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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 

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

-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  -  ارمنيان ، فارسي تاريخ نژادكشي

-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 

Հայկական ընտանիք, պատմա-ազգագրական ակնարկ, Տորոնտո, 2016, The Armenian Family throughout the history,  
Toronto, 2016,  ٢٠١۶خانواده ارمنی در درازنای تاريخ ، تورئنتو  
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Հայաստանը նշում է Բանակի 
կազմավորման 25-րդ տարեդարձը 

 

 
 

Հայաստանում հունվարի 28-ին նշվեց Բանակի 
օրը, որը ամենակարեւոր եւ սիրված տոներից է: 

1990թ. սեպտեմբերին Հայաստանի Գերագույն 
խորհուրդը ՆԳՆ կառուցվածքում «Հատուկ գնդի» 
ստեղծման որոշում ընդունեց, իսկ 1991թ. մայիսի 4-ին 
կառավարության որոշմամբ ստեղծվեց 
պաշտպանության կոմիտեն, իսկ դեկտեմբերի 5-ին ՀՀ 
նախագահի հրամանագրով պաշտպանության 
նախարար է նշանակվել Վազգեն Սարգսյանը: 

1992 թվականի հունվարի 28-ին կայացվել է 
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանու-թյան 
մասին» պատմական  որոշումը, դրանով փաստելով 
Հայկական ազգային բանակի ստեղծումը: Հունվարի 
28-ը տոն եւ ոչ աշխատանքային օր է հռչակվել արդեն 
2001-ին: 

Հայկական բանակի ձեւավորման կարեւորագույն 
փուլ է համարվում 1988-1992 թվականները, որը 
համընկավ արցախյան պատերազմի ակտիվ փուլի 
հետ: Այդ շրջանում երկրի, ինչպես նաեւ ԼՂ-ի 
բնակչության անվտանգությունն ապահովում էին 
կամավորական ջոկատները: 

Բանակի օրը հայ ժողովրդի համար հատուկ տոն 
է: 

Հայոց բանակը հայրենիքի անվտանգության 
երաշխավորն է, անկախության խորհրդանիշներից 
մեկը: Հայաստանի հզոր Զինված ուժերի ստեղծումը եւ 
զարգացումը անկախության տարիների առանցքային 
ձեռքբերումներից մեկն է եւ ապագայում հայկական 
պետականության ամրապնդման գրավականը: Հայոց 
բանակի մասին խոսելիս մենք մեծ հպարտությամբ ենք 
համակվում՝ զինվորների եւ սպաների հերոսությունն 
ու խիզախությունը Հայաստանի պատմության մեջ 
ոսկե տառերով են գրված: 

Հունվարի 28-ին Հայաստանը եւ ամբողջ 
աշխարհի հայությունը նշում են Հայոց բանակի 
կազմավորման 25-րդ տարեդարձը: 
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 چكيده كتاب تاريخ آرتساخ(قره باغ)
)11(  

  نگارش: دكتر اديك باغداساريان
  تقسيمات اداري و مناطق مسكوني

  منطقه مارتوني  
  

سال در  2010دهد. قديمي ترين درخت در پهنه شوروي سابق به سن  هزار كيلومتر مربع، بخشي از واليت قديمي واراندا را تشكيل مي 8/0داراي وسعت   
كيلومتري جنوب غربي شهر مارتوني واقع  20باشد كه در  معماري ارمني است كه قديميترين آنها وانك آماراس مي-بناي تاريخي 353اين منطقه واقع است. داراي 

اش اسقف گريگوريس بنا شده و مدفن شخص اخير   است. اين وانك به قدمت وانك اچميادزين است و در سده چهارم ميالدي بدست گريگور روشنگر و سپس نوه
 4/25بالغ بر  1987هاي قديم باقي مانده است. جمعيت منطقه در سال  در اين منطقه تعداد زيادي كليسا، وانك، قلعه، برج و بارو از زمان در همين مكان واقع است.

وناشن نام داشت. خ 1925هزار نفري است و تا سال  5/6مونته آبرد) داراي جمعيت  1993% آنها ارمني بودند مركز اين منطقه شهر مارتوني (از سال 90نفر بود. كه 
  دهد: جدول زير اطالعات مختصري ارائه مي روستا و شهرك وجود دارد. 40در اين منطقه 

  
 توضيحات (جنگ دوم)كشتهتعداد  شركت در جنگ دوم  1987جمعيت  كليسا سال بنا نام

 1925بنام مستعار آلكساندرميناسيان (مارتوني) از   80  216  6500      شهر مارتوني - 1
  اينگونه نامگذاري شد.

  مدرسه 19سده   500  1000  3895  1787آمناپركيچ   م. - 4  چارتار - 2
برداشن  - 3

  (قزقاال)
  ، موزه تاريخ1873مدرسه   180  450  1711  آستوازازين و غيره  قديمي

  1888مدرسه   183  370  1313  -  قديمي  گيشي - 4
5 - 

  )SOSسس(
 300قدمت 
  سال

آماراس در جنوب 
  سس

  1908مدرسه   138  -  979

گريگوريس   م. 5-4سده   هرهر - 6
  1667-76مقدس 

  1908مدرسه   89  200  610

كرت  - 7
)kert(  

 17اوايل سده 
  م.

  1924مدرسه   115  270  608  .م.19گئورگ 

-7هاي   سده  كاراهونج - 8
  م.6

  مدرسه  30  57  221  -

  1923مدرسه   51  132  671  -  1923فعلي   ماچكاالشن - 9
  1873مدرسه   68  126  140  1895دههكارمير   قديمي  زواتغ -10
  -  67  137  84  ويران 1910  م.18  خرخان -11
باستاني، فعلي   تاغاوارد -12

  19م.و سده 11
  1923مدرسه   234  670  1196  برداهوج

        90  -  -  زارداناشن -13
  مدرسه  56  130  336  وارتان مقدس    شخر -14
درخت سرو   -  سختوراشن -15

  ساله2010
43  243  131  -  

كارمير  -16
  وكاش

  1927مدرسه   -  -  -  -  -

  مدرسه  73  214  235    قديمي  سارگاشن -17
  مدرسه پيش از دوران شوروي  106  225  371  آستوازازين  قديمي  كلخوزاشن -18

  "   44  85  74  شونسكا  م.15-16  مسمنا -19

  1873مدرسه   89  145  141  1871آستوازازين   م.18فعلي   قاواخان -20

  1905مدرسه   116  210  810  1855آستوازازين   قديمي  خنوشيناك -21

قديمي فعلي   ننگي -22
  م.16

ريگور گوانك 
 19روشنگر سده 

وانك يخزاهوغ 
  7سده 

  1890مدرسه   150  230  464
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Լույս Ամսագիր 

Հայաստանի Հանրապետություն 
 

Հայոց բանակը անկախ հայրենիքի 
անվտանգության երաշխավորն է 

Հայկական բանակ՝ Պատմական ակնարկ 
 

Հայոց բանակի ստեղծումն ու պատմությունն 
անքակտելիորեն կապված են հայոց պետականության 
ստեղծման պատմական իրողության հետ, քանզի 
պետություն և բանակ հասկացությունները միմյանց 
պայմանավորող են, և դժվար է, եթե չասենք անկարելի, 
պատկերացնել մեկն առանց մյուսի: Ե´վ մեկի, և´ մյուսի 
համար ամեն ինչի սկիզբը եղավ 1988 թ. փետրվարը` սկիզբը 
Ղարաբաղի համար պայքարի, պետականության 
վերականգնման ու Ազգային բանակի ստեղծման: Հայոց 
բանակն իր կայացման ճանապարհին (ինչպեսև հայոց 
պետականությունն ինքը) անցավ մի քանի դժվարին ու 
առանցքային փուլ: Հիմնարար գործընթացների ու իր առջև 
դրված խնդիրների տեսանկյունից մեր բանակի անցած 
ուղին, ըստ իս, կարելի է բաժանել երեք փուլի: 
Առաջին. 1988-ի փետրվար-1992 թվականի մայիս, երբ 
ղարաբաղյան շարժման ակտիվացման և հայ-
ադրբեջանական հարաբերությունների ծայրաստիճան 
սրման պայմաններում Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի 
բնակչության ռազմական անվտանգության ապահովումը 
դարձավ ավելի քան հրատապ: 
Երկրորդ. 1992 թվականի հունիս-1994 թվականի մայիս, երբ 
արդեն անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը, Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին գտնվելով 
չհայտարարված, բայց փաստացի պատերազմի մեջ 
Ադրբեջանի հանրապետության հետ, միաժամանակ 
ձեռնամուխ եղավ նաև Ազգային բանակի ստեղծմանը: 
Երրորդ. 1994 թվականի հունիսից մինչ օրս: Այս փուլը, 
կարելի է անվանել բանակաշինության, կայուն զարգացման, 
զորքերի մարտունակության բարձրացման, 
կարգապահության ամրապնդման, միջին և բարձր 
սպայական անձնակազմի պատրաստման ու 
վերապատրաստման, ինչպես նաև բանակ-հասարակություն 
հարաբերություններում առկա անջրպետի տարեցտարի 
վերացման փուլ, երբ հաստատված հրադադարից հետո 
երկրի իշխանություններն ու բանակի ղեկավարությունը 
հնարավորություն ստացան արդեն խաղաղ պայմաններում 
ջանքերը կենտրոնացնել բանակի, որպես 
ռազմապաշտպանական համակարգի, վերջնական 
ձևավորման, բոլոր անհրաժեշտ ստորաբաժանումներն 
ստեղծելու ու գործադրելու ուղղությամբ: 
Այս փուլերից յուրաքանչյուրը, լինելով մեր բանակային 
պատմության շղթայի կարևորագույն օղակ, առանձնանում է 
իր յուրահատկություններով, զարգացման 
տրամաբանությամբ, տվյալ ժամանակում գոյություն 
ունեցող իրողություններով և մինչև իսկ հոգեբանությամբ: 
Ճիշտ չի լինի դրանցից որևէ մեկը որակել պակաս կամ ավելի 
բարդ, քանզի դրանք համեմատելի չեն մի շարք առումներով. 
համեմատելի չեն ժամանակները, քաղաքական 
իրողությունները, առկա ռեսուրսները: 
1988 ից մինչև 1992 թվականի մայիս ամիսն ընկած 
ժամանակահատվածի հիմնական առանձնահատկությունն 
ու բնորոշիչը ինքնաբուխ հայրենասիրությունն էր, ավելի 

խիստ, թերևս` տարերայնությունը: Առհասարակ, «բանակ» 
ասելիս, առաջին միտքը, որ կծագի ցանկացած բանական 
մարդու գլխում կլինի համազգեստով զինվորը, զորանոցն ու 
զորախաղերը, պատվո պահակախումբը, շքերթն ու երդման 
արարողությունը: Վերը հիշատակված տարիների 
պատմությունը թերթելիս նման բաներ հաստատապես չենք 
գտնի, ինչը սակայն, որևէ կերպ չի նսեմացնում դրանց 
կարևորությունը: Այդ շրջանի «բանակը» հայ քաղաքական 
նորելուկ միտքն էր և նրա ջղաձիգ (բայցև հաջող) ջանքերը` 
լուծելու պատմական այս ժամանակաշրջանում իր առջև 
դրված գերագույն խնդիրները. անկախ պետականության 
վերականգնում և Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության 
արդար դատի պաշտպանում: «Բանակ» էր հայ 
հասարակության մտածողության մեջ այն գիտակցության 
հասունացումը, թե միայն սեփական զինված ուժերը կարող 
են լինել ժողովրդի ու հասարակության անվտանգության 
երաշխիքը: «Բանակ» էին իրարից անկախ գործող 
կամավորական ջոկատները (թվով շուրջ 80), որոնք 
ռազմականացված հիմնարկություններից, հակակարկտային 
հրետանու կրակակետերից, ռազմագիտության 
դասարաններից ու բոլոր հնարավոր այլ վայրերից զենք 
հայթայթելով, կամավորաբար, հայրենասիրական ու 
բարոյական արժեքներից դրդված, մեկնում էին սահմանի 
ամենաթեժ կետերը` անհավասար կռիվ մղելու 
հակառակորդի դեմ: Հակառակորդ, որ Սումգայիթ, Բաքու, 
Կիրովաբադ և հայերի զանգվածային տեղահանություն 
իրականացնելով` այլևս չէր խորշում ոչնչից և ողջ 
քաղաքակիրթ աշխարհի առջև բացահայտ ռազմարշավ էր 
սկսել Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի դեմ: Այս ամենն 
իրագործվում էր կոմունիստական վարչակարգի ակնհայտ 
թողտվությամբ, իսկ երբեմն նաև գործուն մասնակցությամբ: 
Դրա ամենավառ ապացույցը եղավ 1991թ. ապրիլ-մայիս 
ամիսներին իրականացված տխրահռչակ «Կոլցո» 
օպերացիան, որի արդյունքում հայաթափվեցին Գետաշեն և 
Մարտունաշեն գյուղերը: Դրան հաջորդեցին Հադրութի 
շրջանի մեկ տասնյակից ավելի գյուղերի ու Բերդաձորի 
ենթաշրջանի ողջ հայ բնակչության բռնի տեղահանումները: 
Բոլոր այս ճնշումների դեմ հանդիման կանգնած էին հայ 
կամավորական ջոկատները, որոնց գործողությունները, 
կրկնում եմ, տարերային էին, չկոորդինացված և տեղի էին 
ունենում Հայաստանի և Արցախի պաշտպանությունը 
համակարգող միասնական կենտրոն-կառույցի 
բացակայության պայմաններում: Եվ սակայն դրանք այն 
կենսունակ սաղմերն էին, որոնցից, անկախության 
հռչակումից անմիջապես հետո, պիտի ծնվեին հայոց 
փառապանծ բանակի ստորաբաժանումները: 
Կամավորականները, որոնք որոշ ժամանակ անց արդեն 
սահուն կերպով իրենց տեղը պետք է զիջեին կանոնավոր 
զորամիավորումներին, փայլուն կերպով կատարեցին իրենց 
առջև, իրենց իսկ կողմից դրված խնդիրները: Նրանց մի 
մասը նահատակվեց սխրալի մարտերում. Մովսես 
Գորգիսյան, Թաթուլ Կրպեյան, Ջիվան Աբրահամյան... շատ 
ու շատ այլոք, իսկ մյուսները, արդեն 1992-ից սկսած, 
մասնակցելով նաև պատերազմական լայնածավալ 
գործողություններին, նորաստեղծ կանոնավոր բանակի հետ 
միասին կռեցին մեր առաջին ռազմական հաղթանակը: 
Ցավոք, շատերն իրենց կյանքի գնով: 
1990-ի անկախության հռչակագիրը, որով ազդարարվեց 
Հայաստանի փաստացի անկախությունը, նոր իրավական և 
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գործնական հեռանկարներ բացեց ազգային բանակի 
ստեղծման հարցում: Նույն տարվա սեպտեմբերին 
կազմավորվեց Երևանի հատուկ գունդը, իսկ Արարատում, 
Գորիսում, Վարդենիսում, Իջևանում, Մեղրիում 
ձևավորվեցին հինգ վաշտեր: 1991թ.-ին Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության որոշմամբ ստեղծվեց 
Նախարարների խորհրդին առընթեր Պաշտպանության 
պետական կոմիտե: Նմանատիպ կառույց արդեն գործում էր 
Լեռնային Ղարաբաղում: Սրանով զգալիորեն հեշտացվեց 
բարդագույն պայմաններում Հայաստանի, Արցախի և 
Շահումյանի պաշտպանական գործողությունների 
համակարգման խնդիրը` միաժամանակ դառնալով այն 
հիմքը, որի վրա քիչ ավելի ուշ պետք է ստեղծվեր 
Պաշտպանության նախարարությունը: 
1991թ. դեկտեմբերի 5-ին, հանրապետության նախագահի 
հրամանագրով առաջին պաշտպանության նախարար 
նշանակվեց Վազգեն Սարգսյանը, որն արդեն լինելով 
խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի 
նախագահ` կամավորականների մեծ մասի սիրված 
հրամանատարն էր: 
1992թ. հունվարի 28-ին Կառավարությունը ընդունեց 
«Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության 
նախարարության մասին» պատմական որոշում` դրանով 
իսկ իրավականորեն ազդարարելով Հայոց Ազգային բանակի 
ստեղծումը: Նորաստեղծ նախարարության 
ենթակայությանը հանձնվեցին Ներքին գործերի 
նախարարության միլիցիայի պարեկապահակային գունդը, 
հատուկ նշանակության օպերատիվ գունդը, 
քաղաքացիական պաշտպանության գունդը և 
հանրապետական զինվորական կոմիսարիատը: Քիչ ավելի 
ուշ հիմնվեց Պաշտպանության նախարարության 
կենտրոնական ապարատը` Գլխավոր շտաբը, 
վարչություններն ու առանձին բաժինները: 1992թ.-ի մայիսին 
պաշտպանության նախարարությունը սկսեց առաջին 
զորակոչը հանրապետության տարածքում` հիմք դնելով 
բանակը ժամկետային զինծառայողներով համալրելու 
կայուն ավանդույթին: 
Այս պահից, ահա, սկիզբ է առնում մեր բանակի 
պատմության երկրորդ փուլը: Մի փուլ, որի խնդիրներն, 
իրենց բարդությամբ չզիջելով նախորդին, բնույթով այլ էին: 
92թ-ին Հանրապետության ղեկավարությունը, Նախագահ 
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ, ընդունեց 
Հայաստանի, առաջին հերթին` նրա Զինված ուժերի համար 
չափազանց կարևոր և հեռատես որոշում. մենք բռնեցինք ո´չ 
թե Խորհրդային զորքի սպառազինության բռնի գրավման, 
այլ` այդ սպառազինության Հայասատանի չափաբաժնի 
կանոնավոր, պայմանագրային հիմունքներով ստացման 
ուղին: Դրա շնորհիվ էր, որ թեև ռազմական տեխնիկան 
քանակապես քիչ էր` համեմատ նրան, ինչը կարող էր 
ստացվել բռնագրավման պարագայում, սակայն այն սարքին 
վիճակում էր և անցավ ո´չ թե անհատներին կամ առանձին 
ջոկատներին, այլ` պետությանը: Դրա շնորհիվ էր, որ 
ռուսական զորքի մի մասը մնաց Հայաստանում` 
հետագայում վերաճելով ռազմական բազայի և դառնալով 
Հայաստանի անվտանգության կարևոր բաղկացուցիչ մասը: 
Բանակն այս տարիներին, եթե կարելի է այսպես ասել, 
ապրում էր երկու կյանքով: Մի կողմից ինտենսիվորեն 
ընթանում էր բանակային կառուցվածքի ձևավորում, նրա 
իրավական ամրագրում, իսկ մյուս կողմից` նորաստեղծ 

