարակական 
ծրագրեր։  
14. Բարիդրացիական հարաբերություններ ամրապնդել տեղական 
մյուս ժողովուրդների հետ։ Ի նակտի ունենալ, որ Արեւմտյան 
Հայաստանի ու արեւմտահայության ճակատագիրը շաղկապված է 
նաեւ տեղական Քուրդ ժողովրդի ապագայի հետ։ 
15. Արեւմատյան Հայաստանում ապրող հայերի ազգային 
նորագույն զարթոնքի շնորհիվ է միայն հնարավոր կերտել նոր 
ապագա։ 
16. Այլ ծրագրեր։ 
 

գ) Հայկական Սփյուռք 
1. Սփյուռքահայության ամենագլխավոր ազգային պարտքն է 
«հայապահպանումը»։ 
2. «Ազգ»-ը միայն իր հայրենիքով  եւ իր հայրենի հողի վրա 
ապրելով է որ կարող է կերտել իր ազգային ապագան։ 
3. Ազգը առանց մայրենի լեզվի ու ազգային ժառանգության ու 
հայրենի հողի չի կարող գույություն ունենալ։ 
4. Պահպանել  հայոց դպրոցն ու եկեղեցին։ 
5. Պայքարել աղանդավորության դեմ։ 
6. Ս. Էջմաիծինն է միայն հայոց հոգեւոր կենտրոնը, ուստի 
հարկավոր է համախմբվել նրա շուրջ, եւ դառնալ մեկ հոգեւոր 
բռունցք։ 
7. Միացնել բոլոր սփյուռքհայ եկեղեցական թեմերը Հայրենի Ս. 
Էջմիածնին։ 
8. Հայկական դպրոցնելում օգտագործել հայրենի նոր 
ուղղագրությունը, որը իր դյուրությունների շնորհիվ, կը օգնի 
մանավանդ մատաղ սերունդին սովորել մայրենի լեզուն առանց 
ուղղագրական խոչընդոտների։ 
9. Համագործակցել ՀՀ Սփյուռքի նախարարության հետ, 
տարեկան կանոնավոր մշակութային եւ վերապատրաստման օրեր 
անցկացնել ՀՀ-ում եւ Արցախում։ 
10. Դադարեցնել կազմակերպչական-կուսակցական նոր 
կենտրոնների զարգացումը, եւ հատկացնել առկա ֆինասական 
միջոցները Հայրենիքում մշակութային, հասարակական ու 
տնտեսական ծրագրերի իրականացմանը։ 
11. Օգտագործելով Համահայկական Տեղեկատվական Ընդհանուր 
Բազայի տվայլները, հովանավերել Հայրենիքում կարիքներ ունեցող 
ընտանիքին կամ անհատին մանավանդ մանուկներին, 
յուրաքանչյուր սփյուռքահայ ընտանիքի կողմից ։ 
12. Կազմակերպել Հայրենիքի հետ զբոսիկաշրջության ծրագրեր, 
Հայրենիք տանել թե հայերի եւ թե օտարերկրացիների։ 
13. Կազմակերպել Հայրենիքի հետ տնտեսական ծրագրեր, 
Հայրենիք տանել թե հայերի եւ թե օտարերկրացիների ֆինասական 
կարողությունները։ 
14. Հրատարակել Հայ ժողովրդի մասին տեղեկատվական, 
պատմական, մշակութային ու տուրիստական գրքեր ու մամուլ 
հայերեն, անգլերեն եւ տեղական լեզուներով, որոնց շնորհիվ թե 
սփյուռքահայությունը եւ թե մյուս ժողովուրդները կծանոթանան 
Հայ ժողովրդի պատմության ու մշակույթի հետ։ 
15. Կազմակերպել Համահայկական Հեռակա դասընթացներ 
դպրոցական, մասնագիտական եւ համալսարանական տարբեր 
մակարդակներով, Հայրենի եւ միջազգային համարժեք 
գնահատականով։ 
16. Վերացնել հին կուսակցական մոտեցումները, դասեր վերցնել 
անցյալի սխալներից, վերանայել կամ նորովին մշակել 
կուսակցական ու կազմակերպչական ծրագրերը։ 
17. Վերջ տալ հայասպանությանը, թե՛ ֆիզիկական, թե՛ հոգեւոր ու 
գաղափարական առումով։ 
18. Համագործակցել հայրենադարձության հայրենի ծրագրերին։ 
19. Համագործակցել Հայրենի Իրավա-դիվանագիտական 
հանձնաժողովի հետ, միջազգային դատարաններում Թուրքիայի ու 
Գերմանիայի դեմ դատի ընթացքին։ 
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Լույս Ամսագիր 
20. Արեւելյան Հարցի տեր Արեւմտյան երկրների կողմից Հայոց 
Ցեղասպանության ճանաչման համար չվատնել ժողովրդական 
ֆինասական ու պատմական առիթները, քանզի վերջիններս ելնելով 
իրենց իմպերիալիստալան շահերից երբեք չեն ճանաչելու Հայոց 
ցեղասպանությունը, եւ անհավանական ճանաչման դեպքում, 
երբեք գործնական քայլեր չեն վերցնելու հայոց իրավունքների 
վերականգնման ու փոխհատուցման ուղղությամբ։ Ուստի ավելի 
ազգօգուտ կլինի եթե այդ ֆինանսական հնարավորությունները 
հատկացվեն հայրենիքում իրականացվող ծրագրերին։ 
21. Հայերի ցեղասպանության դատապարտման եւ հատուցման 
ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները պիտի կատարվեն 
միջազգային դատական ատյաններում, այդ թվում՝ Հաագայի 
դատարանում:  
22. Կիրառել իրավական ուղղություն, որը ներառում է Հայոց 
պատմամշակութային եւ քաղաքակրթական արժեքների 
պաշտպանութունը ՄԱկ-ի եւ  Եվրոպական Մարդու իրավունքների 
դատարանում եւ համապատասխան այլ ատյաններում: 
23. Արեւմտյան Հայաստանի հայերի ազգային ինքնության եւ 
ինքնագիտակցության բարձրացման խելացի ու ոչ-
արկածախնդրական ծրագրերի իրականացում։ 
24. Մշտական մշակութային ու հոգեւոր եւ ազգային շփումեր 
կազմակերպել Արեւմտյան Հայաստանի հայերի հետ։ 
25. Մշտական զբոսաշրջիկային այցելություններ կատրել 
Արեւմտյան հայաստան, ՀՀ եւ Արցախ։ 
26. Նոր եւ մատաղ սերնդին քաջալերել ամրացնեն իրենց հայերենի 
գիտությունն ու միմյանց հետ խոսել միայն մայրենի՝ հայերեն 
լեզվով։ 
27. Քաջալերել համացանցում օգտագործել հայերեն լեզուն 
հայերեն տառերով։ 
28. Ծխական տուրքը դարձնել Ազգային կանոնավոր տուրք, 
Համահայկական Բանկի միջոցով։ 
29.  Տեղական ու շրջանային մակարդակով կազմակերպել տելետոն 
եւ նվիրատվական ձեռնարկներ,  հայրենի պատասխանատու 
կազմակերպություննեերի հետ համագործակցությամբ եւ 
համադրությամբ, ի շահ Հայոց Զինված ուժերի հզորացման, 
տնտեսական ու արդյունաբերական զարգացման ծրագրերի։ 
30. Սփյուռքահայ գիտնականների հաճախակի այցելություններ 
Հայրենիք, շփումներ նրանց ու հայրենի գիտնականների միջեւ, 
համագումարների ու հանդիպումների ծրագրում եւ գործադրում 
թե ֆիզիկապես եւ թե հեռակա համացանցային միջոցների 
օգնությամբ։  
31. Այլ ծրագրեր: 

Շար. 2 և վերջ 
*** 

Յուլիա Գյուլոյան, «Հայ ժողովրդի 
մշակութային ու հոգեւոր արժեքների 

յուրացումն ու ոչնչացումը եւ Թուրքիայի 
նեոօսմանական քաղաքականությունը՝ 
մարտահրավերներ եւ սպառնալիքներ» 

 
Թուրքիայի նեոօսամանական քաղաքականության ժամանակակից 
ակնհայտ դրսեւորումներից մեկը հայ ժողովրդի հոգեւոր 
մշակութային արժեքների յուրացումն ու ոչնչացումն է: 
Քաղաքականություն, որ տեւական ժամանակ իրականացրին 
թուրքական կառավարությունները, լինի դա սուլթանական, 
երիտթուրքական, կամ քեմալական: Այն արտահայտվեց 
սարսափելի ձեւերով, հատկապես Հայերի ցեղասպանության 
տարիներին՝ 1894-1923 թթ., իրականացված թուրքական 
կառավարությունների կողմից՝ Արեւմտյան Հայաստանում եւ 
Օսմանյան կայսրության մեջ:  
Եւ քանի որ մարդկայնության եւ քաղաքակրթության դեմ 
կատարված այդ սարսափելի հանցագործության դատապարտումն 
ու վնասի հատուցումը Միջազգային ընկերակցության կողմից 
ամբողջությամբ չկատարվեց, ապա ցեղասպանությունը 

շարունակվեց, շարունակվում է մինչեւ այսօր ընդունելով զանազան 
այլ ձեւեր, այդ թվում նաեւ որպես մշակութային ցեղասպանություն:  
Այս համատեքստում է, որ պետք է ուշադրություն դարձնել 
քաղաքակրթական այդ ժառանգության հետագա ճակատագրին, 
որն այսօր հաճախ անվանում են «բնօրրան», նկատի առնելով, որ 
դա առնչվում է նրանց, ումից սկիզբ է առնում մեր աշխարհի 
ոգեղենությունը, մարդասիրությունը եւ մշակույթը:  
Հայ ժողովրդին պատկանող հնագույն քաղաքակրթության, 
մշակութային ու հոգեւոր ժառանգության զգալի մասը, ցավոք 
սրտի, այսօր գտնվում է այն պետության ձեռքում, ով ինքն է 
իրականացրել չարագործությունը, ով աշխարհին մտածված 
կերպով ի ցույց է դրել իր բարբարոսական վերաբերմունքը այլ 
ժողովրդի մշակույթի, այդ արժեքները ստեղծողի նկատմամբ:  
Ստիպված ենք արձանագրել, որ տեւական ժամանակ է ինչ 
Թուրքիայի նեոօսմանական քաղաքականությունը, 
«զարգացնելով» երիտթուրքերի ավանդույթները, հետեւողական եւ 
մեթոդաբար շարունակում է ոչնչացնել հայ ժողովրդի մշակութային 
եւ հոգեւոր ժառանգությունը:  
Ցեղասպանության տարիներին, 19-րդ դարի վերջից մինչեւ 20-րդ 
դարի սկիզբ, բնիկ հայ բնակչության հիմնական մասի ֆիզիկական 
ոչնչացումից հետո, սկիզբ է առնում հետեւողական մի գործընթաց՝ 
արմատախիլ անելու այն ամենը, ինչ կար եւ ընդունված էր համարել 
հայկական:  
Անցնող դարի 28 թ.-ից սկսած անվանափոխության է ենթարկվում 
այն ամենը, ինչ պատմական է ու ազգային Արեւմտյան Հայաստանի 
տարածքի վրա: Հայկական տեղանունների ավելի քան 90 %-ը 
օտարված է, Արեւմտյան Հայաստանի աշխարհագրական 
անվանումները փոփոխված:  
Հայ ժողովրդին պատկանող հարյուրավոր ճարտարապետական 
հուշարձաններ վերածված են մզկիթների: Ավերվում է այն ամենը, 
ինչ ունի հայկական ծագում եւ կամ առնչված է հայերին, հայկական 
մշակույթին ու պատմությանը: Հուշարձանները, եկեղեցիները, 
ճարտարապետության գլուխգործոցները, որպես թիրախներ են 
գործածվում թուրքական բանակի զինավարժությունների 
ժամանակ, ինչը վայրենաբարո է ժամանակակից ցանկացած 
պետության համար, եթե իհարկե խոսք չի գնում ահաբեկչական 
խմբավորումների վերաբերյալ, ինչպես ԻՊ-ին է: Այն սակավաթիվ 
եկեղեցիները, որոնք դեռեւս կանգուն են մնացել, գործածվում են 
որպես ախոռ, պահեստ, կամ բանտ:  
Ստեղծվում են նոր եւ կեղծվում այլազան պաշտոնական 
փաստաթղթեր, որոնք խրախուսում են կեղծ գիտական 
հրատարակությունների ծնունդը, որտեղ հայոց պատմությունը եւ 
մշակույթը կեղծվում է եւ կամ միտումնավոր անտեսվում: 
Ստեղծված է «տվյալների» մի ողջ համակարգ, այսպես կոչված՝ 
«օրինական վանդալիզմի», ոսկու անօրինական որոնումների եւ 
պեղումների: Թուրքիայի կառավարության հովանավորչությամբ՝ 
«ոսկեխույզներն» առանց բացառության ոչնչացնում են ամեն ինչ: 
Այն հուշարձանները, որոնք Թուրքիային չեն պատկանում, դրանք 
մարդկության սեփականությունն են: Նրանց կորուստը 
անփոխարինելի է: Հայկական հուշարձանների ոչնչացումն ու 
յուրացումը Հայերի ցեղասպանության շարունակությունն է: 
Ֆիզիկական ոչնչացմանը հետեւեց մշակութային 
ցեղասպանությունը:  
Բազմաթիվ օրինակներից մեջբերենք մի քանիսը:  
Նեմրութ լեռան վրա հայ անտիկ աստվածների պանթեոն է: Այնտեղ 
են տեղադրված հայոց աստվածների՝ Արամազդի, Միհրի, 
Վահագնի, Անահիտի, Աստղիկի 8-9 մետրանոց արձանները: 
Նրանց շարքին Անտիոքոս առաջինի արձանը՝ տեղադրված հայ 
Երվանդունիների տոհմի այդ արքայի հիշատակին՝ մ.թ.ա. 62 թ.-ին: 
Այսօր թուրքերը յուրացրել են այդ ամենը եւ ներկայացնում են 
որպես իրենց սեփականը:  
Հայկական լեռնաշխարհում Պորտասարը (Գեբեկլի Թեփե-թուրք.) 
տաճարական համալիր է, որ ներառում է նաեւ աստղադիտարան: 
Մեծ եւ հնագույն մեգալիթյան կառույցներից է, շուրջ 12 հազար 
տարեկան: Պորտասարը մեր ժամանակի ամենակարեւոր 
հայտնագործություններից է: Դա մարդու ձեռքով կառուցված 
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Լույս Ամսագիր 
առաջին տաճարն է: Եւ նա նույնպես թուրքական ձեւով 
անվանափոխված է:  
Անի քաղաքը հայկական «ոսկեդարի» հուշարձան է: Անիի 
հայկական թագավորության հնագույն մայրաքաղաքը: «1001» 
եկեղեցիների քաղաքից մնացել են ավերակներ եւ նույնիսկ դրանք 
վանդալներն ավերում են: Թուրքերն անվանափոխել են Անին Անը-
ի եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջոցով փորձում են դա ներկայացնել որպես 
Թուրքիայի մշակութային ժառանգություն:  
Նրանք ձեռք են բարձացրել նաեւ բիբլիական արժեքների վրա, 
հայերի հիմնական խորհրդանիշներից մեկի, Արարատ լեռան, որ 
անվանափոխել են որպես Աղրը:  
Համաձայն 1914 թ. տվյալների հայկական եկեղեցիների ու 
եկեղեցական համալիրների ընդհանուր թիվն Արեւմտյան 
Հայաստանում եւ Օսմանյան կայսրության մեջ կազմել է 2549 (այդ 
թվում IV-V դդ. վաղ քրիստոնեական հուշարձանները): Դրանց մեծ 
մասը թալանվել, հրկիզվել եւ ավերվել է ցեղասպանության 
ժամանակ: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 1974 թ. տվյալների համաձայն՝ 1923 թ.-
ից հետո պահպանված 913 պատմաճարտարապետական 
հուշարձաններից 464-ը հիմնահատակ ոչնչացվել են, 252-ը ավերակ 
վիճակում է, 197-ը հիմական վերանորոգման կարիք ունի: Այսօր 
արդեն գրեթե ոչինչ չի մնացել վերականգնելու, Թուրքիան դրանք 
բոլորը ծրագրավորված կերպով ոչնչացրել է:  
Որպես նեոօսմանականության քաղաքականության 
ժամանակակից դրսեւորում կարելի է դիտել Սսի Կաթողիկոսական 
համալիրը կաթողիկոսարանին վերադարձնելու մերժումը, ինչը 
նրանք յուրացրել են 20-րդ դարում ցեղասպանությունն 
իրականացնելու միջոցով:  
Թուրքիայի ներկայի քաղաքականությունը հանգեցրել է նրան, որ 
արեւմտահայերենը հայտնվել է ոչնչացման վտանգի տակ գտնվող 
լեզուների շարքում, քանի որ Արեւմտյան Հայաստանից 
բռնագաղթվածները հնարավորություն չունեն պատմական 
հայրենիք վերադառնալու եւ մայրենին այնտեղ գործածելու ու 
զարգացնելու, որպես իրենց բնական իրավունքի 
արտահայտություն:  
Թուրքիայի վարած նեոօսմանականության ու ձուլման 
քաղաքականության հատկանշանական օրինակ է վերաբերմունքը 
համշենահայերի նկատմամբ, որոնք հիմնականում ենթարկվեցին 
բռնի մահմեդականացման: Շատերը կորցրին իրենց արմատներն 
ու ազգային ինքնությունը, չեն ընդունում իրենց 
հայկականությունը, իրենց անվանում են «հեմշիլներ»: Աղոթք 
կարդալիս արեւմտահայերենով (օրինակ՝ Հայր մերը) ոմանք էլ 
համոզված են, որ դա համշենական աղոթք է՝ թուրքերեն լեզվով:  
Իսկ ճարտարապետական գոհարները, միջնադարյան համշենական 
կամարակապ կամուրջները՝ թուրքերը առանց ամոթի 
արձանագրում են, որպես իրենց ձեռքբերում: Եւ մենք պետք է 
օգտագործենք բոլոր հնարավորությունները օգնելու մեր 
համշենահայ եղբայրներին ու քույրերին վերադառնալու իրենց 
հայկական արմատներին:  
Հայկական գորգերը թուրքերը ներկայացնում են իբրեւ իրենցը, 
նույնիսկ եթե բերում են Հայաստանից եւ կամ կրկնօրինակում են 
դրանք, անկախ հայկական խորհրդանիշներից, գույներից եւ այլ..., 
պնդելով թե ներկայացվածը թուրք ժողովրդի ձեռբերումն է:  
Նրանք այնքան անսկզբունքային ու անշնորք են, որ մեր 
հայրենասիրական երգն են յուրացրել՝ «Զարթիր լաո»-ն, 
աշխարհում միակ օրօրոցայինը, որտեղ մայրը որդուն քնեցնելու 
փոխարեն արթնացնում է՝ կոչելով պաշտպանել Հայրենիքը, երգ՝ 
որով մեր ֆիդայիներն ու մարտիկներն են կռվի ելել: Թուրքական 
ֆուտբոլային ակումբն այն յուրացրել է եւ գործածում է որպես 
հիմն, բնականաբար փոխելով բառերը թուրքերենով:  
Հնագույն հայկական խոհանոցը նույնպես «կողոպտվել» է 
հարեւանների կողմից, ինչը դյուրին է ապացուցել, եթե 
անդրադառնանք ակունքներին՝ ուսումնասիրելով, թե ինչից եւ 
ինչպես է պատրաստված կերակուրը:  
Բերենք հացահատիկի օրինակը, թեեւ կարող ենք եւ այլ 
օրինակների դիմել: Հացահատիկի 3-4 տեսակներ համարվում են 
բուն հայկական: Հայտնի է, որ հացահատիկի հայրենիքը 

Հայկական լեռնաշխարհն է: Հայերն են, որ հնուց զբաղվել են 
հացահատիկի մշակմամբ: Բլղուր, փոխինձ, կորկոտ, ձավար, 
աճառ... եւ այս ամենը այլազան ձեւերով մշակվելով խմորի հետ 
օգտագործվում է հայկական խոհանոցում: Բոլոր այն 
կերակրատեսակները, որոնք թուրքերը եւ այլ հարեւաններ 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «օժանդակությամբ» ճգնում են յուրացնել, 
իրականում բուն հայկական ստեղծագործություն են, որովհետեւ 
ունեն պատրաստության մաքուր հայկական եղանակ՝ թոնրի մեջ, 
եւ ունեն հայկական անվանումներ: Այդ ամենը վերաբերում է նաեւ 
լավաշին ու մատնաքաշին:  
 