բանակային կազմավորումները փաստացի պատերազմի մեջ 
էին հարևանի հետ: «Ամեն ինչ ռազմաճակատի համար» 
տրամաբանությանը զուգահեռ փորձ էր արվում 
հնարավորինս պաշարներ ուղղել կառուցվածքային 
խնդիրների լուծմանը: 
Զենք-զինամթերքի, վառելիքի, պարենի ու հագուկապի 
խնդիրներին զուգահեռ, նորաստեղծ նախարարության 
առջև ծառացել էր ոչ պակաս կարևոր ևս մեկ խնդիր` 
զինված ուժերի համալրումը կրտսեր, ավագ և բարձրագույն 
սպայական կազմով և մասնագետ կադրերով: 
Պաշտպանության նախարարությունը հսկայական 
աշխատանք ծավալեց` նախկին խորհրդային բանակում 
ծառայող սպաներին հայկական զինված ուժերում 
ընդգրկելու և դրանով իսկ, թեկուզ ժամանակավորապես, 
այս խնդիրը մեղմելու ուղղությամբ: Ի պատիվ մեր 
ժողովրդի, բազմաթիվ հայազգի սպաներ արձագանքեցին 
ՊՆ կոչին, թողեցին իրենց խաղաղ-անվտանգ 
բնակավայրերը, եկան և լծվեցին բանակաշինության, 
հայրենիքի անվտանգության ապահովման սուրբ գործին: 
Դրանց թվում էին այսօր արդեն գեներալ-գնդապետներ 
Գուրգեն Դալիբալթայանը, Միքայել Հարությունյանը, 
գեներալ-լեյտենանտներ Նորատ Տեր-Գրիգորյանցը, Հրաչ 
Անդրեասյանը, Քրիստափոր Իվանյանը, Մկրտիչ 
Աբրահամյանը, Յուրի Խաչատուրովը, Միքայել 
Գրիգորյանը, գեներալ-մայորներ Արկադի Տեր-
Թադևոսյանը, Արտուշ Հարությունյանը, Մուրազ 
Սարգսյանը, Լեոնիդ Մարտիրոսովը, Վլադիմիր 
Հայրապետյանը, Ալիկ Սարգսյանը, Մարտին 
Կարապետյանը, Տիգրան Գասպարյանը, Ալիկ 
Միրզաբեկյանը և շատ ուրիշներ: Այս անձանց կողքին չեմ 
կարող չնշել նաև գեներալ-լեյտենանտ Անատոլի Զինևիչի 
անունը, որի համար Հայաստանը դարձավ երկրորդ 
հայրենիք: 
Բանակաստեղծման առումով 1992-ը բացառիկ 
արդյունավետ եղավ. 
ամրագրվեց անհրաժեշտ իրավական դաշտը, 
ձևավորվեցին ղեկավարման օղակները, առաջին հերթին` 
Գլխավոր Շտաբը, 
ստեղծվեցին թիկունքի և սպառազինության 
ծառայությունները, 
հիմնադրվեցին զորատեսակներն ու մասնագիտացված 
զորամասերը, 
մշակվեցին խմբավորումների, զորամասերի մարտական 
կազմերը և կառուցվածքները, դրվեց զորատեսակների և 
ծառայությունների ձևավորման սկիզբը, անցկացվեց 
առաջին զորակոչը, 
կազմավորվեցին առաջին սահմանապահ զորամասերը` 
մոտոհրաձգայինների վերափոխման հեռանկարով, 
ծավալվեցին զորամասերի ստորաբաժանումները` 
դասակները, վաշտերը, գումարտակները, սկսվեց 
անձնակազմի մարտական ներդաշնակման ու մարտական 
պատրաստության գործընթացը: 
Այս ամենին զուգահեռ թեթև մարտական 
գործողությունները սահմանի երկայնքով արդեն վերաճել 
էին իսկական պատերազմի` իրենց ահագնացող 
ծավալներով: Պատերազմական տարին մեզ համար սկսվեց 
բավականին հաջող: 92-ի մայիսին, հիմնականում 
ավարտելով Ղարաբաղի ներսում ադրբեջանական 
կրակակետերի ոչնչացումը, ինքնապաշտպանական ուժերը 
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ծրագրեցին և փայլուն կերպով իրականացրեցին Շուշիի 
ազատագրման օպերացիան` կերտելով մեր նորօրյա 
ռազմական տարեգրության ամենափառահեղ էջերից մեկը: 
Դրանով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
ինքնապաշտպանական ուժերը Ստեփանակերտը փրկեցին 
ամենօրյա ծանր ռմբահարումներից, ինչպես նաև 
ցամաքային ճանապարհ հարթեցին դեպի Հայաստան: Մի 
քանի օր անց ինքնապաշտպանական ուժերը գրավեցին նաև 
Լաչինը` լռեցնելով Ջանհասանի, Քյոսալարի և մի շարք այլ 
կրակակետեր: Հայաստանի հետ ցամաքային կապն այլևս 
վերագտնված էր, հակառակորդը նահանջել էր և շատ հեռու 
էր: Շատերին թվաց, թե մարտական գործողությունները 
մոտալուտ ավարտ կունենան: Եվ մենք, ստիպված, մի պահ 
հապաղեցինք, ինչը. հետո չափազանց ծանր հետևանքներ 
ունեցավ: 
1992-ի հունիսից սկիզբ է առնում մեր բանակի պատմության 
երկրորդ փուլը, երբ ադրբեջանցիները, ոգևորված 
խորհրդային բանակի` Ադրբեջանի տարածքում 
տեղաբաշխված ստորաբաժանումների մեծաքանակ 
սպառազինության անարգել բռնագրավումով, 
վարձկանների` նույն բանակի անգործ ու հետևապես առանց 
գոյության միջոցների մնացած սպաների առատությունից և 
մեր հապաղումով, անցան լայնածավալ հարձակման: Ընկավ 
Շահումյանը, սկիզբ առավ հակառակորդի ժամանակավոր 
հաջողությունների շրջանը: Մեր ջոկատները ստիպված էին 
նահանջել Մարտակերտի տարածքի մի զգալի մասից` իրենց 
հետ տանելով նաև բնակչությանը: Այս շրջանը մեր 
պետության ու ողջ ժողովրդի համար եղավ իսկապես 
ծանրագույն փորձության շրջան: Թվում էր, թե դա վերջն է 
մեր սկզբի, որ դիմադրել հակառակորդին հնարավոր չէ ո´չ 
ռազմականապես, և ո´չ հոգեպես: Շատերի նյարդերը տեղի 
տվեցին, շատերը հուսալքվեցին, շատերը ձեռքերը լվացին: 
Որոշ քաղաքական ուժեր ապահովագրում էին իրենց, իրար 
մեղադրելով հայրենի հողը ծախելու մեջ: Կասկածի որդը 
տեղափոխվեց ջոկատներ: 
Բայց այլ կերպ էր մտածում հայ հավաքական զինվորը: Նա 
մաքառեց, կանգնեցրեց հակառակորդին և ի վերջո հաղթող 
դուրս եկավ մեզ պարտադրված անհավասար 
պատերազմում: 
Այս շրջանում էր, որ պաշտպանության նախարարությունը 
գլխավորեց Շարժման առաջնորդներից մեկը` Վազգեն 
Մանուկյանը, որին հաջողվեց որոշակի մեղմել 
հակամարտությունը մեր մեջ, ընդունել մի շարք կարևոր 
որոշումներ, բարելավել բանակի նյութական ապահովումը` 
իր կարևոր նպաստը բերելով պատերազմի այս փուլում 
բեկում մտցնելու գործում: 
Արդեն 1993թ. մարտի վերջին իրականացվեց Քելբաջարի 
օպերացիան` գրավվեց Հայաստանն ու Ղարաբաղը սեպի 
պես զատող այս կարևոր հատվածը: Հունիսին 
հակառակորդը ծանր մարտերից հետո, չկարողանալով 
դիմադրել հայկական ինքնապաշտպանական ուժերի 
շեշտակի գրոհներին, ստիպված էր թողնել Մարտակերտն` 
հարող բնակավայրերով, հուլիսին` Աղդամը, օգոստոս-
հոկտեմբերին` Ֆիզուլին, Ջաբրայիլը, Կուբաթլուն և 
Զանգելանը, ինչը թույլ տվեց պաշտպանական բանակին 
երկրի երկայնքով ձևավորել անվտանգության գոտի` զերծ 
պահելու համար Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի մեծ մասը 
հնարավոր ռմբահարումներից: 