Ինչպես կանխագուշակում են շատերը, «քաշիկ» ազգային 
կերակուրից հետո (քաշել խոսքից), թուրքերը կցանկանան 
յուրացնել թոնիրը, որը Արեւին երկրպագելու ժամանակներից ի վեր 
հայերի համար Արեւի խորհրդանիշն է երկրի վրա: Թոնիրն ունի մի 
քանի գործառույթ, բացի նրանից որ վառարան է կերակուր 
պատրաստելու, նաեւ տաքացնում է կացարանը, բուժում է 
հիվանդությունները եւ այլն:  
 
Այն ամենը ինչ ներկայացվեց վերեւում կատարվում է ցուցադրելու 
համար, որ թուրքերը բնակչության գլխավոր տարրն են Հայկական 
լեռնաշխարհում: Սակայն որքան էլ ջանան կեղծել իրենց 
պատմությունը, վճարել ամենատարբեր լոբբիստական 
կազմակերպություններին, միեւնույնն է դա չի ստացվում անել, 
պատմությունը հիշում է քոչվորներին, որոնք բռնազավթեցին այլոց 
հողերը, յուրացրին նրանց ունեցվածքը եւ մշակութային 
արժեքները:  
 
Թուրքիայի Հանրապետությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամ է: 
Ժամանակն է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին եւ այլ միջազգային 
կազմակերպություններին պահպանելու պատմական 
արդարության սկզբունքները, իրավունքները, էթիկայի նորմերը եւ 
ոչ այնպես, ինչպես հիմա՝ գործածելով երկակի սկզբունքներ: Հուսով 
ենք, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի եւ այլ միջազգային կազմակերպությունների 
բարեխիղճ մասնագետները կկասեցնեն շարունակվող վանդալիզմը 
եւ կսկսեն աշխատել հաճոյք ստանալով իրական պատմագրության 
ուսումնասիրությունից, այլ ոչ թե մտածածին, կամ նրանց 
ներկայացված որպես իրական: Դա ոչ միայն Հայ ժողովրդի 
պատմությունն է, այլեւ համաշխարհային, ողջ մարդկության 
հոգեւոր մշակութային ժառանգությունը:  
 
Յուլիա Գյուլոյան՝  
«Համշենուհի» Համշենահայերի կանանց միջազգային 
միության մշակույթի հանձնաժողովի ղեկավար, 
նախագահության անդամ 
 
(Հատուկ զեկույց Մերձավոր Արեւելքի հարցով «REGNUM» 
Ռուսաստանի դաշնային լրատվական գործակալություն 
կազմակերպած «Թուրքիայի վարած ներկայի նեոօսմանական 
քաղաքականությունը` մարտահրավերներ ու սպառնալիքներ» 
անվանումով միջազգային կոնֆերանսում՝ Ռուսաստանի, Հայաստանի, 
Սիրիայի, Իրանի, Թուրքիայի, Իրաքի եւ Իսրայելի ճանաչված 
քաղաքագետների եւ փորձագետների մասնակցությամբ: 17.11.2016 
թ.) 

Թարգմանությունը ռուսերենից՝ «Նոյյան Տապան» Լրատվական 
գործակալության 

*** 
Արցախին սատարելը գիտակցական քայլ է, 
որին պետք է դիմի յուրաքանչյուր անհատ. 

Շահան Գանտահարյան 
Հոկտեմբերի 20-24-ը Երևանում և Ստեփանակերտում 
կայացավ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի 
հանրապետությունների անկախության 25-ամյակին նվիրված 
«Հայոց պետականությունը՝ միասնության առանցք» 
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Լույս Ամսագիր 
խորագրով Լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովը, 
որին մասնակցեց շուրջ 140 լրագրող աշխարհի 31 երկրից: 
Ամփոփելով համաժողովի աշխատանքները՝ մասնակիցները 
որոշեցին համահայկական լրատվամիջոցներով սկսել «Դու՛ 
ի՞նչ ես անում Ղարաբաղի համար» համահայկական շարժումը, 
որի շուրջ և «Հայերն այսօր»-ը զրուցել է Լիբանանի «Ազդակ» 
օրաթերթի գլխավոր խմբագիր, Լրագրողների համահայկական 
համաժողովները համակարգող խորհրդի նախագահ Շահան 
Գանտահարյանի հետ: 
- Պարո´ն Գանտահարյան, արդեն անցյալ է Լրագրողների 
համահայկական 8-րդ համաժողովը, որն անցկացվեց 
Երևանում և Ստեփանակերտում: Ամփոփելով համաժողովի 
աշխատանքները՝ ինչպե՞ս եք գնահատում Սփյուռքի 
նախարարության կողմից համաժողովների կազմակերպումն 
ու աջակցությունը: Որո՞նք են Ձեր կարծիքով այս տարիների 
կարևոր ձեռքբերումները: 
- Նման համաժողովները ծառայում են փոխճանաչողությանը, 
այնուհետև ունենում գործնական դրսևորումներ՝ 
համագործակցության ուղիների ճշտման առումով։ Այս 
համաժողովների շնորհիվ է, որ սկսեց գործուն աշխատել 
Հայկական աշխարհում գործող բոլոր լրատվամիջոցների ցանցային 
համակարգը։ 
Հետզհետե նկատում ենք հայրենի լրատվամիջոցներում 
սփյուռքյան կազմակերպված կյանքի ճիշտ, օբյեկտիվ լուսաբանում: 
Փոխադարձաբար, հայրենիքն էլ առավել ներկա է սփյուռքյան ԶԼՄ-
ներում։ Այս համաժողովների շնորհիվ՝ սփյուռքյան կարևոր թերթեր 
ունեն իրենց սեփական թղթակիցները Հայաստանում։ 
2010 թվականին կայացած Լրագրողների համահայկական 5-րդ 
համաժողովը հատուկ քննարկել էր հակառակորդների 
սանձազերծած ապատեղեկատվական արշավներին ճիշտ 
դիմակայելու ռազմավարական ու մարտավարական խնդիրները։ 
Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մենք ականատես եղանք, որ 
հայկական լրատվադաշտը լուծել էր իր դեմ դրված բազում 
մարտահրավերները և փայլուն կատարողականությամբ 
իրականացրեց ճգնաժամային տեղեկատվության 
գործողությունները։ Մեր լրատվամիջոցներն իրենց 
աշխատելաոճով ցույց տվեցին, որ հատկապես նման պահերին 
պետք է լրատվությունն ու մեկնաբանությունը բացառապես հիմնել 
համապատասխան գերատեսչությունների թողարկած 
տեղեկատվությունների վրա։ 
Սա փաստ է: Եվ համոզված եմ, որ այս փաստի կայացման մեջ 
դերակատարություն ունեն նաև մեր համաժողովները:  
Նման համախմբվածություն և նման ընդգրկուն օրակարգեր, նման 
ընդառաջում և մասնակցության պատկեր՝ միայն պետական 
տանիքի տակ կարելի է իրականացնել։ Սփյուռքի խայտաբղետ 
դաշտը միայն նման առանցքի շուրջ կարելի է համախմբել և´ իբրև 
գաղափարախոսություն, և´ իբրև մեխանիզմ և ծառայություն 
 - Պարո´ն Գանտահարյան, Լրագրողների համահայկական 8-
րդ համաժողովի ընթացքում սկիզբ դրվեց «Դու ի՞նչ ես անում 
Ղարաբաղի համար» համահայկական շարժմանը: Ձեր 
կարծիքով ո՞րն էր նման շարժում նախաձեռնելու շարժառիթը 
և ի՞նչ է այն ենթադրում: 
- Կարծում եմ՝ շատ կարևոր կարգախոս է Հայկական աշխարհում 
համակարգելու Արցախի միջազգային ճանաչման և Արցախի 
Հանրապետության հզորացման նպատակով տարվող 
աշխատանքները։ 
Համոզված եմ՝ Հայկական կազմակերպված Սփյուռքում չկա 
համայնք, որ այս նպատակների համար քարոզչաքաղաքական 
առումով գործողություն չի իրականացնում։ Այս կարգախոսը 
անպայման կխթանի, որ առավել ևս համակարգված, ծրագրված և 
նպատակուղղված աշխատանքներ կազմակերպվեն տարբեր 
ոլորտներում, հատկապես՝ մշակութային, կրթական, 
երիտասարդական, զբոսաշրջության, բնակեցման։ 
Յուրաքանչյուր համայնք եթե իր երգչախմբի համերգը, պարախմբի 
ելույթը, մարզական խմբի մրցությունը մեկ անգամ կազմակերպի 
Արցախում՝ մենք կունենանք փառատոնային եղանակներ։ 

Եթե յուրաքանչյուր համայնք իր երկրի ամենանշանավոր 
լրագրողներին գործուղի Արցախ, արդյունքը կլինի այն, որ 
բազմաթիվ օտար լրատվամիջոցներում մենք կունենանք Արցախի 
խնդիրը ճիշտ լուսաբանող լրատվական-մեկնաբանական նյութ։ 
Եթե յուրաքանչյուր համայնք կազմակերպի զբոսաշրջային 
այցելություններ դեպի Արցախ, ընդ որում՝ ոչ միայն տեղի հայերի, 
այլ նաև օտարազգիների, մենք կունենանք զբոսաշրջության 
որոշակի աճ։ 
Այս տարի 140 լրագրող աշխարհի 31 երկրից արդեն երկրորդ 
անգամ համախմբվեցին Ստեփանակերտում (2010 թվականին 
Լրագրողների համահայկական 5-րդ համաժողովը ևս անցկացվել է 
Ստեփանակերտում-Հ.Ա.)։ Տարբեր ոլորտների համաժողովներ ևս 
պետք է անցկացնել Ստեփանակերտում, Շուշիում կամ Արցախի 
այլ քաղաքներում։ 
- Լրատվամիջոցներն ինչպե՞ս կարող են նպաստել շարժման 
տարածմանը: 
- Իբրև նախորդ հարցի շարունակություն՝ հայկական 
լրատվամիջոցները պետք է շարունակեն ակտիվ լուսաբանել այն 
ամենը, ինչը կատարվում է հանուն Արցախի։ Մենք պետք է 
հասկանանք, որ Արցախը միայն ռազմագոտի չէ: Խնդիրը չի 
վերաբերում նաև միայն նյութական օժանդակությանը։ Երբ 
ասվում թե՝ «Դու ի՞նչ ես անում Ղարաբաղի համար», դա 
ենթադրում է որևէ աշխատանք՝ որևէ ոլորտի համար։ Խոսքը 
բազմաբնույթ և բազմաշերտ երկարաժամկետ ծրագրերի մասին է։ 
Եվ հայկական ԶԼՄ-ները պետք է շարունակեն ակտիվ լուսաբանել 
այս կարգախոսի տակ անցկացվող միջոցառումները։ 
- Պարո´ն Գանտահարյան, Լիբանանում ի՞նչ արձագանք է գտել 
«Դու ի՞նչ ես անում Ղարաբաղի համար» նախաձեռնությունը: 
- Լիբանանում հայկական ԶԼՄ-ներն իրենց կայք-էջերի վրա արդեն 
տեղադրել են կարգախոսն ու տարբերանշանը։ Տպագրել են 
համապատասխան հայտարարությունը և լուսաբանում են այս 
կարգախոսի ներքո տարբեր համայնքներում կատարվող 
միջոցառումները։ 
Մեկ անգամ ևս նշեմ, որ նախաձեռնությունը ֆինանսական 
օժանդության ընկալումով պետք չէ ընկալել և դրանից բխող 
հետևություններ անել։ Յուրաքանչյուր նախաձեռնություն, որը 
կնպաստի Արցախի հզորացմանը, կարելի է տեղադրել այս 
կարգախոսի տակ։ 
- Պարո´ն Գանտահարյան, Լրագրողների 8-րդ համաժողովի 
ընթացքում մասնակիցները եղան Արցախում, հանդիպումներ 
ունեցան ԼՂՀ ղեկավարության հետ, այցելեցին առաջնագիծ: 
Իբրև հետևություն Արցախ կատարած այցից՝ ի՞նչ 
առաջնահերթություններ կմատնանշեք, որոնք հնարավոր է 
համահայկական ուժերով լուծել: 
- ԼՂՀ ղեկավարության հետ մեր հանդիպումները անցան շատ բաց, 
հանգիստ: Երկրի Նախագահ Բակո Սահակյանը սպառիչ 
պատասխաններ տվեց մեր բոլոր հարցերին։ 
Արցախյան կողմը, գիտակցելով լրագրողական դաշտի 
կարևորությունը, օբյեկտիվ և հիմնավոր պարզաբանումներ տվեց 
բոլոր հարցերին, ինչը էապես կնպաստի մեր կողմից 
իրադարձությունների լուսաբանմանն ու մեկնաբանմանը։ 
Առաջնագիծ այցելությունը համոզեց բոլորիս, որ շնորհիվ այնտեղ 
կանգնած տղաների, մենք՝ իբրև ազգ, ուր էլ գտնվենք, շարունակում 
ենք գոյություն ունենալ, արարել և զարգանալ։ 
- Եվ վերջին հարցը. Արցախին սատարելը յուրաքանչյուր հայի 
համար ի՞նչ է՝ պարտականության, սրտի թելադրանք, թե՞… 
- Արցախին սատարելը գիտակցական քայլ է, որին պետք է դիմի 
յուրաքանչյուր անհատ, միություն և կազմակերպություն։ 
Համոզված եմ, որ համահայկական ներուժի առաջնային 
օրակարգում է Արցախի Հանրապետության ճանաչման խնդիրը, 
որի իրականացման համար ամեն բնույթի ծրագրային աշխատանք, 
համակարգված և մշակված, ենթադրում է Հայաստան-Արցախ-
Սփյուռք եռակողմ ձևաչափով հաստատված նախագծերի գոյացում 
և իրագործում։ Եվ այստեղ մեծ դեր ունեն իրականացնելիք 
հայկական ԶԼՄ-ները։ 
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ւթյունը այդ
ում։ Պեղումն

տկացրած միջ
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ատորիայի 
վախմբի ղեկա
խոսքով Ալեքս
-ի պահպա
մատած օրին

ծոների ԴՆԹ-
մատել տարբ

անակակից հա
ած գտածոնե
լի է պնդել, որ 
ւմ, այլ հան
եղ 6000-7000 
Մեր առաջին ո
վուրդն ունի
մություն, որի

ար տարի առա
եւ լեզվաբան

վրոպական ծա
է նա: 
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ռելով տարբեր
ձը ցույց է 

պարակած ար
ւանների հար
ւնենում այդ դ
ղ մենք կներկա
ունքներն ու եզ

Եպիսկոպոսյ
փաստի վր

արամյակում 
ցության չի են
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ի գենետիկա
ի ակունքները
աջ: Հետաքրքր
նների այն կա
առից առանձն

սքով այս 
քական կողմի

հայտարա
Լեւոն Եպի

աստը, որ արշ
ր երկրների լա
տալիս, որ 

րդյունքները ա
րձակմանը: Ն
դեպքում: Շու
այացնենք մե
զրակացությո

սյանը նաեւ ու
րա, որ հա

էական ա
նթարկվել՝ չնա
Օտարերկրյա 
շփումները 

տճառները Հա
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այերի մոտ խի
նության ձեւա

ջազգային 
Եպիսկոպոսյա
քարանձավայ
մանները բ
քարանձավի

քայքայված, ո
տվյալները: «

տիկական ինֆ
տվյալները՝ ա
րներ չեն, ինչպ
ն բնիկ ժող
ող ժողովրդի
ությունը ցույ
ական բավա
ը սկիզբ են ա
րական է, որ դ
արծիքի հետ,
նացել է հենց ա

գիտական 
ի անհիմն՝ 

արությունների
իսկոպոսյանի 
շավախումբը 
ավագույն մա
միջազգային 

ամենաքիչն ե
Նրանք ուղղա
ւտով հոդված

եր երկարատե
ունները»,- հավ
ւշադրություն

այերի գենոֆ
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նվաճողների
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այկական բա
է, քրիստոնե
իստ արտահա
ավորումը»,-

հնէաբանակա
անը։ 

ին համալիրո
բացառիկ ե
ի հետ, որտե
որ հնարավոր 
«Համեմատելո
ֆորմացիան 
արդեն հստա
պես շատերն ե
ղովուրդ: Մեն
ի հետնորդներ
ց տվեց, որ հա
ական երկա

առել շուրջ 4.5
դա համընկնո
, որ հայերեն

այդ շրջանում»
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հեռուստամարաթոնի 
ժամանակ հավաքվել է  

15 մլն 428 հազար դոլար 
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  نگارش: دكتر اديك باغداساريان

  
  ها و پايان سخن انديشه

  
  

كال كار كجا بود، و چرا گرديد. چرا؟ اش شد و از صدها ميليون ثروت مادي محروم مي داد، متحمل قربانيان انساني مي هايي را از دست مي ملت ارمن سرزمين  
  نتوانستند از امكانات موجود استفاده كنند؟ اجازه دهيد مسئله را تشريح كنيم.

حاتي گورباچف اعتماد ارمنيان آرتساخ كه هفتاد سال بطور مستمر در جهت اتحاد با ارمنستان مادر مبارزه كرده بودند، در دوران جديد مبارزه خود به عقايد اصال  
 1و تصميم مشترك شوراي عالي جمهوري شوروي ارمنستان و شوراي ملي قراباغ كوهساني مورخ  1988فوريه  20اي قراباغ كوهستاني در  شوراي منطقهكردند. تصميم 

دت به اين حقيقت پي نبردند باشد. با اين حال شركت كنندگان در مبارزه براي وح هاي عصر ما مي مبني بر اتحاد ارمنستان و قراباغ يكي از مهمترين رويداد 1989دسامبر 
هاي كوچك محكوم به نابرابري بودند و نيروي آنها با نيروهاي امپرياليستي قابل قياس نبود. اهالي آرتساخ شتابان در پي رسيدن به  كه در كشور امپرياليستي شوروي خلق

دادند و معتقد بودند  ي در روزهاي وقوع فاجعه سومگاييت اقدام متقابل انجام نميكرد. آنها حت هاي استعماري آذربايجان تالش مي آمال و آرزوهاي خود و رهايي از چنگ
  عدالت با آنها است و باكو و مسكو دردها و مشقات آنان را درك خواهند كرد.

تمايالت گوناگون در آن  بود و افراد مختلف با عقايد و نظرات و "كرونك"كرد كميته  جنبشي كه مبارزه براي وحدت ارمنستان و آرتساخ را رهبري مي  
كردند، وارد جنبش شده مسند رهبري را بخود  نقش آفريني مي "كوركف"شركت داشتند. تعدادي از فعاالن دولتي و حزبي فسيل شده كه در زمان خود در گروه 

كراتيك سوق دهند آن را از اين مسير اصلي خارج نگريستند و به جاي اينكه جنبش را به سوي اصول دمو به مبارزه مي "ديدگاه كمونيستي"اختصاص دادند و با 
موفق به  "كرونگ"بدون تغيير باقي ماند و بسياري از مقامات بر مسند خود كماكان تكيه زدند. به همين علت بود كه  "ساختند. حكومت كمونيستي در آرتساخ تقريبا مي

مبرا بماند به همين علت  "كرونك"هاي  ها و نادرستي شوراي ملي جانشين آن نتوانست از سستيپيشرفت و قرار گرفتن در مصدر جنبش دموكراتيك ارمنيان آرتساخ نشد. 
  شوراي ملي منفعل گرديد.

كرد كه در شرايط حكومتي شوروي و با حضور نيروهاي مسلح شوروي، برخوردهاي قومي اجتناب ناپذير بود ولي  هرگز از انديشه اهالي آرتساخ خطور نمي  
هاي نيروهاي مسلح شوروي نيز  ر پي بردند كه ديگر دير شده بود زيرا دشمن با هزاران قبضه اسلحه و بالمانع مسلح شده بود بعالوه اينها از حمايت و كمكزماني به اين ام

  برخوردار بودند.
داد كه بر عليه آن و با شدتي  لسكي انجام مياي به رياست آ.و براي خارج كردن آرتساخ از چنگ آذربايجان و در مسير آزاد پيشرفت، اقدامات ممكن را كميته  

كند و به روند وحدت ارمنستان و آرتساخ سرعت  كردند كه آ.ولسكي آهسته كار مي شد. در آرتساخ فكر مي هم سنگ چه در آذربايجان و چه آرتساخ و ارمنستان مبارزه مي
كردند كه اقدامات ولسكي  م به خروج آرتساخ از آذربايجان نيست و اما در آذربايجان مشاهده ميدهد. در ارمنستان نيز بر آن بودند ولسكي فريبكار است و هرگز مصم نمي

گردد. به همين علت كميته ولسكي از سه جهت آماج ضربات قرار داشت. دولت مركزي با استفاده از اين موقعيت سعي  به استقالل آرتساخ و جدايي از آذربايجان منجر مي
  هد.كرد اوضاع را تغيير د

استپاناكرت مسدود، فرودگاه استپاناكرت در دست نيروهاي  -بيش از چهار سال بود كه آرتساخ در محاصره اقتصادي و خبر رساني قرار داشت. جاده گوريس  
ام ارسالي از ساير نواحي كشور در قلمرو پاشيد، آذوقه و مواد خ استپاناكرت در تصرف آذربايجان قرار داشت. سال به سال اقتصاد منطقه از هم مي -امون و راه آهن يوالخ

ها  گرفت. مواد سوختي الزم و لوازم يدكي موجود نبود. در چنين شرايطي اهالي آرتساخ به اعتصاب متوسل شدند كه اين امر خود ده آذربايجان مورد چپاول قرار مي
  ميليون روبل خسارت و ضرر به منطقه وارد آورد.