Թվում էր, այս պարտությունը պետք է բավարար լիներ 
հակառակորդին` գիտակցելու իր նկրտումների ու տածած 
հույսերի բացահայտ սնանկությունը: Բայց ադրբեջանական 
բանակը, չխրատվելով այս ջարդից ևս, 93թ. դեկտեմբերին 
անցավ նախադեպը չունեցող հարձակման: Այս 
ճակատամարտը, որը տևեց ուղիղ հինգ ամիս, ավարտվեց 
հայկական պաշտպանական ուժերի լիակատար 
հաղթանակով: Այնպիսի հաղթանակով, որ պարտված 
հակառակորդը, որ մինչ այդ լսել անգամ չէր ուզում 
հրադադարի մասին, գլխիկոր համաձայնեց ստորագրել այն: 
1994թ. մայիսի 16-ին Հայաստանի, Ղարաբաղի և 
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները Մոսկվայում 
ստորագրեցին հրադադարի մասին համաձայնագիր: 
Պատերազմը գոնե առժամանակ դադարեց` դրանով իսկ 
նախանշելով մեր բանակի պատմության երկրորդ փուլի 
ավարտը: 
Արդեն խաղաղ պայմաններում նորաստեղծ բանակը, նրա 
հրամանատարական կազմը հնարավորություն ստացավ 
լծվելու բանակաշինության գործին` ուշադրություն 
դարձնելով առավելապես բանակի ներքին խնդիրներին: 
Բանակաշինության գործընթացն ընդգրկեց ռազմական 
համակարգի, առանց բացառության, բոլոր ոլորտները` 
սկսած բանակային ենթակառուցվածքների ստեղծումից 
մինչև անհրաժեշտ օրենսդրական հիմքի ապահովում: 
Բանակաշինության հիմնական խնդիրներից մեկը կադրերի 
պատրաստությունն է: Այդ նպատակով ստեղծվեցին 
ռազմաավիացիոն, թռիչքատեխնիկական ուսումնարանը, 
որը հետագայում վերաճեց Ռազմաավիացիոն ինստիտուտի, 
Պաշտպանության նախարարության բարձրագույն 
զինվորական բազմաբնույթ հրամանատարական 
ուսումնարանը, այսօր արդեն` Վազգեն Սարգսյանի անվան 
Ռազմական ինստիտուտ, Հերացու անվան Երևանի 
Պետական Բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական 
ֆակուլտետը: Մինչ օրս այս ուսումնական 
հաստատությունները Զինված ուժերի համար պատրաստել 
են շուրջ 1300 շրջանավարտ-սպաներ: Շարունակվել է նաև 
սպայական կադրերի պատրաստումը և 
վերապատրաստումը արտասահմանյան երկրների ռազմա-
ուսումնական հաստատություններում: Մասնավորապես, 
Ռուսաստանի Դաշնությունում և Հունաստանի 
Հանրապետությունում ուսումնառել և այսօր շարունակում 
են իրենց ուսումը ավելի քան 1500 սպա և կուրսանտ: 
Հաշվի առնելով, որ Զինված ուժերի սպաների մի զգալի մասը 
կազմում էին ինքնապաշտպանական կամավորական 
ջոկատների մարտիկները, նրանց որակավորման և 
վերապատրաստման նպատակով ստեղծվեց սպաների 
որակավորման բարձրացման կենտրոնը, որն իր 
գործունեության ընթացքում, տվել է շուրջ 1500 սպա-
շրջանավարտ: Շուրջ 1000 շրջանավարտ է տվել 
Ենթասպաների դպրոցը: 
Զինված ուժերի կառուցվածքի հետագա 
կատարելագործման, ինչպես նաև Հայաստանի 
Հանրապետության պետական սահմանի հուսալի 
պաշտպանությունը կազմակերպելու, ղեկավարումը 
կոորդինացնելու, մարտական պատրաստականությունը 
բարձրացնելու նպատակով, մի քանի ուղղություններով 
ստեղծվեցին բանակային զորամիավորումներ` 
համախմբելով համապատասխան տարածաշրջանների 
զորամասերի գործունեությունը: 
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Կոմպլեկտավորվեցին կենտրոնական ապարատի 
վարչությունները, բաժիններն ու ծառայությունները, 
կայացան հրետանու, հակաօդային պաշտպանության, 
օդուժի զորատեսակները, կազմավորվեցին 
հետախուզության, կապի, ինժեներական զորքերը, որոնք 
կատարեցին իրենց վրա դրված խնդիրները պատերազմի 
ժամանակ, այժմ էլ մարտունակ են և պատրաստ 
պաշտպանելու Հայրենիքի սահմանները: 
Տարիների հետևողական աշխատանքի շնորհիվ բարձրացել 
է սպաների և զինվորների մարտական 
պատրաստվածության մակարդակը, բարելավվել 
բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, ամրապնդվել 
կարգապահությունը: Եթե 1995թ-ին Հայկական բանակում 
զոհվել, սպանվել և մահացել է 324 զինվոր, ապա 2001թ-ին` 
56: Իհարկե, մեր փոքրաթիվ ազգի համար դա էլ մեծ թիվ է, 
սակայն նման նվազումը ցուցանիշ է տարվող աշխատանքի 
արդյունավետության: 
Մարտական պատրաստականությունն ու մարտական 
պատրաստությունն ընդգրկել են Զինված ուժերի կյանքի ու 
գործունեության բոլոր ոլորտները: Այս առումով առաջնային 
են եղել ցանկացած պահի զորքերի` խաղաղ 
ժամանակաշրջանի հաստիքներից պատերազմականի 
կազմակերպված անցման, ինչպես նաև, մարտական 
առաջադրանքները կատարելու նպատակով մշտական 
տեղակայման վայրերից արագ և հակառակորդի 
հետախուզական միջոցներից աննկատ դուրս գալու 
խնդիրները: 
Այս առումով բանակաշինության երրորդ փուլը 
բավականաչափ հագեցած է ջոկից մինչև մարտական 
զորամիավորման մակարդակով հաստիքային զենք ու 
զինամթերքի օգտագործմամբ, պլանային բազմաթիվ 
ուսումնամարզական, ճամբարա-դաշտային, 
հրամանատարաշտաբային հավաքներով: 
Տանկային ուղեգծերում, հրացանահրետանային 
հրաձգարաններում, տակտիկական ուսուցման դաշտերում 
ամենօրյա գործնական պարապմունքների շնորհիվ 
ամրապնդվում է զինվորների` ուսումնական 
դասարաններում ստացած տեսական գիտելիքները: Հատուկ 
ուշադրություն է դարձվում բանակային 
զորամիավորումների` բարդ կլիմայական պայմաններում և 
գիշերային ժամերին մարտական գործողություններ վարելու 
ունակությանը: 
Կարևոր նշանակություն է տրվում հրամանատարական 
կազմի օպերատիվ մտածելակերպի զարգացման, ստեղծված 
իրավիճակը ճիշտ վերլուծելու և գնահատելու, 
նպատակաուղղված որոշումներ կայացնելու, տեղանքում 
աշխատանքները կազմակերպելու, իրենց ենթակայության 
տակ գտնվող կազմավորումները մարտի ժամանակ 
կառավարելու ուսուցման գործընթացին: 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ 
ԾՆՆԴՅԱՆ ՎԿԱՅԱԳԻՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 
Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ  
28 հունվարի 1992 թվականի թիվ 62 քաղ. Երևան 
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության 
նախարարության մասին 
Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության 1991 
թվականի դեկտեմբերի 4-ի «Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության կազմի և 
կառուցվածքի մասին» օրենքի, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը 
ո ր ո շ ո ւ մ է` 
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության նախարարության կենտրոնական 
ապարատի աշխատողների (առանց սպասարկող 
անձնակազմի) աշխատանքի վարձատրության ֆոնդը` 
տարեկան 5,3 մլն. ռուբլի: 
2. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների 
նախարարությանը` Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ 
քննության առնել պաշտպանության նախարարության և 
նրա համակարգի աշխատողների զինվորական կոչումների 
դրույքաչափերի ու զինված ուժերում ծառայության ստաժի 
համար հավելավճարի չափերի մասին հարցը և 
առաջարկություն ներկայացնել Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանը: 
3. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության նախարարության ֆինանսավորումը 
իրականացվում է հանրապետության բյուջեի միջոցների 
հաշվին: 
4. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության նախարարությանը ունենալու 
նախարարի 7 տեղակալ, այդ թվում` 3 առաջին տեղակալ, 
որից մեկը` գլխավոր շտաբի պետ, և 11 անդամից 
բաղկացած կոլեգիա: 
5. Հանրապետության զինված ուժերում ծառայելու 
հրավիրված սպաների ու գեներալների համար պահպանել 
նախկին ԽՍՀՄ զինված ուժերում, պետական 
անվտանգության կոմիտեի և ներքին գործերի 
նախարարության համակարգում ու զորքերում 
ծառայության ստաժը, զինվորական կոչումները և 
սահմանված մյուս արտոնությունները: 
6. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության 
նախարարությանը` կենտրոնական ապարատի համար 
սահմանել ծառայողական մարդատար ավտոմեքենաների 
պահպանման 25 միավոր սահմանաքանակ: 
7. Հանրապետական զինվորական կոմիսարիատը, 
քաղաքացիական պաշտպանության գունդը, 
հանրապետական քաղաքացիական պաշտպանության 
հրամանատարական դիտակետը, Կիրովականում 
տեղակայված Հայաստանի Հանրապետության 
շինարարության նախարարության թիվ 606 շինարարական 
վարչության բազայի վրա ստեղծված զինվորական մասը 
հանձնել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության 
նախարարության ենթակայությանը: 
8. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 
նախարարությանը` Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության նախարարության և Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 1992 թվականի 
հունվարի 22-ի թիվ 11 կարգադրությամբ ստեղծված 
հանձնաժողովի հետ համատեղ քննության առնել նախկին 
հանրապետական ԴՕՍԱԱՖ-ը պաշտպանության 
նախարարության ենթակայությանը հանձնելու հարցը և 
առաջարկություն ներկայացնել Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանը: 
9. Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի 
նախարարության միլիցիայի պարետապահակակետային 
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րդ է տալիս ա
ամար կատար
րամ Ռոյսեն
ող զարմանա

ած ուժերը կ
այողի. Արծր
նիսյան 

ժերը կորցրե
այսօր՝ դեկտե
է արել ՀՀ պա
ր Արծրուն Հո
որ այս գիշեր 
ադրանքի տր
րաբաժանում
նացրել, ինչի
որուստ: 

29-ի առավոտ
րավ-արեւելք 
մբ ադրբեջան

փորձ էր նախ
 զոհ: 

րիչ․ Տավուշ
ան Շվեյցար

անվանում են
րում է, Trave
ի սիրողակա

անցկացվա
ղինակը, ան

անդորրի զգա
ից և ունայնու
քաթափվելու 
եր նվաճելու ս
այցելել Հարավ
րյալ վայր։ 
նի խոսքով,
ահրաշ լեռնա

կորցրեցին 
րուն 

 
եցին եւս մե
եմբերի 30-ի

աշտպանությա
ովհաննիսյանը
տեղի է ունեց

րամաբանակա
մները պատժ
ի արդյունքո

տյան, Տավու
տեղակայվա

նական զինուժ
խաձեռնել, ին

շի մարզ՝ 
րիա»  

 
ն «հայկակա
el. Experienc
ն լուսանկար

ծ լեռնայի
նկրկնելի խոր
ացողություն ե
ւթյունից հեռո
և մեդիտացի
սիրահարների
վային Կովկա

 Հարավայի
ային երկիր 

եկ 
ին, 
ան 
ը: 
ցել 
ան 
ժիչ 
ւմ 

շի 
ած 
ժը 

նչի 

ան 
ce. 
րիչ 

ին 
րը 
են 
ու։ 
իա 
ին 

աս, 

ին 
է։ 



 

 

«Հա
մար
լանջ
գորգ
հուշ
պար
այգո
ամր
թթվ
հոգի
լուս
Հայա
հեղի
ընդա
լճեր
հետ
Զաք
կալվ
Այդ 
բյու
նմու
ներա
ժառ
Պու
ճան
ամե
Ռոյս

 

 

այաստանի հ
րզը։ Տեղանք
ջերը ծածկվա
գով։ Մարզը ն
շարձաններով
րկի հարուստ
ով, ինչպես 

րոցներ և տես
վածնով հարո
ին երիտասա

սանկարիչը։ 
աստանի 
ինակը,- տեղա
արձակ լեռնա

րով։ «Լոռվա 
տաքրքիր չէ, 
քարյանների 
վածքը։ 

հրաշալի 
ւզանդական 
ւշներ, Հաղպ
առված ե
ռանգության 
ւշկինյան լե
նապարհորդել
ենահայտնի և
սենը։ 

հյուսիս-արևել
քը հիմնակա

ած են ալպիակ
նաեւ հայտնի 
վ։ Կարելի է 
տ բնությամբ 

նաև այցե
սնել խաչքար

ուստ օդը իդե
արդացնելու հ

հյուսիս-արևե
ակայված ևս 

աշղթաներով, 
մարզը պատ

քանի որ 
իշխանակա

մարզում 
ճարտարա

պատ և Սա
ն ՅՈՒՆԵ

ցանկում։ 
ռնանցքը, ո
լ է Ալեք
և սիրելի բա

լքում գտնվո
անում լեռնայ
կան մարգագե
է իր բնությամ
հիանալ Դիլ
և Իջևանի 

ելել վանակա
ներ։ Մարզի  

եալական է լի
համար»,- գր

ելքում,- շա
մեկ շրջան՝ Լ
խորը կիրճե

տմական տես
այն ժամա

ան տոհմի 

կարելի է 
ապետության 
անահին եկե
ԵՍԿՕ-ի Հ
Նաև շատ 

որտեղով 18
քսանդր Պ

անաստեղծը»,-

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ում է Տավո
յին է։ Ժայռ
ետինների կա
մբ և պատմակ
լիջանի Ազգա
բուսաբանակ

ան համալիր
մեղմ, մաքու

իցքաթափվելո
րում է բելգիա

արունակում 
Լոռին, հայտն

երով, գետերո
սանկյունից նվ
անակին եղե

ժառանգակ

ուսումնասի
զարման

եղեցիերը, որ
Համաշխարհա

հետաքրքիր
828 թվակա

Պուշկինը, ռ
- նշում է Բր

 

19  Հունվար,

Ամսագի

ուշի 
ռոտ 

անաչ 
կան 

ային 
կան 
ներ, 
ւր և 
ու և 
ացի 

է 
նի է 

ով և 
վազ 
լ է 
կան 

իրել 
նալի 
րոնք 
ային 
ր է 
անին 
ռուս 
րամ 

 

 

Ում 
ջո

Ժիրայ
են ար
վարկա
մասին
մասին
Նալբա
գլխավ
հանձն
Լիպա
տեսակ
վերաբ
«Եթե 
կարգա
առան
մտավ
մնում։
աղճա
թե ըն
խորը 
հետեւ
կարող
են»,-
բանակ
իրեն հ
օգուտ
ջրաղա
Ըստ ա
1997թ
հանդի
մակա
կայաց
վնասա
հենց 
Ինչպե
Սոչիից
Աստրա
Պետե
շարու
պատա
է կատ
են 19
հարցա
«Հայա
հանրո
պնդվո
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իր 

ջրաղացին
ուր լցնում.