توان مبارزات قهرمانانه اهالي  و نگاهداري هر وجب خاك بايد قيام كرد و به مقاومت پرداخت. بهترين نمونه اين مطلب را ميآموزد كه براي حفظ  تاريخ مي  
امر غايب  توان موفق شد، تنها اگر عزم راسخ در كار باشد. ليكن وقتي كه اين كند كه مي گتاشن، مارتوناشن و شاهوميان دانست. مقاومت سه ساله اهالي بردازور ثابت مي

در ايروان برگزار شد، سوتالنا گوركيان اهل  "آرتساخ"در مصاحبه مطبوعاتي كه به همت انجمن ميهني  1991ژوئيه  18باشد، عواقب كار غير قابل پيش بيني خواهد بود. 
كرد؟ آيا اين امكان وجود داشت، چه كسي و چرا چنين مقرر سازد كه چرا بردازور تا آخرين لحظه مقاومت ن بردازور و از شاهدان فاجعه بردازور اين پرسش را مطرح مي

  كرد...؟
 آرماوير، كامو و آزاد. ليكن وقتي كه اهالي تاغر قديم-نمونه ديگر، تخليه روستاهاي جنوبي هادروت بدون مقاومت بود. در اينجا خيانت شد همانند كوشچي  

  گي پرداختند، دشمن عقب نشيني كرد، هين تاغر و خزابرد دست نخورده باقي ماند.(هين تاغر) و خزابرد به پا خاستند و به مبارزه مرگ يا زند
شوروي، نيروهاي مسلح وزارت كشور و  4سپاه  23كردند، بلكه نظاميان لشكر  نه تنها اوباش و اعضاء امون آذربايجان بر عليه ارمنيان آرتساخ فعاليت مي  

ارتش سرخ  11آوردند. سپاه  هاي آن را به اجرا در مي كت داشتند. آنها فرمانبردار آذربايجان بودند و يكايك فرمانكارگزاران سازمان امنيت كشور نيز در عمليات شر
  چنين عمل كرد و خود را در اختيار كميته انقالب آذربايجان قرار داده آرتساخ را اشغال و آن را متعلق به آذربايجان اعالم كرد. 1920نيز در سال  "رهايي بخش"

پيوست كه تمايل داشت  آرتساخ و ارمنستان را در برگرفت و اين امر در كشور شورويي به وقوع مي 1991مطلب اف در ماه مه  - نبرد اعالم نشده كورباچف           
  حكومت حقه و قانوني اعالم كند.
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ها، هليكوپترها و  جنگ افراد قدرتمند ارتش شوروي، توپ  

هاي ديگر در درجه اول بر عليه زحمتكشان صلح دوست  هواپيماها و سالح
اينها حفظ و حراست از  "گناه"رفتند، زيرا تنها  آرتساخ و ارمنستان به كار مي

هايشان بود. ارتش كشور شوروي بر عليه  حيثيت خانه و زندگي، خاك و دارايي
كرد،  كرد، آنهارا به زور اسلحه وادار به مهاجرت مي شهروندان شوروي عمل مي

  زد. دست به كشتار و اسارت انسانها، غارت و حتي فروش اسرا مي
ان آرام شاهوميان جنگ افزارهايي چون بمب افكنهاي بر عليه ساكن  
، T ،BTR-80و  T-6972و نشانه گيري ليزري  27، سو21-نوع بي ام

BML ،BRDM  ،و هواپيماها ي جنگي ميگ، انواع مختلف توپ
و غيره به كار گرفته شد. حتي چهار عدد  MI-17هليكوپترهاي نوع 

ود آمد كه هر گلوله آن در اي بر روي وريشن فر لوله 40مدرن  "كاتيوشا"
شود. وانيا گزريان، سوان  فاصله يك كيلومتري باعث ويراني كامل مي

هاي قهرمانانه اركج شركت داشتند  اهانجانيان و آرتاك هاروتيونيان كه در جنگ
هنگام نبرد "كنند:  و بعدها در جنگهاي وريشن مجروح شدند اينگونه روايت مي

ه.آ.) طنابي به  - ودشان (منظور اعضاي امونديديم، خ چيزهاي غير عادي مي
گريختند. بعدها  مي "بستند و سريعا دور گردن مجروحانشان بسته به خودرو مي

راز اين امر بر ما آشكار شد. اين امون ظاهري، سربازان ارتش ملبس به يونيفرم 
امون بودند و براي اينكه مجروحان به دست ما نيفتند و اسرار كارشان بر ما 

دادند. ما به  مي "نجات"ار نگردد خودشان به اين روش مجروحان را آشك
ساله ارتش  19-20كنيم كه اينها جوانان  عنوان شاهدان عيني، تصديق مي

  .1"شوروي در خدمت تشكيالت امون بودند
سربازان شوروي و جنايتكاران آذربايجاني در گتاشن، مارتوناشين،   

نواحي آرتساخ، و در نويمبريان، تاووش، بردازور، هادروت، شاهوميان و ساير 
گوريس و ديگر نواحي ارمنستان دست به عمليات غير انساني زدند. دولت 

هاي جديد  مركزي آرتساخ را به بوته آزمايش تبديل كرده بود و افكار و مدل
  كرد. استبدادي خود را در آن آزمايش مي

واست، تلگراف اهالي آرتساخ در تمام طول نبردها هزاران نامه، درخ  
و مكاتبات ديگر به مسكو و ديگر جاهاي گيتي ارسال كردند و اميدوار بودند 
كه نداي آنها به گوش جهانيان برسد ليكن تقاضاهاي آنها محكوم به بي توجهي 
شد. اهالي آرتساخ به تصميم مقامات عالي رتبه كشور را خيلي دير ملتفت 

بايجان به نژاد كشي محكوم بودند. شدند، آرتساخ به مرگ و ارمنيان ساكن آذر
  بهتر است بگوئيم كه اين امر از همان هنگام زمامداري علي اف مشخص بود.

ها سال مدام توسط صد هزار ارمني با اصليت  قيام اهالي آرتساخ ده  
ها مينگچاور،  شد. همان آرتساخ در باكو و ديگر جاهاي آذربايجان كنترل مي

گر را بنا كردند و باكو را آباد نمودند، بدون سومگاييت و صدها زيستگاه دي
انديشيدن به اين كه روزي خود فراري و پناهجو خواهند شد. حدود سي هزار 
نفر به موطن خود آرستاخ باز گشتند در حالي كه مراقبت و امكانات پذيرايي از 
 آنها در سطح پاييني قرار داشت. با اين حال بسياري از آنها نخواستند در اوضاع
سخت هم ميهنانشان سهم و شركت داشته باشند و در نتيجه حدود ده هزار نفر از 

  پناهندگان سرزمين آرتساخ را ترك گفتند.
همانگونه كه گفته شد، موضعگيري دولت مركزي بسيار مشخص   

بود و آرتساخ را به عنوان ورق بازي و به عنوان اهرم فشار چه بر روي ارمنستان 
ست خود نگاه داشته بود. با توجه به وقايع گذشته بويژه و چه آذربايجان در د

هاي دولتي و حزبي در جهت انقياد آرتساخ به دست  تصميمات بي اساس ارگان
همچنين نظر به موضعگيري دولت  1920-23آذربايجان در فاصله سالهاي 

توان اظهار داشت كه  مركزي شوروي در قبال مسئله آرتساخ، به وضوح مي
همواره سياست ترك دوستانه در پيش گرفته منافع ملت ارمن را دولت مركزي 

  آذري كرده بود. -هميشه قرباني كمربند ترك

                                                            
 1991اوت  3 "اوربات" -  1

از آغاز جنبش هيچ سازمان و ارگان دولتي از جمله شوراي عالي   
جمهوري ارمنستان سياست و برنامه مشخصي در قبال نجات آرتساخ نداشت. 

سئله آرتساخ نبود، كه خود مسئله درحاليكه براي همه پر واضح است كه اگر م
، نه جنبش فراملي ارمني هم در كار "قراباغ"كل ارمنيان است، پس نه كميته 

نبودند. مسئله آرتساخ و آزادي آن پايه و اساس جنبش دموكراتيك ملي ملت 
  دهد و اين امر را نبايد هرگز فراموش كرد. ارمني را تشكيل مي

طرح نمود، مردم در ايروان و زماني كه آرتساخ مسئله خود را م  
ها صحنه باال رفتن  ساير نواحي ارمنستان از خواب عميق بيدار شدند و ميدان

ها گرديد. آرتساخ، اكولوژي و دموكراسي، همه مردم را به ميدان  انبوه مشت
ها، تظاهرات و  ها، راه پيمايي م.) روانه كرد، گرد هم آيي - آزادي (در ايروان

رات نشسته و اعتصاب كار آغاز گرديد و شعار استقالل اعتصاب غذا و تظاه
متولد شد. گروهي نيز با استفاده از اوضاع بحراني از آب گل آلود ماهي 

گرفتند و خواستار تبديل موضعگيري روسي به موضعگيري به سوي تركيه  مي
شدند. در حالي كه براي همه مشخص بود كه تنها در طول يكصد سال گذشته 

اند. البته هرگز نبايد از دراز   يليون ارمني به دست تركها كشته شدهبيش از دو م
ات   كردن دست دوستي به سوي همسايگان ابايي داشت ليكن زماني كه همسايه

  تركها باشند بايد بسيار محتاط باشيد.
در انتخابات شوراي عالي جمهوري  "جنبش فرا ملي ارمني"  

به پيروزي رسيد و مردم به  1990ه شوروي سوسياليستي ارمنستان مورخ ماه م
اوت همان  24پرداختند زيرا به آن اعتقاد داشتند.  "قراباغ"پيروي از كميته 

سال مجلس جمهوري ارمنستان اعالميه استقالل ارمنستان را كه بر اساس آن 
شد، تصويب نمود. شوراي  ارمنستان به عنوان يك حكومت مستقل اعالم مي

ر طول يك و نيم سال يك رشته تصميمات و اقدامات عالي جمهوري ارمنستان د
تصميم  1991مهم در جهت تحقق اعالميه ياد شده عملي ساخت و در اول مارس 

مارس  17گرفت رفراندم حفظ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي را نه در 
برگزار كند. با وجود اين، اقدامي در جهت  1991سپتامبر  21بلكه در  1991

ساخ صورت نگرفت. جنبش فراملي ارمني با اين همه اميدوار بود حل مسئله آرت
مجلس آن كشور به  1990سپتامبر  30كه جبهه ملي آذربايجان در انتخابات 

پيروزي برسد (همين جبهه ملي عامل كشتار ارمنيان آذربايجان و سازماندهنده 
ره كوچ اجباري آنان بود) و امكان حل و فصل مسئله آرتساخ از طريق مذاك

ها متحمل شد  فراهم آيد. ليكن جبهه ملي آذربايجان شكست سختي از كمونيست
و مطلب اف با حمايت دولت مركزي بر مسند رياست جمهوري تكيه زد زيرا 
پيروزي كمونيستهاي آذربايجان براي مركز اهميت حياتي داشت و به همين 

اف به هم علت نيز قراباغ كوهستاني را به آذربايجان پيشكش كرد. مطلب 
ميهنانش اطمينان داد كه اگر به نفع باقي ماندن در اتحاد شوروي راي دهند، 

  مسكو مسئله قراباغ را به نفع آذربايجان حل خواهد كرد.
توان پذيرفت. در  حل مسئله سياسي آرتساخ توسط مذاكره را مي  

د درباره اقدامات سياسي نمايندگان تام اختيار زحمتكشان منطقه خو"اعالميه 
(شوراي نمايندگان تام االختيار قراباغ اعالميه مشابهي  "مختار قراباغ كوهستاني

تصويب كرده است) حمايت از سياست مذاكره تصريح  1991ماه مه  16نيز در 
زد زيرا اين  شده است. آذربايجان بيش از دو ماه از انجام مذاكره سر باز مي

ملت ارمني را تحت فشار  امكان را داشت تا به كمك نيروهاي مسلح شوروي
قرار داده اراضي جديدي را به تصرف خود در آورد. هدف اصلي اين سياست 
اعمال فشار بر ارمنستان مبني بر انصراف از اعالم استقالل و شركت در بررسي 

  طرح پيمان اتحاد بود.
بيش  1991تضاد ارمنستان و مركز باعث شد كه ملت ارمني تا بهار   

مربع از اراضي خود را از دست بدهد. صدها نفر قرباني شدند كيلومتر  1200از 
و ده هزار نفر به شمار پناهندگان افزوده شد. چه كسي پاسخگويي همه اين 

  رويدادها است؟
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نگاهي به جغرافياي طبيعي و جمعيتي آرتساخ و تقسيمات 
  اداري

  دكتر اديك باغداساريان
  جغرافياي طبيعي - 1

پهنه جمهوري آرتساخ مطابق با مرزهاي تحميلي زمامداران              
 1100هزار كيلومتر مربع و ارتفاع متوسط آن از سطح دريا  4/4شوروي پيشين بالغ بر 

هاي قفقاز قرار دارد . از شرق فالت آرتساخ تا نقطه  متر است و در جنوب شرقي كوه
د. رودهاي پر آب شو تالفي رودهاي كورا و ارس در دشت آرتساخ كشيده مي

هاي زيبا و  ها سال پهنه فالت آرتساخ را به جلگه كوهستاني آرتساخ در طول ميليون
توان جلگه رودهاي ايشخاناگد، واراندا،  اند، از اين ميان مي  هاي عميق بدل ساخته دره

  نام داشت) را نام برد. tortuخوناشن، گارگار، خاچن و گاوارد و تارتار (در قديم ترتو 
هاي آرتساخ در سراسر غرب جمهوري از شمال تا جنوب كشيده  شته كوهر  

هاي  ) در شمال و قله3343( (mrov)متر) و مراو  3740هاي گياميش ( شده است، كوه
متر) در جنوب واقعند.  2480متر و ديزاپايت meds - kirs ،(2725 )گيرس بزرگ(

  هاي آرتساخ پوشيده از جنگل هستند. كوه
+ 10آب و هواي معتدل است و ميانگين دماي ساالنه آن  آرتساخ داراي  

+ درجه سانتيگراد) سال 21باشد، ژوئن گرم ترين ماه (دماي متوسط  درجه سانتيگراد مي
است. گرم ترين نواحي عبارتند از مارتاكرت و مارتوني (مونتئابرد). در ماه ژانويه 

درجه است. سردترين ناحيه  -6/0درجه سانتيگراد و در فوريه  - 2/1ميانگين دما بالغ بر 
  ميليمتر است. 830تا  250در حوالي رشته كوه مراو واقع است. بارندگي ساالنه بين 

هايي چون انگور، انار، بادام، توت، آناناس و جز اينها  در آرتساخ ميوه  
مطابق با آب و هواي منطقه از رشد خوبي برخوردارند. در نواحي پست چون مارتاكرت 

اي تيره  اي و در غرب به رنگ قهوه ي خاك نيمه بياباني، خاكستري و قهوهو مارتون
درصد از پهنه  34-35وجود دارد. در منطقه حدود دو هزار گونه گياهي موجود است. 

اند. دنياي حيوانات آرتساخ نيز بسيار متنوع است. در نواحي   ها پوشانده آرتساخ را جنگل
ها  نيزارها خوك وحشي وجود دارد. در جنگل ها جيران، بز وحشي و در پست و دشت

خرس خاكستري، گرگ، گربه وحشي، روباه، خرگوش و خوك وحشي و غيره زندگي 
كنند. غاز وحشي، اردك، بلبل، گنجشك، كبوتر، شاهين، باز، كبك، كركس،  مي

هاي غني آب  باشند. منطقه آرتساخ از چشمه هدهد، جغد و غيره نيز از پرندگان منطقه مي
ساله واقع در روستاي سختوراشن در  2010خوردار است. بطوري كه در زير درخت بر

باشد. از اين گونه  ناحيه مارتوني يك چشمه سه قلو وجود دارد كه بسيار جالب توجه مي
  شود. بسياري از اهالي خود داراي چاه آب هستند. ها در آرتساخ بوفور يافت مي چشمه

هايي  طال، آهن و همچنين معادن سنگ در آرتساخ معادن روي، مس، قلع،  
چون مرمر، آهك، انواع گرانيت، توف، بازالت، آندزيت، گرافيت و نيز آبهاي معدني 

  اند، وجود دارند.  كه از ديرباز مشهور بوده
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هاي  بر اساس مدارك تاريخي، معماري، باستانشناسي، جغرافيايي، زراعتي و داده          
د منطقه ارمنستان باستان و از اين ميان استان پهناور آرتساخ از دير باز داراي بوميان متعد

هاي طوالني  هاي ميانه در پي حمالت و لشكر كشي ارمني بوده است. از دوره اخير سده
تاتارها، اقوام گله دار كوچنشين تاتار در نواحي شرقي دشتستان استان آرتساخ اسكان 

يط كنوني سراسر منطقه آرتساخ ارمني نشين است. در اثر گزيدند. ليكن در شرا
هاي اقوام مختلف چون مغوالن تاتار، تازبان و تركان تغييراتي در شرايط  لشكركشي

اند بويژه  اسكان اهالي بوجو آمد، بارها نواحي آباد ويران شده و روستاهاي جديد بنا شده
اند. به   معماري ويران و نابود شده در نواحي دشتستان هزاران آثار باستاني و فرهنگي و

همين علت ساكنان اين گونه نواحي به نواحي كوهستاني آرتساخ پناه برده و اقامت 
اند. بافت جمعيتي آرتساخ همواره دچار تحول بوده است. از يك سو ارمنيان در   گزيده

جرت داخل منطقه مجبور به تغيير مكان شده و نيز گروهي هم به كشورهاي ديگر مها
اند (ايران، آسياي ميانه، كشورهاي خاور نزديك، شمال قفقاز، مسكو، پتربورگ و  كرده

ساير نواحي روسيه)، تفليس و باكو از ديگر سو ارمنياني هم از ساير نواحي به آرتساخ 
اند. در كنار اين تحوالت، بافت ملي و قومي دچار تغييرات شده است   هجرت نموده

اي تاتار به شهر شوشي و در  عده (mili)از دشت ميلي 18-19هاي  بطوري كه در سده
هاي روسيه اسكان يافته بودند، همچنين گروهي  نواحي مارتاكرت و مارتوني، تبعيدي

  يوناني در روستاي مهمانا (در مارتاكرت) اقامت گزيده بودند.

دادند.  در صد جمعيت آرتساخ را ارمنيان تشكيل مي 4/94، 1921در سال   
نه تنها اين ميزان افزايش نيافته بلكه داراي كاهش نيز بوده است.  1970هاي دهه تا سال

  به صورت زير بوده است: 1989تا  1921روند رشد جمعيت آرتساخ از سال 
  جمعيت (هزار نفر)  سال

1921سر شماري   5/131  
"             1926  3/125  
"             1939  8/150  
"    1959  4/130  
"             1970  3/150  
"             1975  0/155  
"             1979   2/162  
"             1987  2/180  
"             1989  0/188  

يابد، علت آن  به بعد جمعيت كاهش مي 1939شود از سال  چنانكه مشاهده مي       
شركت فعاالنه اهالي آرتساخ در جنگ جهاني دوم و شهادت شمار بسياري از آنان است. 