Ժիր

յր Լիպարիտյ
րվում ինչ-որ 
ածների, այլ 
ն ամբողջակ
ն ի պատասխ
անդյանը՝ մե
վոր խորհ
նարարություն

արիտյանի 
ակետները ղա

բերյալ։ 
անդրադա

ավորման բուն
նձնացնում ե
վարժանքն էու
։ Հարցազրույ

ատված տեղեկ
նթացող բան
պատկերացո

ւապես արվո
ղ օգտակար 
նշել է Նալբա
կցություններ
հարցներ. ար

տ կտան բա
ացին են դրան
ասվածի, այն

թ. ի վեր ո
իպումներ։ «

արդակով մի 
ցել։ Եթե այդ 
ակար էին մե

Ադրբեջանը 
ես դա եղավ
ց առաջ՝ 
ախանում, 

երբուրգում 
ւնակել»,- ասե
ահականությո

տարում այն հա
997թ. առաջ։ 
ազրույց տվող
աստանի դիր
ության մոտեց
ում է հարց

 

ն են այդ հա
. Նալբանդյ
րայր Լիպա

յանի հարցազ
աղճատված 
ոչ թե ընթ

կան, խորը 
խան ասել է Հ
եկնաբանելով 
հրդական, 
նների գծո

հարցազրո
արաբաղյան հ

առնամ ղա
ն գործընթաց
ես զգացմու
ւթյունից, ապ
յցում վերլուծո
կատվության, 
նակցությունն
ումների, իրա
ող երզակացո

լինել, ավելի
անդյանն ու հ
րի մասնակից
րդյոք այս կա
անակցային 

նք ջուր լցնում
նպիսի տպավ
ոչ բանակցու
«Հիշեցնեմ, ո

քանի տա
հանդիպումն

եզ համար, ա
հրաժարվու

վ Կազանում,
Մոսկվայու
Աստրախա

ու այսպես
ել է ԱԳ նախա
ուն է, որ Ադրբ
այտնի փաստ
 Վստահ եմ

ղին քաջ հայտ
րքորոշումը հ
ցումներին, ա
ազրույցում։ 

այտարարո
յանը քննա

արիտյանին

զրույցում վեր
տեղեկատվո

թացող բանա
պատկերաց

ՀՀ ԱԳ նախա
ՀՀ նախագ

90-ականներ
ով դեսպա

ույցում 
հիմնախնդրի 

արաբաղյան 
ի վերաբերյալ
ւնքային, փի

պա տակը ընդ
ություններ են
ինչ-ինչ վարկ

ների մասին 
ական մանրա
ությունները 
ին՝ պարզապ
հավելել. «Որպ
ց, առնվազն 

արգի հայտար
գործընթացի

մ»։ 
վորություն է 
ւթյուններ են
որ միայն ն

ասնյակ հանդ
ների արդյուն

ապա ինչու էր
ւմ դրանց ա
 Կազանից ա
ւմ, Մոսկվ

անից առա
ս կարող 
արարը՝ հավե
բեջանը մինչ ա

տաթղթերին, ո
մ, որ այդ փ

տնի են։ 
համահունչ է

այլ ոչ թե հակա
Ավելին. Ո՞վ

ություններ
ադատել է 
ն 

 
րլուծություննե
ության, ինչ-ի
ակցություններ
ցումների։ Ա
արար Էդվար
գահի նախկի
րին հատո
ան Ժիրա
արտահայտա
կարգավորմա

հիմնախնդր
լ ասվածին, եր
իլիսոփայակա
դամենը փուչ
ն արվում ինչ-ո
կածների, այլ 

ամբողջակա
ամասների վրա

ոչ միայն չե
պես վնասակա

պես անցյալո
պետք է ինք

րարություններ
ին կամ ո

ստեղծվում, ո
ն եղել, ոչ 
նախագահներ
դիպումներ ե
նքներն այդքա
ր ամեն անգա
արդյունքների
առաջ՝ Սոչու

վայից առա
աջ՝ Սան

ենք երկա
ելելով. «Արդյո
այսօր հղումնե

որոնք ընդունվ
փաստաթղթեր

է միջազգայի
առակը, ինչպե
վ է խրտնո

ը 

եր 
ինչ 
րի 

Այդ 
րդ 
ին 
ւկ 

այր 
ած 
ան 

րի 
րբ 

ան 
է 

որ 
ոչ 

ան, 
ա, 
են 

ար 
ւմ 
քն 
րը 
ւմ 

որ 
էլ 

րի 
են 

ան 
ամ 
ից։ 
ւմ, 

աջ՝ 
նկ-
ար 
ոք 
եր 
վել 
րը 

ին 
ես 
ւմ 



 

 

Ղար
ԵԱՀ
ղեկա
բոլո
արտ
Ադր
Երե
արտ
հստ
մեկն
Նշե
«Առ
 

Մեն
կար
ծրա
մաս
Ավս
նախ
«ԵԱ
ինչը
իրա
ներա
առա
Հաշ
հիմն
ձեւա
միջն
նախ
խոր
առո
ներգ
նշել 
Կուր
պատ
կազ
տեղ
ծավ
նմա
Մեն
կար
ծրա
Ըստ
գործ
ԵԱՀ

րաբաղյան հ
ՀԿ Մինսկի
ավարների հ

որովին վերջե
տգործնախար
րբեջանը։ 
եք օր ա
տգործնախար

տակ, սպառիչ 
նաբանությու
նք, որ Ժիրա

ռավոտ» թերթ

Մտադիր
գրասե

նք գնահատո
րեւոր եւ ար

ագրեր կամ
սին «Մեդիամա
ստրիայի արտ
խագահ Սեբա
ԱՀԿ-ն կոնսես
ը նշանակում 

ավունք բոլոր
առյալ նրան
աքելություննե
շվի առնելով ս
նական խն
ավորելու գոր
նորդ: Հենց 
խագահությու
րհրդակցությո
ումով բոլոր ա
գրավվածությ
լ է նա: 
րցի խոսքով,
տասխանատվ

զմակերպությա
ղյակ ենք դա
վալված շահա

ան հետաքրքրո
նք գնահատո
րեւոր եւ ար

ագրեր կամ մտ
տ գործող պ
ծունեության 
ՀԿ անդամ եր

հիմնախնդրի 
ի խմբի 

հայտնի հինգ
րս Համբուրգ

րարների հ

առաջ Հանր
րարությունում
եւ շիտակ գն
ններին»,- ամ
այր Լիպարիտ

թին։ 

ր չենք փակ
ենյակը. Սե

ում ենք ԵԱ
ժեքավոր աշ

մ մտադրո
աքս»-ին տվ

տաքին գործեր
աստիան Կուրց
սուսի վրա հի
է, որ 57 անդա
ր որոշումնե

նք, որոնք վ
երի մանդատն
սա, ԵԱՀԿ յու
նդիրներից 
րծընթացը` հ

այդ պատճ
ւնը, մենք 
ունները եւ 
անդամ-երկրն
յունը եւ աջա

, ի վերջո, բ
վությունն 
ան արդյունա

աշտային առա
արկումներին 
ությունը բնակ
ում ենք ԵԱ
ժեքավոր աշ

տադրությունն
պրակտիկայի
մանդատը ե

րկրների կոնսե

կարգավորմ
համանախագ

գ հայտարար
գում եռանախ
հայտարարութ

րապետության
մ ունեցած 
ահատական 
փոփել է ԱԳ ն
տյան հարցա

կել Երեւան
բաստիան 

ԱՀԿ Երեւա
խատանքը, ե

ություններ 
ված հարցազ
րի նախարար
ցը: 
իմնված կազմ
ամ-երկրները 
երի կայացմ
վերաբերվում 
ներին: 
ւրաքանչյուր ն
է հեշտացն

հանդես գալո
ճառով, ստա

արագորեն
բանակցութ

ների ակտիվ, 
ակցությունը շա

բոլորիս ընդհ
է 

ավետ աշխա
աքելություննե

եւ ենթադրո
կան է: 
ԱՀԿ Երեւա
խատանքը, ե

ներ չունենք»: 
ի՝ ազգային 
երկարաձգվում
ենսուսի հիմա

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ման վերաբե
գահ երկրն
ություններից

խագահ երկրն
թյունից։ Հ

ն Նախագա
իր ելույթ

տվեց այս կա
նախարարը։ 
ազրույց էր տ

նի ԵԱՀԿ 
Կուրց 

 
անի գրասենյա

եւ այն փակ
չունենք: 

զրույցում նշե
ր, ԵԱՀԿ Գոր

մակերպությու
հավասար ձա

ման ժաման
են դաշտա

նախագահութ
նել կունսես

ով իբրեւ արդ
անձնելով ԵԱ
ն վերսկսեց
թյունները: 

կառուցողակ
ատ կարեւոր 

հանուր շահն
երաշխավո

ատանքը. «Մ
երի խնդրի շո
ություններին,

անի գրասենյա
եւ այն փակ

գրասենյակն
մ է ամեն տա

ան վրա։ 
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րյալ 
ների 
ց եւ 
ների 
Հենց 

ահը 
թում 
արգի 

տվել 

ակի 
կելու 

Այս 
ել է 
րծող 

ւն է, 
այնի 
նակ, 
ային 

թյան 
սուս 
դար 
ԱՀԿ 
ցինք 

Այս 
կան 
է»,-

ն ու 
որել 

Մենք 
ուրջ 
, եւ 

ակի 
կելու 

ների 
արի 

Ավելի 
կոնսե
Գերմա
հայտա
գրասե
համա
են: 
 
Դիվա

Ռուսա
տեղը 
կայաց
Հայաս
լիազոր
Անդրա
Լավրո
մոսկո
հարվա
դա, 
հայտա
դեմար
ղարա
զբաղվ
ընդգծ
Եվ վեր
նախկի
հայտա
Ադրբե
«կարմ
կանոն
Վիենն
Արմա
ադրբե
լուծու
2016 թ
ասուլի
պատա
հայտա
կարգա
 

Հա

ԼՂՀ Ա
կողմ, 
հանրա
նախա

 2017 Ã.  էջ 7

իր 

ուշ հայտնի է
ենսուսի կայա
անիայի նա
արարությամբ
ենյակի մանդ

ար Ադրբեջանի

անագետ. Լ
ադր

աստանի ԱԳ 
դրեց ադրբ

ցած մամուլի
ստանի ԱԳ ն
ր դեսպան Ար
ադառնալով 
ովի վերջին 

ովյան դիվանա
ածի հնարքն է
քանի որ 

արարության 
րշ է թաքնվա

աբաղյան հիմ
վում են համա
ծեց Նավասար
րջին շրջանու

կին գլխավոր
արարությունը
եջանի նախա
միր գիծը» ե
ններով, որոն
նայի եւ Սանկ
ն Նավասա
եջանական կ
ւմը: 
թվականի ար
իսում ՌԴ 
ասխան ադր
արարել էր, 
ավորումը բաց

անրաքվեի 
փոփոխ

Ազգային ժողո
7 դեմ եւ 1 ձ

աքվեի դնել 
ագիծը: 

 

է դարձել, որ 
ացմանը: Այս
ախագահությո
բ՝ նշելով, 
դատը երկա
ի կողմից բերվ

Լավրովը փ
րբեջանակ

նախարար Ս
բեջանական 

ի ասուլիսում 
նախկին փոխ
րման Նավասա

ղարաբաղյա
հայտարար

ագիտությունը
է կիրառում: «
նման, կար
տակ բավակ

ած՝ նպատակ
նախնդիրը մ

ապատասխան
րդյանը: 
ւմ, ըստ նրա, հ
ր քարտուղա
ը, կարծես փ

ագահ Իլհամ 
եւ բացարձա
նք դրված են
կտ Պետերբու
արդյանի խ
կողմը՝ շեշտա

րդյունքներով 
ԱԳ նախար

րբեջանցի լր
որ ղարաբ

ցառապես Ադ

կդրվի ԼՂՀ
խություննե
ղովն այսօր՝ հ
ձեռնպահ հա

սահմանադր

 

Ադրբեջանն է
ս առնչությա
ունը հանդ

որ ԵԱՀԿ
արաձգումը ա
վող «պատճառ

փաստացի տ
ան կողմին

Սերգեյ Լավրո
կողմին: Հո
այս մասին

խնախարար, 
արդյանը: 
ան հիմնախ
րությանը՝ ն
ը միշտ ուժեղ
«Ես դրական ե
րելի է ասե
կան լուրջ դիվ
կ ունենալով 
միջազգային 
ն կազմակերպ

հաշվի առնելո
ար Նիկոլայ 
փորձ է արվո
 Ալիեւին, որ

ակ չի ուզում
ն խնդրի լուծ
ւրգի համաձա
խոսքով, չի
ադրելով խնդր

կազմակերպվ
րար Սերգեյ 
րագրողի սա
բաղյան հակ
դրբեջանի ներ

Հ սահմանա
երի նախագ
հունվարի 17-ի
արաբերակցութ
րական փոփ

է խոչընդոտո
մբ, ԵԱՀԿ-ո

դես է եկ
Կ Երեւանյա
արգելափակել
ռներն» անհիմ

տեղն է դրե
ն 

 
ովը փաստաց

ունվարի 20-ի
ն հայտարարե

արտակարգ 

խնդրի շուր
նա նշեց, ո
ղ պատասխա
եմ գնահատո
ել, էմոցիոնա
վանագիտակա

ցույց տալ, ո
հարց է, որո

պությունները»

ով նաեւ ՀԱՊ
Բորդյուժա

ում սթափեցն
րն անցնում 
մ խաղալ ա
ծման հիմքու

այնություններ
ի կատարո
րի ռազմակա

ված մամուլիս
Լավրովը, 

ադրիչ հարցի
կամարտությա
րքին գործը չէ:

ադրական 
գիծը 
ին, ձայների 2
թյամբ որոշել

փոխություններ

ւմ 
ւմ 

կել 
ան 
ու 
մն 

ել 

ցի 
ին 
եց 
եւ 

րջ 
որ 
ան 
ւմ 
ալ 

ան 
որ 
ով 
»,- 

ՊԿ 
այի 
նել 

է 
այն 
ւմ: 
րը, 
ւմ 

ան 

սի 
ի 

ին, 
ան 
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Այս 
պատ
Դեմ
խմբ
խմբ
«Ժո
Ավե
Վահ
հավ
փետ
 

«Հ
գ

«Հա
տեղ
Ամե
հրա
գնել
անց
Ի դ
հատ
ընդհ
նախ
հետ
կուս
քաղ
Դալ
պաշ
այլք
Եվ 
ուժե
կար
Քոչա
Հայա
վերա
ղեկա
անհ
հայտ
ընտ
 

մասին Fac
տգամավոր Հա

մ են քվեարկ
բակցությունն
բակցությունը
ողովրդավարո
ելի վաղ ԼՂՀ
հրամ Բալա
վանականությ
տրվարի վերջի

ՀԺ». Ռոբե
գնել եւ հիմ

այկական ժա
ղեկություններ
երիկայի Միա

ապարակումնե
լ եւ կյանք

ցկացնում: 
դեպ, կարծի

տկապես այն
հանրապես 

խընտրական 
տ է կապվու
սակցությունը
ղաքական պա
լլաքյանի 
շտպանությա

ք: 
հեռու մնալո

երին, քանի ո
րող է թողել սո
արյանի՝ ԱՄ
աստանի ն
աբերյալ մեկն
ավար Վիկ

հասանելի էր
տարարել էր, 

տրությունների

ceboook-ի իր
այկ Խանումյա

կել «Դաշնակ
երը, ձե
, կողմ՝ 

ություն» խմբա
Հ ԱԺ փոխխ
այանը հայ
յամբ, հան
ին։ 

երտ Քոչար
մնականում

ամանակ» 
րով, Ռոբերտ
ցյալ Նահանգ

երի համաձայ
քի մեծ մաս

ք կա, որ 
ն պատճառո

չի խառնվ
գործընթացնե
մ Վարդան 

ը: Կարծիք կա
այմանավորվա

«Երրորդ 
ն նախկին նա

ով՝ Քոչարյան
որ իր անունը
ույն ուժերի վր

ՄՆ-ում բնակվ
երքաղաքակա
նաբանությու

կտոր Սողո
ր: Ի դեպ, 
որ Քոչարյան

ի վերաբերյալ 

ր էջում գր
անը։ 

կցություն» եւ
եռնպահ՝ 

«Ազատ 
ակցություննե
խոսնակ ՀՅԴ
յտնել էր, 

նրաքվեն տ

րյանն ԱՄՆ
մ այնտեղ է

թերթը գրո
տ Քոչարյանը
գներում է բնա

այն, նա այնտ
սն ընտանիք

նա Հայաստ
վ, որպեսզի 
վում ներքա
երին: Հիշեցնե
Օսկանյանի 

ա, որ Քոչարյա
ածություն ունե

ուժ» կ
ախարար Սեյր

նը չի ցանկան
ը բացասակա
րա: Մենք փոր
վելու եւ ստվ
ան կյանքին
ն ստանալ ն

ոմոնյանից, 
Սողոմոնյան

նը շուտով  խո
հարցազրույց

ÈàôÚê # 2
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ել է ԼՂՀ 

ւ «Վերածնու
«Շարժում-

Հայրենիք» 
երը: 
Դ ներկայացո

որ ամեն
տեղի կունե

Ն-ում տուն 
է բնակվում

 
ում է. «Մ
ը հիմնական
ակվում: Մամ

տեղ շքեղ տու
քով այնտեղ

տանից մեկնե
ցույց տա, 

աղաքական 
ենք, նրա անվ

«Համախմբո
անի հետ որոշա
են նաեւ Վիկտ
կուսակցությո
րան Օհանյան

նում վնասել 
ան ազդեցությ
րձեցինք Ռոբե
վերային կերպ
ն մասնակց
նրա գրասենյա

բայց վերջ
նն օրեր ա
որհրդարանակ
ց կտա»: 
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ԱԺ 