در  "اقتصادي و فرهنگي بسياري از جوانان اجبارا -هاي اجتماعي همچنين در اثر نابرابري
  اند.  رج از منطقه مهاجرت كردهبه خا 1939-70هاي  طول سال

  هاي سرشماري (هزار نفر) جمعيتي آرتساخ داده
1970    1959    1939    سال

    1979  
  3/162            3/150    4/130    8/150كل جمعيت        
  1/123            1/121    1/110    8/132ارمنيان              

                     1 /88                 %4 /84               %6/80 %            8/75%  
2/27    0/18    10/14    آذريان

    3/73  
    4/9%    8/13%    1/18%

    23%  
3/1    8/1    2/3    ها روس

    3/1  
    1/2%    4/1%    9% /

    8% /  
  7/0    5/0    7/0  اقوام ديگر

  6/0  
    4/0%    4/0%    4/0%

    4/0%  
    

شود بتدريج جمعيت آذري افزايش و جمعيت ارمني كاهش  چنانكه مشاهده مي          
  ثابت مانده بود. "يافت. جمعيت اقوام ديگر نيز تقريبا مي

هزار نفر بود. بعد  188، جمعيت كل منطقه 1989بر اساس سرشماري سال   
هزار نفر از  22حدود هاي باكو)  از واقعه كشتار ارمنيان در سومگاييت (واقع در نزديكي

ارمنيان آن سامان به آرتساخ پناه آوردند و به همين علت جمعيت منطقه بطور محسوسي 
 230افزايش يافت (به همين علت نيز حدود  80افزايش يافت و در صد جمعيت ارمني به 

  هزار ارمني از آذربايجان به ارمنستان پناهنده شدند).
% جمعيت) شهر 6هزار نفر ( 3/8 حدود 1926از جمعيت منطقه در دهه   

%) افزايش يافت. جمعيت نسبي 50% (97به  1989نشين بودند كه اين رقم در سال 
منطقه  215در آرتساخ  1987نفر بود. بر اساس اطالعات سال  43آرتساخ در همين سال 

روستا  207% از 85روستا).  207مسكوني وجود داشت (چهار شهر، چهار شهرك و 
  هاي روستايي دو طبقه هستند (بصورت شيرواني). بود. كليه خانهارمني نشين 

ارمنيان آرتساخ داراي لهجه ارمني خاص و شيوه پوشاك ويژه خود هستند.   
آنان مردمي تالشگر، جسور، دالور، ميهن پرست، قهرمان پرور، مغرور، فداكار، راستگو، 

ن نقش مهمي در زمينه باشند. آنان در طول تاريخ ارم پر اراده و مهمان نواز مي
اند. ژنرال والريان مددف   سپاهيگري، آباداني، ترويج مذهب و رهبري كليسا ايفا كرده

اي سرشناس از اهالي آرتساخ بود. از  چهره 18-19هاي  (رستم ماداتيان) در وقايع سده
هاي سرشناس ديگر در ارتش روسيه بايد ژنرال الزارف، بويس مليكوف،  ژنرال

بهبودف را نام برد كه همه اهل آرتساخ بودند. در كنار مردان آرتساخ ترغوكاسف و 



 

 

 3رويه-نامه لويسماه

  1395ماه  ذرآ 217ه شمار

دختر حسن جالل دوال  (ruzan)كند از جمله : روزان  نقش زنان نيز با آنان برابري مي
(شاهزاده ارمني، مدافع آرتساخ و نواحي شرقي ارمنستان در برابر تاتارها و مغوالن در 

دختر  (gayane)دالورانه مقابله كرده بود. گايانه ) كه در كنار پدرش با مغولها 13سده 
مليك واراندا كه در برابر تركان شورش كرد. آناهيت همسر واچاگان پادشاه پارتاو كه 

نوشته غازاروس آقايان نويسنده نامي ارمني به رشته  "آناهيت"هاي او در اثر  دالوري
  تحرير در آمده است.

در  1918سه آفرين سردارآباد در سال سردار نامي سپاه ارمني در نبرد حما  
برابر تركان عثماني، ژنرال دانيل بگ پيروميان اهل روستاي ناخيجوانيك آرتساخ بود. 
در همين نبرد يكي از خويشان ژنرال پيروميان يعني سرهنگ پاول بگ پيروميان نيز 

  فرمانده هنگ ارمني اهالي آرتساخ، شركت داشت.
هاي ارتش شوروي كه بويژه در جنگ جهاني  از فرماندهان نظامي، ژنرال  

دوم سرشناس بودند و اهل آرتساخ نيز بودند عبارتند از: هوانس (ايوان)استپاني ايساكف 
هاي دريايي بالتيك،  سال جانشين فرمانده نيروي دريايي شوروي) و فرمانده جنگ 8(

شوروي، اهل  مارشال هوانس باغراميان قهرمان مكرر شوروي، فرمانده سپاه زرهي ارتش
روستاي خاوداخلو، مارشال آرمناك خانپريان (خودياكف) مارشال نيروي هوايي ارتش 
شوروي، اهل روستاي تاغالر بزرگ ناحيه مارتوني. ژنرال ميكايل بارسغوف، فرمانده 
توپخانه ارتش شوروي در جبهه جنوب شرقي و ژاپن، اهل روستاي ماشاديشن ناحيه 

هاي  وميان اهل روستاي خرخان ناحيه مارتوني (در جنگمارتوني. ژنرال هاكوپ ملك
در آسياي ميانه بويژه در برابر ارتش انور پاشا) والديمير كريستاپور تائيروف  31-1920

(ترگريگوريان)، كميسر دوم ارتش اهل شوشي، همچنين عضو هيئت ديپلماتيك در 
سارواريان، ژنرال فرانسه و چين و سفير شوروي در مغولستان. ژنرال سرگئي آرشاك 

نيروي هوايي، فرمانده هنگ هوايي درباي شمال (جنگ دوم جهاني)، اهل روستاي 
آروخ (ناحيه هادروت). ژنرال آندارنيك غازاريان فرزند يك خياط اهل شوشي، فرمانده 
نيروهاي پيروزمند شوروي در روسيه سفيد، ويلينبوس، نووگورد و غيره. قهرمان دوباره 

ون استپانيان (اهل شوشي). ژنرال گريگور باقريان و ژنرال روبن ارتش شوروي نلس
گابريليان (از اهالي روستاي خنوشيناك)، ژنرال روبن ترساهاكيان (از شوشي)، ژنرال 
رسته فني مهندسي هوانس كنونيانتس (از شوشي)، ژنرال سورن آقاجانيان (از روستاي 

)، ژنرال والنتين ايسرايليان (روستاي آزوخ)، ژنرال آرسن آوتانديليان (از روستاي گيشي
كارمير)، ژنرال آلكساندر نازاروف، قهرمانان اتحاد شوروي گئورگي هاكوپيان، 

هايريان، سورن پتروسيان، روبن باقريان، آرام سافاريان، هوانس  هايراپتيان، آرمن گريگور
سريان، آشوت (ايوان) شاهوميان، سورن گاسپاريان، كنستانيتن نازاريان، ايساهاك مانا

  گاسپاريان، يرم دانيليان، تميك آوتانديليان، والديمير هوانيسيان و ديگران.
نفر قهرمان اتحاد شوروي  21در طول جنگ جهاني اول، آرتساخ توانست   

داشته باشد. در همين جنگ اهالي آرتساخ يك نفر دريادار، سه مارشال، بيست نفر ژنرال 
ني آرتساخ در جنگ جهاني دوم شركت كردند كه هزار نفر ارم 45و غيره داشتند. 

هاي بلند پايه نظامي و دانشمندان  هزار نفرشان به شهادت رسيدند. اگر تعداد چهره 5/22
  در هر هزار نفر را مالك قرار دهيم آرتساخ در شوروي پيشين داراي هيچ رقيبي نبود.

انتس (روستاي ياران لنين از ميان اهالي آرتساخ عبارتند از: بوگدان كنوني  
ننگو، مارتوني)، واالديسالو گاسپاريانتس (اهل استپاناكرت)، آلكساندر بگنازاريان 
(روستاي گوساباد، مارتوني)، ساهاك ترگابريليان (شوشي)، ساركيس كاسيان (شوشي)، 
اسپاندار اسپانداريان و سورن اسپانداريان (شوشي)، يرواند بغوسيان (روستاي داهراو)، 

يان (روستاي هوراتاغ) تاريخنگاران نامداري چون لئو، آشوت هوانيسيان و توس مانوچار
  آرتاشس كارينيان اهل شوشي بودند.

كميسر كمون باكو، باغداسار آواگيان اهل روستاي تاغوت  26در بين   
(شوشي) آرام كستانيان (شوشي) قرار داشتند. اهالي آرتساخ داراي مقامات بلند پايه در 

  اند (ن. بااليان وزير تامين اجتماعي). ا سطح وزارت بودهدولت ارمنستان ت
اند از  هاي درخشاني داشته اهالي آرتساخ در عرصه دانش و علوم نيز چهره  

جمله: هوانس كنونيانتس (روستاي ننگو) دانشمند جهاني در زمنيه شيمي و عضو آكادمي 
اكرت)، آكادميسين واچه علوم شوروي پيشين، آكادميسين نيكالي ينيكولوپيان (از استپان

ايساقليان (شوشي)، ن.زينين(شوشي) آكادميسين آرمن تاختاجيان، زيست شناس، 
آكادميسين آندارنيك يوسفيان (مارتاكرت) در زمينه الكتروتكنيك، آكادميسين آ. 
ها  ساركيسيان اقيانوس شناس (روستاي چارتار مارتوني)، در زمينه كشاورزي آكادميسين

ن (شوشي)، روبن داويدوف (كمراكوچ، هادروت)، يرواند آرزومانيان سرگئي وارونسيا
(روستاي تاواغارت، مارتوني) پرفسورها گورگن شاكاريان (روستاي خنوشيناك)، 
گورگن كاماليان (روستاي گيشي). در زمينه فني، مهندسي، دكتر پروفسورها ميكايل 

ينه علوم رياضي، دكتر هايك ساركيسيان. در زم شاهنازاريان، گريكور گريكوريان،
آلكساندر استپانيانتس. در رشته زمين شناسي و معدن، دكتر پروفسورها سامون 

آيرسوف(شوشي) و سرگئي باالسانيان (روستاي كيوناك، عسكران). يوسف 
ترآستاوازادريان (شوشي) در زمينه انرژي برق. در زمينه پزشكي، دكتر پرفسورها 

)، 1875-1946). هوهان گابريليان (شوشي 1854-1904ماركار آرستاميان (شوشي 
هايگ ميرزابگيان  آرشاك هاكوپيان (ناحيه هادروت) والديمير خاچاطوريان (شوشي)،

(استپاناكرت)، لئون ماييليان (روستاي شن بزرگ، مارتاكرت). كريستاپور پتروسيان 
مارتاكرت)،  (روستاي كارمير)، تيكران مناساكانيان، سرگئي تادئوسيان (روستاي ماراغا،

  آكادميسين لون هوانيسيان (روستاي كارين تاك، شوشي).
در زمينه فلسفه، دكتر پرفسورها، هراچيك شاكاريان (روستاي اولوباب،   

عسكران)، آلكساندر ماناسايان (روستاي اولوباب، عسكران)، آلكساندر ماناسيان ( روستاي 
تاسس آراكليان (شوشي)، پرفسور آوتارانوتس). در زمينه علوم اقتصادي، آكادميسين آر

  غوند شاكاريان (شوشي)، پرفسور يوري تادئوسيان (استپاناكرت).
در زمينه تاريخنگاري: موسس خورناتسي (موسي خورني) مورخ سده پنجم   

ميالدي اهل آرتساخ بود ( به گواهي استپان مالخاسيان). موسس كاغانكاتواسي 
(Movses kaghankatvatsi) م ميالدي.مورخ سده هفت  

هاي  پدر رافي داستان نويس مشهور، مليك ميرزابگوف از خاندان مليك  
اهل آرتساخ بود (شوشي).  (muratsan)آرتساخ بود. داستانسراي نامي موراتسان 

شاعر انقالبي هاكوپ هاكوپيان (روستاي تاليش، مارتاكرت) و بسياري ديگران، لئو 
  زمينه تاريخ اهل آرتساخ بودند. (آراكل باباخانيان) و آشوت هوانيسيان در

اند  هاي مختلف هنر و ادب نيز اهالي آرتساخ فرزندان بسياري داشته در زمينه  
  كه براي نام بردن آنها صفحات بسياري مورد نياز خواهد بود.