ւնդ» 
-88» 

եւ 

ուցիչ 
նայն 
ենա 

է 
մ 

Մեր 
նում 
մուլի 
ւն է 
ղ է 

ել է 
թե 
եւ 

վան 
ում» 
ակի 
տոր 

ունը, 
նն ու 

այս 
թյուն 

երտ 
պով 

ցելու 
ակի 
ջինս 
ռաջ 
կան 

Էդվա

Հայաս
շնորհա
Հարա
Բերեջ
Նալբա
փորձի
հավատ
Նախա
հայ հ
սոցիա
է գնա
կապեր
պշտոն
եւ Ա
հետա
 

Հա
Ռոբ

Հայաս
ռոբոտ
մրցույ
Օլիմպ
կարգա
է ճա
նոյեմբ
փուլին
զբաղե
Ռոբոտ
նպատ
գիտա
տրամ
ունակ
ստեղծ
աշակե
համա
մտահ
Միջազ
որին 
մասնա
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արդ Նալբա

ստանի ԱԳ 
ավորական 

ավային Ուե
ջիկլյանին: 
անդյանն իր 
ի եւ Ավստ

ատարիմ ծառա
արարն ընդգծ
համայնքի դե

ալական ու տն
ահատվել Ձեր
երի ամրապն
նավարման ը

Ավստրալիայի 
ագա ընդլայնմա

այաստանո
բոտների Հ

ստանում 
տաշինության 
յթներից մե

պիադան, որն 
ախոսի ներքո
նաչվել Arm
բերին մեկնե
ն եւ նե
եցնելով 21-րդ
տների Համ

տակ ունի ա
ական գործուն
մաբանություն
կությունները, 
ծագործական
երտներին տա

ակարգերի ո
հորիզոնը 
զգային առաջ
մասնակցելէ 

ակցում է 55 ե

 

անդյանը շ
Բերեջիկլ

նախարար
ուղերձ է 

ելս նահան

նամակում նշ
տրալիայի ժո
այության» ար
ծել է ավստրալ
երը եւ ավա
նտեսական կյ

ր ավանդը Հա
նդման մեջ: 
նթացքում Դո

բարեկամա
անը»,- ընդգծե

ում առաջի
Համաշխար

առաջին 
ամենազա

եկը՝ Ռոբո
անցել է «Պա

ո։ Մրցույթի հա
Cyber Kids

ել էր Դելի՝ 
երկայացնելու 
դ տեղը։ 
մաշխարհայի

աշակերտների
նեության մեջ
նը եւ 
 նախադրյալն

ն կարողությու
ալ դպրոցում
ուսումնասիրո

ընդարձակե
ջին մրցույթը 

4000 թիմ 1
երկրի ավելի քա

նորհավորե
լյանին 

ր Էդվարդ 
հղել Ավստ

գի վարչապ

շել է, որ նրա
ողովրդին ա
դյունք է: 
լական հասար
անդը երկրի 
յանքում: «Մշ

այաստանի եւ
Համոզված 

ուք կնպաստե
ական հարաբ

ել է Նալբանդյ

ն անգամ կ
րհային Օլի

 
անգամ 

անգվածային 
ոտների Հա
այքարի՛ր թա
այաստանյան
s հավաքակա

մասնակցելո
այնտեղ 

ն Օլիմպիա
ին ներգրավե
, զարգացնել 

ճարտ
ներ ստեղծել 
ւնների զարգա

մ ռոբոտների 
ության միջ
ելու հնա

տեղի է ունե
12 երկրից։ Ա
ան 21000 թիմ

ել է Գլեդիս

 
Նալբանդյան

տրալիայի Նո
պետ Գլեդի

ա նշանակում
անմնացորդ 

րակության մե
քաղաքակա

շտապես բարձ
ւ Ավստրալիա

եմ, որ Ձե
եք Հայաստան
բերություններ
յանը: 

կայացել է 
իմպիադան

կայացել 
դպրոցակա

ամաշխարհայի
ափոնների դեմ
ն փուլի հաղթո
ան թիմը, որ
ու միջազգայի

Հայաստան

ադան (ՌՀՕ
ել գործնակա

աշակերտներ
տարագիտակա

աշակերտներ
ացման համա
եւ ռոբոտայի

ջոցով իրեն
արավորությու
եցել 2004 թ.-ի
Այսօր ՌՀՕ-ի
մ։ 

ս 

նը 
որ 
իս 

մը 
ու 

եջ 
ան, 

ձր 
այի 

եր 
նի 
րի 

ն 

է 
ան 
ին 
մ» 
ող 
րը 
ին 
նը՝ 

Օ) 
ան 
րի 

ան 
րի 

ար, 
ին 
նց 
ւն։ 
ին, 
ին 



 

 

Ռոբ
դեպ
անպ
արկ
առա
 

Հ

տա

Հուն
ներդ
Իրա
ներկ
էր «
տնօ
Բաղ
Պատ
խոր
խոր
պատ
Աբր
փոր
Հան
Հան
Հան
Քազ
ներդ
նախ
Ողջ
Կար
կար
ապա
- 
հնա
համ
այլ 
տնտ
են 
ջան
երկո
աշխ
Իրա
է դ
էպի
Նախ
գոտ

բոտները պետ
պի դպրոց ճ
պիտան աղբն
կղերի մեջ 
աջադրանքներ

այաստանի
տնտեսակ
արածաշրջ

նվարի 27-ի
դրումների նա

անի Իսլա
կայացուցչակ
«Արաս» ազա

օրենների խոր
ղին: 
տվիրակությա

րհրդարանի պ
րհրդի անդամ
տգամավորնե

րահամյանը, 
րձագետներ: 
նդիպմանը 
նրապետությո
նրապետությա
զեմ Սաջադ
դրումների նա

խարարության
ունելով ԻԻՀ 
րայանը նշել է
րող են տնտես
ահովել: 
Պետք է 

արավորությու
մատեղ արտա

շուկաներ: Մ
տեսական գոտ

կազմակե
նքերով կանե
ու ազատ 

խատանքը կա
անի սահմանա
դառնան տար
իկենտրոնը,- ը
խարարն առ

տու ստեղծո

տք է օգնեն 
ճանապարհի 
ն ու լցնեն աղ

եւ կա
ր։ 

ի եւ Իրանի
ան գոտինե

ջանի տնտե
էպիկեն

ին ՀՀ տնտ
ախարար Սո

ամական Հ
ան պատվիր
ատ առեւտրի
րհրդի նախա

ան կազմում
պատգամավոր
մ Մոհամմադ
եր Կարեն 

այլ պաշ

ներկա է
ունում 
ան արտակար
դին, ՀՀ տն
ախարարի տե
ն պատասխա

պատվիրակո
է, որ երկու բ
սության զարգ

լիարժեքոր
նները: Պետ

ադրություն եւ
Մենք հայտա
տի ստեղծելո
երպչական 
ենք հնարավո

տնտեսական
ազմակերպելո

ակից ազատ տ
րածաշրջանի 
ընդգծել է Սուր
աջարկել է Մ

ումից հետո,

երեխային մա
ողջ ընթաց

ղբամշակման 
տարեն նմ

ի սահմանա
երը պետք 
եսական ակ
նտրոնը 

տեսական զ
ուրեն Կարայ
Հանրապետու
ակությանը, 
ի գոտու գոր

ագահ Մոհսեն

մ էին Իրա
ր, Տնտեսակա
դ Հասան Նե

Խանլարյա
շտոնյաներ, 

էին նաեւ 
Իրանի 

րգ եւ լիազոր
նտեսական 
եղակալ Հովհա

անատու պաշտ
ության անդա
բարեկամ երկ
գացման ավել

րեն օգտագ
տք է ձգտենք
ւ արտադրանք
րարել ենք Մ
ւ մասին եւ ա

աշխատան
որինը այդ տ
ն գոտիների
ու համար: 
տնտեսական 

տնտեսակա
րեն Կարայան
Մեղրու ազա
, հենց  այ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

աքրություն ա
ցքում, հավա

տեսակավորվ
մանատիպ 

ակից ազատ
է դառնան
կտիվությա

 
զարգացման 
յանն ընդունե
ւթյան (Ի
որը գլխավոր
րծադիր տնօր
ն Խադեմ Ար

անի իսլամակ
ան բարձրագ
եժադը, հայա

անը եւ Ժ
գործարար

Հայաստա
Իսլամակ

ր դեսպան Սե
զարգացման 

աննես Ազիզյա
տոնյաներ: 
ամներին, Սու
կրները համատ
լի արագ տեմպ

գործենք եղ
ք կազմակեր
քի արտահան

Մեղրիում ազ
արդեն ընթան
նքները:Համատ
տարածքում 
ի արդյունավ

Հայաստանի 
գոտիները պե

ան ակտիվութ
նը: 
ատ տնտեսակ
այդ տարածք

 

19  Հունվար,

Ամսագի

անել 
աքեն 

ված 
այլ 

տ 
 

ան 

եւ 
ել է 

ԻԻՀ) 
րում 
րեն, 
րաբ 

կան 
գույն 
ազգի 
Ժորժ 

ներ, 

անի 
կան 
եյեդ 

եւ 
անը, 

ւրեն 
տեղ 
պեր 

ղած 
րպել 
նում 
զատ 
նում 
տեղ 
մեր 
վետ 

եւ 
ետք 

թյան 

կան 
քում 

կազմա
հրավի
վերջին
գոտին
Շնորհ
Հայաս
Հանրա
Քազե
պատվ
ներկա
հնարա
տեսա
կատա
քաղա
ընդլայ
«Արաս
տնօրե
Բաղին
համա
տնտե
կազմա
հայտն
գործա
գոտու
գործը
Հանդի
հետաք
մասնա
կաթնա
հանքա
արդյո
Մեկ 
համա
պատր
համա
անհրա
որը 
տնտե
կազմա
 

Հ
մա

«Հայկ
հետ հ
արտա
դիատ
համա
Բաղդա
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ակերպել հ
իրելով բոլոր հ
ններս տեղում
ների հնարավ
հակալություն
ստանի Հանր
ապետության

եմ Սաջադին
վիրակություն

այացնել 
ավորությունն

անելի կլինեն 
արած այցի ա
աքական կամք
այնելու առեւտ

ս» ազատ 
ենների խորհ
ն իր խոսքու

ագործակցությ
եսական գո
ակերպումը: 
նել  ծանոթ
արարներին 
ւգործունեութ

ընկերներին: 
իպման ընթա

աքրքրություն 
ավորապես ա
ամթերքի 
արդյունաբերո
ունաբերությա

անգամ 
ագործակցությ

րաստակամու
աձայնել են, 
աժեշտ է ստե

կնախանշի 
եսական գո
ակերպելու ու

այկական ը
ատակարար

կական գարեջ
համաձայնութ
ահանման մա
տոմիտի՝ զտող
աժողովի ժամա

ասարյանը: 

 

համատեղ 
հետաքրքրված
մ ծանոթանա

վորություններ
ն հայտնելով ջե
րապետությու

ն արտակարգ
ն նշել է, ո
նը մի հրաշա

Իրանի 
ները: Նա հա

ԻԻՀ նախագ
արդյունքները
ք եւ մեծ ցա

տրատնտեսակա
առեւտրի գ

հրդի նախագա
ւմ չափազան
ունը` հատկա

ոտիներում 
Նա պա

թացնել հա
«Արաս» 

թյանը, նաեւ փ

ացքում կողմեր
ներկա

առանձնացվել
եւ մսամթ

ությունը, 
ան այլ որլորտն

եւս հա
ունը 

ւթյունը, հա
որ խոսքից 

եղծել համատ
կոնկրետ 

ոտիների ա
ւղղությամբ: 

ընկերությ
րելու համա

բերե

ջուր» ընկերո
թյուն է ձեռք բ
ասին, մասն

ղ փոշի: Այս մա
անակ  ասաց 

գործարար 
ծ գործարարն
ն երկու ազատ

րին եւ առավել
երմ ընդունելո
ւնում Իրանի

գ եւ լիազոր դ
որ Հայաստա
ալի թիմ է, 

տնտեսութ
ավելել է, որ 
գահի` վերջե

ը, քանի որ ե
անկություն խ
ան համագոր

գոտու գործա
ահ Մոհսեն 
նց կարեւորել
ապես շեշտա

համատեղ 
ատրաստակա

այ պաշտոն
ազատ 

փոխանցել իրե

րը քննարկել 
այացնող 
լ են գյուղատ
թերքի ար

նանոտեխ
ները, զբոսաշր

ավաստելով 

անդիպման մ
գործի անց

տեղ աշխատա
քայլեր երկ

ակտիվ գո

ունը Իրան
աձայնությո
ել 

ությունը իրա
բերել մի քանի
նավորապես՝ 
ասին հայ-իրա
ընկերության

համաժողո
ներին, որպեսզ
տ տնտեսակա
լություններին
ության համա
ի Իսլամակա
դեսպան Սեյե

անում գտնվո
որը կարող 

թյան ող
առաջիկայո

երս Հայաստա
երկուստեք կ
խորացնելու 

րծակցությունը
ադիր տնօրե

Խադեմ Արա
լ է գործարա

ադրելով ազա
աշխատանք

ամություն 
նյաներին 

առեւտր
ենց փորձը հա

են փոխադար
ոլորտներ

տնտեսություն
տադրություն
խնոլոգիաներ
րջությունը: 