از ميان اهالي آرتساخ افراد بسياري در مبارزات ضد ترك عثماني  "ضمنا  
اند ازجمله نيكول دومان  تم شركت كردهو اوايل سده بيس 19در اواخر سده 

هاي پارتيزاني اهل روستاي خاچن و  (نيكوغايوس تر هوانيسيان) چهره سرشناس جنگ
  وارتان دالور (ساركيس مهرابيان).

  
 الدا گرين                   

  

التحصيل در شهر تفليس بدنيا آمده است.  فارغ 1928ارس م 10دا گرين داستان نويس در ِلا
باشد.  درجه دكتري در اين دانشكده زبانهاي خارجي انستيتوي تربيت معلم خاچاتور آبوويان مي

كنون در دانشگاه تا  1955رشته را از انستيتوي زبانهاي خارجه مسكو دريافت كرده است و از سال 
نويسد.  آثار او بزبانهاي كند.  او به زبانهاي ارمني و روسي ميدولتي ايروان روانشناسي تدريس مي

توان از ژاپني، لهستاني، چكي، فرانسه و غيره ترجمه شده است.  بعنوان مهمترين آثار وي مي
خواهيم مي«، »احل كودكيس«، »روز هنوز بپايان نرسيده«، »فضاي روياها«هاي داستاني مجموعه

  و غيره نام برد.» باغ من«، »زيبا زندگي كنيم
  اما بگيجانيانترجمه 

  هادست
-زماني كه تازه ازدواج كرده بودم، مادر شوهرم مرتب با شگفتي و نارضايتي مي 

هايم را كه قبل از او حتي دستكش».  چه دستاي كوچولو و لطيفي داري؟!«گفت:  
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اين دستكش را ببين، «داد:  هاي حياط نشان ميمام همسايهپوشيدم به تازدواج مي
  ».تونن كار كنن؟انگار دستكش عروسك است، آيا چنين دستايي مي

اي كردند و نالهها را نگاه و وارسي ميدقت دستكشهاي همسايه بهزن  
 اشكالي نداره.  در«گفتند:  دادند و ميخنديدند.  سپس او را تسلّي ميبرآورده، مي

  ».  عوض عروست خوشگله
  داد:مادر شوهر با تمسخر جواب مي

شه.  ما به دستاي كاركن خيلي زيباست! ولي زيبائي نون و آب نمي -   
  احتياج داريم.
هاي كرديم خيلي وسيع بود با خانهحياطي كه ما در آن زندگي مي  

بهار تا كوچك متعدد كه جلوي هر يك از آنها تختي گذاشته شده بود.  از آغاز 
داري بودند.  پخت و آخر پاييز زنان حياط در برابر ديد همگان سرگرم كارهاي خانه

-زدند.  لحاف و تشك ميشستند و با تركه ميها را ميكردند، پشم رختخوابپز مي

هاي كردند و هزار كار ديگر.  آنها به بهانهبافتند، وصله ميدوختند، بافتني مي
شدند تا ببينند  چگونه در كنار مادرشوهر نشسته،  ميمختلف به تخت ما نزديك 

  آوردند:ها آه از دل بر ميكنم.  همسايهكنم، سبزي خرد ميزميني پاك ميسيب
خداي من چه دستايي، انگار مصنوعي هستن، حيف نيس اين دستا  -   
  خراب بشن.
  داد:مادر شوهرم با لحني تأديبي پاسخ مي  
  كنه.نميكار هرگز چيزي را خراب  -   
روزي يك زن ماست فروش كرد به حياط ما آمد.  خوشگل نبود و   

اش ترك خورده بودند.  برادر هاي زمخت و پينه بستهابرواني پرپشت داشت، دست
  مادر شوهرم، دايي پطروس رو به خواهرش گفت:

وارتوخ  تو احتياج به يك چنين عروسي داشتي كه تا چشم به هم  -   
  كرد.ا را ميزدي تمــام كـارمي

  ».آره«گفت و نه » نه«هايش را به هم فشرده و نه مادر شوهرم لب  
كرد ولي من به انبار هيزم رفتم و حسابي گريه شايد دايي پطروس شوخي مي  

 كردم.  

يك سالي گذشت و من مادر شدم.  روزي هنگام صرف نهار با اعضاي   
كرده گذاشت،  خوردم، و دلم  خانواده مادرشوهرم در بشقابم كتلت و بادمجان سرخ

كشيدم، اما آخر سر دل به دريا زدم و چنگال را به سوي باز هم خواست.  خجالت مي
  ها كه در وسط ميز گذاشته بود دراز كردم.ظرف كتلت
  مادر شوهرم بانگ برآورد:  
  مارالو -    
من دستپاچه شده دستم را پس كشيدم.  همه با حيرت و تعجب گاه به   

  به مادر شوهرم چشم دوختند.  از شدت خجالت رنگ به رنگ شدم.من و گاه 
  بار با آرامش و احساسات گفت:مادر شوهرم بار ديگر اما اين  
  مارالو دستايت چقده بزرگ شدن! -   
  هايم دوخته شد.ها به دستو تمام نگاه  
  پدر شوهرم با آرامش خاطر و شادي گفت:  
  بزرگ شدن، اين طور نيس؟آره وارتوخ مثل اين كه واقعاً   -   

هاي معروف و آن را از مادر شوهرم برخاست و رفت سراغ دستكش
  ها آورد.كمد لباس

  بپوش، بپوش ببينم. - 

دست چپم را هر طوري شده تو دستكش فرو بردم ولي دست راستم... 
  به زور كشيدم و حاشيه لطيف آن پاره شد.

  مادر شوهرم با پيروزي فرياد برآورد:
  اين بركت، به طور قطع بزرگ شدن. قسم به - 

  ام زد و گفت:پدر شوهرم با مهري پدرانه دستي به شانه
  گيالسي نزنيم؟ آره درسته، چشم نخوره... وارتوخ به اين مناسبت - 

جا يك بطري آنهاي مصمم به طرف صندوقخانه رفت و از و او با گام
  شراب سرخ آورد.

ايي درست و حسابي خواهد دست اميدوار بودم كه عروسم سرانجام - 
  داشت.

و از اين موضوع احساس  هاي پر از شراب را نوش كرديمگيالس
  خوشي به من دست داد.

كنيم.  ها سپري شدند.  حال ديگر ما در آن حياط قديمي زندگي نميسال
ايم.  چهار فرزند و چند نوه اي نوساز نقل مكان كردهبه يك ساختمان چهار طبقه

را كه آن قدر باعث درد و غم » عروسكي«هاي آن دستكش دارم.  ولي من
ام.  مادرشوهرم و موضوع شوخي همسايگان بود، همچون شيئي مقدس حفظ كرده

اند، الك ناخن و كرم ديگر كارساز هايم متورم شدههايم زبر و زمخت و مفصلدست
  نيستند...  مادر پيرم روزي با سرزنش گفت:

  اند اقالً  گلسيرين بمال...شدههايت مثل دست كارگر دست - 
هايم خيلي راضي و خرسندم، هرچند بعضي مواقع مجبور اما من از دست

شوم آنها را از چشم ديگران پنهان كنم.  آخر بدون آنها در اين خانواده بزرگ مي
  توانستم بكنم؟ چه كار مي

ها انجام هر روز صبح روي يك تكه كاغذ كارهايي را كه بايد اين دست
ديگه «روم.  كنم!  كاري را تمام كرده به دنبال كار ديگر ميريزي ميدهند برنامه

  ».بعد از آن چي؟«و » ديگه چي؟«، »چه كاري بايد بكنم؟
  

ها در ها و يا گردگيري مبلكردن كف اتاقبرخي مواقع هنگام پاك
داده  هايم را به او نشانايستادم و دستمقابل عكس خدا بيامرز، مادر شوهرم مي

بيني به چه روزي افتادن.  حاال ديگه مثل دستاي آدم نيگا كن، مي«گويم: آهسته مي
كاركن هستن.  اما تو كه آن قدر پاي بند آداب و رسوم بودي، تمام وجودت با سنن 
و عادات در هم تنيده بود، متمول هم بوديد.  مرا شايسته يك انگشتري ازدواج نه از  

  انستي... شايد حال ديگر شايسته بداني؟...طال بلكه معمولي هم ند
  

- اي بيشتر طول نميمادرشوهرم ساكت است.  مونولوگ من چند ثانيه

روم، از آن جا هم كشد.  پارچه گردگيري در دستم از كمد ظروف به سوي گرام مي
ها ها.  رنجش زنانه ديرينه و اثر زخم كوچك آن را كه مدتبه طرف قفسه كتاب

طور كلي فراموش هاي بزرگ و كوچك ديگر بهته، در كنار اثر زخمپيش التيام ياف
  كنم...مي

  هايم را به سرعت فرا خواندم.دست
  تند، تندتر، باز هم تندتر. - 

  كنم.و خودم از آنها تعريف مي
  زنده باد. –آفرين  - 

  بايد از آنها تمجيد كند يا نه؟..باالخره يكي 
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Լույս են տեսել 
Էդիկ Բաղդասարյանի  նոր գրքերը 

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

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

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

-Աղվանք,  Ադրբեջան, Ոճրագործություն եւ  Ծավալապաշտություն 

(Պարսկերեն) ان، آذربايجان ، جنايت و توسعه طلبيار  

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

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

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

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

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

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

-Հայ գրականության ընտրանի (Անգլերեն եւ պարսկերեն) Տորոնտո, 2014. 
  2014اديك باغداساريان ،تورونتو  - 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 
تورونتو  ١٣٩۵فارسی –جمهوری آرارات  Արարատյան Հանրապետ. Պարսկերեն, Տորոնտո, 2016, Rep. of Ararat, in Persian 
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