տնտեսակա
խորացնել

մասնակիցներ
ցնելու համա

անքային խում
կու երկրներ
ործակցություն

ն ընկույզ 
ուն է ձեռք 

 
անական կողմ
ի ապրանքներ

ընկույզի 
անական բիզնե
ն տնօրեն Աշո

ով` 
զի 

ան 
ն: 

ար, 
ան 
եդ 
ող 

է 
ղջ 
ւմ 

ան 
կա 
եւ 
ը: 
են, 
աբ 
ար 

ատ 
քի 

է 
եւ 
րի 
այ 

րձ 
րը, 
նը, 
նը, 
րը, 

ան 
ու 
րը 

ար 
մբ, 
րի 
նը 

մի 
րի 
եւ 
ես 

ոտ 



 

 

«Մե
վերա
արդ
երթ
վիճա
ակտ
կնպ
արդ
դիա
բերե
սակ
քաղ
ստե
արտ
ինչը
բազ
օգտ
գար
ը»,- 
Հայա
հեռա
համ
մաս
մեծ 
հում
Քան
է, 
տնտ
Հում
առա
ԵՏՄ
հետ
տեխ
անա
մար
Հիշե
հայ-
Հայա
հեռա
համ
 
Սկ

Հայկ
բայց
այսօ

ենք քաղաքակ
աբերում է տ

դեն 25 տա
թեւեկությամբ 

ակը փոխելո
տիվ արտահ

պաստի ազատ
դեն մի քանի ա
ատոմիտի ար
ել: Մենք այ
կայն առան
ղաքականությ
եղծում: Այդ 
տահանումը պ
ը կնպաստի ա
զմապատիկ ա
տագործում Ե
րեջրի գործար

հավելեց ձեռն
աստանում ա
անկարներին 

մագործակցու
սնակցող իրան

հետաքրքրո
մքի, այլ նաեւ 
նի որ Հայաստ
իրանցի գո

տեսական գոտ
մքը Հայաստա
աջ է պատրա
Մ երկրներ 

տաքրքրությու
խնոլոգիաները
ասնապահութ
րտկոցների ար
եցնենք, որ հ
-իրանական 
աստանում ա
անկարներին 

մագործակցու

զբում Սիս
ավտոմա

Վա

կական բանա
ց դեռ հաղթա
օր՝ հունվարի

կան լավ հար
տնտեսական 

արի է այդ 
է: Այս հանդի

ւն, Հայաստա
հանող երկ

տ տնտեսական
ապրանքների

րտահանման 
ն հիմա էլ 

նձին ընկեր
յան տեսակե

պատճառով
պաշտոնական
այս ապրանքի 
ավելացմանը: Հ
Եվրոպայի եւ
րանները, այդ
նարկատերը: 

ազատ տնտես
եւ փո

ւթյան հարցե
նցի ձեռնարկա

ություն դրսեւ
տեխնոլոգիա

տանում այգեգ
ործարարները
տում համատե
անից, փաթեթ

աստի արտադ
մատակարա

ն են 
ը, որոնք կիր

թյան եւ սննդա
րտադրության
ունվարի 27-ի

բիզնես 
ազատ տնտես

եւ փո
ւթյան հարցեր

իանի ջոկա
ատ, բայց տ
ղարշակ Հա

ակը ձեւավորմ
ահարված չեն 
ի 27–ին, լրագր

րաբերություն
հարաբերութ
ճանապարհ

իպումը ուղղվ
անը ներմուծո
րի վերափո
ն գոտիների ս

ի, մասնավորա
համաձայնու
ենք Իրան մ
ությունների, 

ետից մի շա
վ մենք առ

ն մակարդակո
մատակարար
Հարկ է նշել, ո
ւ ԵՏՄ-ի բո
դ թվում՝ Carls

սական գոտի
ոխշահավետ 
երին նվիրված
ատերերը ընդ
ւորեցին ոչ մ

աների նկատմա
գործությունը
 առաջարկո
եղ ձեռնարկու
թավորումը՝ Ի

դրանք՝ առան
արելու համա

ներկայաց
րառվում են ա
արդյունաբերո
ն մեջ: 
ին Երեւանում

համաժող
սական գոտի

ոխշահավետ 
րին: 

ատն ուներ 
տես ինչի հա
արությունյ

ման բարդ ճան
բոլոր խնդիր

րողների հետ
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Լույս 

ններ ունենք, 
թյուններին՝ ա
հը միակողմա
ված է ստեղծվ
ող երկրից ն
ոխելուն: Դր
ստեղծումը: Մ
ապես ընկույզ
ւթյուն ենք ձ
մատակարար

որը գնա
րք խնդիրնե
ռաջարկում 
ով կազմակերպ
րումների ծավ
որ դիատոմիտ

ոլոր առաջատ
sberg-ը, Heine

իների ստեղծմ
պայմաննե

ծ համաժողո
դհանուր առմա
միայն հայկակ
ամբ: 
ը շատ զարգաց
ում են ազ
ւթյուններ հիմ
Իրանում, եւ 
նց մաքսատու
ար: Ոչ պակ
ցնում ն
այգեգործությ
ության մեջ, ն

մ անցկացվու
ղով՝ նվիրվ
իների ստեղծմ

պայմաննե

57 հոգի եւ
ասանք. 
յան 

 
նապարհ է ան

րները։ Այս մա
տ զրույցում աս

 

19  Հունվար,  

Ամսագի

ինչ 
ահա 
անի 
ված 

նաեւ 
րան 

Մենք 
զի եւ 
ձեռք 
րում, 
ային 
եր է 

ենք 
պել, 

վալի 
տ են 
տար 
ken-

ման 
երով 
ովին 
ամբ 
կան 

ցած 
զատ 
մնել: 

ձեր 
ւրքի 
կաս 

նաեւ 
յան, 

նաեւ 

ւմ է 
ված 
ման 
երով 

ւ 27 

նցել, 
ասին 

սաց 

պաշտ
Հարու
Նա ն
հաղթա
տրվեց
«1990թ
հատո
ում կա
տվեց 
բանակ
սպայա
սպա, 
այն էր
մյուս 
գործո
օրինա
Մեղրի
հոգի, 
Սրա 
Գործո
ձեւավ
ՊԿ նա
փուլը 
Վազգ
պատմ
Նա ն
խնդիր
առաջվ
 
Ադր

է գ

Մեր բ
դրանք
լրագրո
պաշտ
Հարու
«Իմ 
զինծա
Ադրբե
շատ 
ինքնա
տասնհ
ուրեմն
հրամա
Անդրա
Վաղա
համա
սպառ
մտած
մտել 
հասնե
 

Ի
ա

Իրանա
գոտու
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իր 

տպանության 
ւթյունյանը։ 
նշեց, որ բան
անակն ու ձեռ
ց։ 
թ. սեպտեմբե

ուկ գունդը ձեւ
ային բոլոր ա
դեռեւս Խորհ
կաշինության

ական կազմ։ 
մյուսները ՆԳ

ր, որ մենք բա
կողմից 

ողություններ, 
ակ՝ Սիսիանի 
իի ջոկատը՝ 
29 ավտոմատ
հիման վրա 

ողությունները
վորվեց Պաշտ
ախագահի առ
եղավ ԽՍՀՄ

գեն Սարգսյա
մեց նախկին ն
նշեց, որ թեե
րներ, բայց դր
վա համեմատ

րբեջանը մտ
գումարներ 

Վաղա
բանակում ա
ք նվազագույն
ողների հետ

տպանության 
ւթյունյանը: 
ժամանակ ե

առայողների մ
եջանական կո

ավելի ե
ասպանություն
նհինգ րոպեու
ն նրան դր
անատարակա
ադառնալով Հ

արշակ Հարու
ակարգը վ

ազինության 
ծեք, թե դրանք

է մրցավազք
ելու իր նպատ

Իրանցի ներ
առաջարկել

ական կողմը
ւմ ներդրումն

 

նախկին 

նակի ձեւավո
ռքբերումն է, 

երի 14–ին Կ
ւավորվեց ՆԳ

անհրաժեշտ տ
հրդային Միու
ն գործընթաց

Երբ իմ շտա
ԳՆ սպաներ է
անակը ձեւավ

էլ ընթա
մենք ամե

ջոկատն ունե
44 հոգի, 20 

տ։ Ինչից մենք
ստեղծվեց բ

ը մտան երկր
տպանության 
ռաջին տեղակ

Մ փլուզումից 
անը ստորագ
նախարարը։ 
եւ այժմ բանա
րանք զգալիո

տ եւ հաշվի առ

տել է մրցա
ու չի հասն

արշակ Հար
արձանագրված
նն են: Այս մա
տ հանդիպմ

նախկին 

եւս եղել ե
մայրերը գալի
ողմում այդ տվ
են նման 
ններն ավելի 
ւմ չի կարող

րդել են, իսկ
ան կազմն իր տ
ՀՀ զինված ո
ւթյունյանը նշ
վաթսունակա

մի մասը՝ 
ք վատն են: Ա
քի մեջ, ծախ

տակին»: 

րդրողը հա
լ է համատե

ստեղծ
ը պատրաստ

ներ կատարել 

նախարար 

որումը ողջ 
որը շատ մեծ

Կառավարությ
ԳՆ կազմում, ք

տեխնիկաները
ւթյան կազմու
ցը։ Մենք չ

աբը ձեւավորե
էին։ Առանձնա
վորում էինք ն

անում էին 
են ինչի պա
եր 57 հոգի եւ

ավտոմատ, 
ք սկսեցինք եւ
բանակի առա
րորդ փուլ, եր

կոմիտեն, ե
կալ։ Եվ երրոր
հետո՝ հունվա

գրեց առաջին

ակում դեռ ա
որեն պակասե
ռնելով իրավիճ

ավազքի մեջ
նելու իր նպ
րությունյա
ծ զոհերը ցա

ասին, այսօր՝ հ
ման ժամա

նախարար 

են դեպքեր, 
իս էին բողոք
վյալները փակ

դեպքերը: 
վատ են, քա

ղ նման որոշ
կ դա նշան
տեղում չէ»,-ա
ուժերի սպառ
շեց. «Մեր հա

ան թվակա
ութսունակա

Ադրբեջանը դր
խսում է գու

այ գործարա
եղ ձեռնար
ծել 
տ է ազատ 
լ եւ ակտիվոր

Վաղարշա

հայ ժողովրդ
ծ ջանքերի գնո

թյան որոշումո
քանի որ ՆԳՆ

ը։ Դա մեզ թո
ւմ լինելով՝ սկս
չունեինք նա
եցի, ես ունեի 
ահատկություն
ներքեւից վերե

մարտակա
ակաս ունեին
ւ 27 ավտոմատ
Տավուշինը՝ 5
ւ ինչի հասան

աջին կառույց
րբ մայիսի 6–ի
ս նշանակվեց
րդ՝ վերջնակա
արի 28–ին, եր
ն հրամանը»

առկա են որ
ել են տարինե
ճակը՝ շատ չե

ջ, ծախսում
պատակին. 
ան 
ավալի են, բա

ունվարի 27-ի
անակ նշել 

Վաղարշա

երբ զոհվա
քի ակցիաներ
կել են, քանի ո

Ասեմ ձե
անի որ զինվոր
շում կայացնե
նակում է, ո

ասաց նա: 
ռազինության
ակահրթիռայի
անների 
նների։ Ու մ
րանք չունի, ն
ւմարներ ու 

արներին 
րկություն 

 տնտեսակա
րեն մասնակց

ակ 

դի 
ով 

ով 
Ն–
ւյլ 

սել 
եւ 
4 

նն 
եւ, 
ան 
նք, 
տ, 
55 

նք։ 
ցը։ 
ին 
ցի 

ան 
րբ 
»,– 

ոշ 
եր 
ն։ 

մ 

այց 
ին, 

է 
ակ 

ած 
րի: 
որ 
եզ՝ 
րը 
ել, 
որ 

նը, 
ին 
է, 

մի 
նա 
չի 

ան 
ցել 



 

 

ենթ
Երե
համ
հայտ
տնտ
առա
«Ազ
հերթ
գործ
մաք
Սով
կապ
գոտ
Համ
ձեռն
մաք
Որպ
նշեց
տնտ
իրա
բախ
ձեռն
մաք
Իրա
պահ
Նա 
առա
եւ 
ենթ
տնտ
համ
ձեռն
ձեռն
«Իր
արտ
բաշ
պատ
այդ 
Հայա
Հայա
համ
նրա
համ
հետ
հնա
ձեռն
Այն 
հետ
տար
իրա
համ
մյու
Հիշե
հայ-
Հայա
հեռա
համ
 

թակառուցված
եւանում ա
մաժողովի շրջ
տարարեց RE

տեսական գո
աջին իրանցի 
զատ տնտեսա
թին արտադ
ծունեությունն

քսատուրքերի
վորական պա
պված է մեծ ք
տու ստեղծու
մոզիչ օրինակ
նարկությունն

քսատուրքից»
պես ամենահե
ց Elbat  հա
տեսական գո

անական շուկ
խվել է ա
նարկությունն

քսատուրքը 7
անն իր կողմ
հովելով գործա
կոչ արեց ժա

աջարկների սպ
պատրաստ 

թակառուցված
տեսական գ
մար: Դրան
նարկատերեր
նարկությունն

րանում հումք
տադրությունն
խումով կզբ
տրաստի արտ

թվում՝ նաեւ
աստանի, ա
աստանում ա

մագործակցու
անց հումք մ
մագործակցել 

տ: Փո
արավորությու

նարկատերը: 
հարցին, թե 

տ համատեղ ձե
րածքում, Ռ

անական կող
մագործակցու
ւս երկրների հե
եցնենք, որ հո
-իրանական 
աստանում ա
անկարներին 

մագործակցու

ծքների կառ
անցկացվող 
ջանակներում
ENA ընկերութ
ոտու պատվա
ներդրող Ռեզ

ական գոտին շա
դրողի համա
ն իրականա
 եւ ա

այմաններում 
քաշքշուկի եւ
մը թույլ կտ
 է, որ «Արազ

ները 25 տա
,- ասաց նա: 
ետաքրքիր ն

ամատեղ մաս
ոտում: Հայտ
կա իր արտ
ահռելի հար
ն օգնել է խ
70 տոկոսից 
ից հումք եւ 
արանի անխա

ամանակ չկորց
պասելու վրա

է միլիոն
ծքների կառո
գոտու ճանա
նից զատ, 
րին ա
ներ ստեղծել: 
քն անչափ 
ների համա
բաղվի հայկ
տադրանքը կ
ւ Վրաստան: 
այնպես էլ 
արդեն շատ 
ւմ, օրինակ՝ S
մատակարարե

ոչ միայն շինա
ոխշահավետ 
նները շատ

ապագայում
եռնարկությու

Ռեզա Նաֆ
ղմը պատրա
ւթյան, ինչպես
ետ: 
ունվարի 27-ի

բիզնես 
ազատ տնտես

եւ փո
ւթյան հարցեր

ռուցմանը, հ
հայ-իրանա

մ լրագրողներ
թյան տնօրեն
ավոր անդամ
զա Նաֆազին:
ահույթ է ապա

ար: Այն թույ
ացնել առա

արտադրանքն 
արտադրութ

ւ ահռելի հար
տա այս ամե
» ազատ տնտ
արով ազատ

նախագծի օր
սնաճյուղի հ

տնի է, որ հա
տադրանքը մ
րկերի խնդ
խուսափել ա
նվազել է մի
նյութեր է մ

ափան աշխատ
ցնել այլ երկրն

ա: Իրանը մեծ 
նավոր դոլա

ուցման եւ Մ
ապարհների 

RENA-ի 
առաջարկեց 

էժան է: Մե
ար նյութ 
ական կողմ
կարտահանվի

Դա շահավե
Իրանի 

ընկերությու
Semur & Co-ի
ելով: Բայց 
արարական ը

համա
տ են»,- հա

մ հնարավո՞ր 
ւնների ստեղծ

ֆազին պատ
ստ է ցանկ

ս Հայաստանի

ին Երեւանում
համաժող

սական գոտի
ոխշահավետ 
րին: 
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Լույս 

հունվարի 27
ական բիզ
րի հետ զրույց
ն, «Արազ» ազ
մ, Հայաստան
: 
ահովում առա
յլ է տալիս 
անց լրացո

արտահա
թյունը մշտապ
րկերի հետ, նմ
ենից խուսափ

տեսական գոտ
տված են որ

ինակ Նաֆա
հիմնումը ազ
այկական կո
մատակարարե
դրի: Համատ
այս խնդիրնե
ինչեւ 10 տոկ
մատակարար
տանքը: 
ներից համանմ

պաշարներ ո
արներ ներդ

Մեղրիում ազ
վերանորոգմ

տնօրենը 
համատ

ենք կարող 
մատակարա

մը, որից հե
ի ԵՏՄ երկր
ետ կլինի ինչպ
համար: Մ
նների հետ 

ի, Shen-ի, Elb
պատրաստ 

ընկերությունն
ագործակցութ
ավելեց իրա

է Ռուսաստա
ծում Հայաստա
տասխանեց, 
կացած տեսա
ի, այնպես էլ Ե

մ անցկացվում
ղով՝ նվիրվ
իների ստեղծմ

պայմաննե

 

19  Հունվար,  

Ամսագի

7-ին 
զնես 
ցում 
զատ 
նում 

աջին 
իր 

ուցիչ 
անել: 

պես 
ման 
փել: 

տում 
րեւէ 

ազին 
զատ 
ողմը 
ելիս 
տեղ 

երից՝ 
կոս: 

րում՝ 

ման 
ունի 
դնել 
զատ 
ման 
հայ 

տեղ 

ենք 
արել, 
ետո 
ներ, 
պես 

Մենք 
ենք 
at-ի՝ 
ենք 

ների 
թյան 
անցի 

անի 
անի 

որ 
ակի 

ԵՏՄ 

մ էր 
ված 
ման 
երով 

Իրա
ն

Իրանա
ներկա
առաջա
կառա
հունվա
Հանրա
գործա
Մոհսե
Հանդի
լիազոր
խորհր
Նեժադ
Ողջու
Լոքյա
հարաբ
հնարա
Սյունի
կառա
նման 
երկու 
հարաբ
«Մենք
սակայ
լինել մ
գործի
հնարա
եւ այլ 
Շնորհ
հնարա
Սաջա
ստեղծ
տնտե
Արդյո
գյուղա
զբոսա
համա
«Արաս
Արաբ 
Դավիթ
ազատ
ստեղծ
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իր 

անական «
ներկայացո

առաջա

ական «Ա
այացուցիչները
արկներ են

ավարման եւ զ
արի 26-ին 
ապետության

ադիր տնօրե
են Արաբ Բ
իպմանը ներկ
ր դեսպան 
րդարանի պ
դը եւ հայազգ

ւնելով պատվ
անը կա
աբերություննե

ավորությունն
իքում ազատ 

ավարության ն
տնտեսական

եր
աբերություննե

ք մեր երկրու
այն իրանական

մեզ համար: Մ
իքը` ԵՏՄ 
ավորություն` 
մաքսատուրք

հակալություն
ավորության ե

ադին համակա
ծումը երկու

եսական զար
ունաբերությու
ատնտեսությո
աշրջություն, ձ
ագործակցելու 

ս» ազատ առ
Բաղինը: 
թ Լոքյանն իր

տ տնտեսակա
ծման գաղափ

 

«Արաս» ազ
ուցիչը Հայ
արկներ են 

Արաս» ազա
ը ՀՀ-ին 
ն ներկայա
զարգացման 

ընդունել 
ն (ԻԻՀ) «Արա
են, տնօրենն
Բաղի գլխավ
կա էին նաեւ 
Սեյեդ Քազե

պատգամավոր
գի Կարեն Խա
վիրակության

արեւորել 
երի ամրապնդ
ները, եւ այդ

տնտեսական
նախաձեռնութ
ն գոտու ստե
րկրների 
երի զարգացմա
ւմ ունենք ազ
ն փորձը կարո
Մենք Իրանին

երկրներ ա
ազատելով ա

քերից»,- նշել է
ն հայտնելով 
եւ ջերմ ընդու

արծիք է եղել,
ւ երկրների 
րգացման հ
ւն, 
ուն, ջերմ
ձեռարվեստ. 

հստակ առ
ռեւտրի գոտու

ր հերթին անդ
ան գոտիների 
փարին, եւ այ

զատ առեւտ
աստանին 
ներկայաց

ատ առեւ
համագ

ացրել: ՀՀ 
նախարար Դ

է Իրանի 
աս» ազատ ա
ների խորհրդ
վորած պատվ

ՀՀ-ում ԻԻՀ 
եմ Սաջադին
րներ Մոհամ

անլարյանը: 
ն անդամների

է Հա
դումն ու զա

դ համատեքս
ն գոտի (ԱՏԳ)
թյունը: Նախա
եղծումը լուր

առեւտր
ան համար: 

զատ տնտեսա
ող է ընդունելի

ն տալիս ենք ն
ապրանքներ 
ավելացված ա
է Դավիթ Լոքյ

նախարարին
ւնելության հա
 որ ազատ ա

սահմանակի
համար լուրջ

անասն
մոցային 
ահա այս ուղ

ռաջարկներ է
ւ գործադիր տ

դրադարձել է ե
միջեւ ամբող

յդ հարցում կ

տրի գոտու 
հստակ 

ցրել 

 
ւտրի գոտ
գործակցությա

տարածքայի
Դավիթ Լոքյան

Իսլամակա
առեւտրի գոտ
դի նախագա
վիրակության
արտակարգ 

ն, Իսլամակա
մմադ Հասա

ին, նախարա
այաստան–ԻԻ

արգացման նո
ստում ընդգծ
) ստեղծելու Հ

արարի խոսքո
ջ խթան կլին

րատնտեսակա

ական գոտինե
լի եւ օրինակե
նաեւ լավագու

արտահանել
արժեքի հարկի
յանը: 
ն հանդիպմա
ամար, դեսպա

առեւտրի գոտ
ից շրջաններ
ջ գործոն 
նապահությու
տնտեսությու

ղղություններո
է ներկայացր
տնօրեն Մոհսե

երկու երկրներ
ղջական մոդե
կարեւորել հա

ու 
ան 
ին 
նը 

ան 
ու 

ահ 
նը: 
եւ 

ան 
ան 

ար 
ԻՀ 
որ 
ծել 
ՀՀ 
ով, 
նի 

ան 

եր, 
ելի 
ւյն 
ու 
ից 

ան 
ան 
ու 
րի 
է: 

ւն, 
ւն, 
ով 
րել 
են 

րի 
ելի 
այ-



 

 

իրա
առկ
Հան
փոխ
համ
պատ
 

Կ

Կառ
եռա
43 մ
կայա
նախ
առա
Նախ
նախ
 

մե

Պաշ
մեկն
համ
առա
«Ան
ուղղ
փոր
հետ
սկսե
որ 
պետ
ունե
քաղ
ակն
անհ
դրու
ինքն
չուն
խնդ
Որպ
գաղ
դա չ
ժամ
համ
պաշ
քննա
Սակ

անական բա
կայությունը: 
նդիպման ա
խգործակցութ
մագործակցու
տրաստակամ

Կառավարո
նպատակո

ռավարության
ամսյակում սի
միլիոն 368 հա
ացվեց գումա

խարարության
աջնային անհր
խագիծը նե
խարարի տեղա

Ես չեմ 
եկնաբանու

շտպանությա
նաբանել է, 

մակարգից ե
աջ քաղաքակա
նկեղծ լինելու
ղել դեպի ոչ 
րձել զուգահե

տ: Որպես պրո
ել եմ ԽՍՀՄ 

ԽՍՀՄ-ը 
տությունների
եր եւ ինչը 
ղաքական վե
նհայտ է, որ Խ
հեռանկար գ
ւթյան սրման
նափլուզման:

ներ միջամտե
դիրներին: 
պես զինվոր
ղափարախոսո
չխանգարեց, 

մանակ ճիշտ
մախոհները 
շտպանությա
ադատողների
կայն ես չէի կա

ազմադարյա 

ավարտին կո
թյան նոր 
ւթյունը 
մությունը: 

ությունը սի
ով 43 միլիո

ն պահուստա
իրիահայերին 

ազար դրամ: Ա
ար տրամադ
նը, որով սի
րաժեշտությա
երկայացրեց 
ակալ Շավարշ

զղջում. Սե
ւմ է` ինչու է

համակ
ան նախկին ն

թե ինչու 
եւ խորհրդար
ան հայտ ներկ
ւ համար կցա
վաղ անցյալ`

եռներ անցկա
ոֆեսիոնալ զի
բանակում: Մ
ժամանակի 
ց մեկն էր: Թ
բերեց այդ 
երլուծություն
Խորհրդային 
գործելաոճը 
ն, ազգամիջյա

Խորհրդայի
ելու ներքաղ

րական` ես
ության կրողն
որ ազգային ա

տ որոշում 
ոտքի 

ն համար
ի եւ ըմդդի
արող հեռվից 

բարեկամա

ողմերը վերա
ոլորտներ ս

խորացնելո

իրիահայեր
ոն դրամ հա

ային ֆոնդից 
օգնելու համ

Այսօր՝ հունվար
դրել ՀՀ Արտ
իրիահայերի 

ան պարագանե
ՀՀ արտ

շ Քոչարյանը:

եյրան Օհա
է դուրս եկե

կարգից 
նախարար Սե

է դուրս ե
րանական ըն
կայացնելու որ
անկանայի բ
 խորհրդային
ացնել ներկա
նվորական` ի

Մեզնից ոչ ոք 
հզորագույն 

Թե ինչ խորք
պետության 

նների դաշտ
միության իշխ
հանգեցրեց 

ան բախումնե
ն միության 

ղաքական կա

ս Խորհրդա
ն էի եւ առաջա
անվտանգությ

կայացնեմ, 
կանգնեցին

: Այդ 
իմախոսների 

դիտել, թե ան
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Լույս 

ական կապ

ահաստատել 
սահմանելու 
ու իր

րին օգնելո
ատկացրեց

 
2017 թ առա

մար կհատկա
րի 26-ին, որոշ
տաքին գործ
համար կգն

եր, սնունդ: 
աքին գործ
: 

անյանը 
ել պետակա

եյրան Օհանյա
եկել պետակ
նտրություննե
րոշում կայաց

բոլորիդ հայա
ն պետություն

այիս իրավիճա
իմ ծառայությո
չի կարող ժխ

եւ կայաց
քային խնդիր

փլուզմանը, 
տից է, սակ
խող վերնախա
ներքաղաքակ

երի, որն էլ բե
սպան իրավո

ամ ազգամիջ

ային միութ
ամարտիկը, բ
յան սխառնալ
եւ ես եւ 

նք Արցա
ժամանակ 
պակաս չկ

նզեն ժողովու
 

19  Հունվար,  

Ամսագի

պերի 

են 
եւ 

րենց 

ու 

աջին 
ացվի 
շում 
ծերի 
նվեն 

ծերի 

ան 

անը 
կան 
երից 
րել: 

ացքն 
ն եւ 
ակի 
ունը 
տել, 
ցած 
րներ 

այլ 
կայն 
ավի 
կան 

երեց 
ունք 
ջյան 

թյան 
բայց 
լիքի 

իմ 
ախի 

էլ 
կար: 
ւրդն 

ինչպե
ոտնձգ
ընտրե
բախո
Հանրա
պահպ
բանակ
մասնա
դեպ, ա
որպես
Այժմ է
կանգն
նպատ
ներկա
իրավո
ուժերի
ապահ
հրաժա
յութու
Օհանյ
 

Ձեր
ԼՂՀ

Արցախ
հունվա
Ավստր
Գլադի
Ուղեր
«Հարգ
Արցախ
անուն
Հարա
ստան
Վստա
լավագ
բնակչ
Նոր Հ
ունենա
կյանք
մշտապ
իրավա
համըն
Այդ ի
թվակա
կողմի
ինքնո
ընդուն
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իր 

ես պետք 
գություններին
ել հեշտը` որպ

ումներին եւ
ապետություն

պանել իմ տ
կից, դառնալ 
ակցել ժողովր
այդ 25 տարի
ս զինվորակա
էլ մենք շատ վ
նելով ընտրու

տակը քաղաք
այացումներին
ունքով հայր
ին համախմ
հովման համա
արվել եմ ինձ 
ւբյան էջում տ
յանը: 

ր պաշտոնա
- Նոր Հար
Սահակյա

խի Հանրապե
արի 24-ին 
րալիայի Նոր 
իս Բերեջիկլյա
րձում ասված է
գարժա՛ ն տիկ
խի ժողովրդ

նից ի սրտե շն
ավային Ուել
նձնելու կապա
ահ եմ, որ Ձ
գույնս կծա
չության։ 
Հարավային Ո
ալով Ավստր
ում, հայտնի 
պես կարեւոր
ահավասարու
նդհանուր ժող
իրողության վ
անի հոկտեմբ

ից ԼՂՀ ա
որոշման իրավ
նումը: 

 

է դիմակա
ն: Ես կանգն

պես զինվորակ
ւ հեռանալ 
նում տեղակա

տեղը, թե դժ
շարքային ֆի

րդի պայքարի
իներից 17-ը ե
ն: 

վտանգավոր պ
ւթյան առաջ`
քական դաշտ
ն մասնակցելն
րենիքի համա
մբելն ու ժ
ար ուղիներ փ
առաջարկվող

տեղադրված տ

ավարումը
ավային Ու

անը՝ Գլադիս

ետության նա
շնորհավոր

Հարավային 
անին: 
է. 
կին Բերեջիկլյ
դի, իշխանութ
նորհավորում
լս նահանգի

ակցությամբ։ 
Ձեր գիտելիք

առայեն ի 

Ուելսը, առաջ
րալիայի տնտ

է նաեւ որպ
րել են ժողովո
ւթյունը, մա
ղովրդավարա
վառ արտահ
բերի 25-ին ն

անկախության
վունքի ճանաչ

այի իրեն 
նեցի երկընտ
կան չխառնվե

լ Լեռնային 
այված իմ գ

ժվարը` դուրս
իդային, վտա
ին: Ես ընտրե
ես ծառայությ

պահեր ենք ապ
 ընտրել եմ 

տում ոչ թե 
ն է, այլ սահ
ար հայրենա

ժողովրդի ան
փնտրելը: Ես 
ղ բարձր պաշտ

տեսանյութում

ը նոր շունչ կ
ւելսի կապե
ս Բերեջիկ

ախագահ Բակ
րական ուղ
Ուելս նահան

ան, 
թյունների եւ

մ եմ Ձեզ Ավս
ի վարչապետ

քներն ու հա
բարօրությո

ջատար դերա
տեսական ու
պես մի երկր
ուրդների ազա

արդու իրավ
կան արժեքնե

հայտությունն 
նահանգի օրե
ն եւ նրա 
չման վերաբե

պարտադրվա
տրանքի առա
ել ազգամիջյա

Ղարաբաղ
գնդի հետ 
ս գալ ԽՍՀ

անգել կյանքը 
եցի դժվարը: 
ունս տարել ե

պրում եւ նորի
դժվարինը: Ի

թատերակա
հմանադրակա

ասեր մտահո
նվտանգությա
չեմ զղջում, ո

տոններից»,- ի
մ ասել է Սեյրա

կհաղորդի
երին. Բակ

կլյանին 

 
կո Սահակյան

ղերձ է հղ
նգի վարչապե

ւ անձամբ ի
ստրալիայի Նո
տի պաշտոն

արուստ փորձ
ուն նահանգ

ակատարությո
ւ քաղաքակա
րամաս, որտե
ատությունն 
վունքներն 
երը։ 

է նաեւ 20
ենսդիր մարմն

բնակչությա
երյալ բանաձե

ած 
աջ` 
ան 
ղի 
եւ 

ՀՄ 
եւ 
Ի 

եմ 

ից 
Իմ 
ան 
ան 
ոգ 
ան 
որ 
իր 

ան 

ո 

նը 
ղել 
ետ 

իմ 
որ 
նն 

ձը 
գի 

ւն 
ան 
եղ 
ու 
ու 

12 
նի 

ան 
ւի 



 

 

Լիա
շուն
Հար
կապ
համ
Մեկ
քաջ
առա
Ավե
ընտ
վար
Ինչպ
46-ա
վար
առա
բոլո
լրագ
հայկ
Նշե
«Ազ
կուս
նահ
Բեր
Նոր
իսկ 
գան
Հիշե
Ավս
Խոր
միա
Ադր
 
Ան

Հայա
ընտ
մաս
Հայա
Վազ
Նրա
կմա
ներա
«Մե
կուս
կոմկ
Դրա
տնօ
եւս 
ունե
«Կա
կուս
որով
նա: 

ահույս եմ, որ
նչ ու բովանդ
րավային 
պերին՝  
մագործակցու
կ անգամ եւ
ջառողջություն
աքելության իր
ելի վաղ հայտ
տրվել է Ավստ
րչապետ: 
պես հայտնու
ամյա կինը Ա
րչապետն է, 
աջին ելույթում
որի համար
գրողների հ
կական արմա
նք, որ Գլադի

զատական» կ
սակցությունի
հանգների մաս
րեջիկլյանը հա
ր Հարավային 

մինչեւ վար
նձապետը: 
եցնենք, որ 
ստրալիայի 
րհրդարանի պ

ասին այցելել
րբեջանի «սեւ 

նցյալի լավ
վերադա

աստանի 
տրությունների
սին այսօր՝ 
աստանի առա
զգեն Սաֆարյ

ա խոսքով՝
ասնակցեն լա
առելով նաեւ բ
եր ուժը կը
սակցությունը
կուսը, ինչպես

անք կլինեն 
օրեններ, 7-8 

3-4 քաղաքա
են տրադիցիո
անայք հայո
սակցությունն
վհետեւ բանա

ր Ձեր պաշտ
դակություն կ

Ուելսի 
նպաստե

ւթյան հաստա
ւս շնորհավո
ն ու մեծագ
րականացման

տնվել էր, որ
տրալիայի Նոր

ւմ են ավստր
Ավստրալիայի

նա փոխար
մ Բերեջիկլյա
: Այնուհետ

հարցերին` ա
ատներին: 
իս Բերեջիկլյա
կուսակցությո
ից առաջին 
սշտաբով: 
այ ներգաղթյա
Ուելսի արտա

րչապետ նշան

Գլադիս Բեր
Նոր Հար

պատգամավոր
լ է Արցախ
ցուցակում»: 

վ դրսեւորու
արձնել. Վա

կոմունիստն
ին կմասնակց

հունվարի 2
աջադիմական
յանը: 
՝ կոմունիս

այն ընդգրկմա
բազմաթիվ ա
ընդգրկի Հա

ը եւ Հայաստա
ս նաեւ ժողով
գործարար ա

հասարակա
ական կուսակ
ոն համագործ
ոց աշխարհ
ներ, որոնց ա
ակցություններ

տոնավարման 
կհաղորդվի Ա

միջեւ 
ելով 

ատմանը։ 
որում եմ Ձե
գույն հաջողո
ն ճանապարհ

ր հայ Գլադի
ր Հարավային

րալիական լրա
ի ամենամեծ 
րինում է Մա
նը խոստացել

տեւ նա պ
անդրադառնա

անը ներկայաց
ունը: Այսպիսո

կին վար

ալների ընտա
ադրական կապ
նակվելը` նա

րեջիկլյանը 2
ավային Ո
րների պատվի

խ, որից հետ

ւմները ցան
ազգեն Սաֆ

ները խո
ցեն միասնակ
24-ին, լրագր
ն միացյալ կոմ

ստներն ըն
ամբ՝ միասնա

անհատներ, ՀԿ
այաստանի 
անի առաջադի
վրդահայրենա
աշխարհի նե

ական կազմա
կցություններ, 
ծակցության փ
հի», «Հայրե
անունները չե
րը դեռ ընթա
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Լույս 

ընթացքում 
Արցախի եւ 

բարեկամակ
փոխշահավ

եզ եւ մաղթ
ություններ՝ 
հին»: 
իս Բերեջիկլյա
ն Ուելս նահա

ատվամիջոցնե
նահանգի 45

այք Բերդին: 
լ է լինել ղեկավ

պատասխանել 
ալով նաեւ 

ցնում է նահա
ով, նա դար

րչապետը բո

անիքից է, եղ
պերի նախար

ահանգի գլխա

2013 թվակա
ւելս նահա
իրակության հ

տո հայտնվե

նկանում ե
ֆարյան 

 
որհրդարանակ
կան ուժով: 
րողներին աս
մկուսի նախագ

նտրություննե
ական ուժի 
Կ-ներ, ՍՊԸ-ն

կոմունիստակ
իմական միա

ասիրական ուժ
երկայացուցիչ

ակերպություն
որոնք մեզ հ

փորձ, այդ թվ
ենիք», եւ 
եմ ուզում տ

անում են»,- աս

 

19  Հունվար,  

Ամսագի

նոր 
Նոր 
կան 
վետ 

թում 
Ձեր 

անն 
անգի 

երը, 
5-րդ 

Իր 
վար 
լ է 

իր 

անգի 
ձավ 
ոլոր 

ղել է 
րար, 

ավոր 

անին 
անգի 

հետ 
ել է 

նք 

կան 
Այս 

սաց 
գահ 

երին 
մեջ 

ներ: 
կան 
ցյալ 
ժեր: 
ներ, 
ներ, 
հետ 

վում՝ 
այլ 

տալ, 
սաց 

Վազգ
ժողով
ամենա
ժողով
կունեն
Կառա
կներկա
Վազգ
իր բնո
իրենք 
հանդե
փոփո
արդյո
«Մենք
եւ վատ
ենք վե
երկիր 
մոբիլի
իրակա
ներուժ
վերակ
համա
խորա
Նրա հ
հնարա
դեպքո
ամենա
են: 
«Մեր 
գաղա
ուժերի
համա
այն ն
արդա
Հայաս
տնտե
անհրա
 

Հայ

Հայաս
թվակա
եղավ, 
միջև 
մակա
լրագրո
Հայաս
ղեկավ
«Եվրա
քննար
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իր 

գեն Սաֆարյա
վրդահայրենա
այն հավանա
վրդահայրենա
նա փետրվա

ավարության դ
կայացնենք մեր
գեն Սաֆարյա
ույթով սոցիա

ք առաջարկել
ես են գալու 

ոխություն մտ
ունաբերական
ք կարող ենք ա
տ կողմերով, ա
երադարձնել: 
 դարձնել՝ հ

իզացիոն-արդյ
անացնելով, օ
ժը: Հայաս
կանգնելու հա

ագործակցությ
ացվեն»,- ասաց

հավաստմամբ
ավոր է միա
ում, քանի ո
ակարեւոր չա

կուսակցությ
ափարախոսութ

ի առաջ, ովք
ախմբվել, բայց
նորմերը, որոն

արություն, սո
ստանի տն

եսական 
աժեշտություն

յաստան-Ե
փուլե

ստան-ԵՄ հ
անը լավն էր,
 ակնկալում 

բանակցվող
արդակի կհասց

ողների հետ
ստանում 
վար, դեսպան
ամիություն-Հա
րկման վեց 

 

անը հայտնե
ասիրական 
ականությամբ 
ասիրական ուժ
արի սկզբին. 
դահլիճում կլի
ր միասնակա

անը կարծիք հ
ալիստամետ է,
լու են սոցիա
ւ տնտեսակա
տցնելու օգտի
ն երկիր: 
ասել՝ դուք մե
անցյալի լավ դ
Հայաստանը 

հենվելով սեփ
դյունաբերակա
օգտագործելո

ստանի ար
ամար պետք 
ունը, տնտե

ց նա: 
բ այլ ուժերի հ

այն այս սկզ
որ իրենց հա
ափանիշը գաղ

թյունը ուժեղ 
թյամբ: Մենք
քեր կցանկան
ց  մեր հիմնակ
նք մենք կար
ոցիալական 

նտեսության 
քաղաքակա

ն»,- նշեց կոմկ

ԵՄ բանակց
երում ենք. 

հարաբերությ
, ինտենսիվ ք
ենք, որ Հայ

ղ շրջանակայ
ցվի: Այս մաս
տ հանդիպմ

Եվրամիությ
ն Պյոտր Սվիտ
այաստան շրջ

փուլ տեղի

եց, որ կոմո
ուժերի 

կկոչվի «Կոմ
ժեր», որի կոն
«Փետրվարի 

ինի կոնֆերան
ն ցուցակը»: 

հայտնեց, որ հ
, ուստի ընտր
ալիզմի նոր 

ան քաղաքակ
ին՝ Հայաստա

եզ տեսել եք 70
դրսեւորումնե
պետք է արդյ

փական ռեսո
ան քաղա
ով մեր գյուղ
դյունաբերակ
է օգտագործ
եսական կա

հետ համագո
զբունքների գ
ամար համագ
ղափարական

է ոչ թե իր
ք բաց ենք բո
նան մեր գաղ
կան շեշտը լի
րեւորում ենք

պաշտպանվ
զարգացմա

անության 
կուսի նախագ

ցություննե
ԵՄ դեսպա

յունների ա
քաղաքական 
յաստանի և 

ային համաձա
սին այսօր՝ հո
ման ժամա

թյան պատ
տալսկին: 
ջանակային հ

ի ունեցավ: 

ունիստների 
համախմբում

մունիստներ 
ֆերանսը տեղ
սկզբին երե

նս, որտեղ մեն

հայ ժողովուրդ
րվելու դեպքո
գաղափարնե

կանության մե
անը դարձնելո

0 տարի՝ իր լա
երը ցանկանո
դյունաբերակա
ուրսների վրա

աքականությո
ղատնտեսակա
կան ներուժ
ծվի ԵԱՏՄ մե
ապերն ավե

ործակցություն
գերակայությա
գործակցությա
ն ընկալումներ

ր լիդերով, ա
ոլոր այն առող
ղափարի շուր
ինելու են բոլո
ք՝ սոցիալակա
վածություն 
անն ուղղվա

փոփոխմա
գահը: 

երի վերջին
ան 

 
առումով 20

երկխոսությո
Եվրամիությա

այնագիրը նո
ունվարի 24-ի

անակ նշել 
տվիրակությա

համաձայնագր
Շրջանակայի

եւ 
մը 
եւ 
ղի 
ւի 
նք 

դն 
ւմ 

եր, 
եջ 
ով 

ավ 
ւմ 

ան 
ա, 
ւն 

ան 
ժը 
եր 
ելի 

նը 
ան 
ան 
րն 

այլ՝ 
ղջ 
րջ 
որ 
ան 
եւ 

ած 
ան 

ն 

16 
ւն 

ան 
որ 
ին, 

է 
ան 

րի 
ին 



 

 

համ
քաղ
վերա
2017
կդա
բան
Հույ
շրջա
բան
աշխ
Բրյո
կար
համ
բան
իրա
հավ
որա
Սվի
սահ
դրա
աջա
հատ
նախ
ԵՄ 
ուղղ
որը 
 

Հ

վճ

Հայկ
այսո
գործ
90 Ա
ՀՀ-ո
փոխ
կար
վերա
կվեր
 

 
Հռոմ
Ուղ
միջա
թվո
Մայ
որ հ
խոր

մաձայնագիրը
ղաքական հատ
աբերյալ բան
7թ. Շրջանա

առնա, հեռա
նագնացները շ
յս ունենք, որ
անակային 
նակցություննե
խատանք է իր
ուսելի կողմից
րող, բայց կար
մաձայնագրի կ
նակցությունը 

ադարձություն
վելելով, որ շրջ

ակ հաղորդել Հ
իտալսկին արձ
հմանեցին 
ամական միջ
ակցություն, 
տկացվել 
խապատրաստ

դեսպանն ը
ղությունը լինե
իրենց ուշադր

Հայկական
այսուհետ

ճարելով 90

կական պ
ուհետ կարող
ծել նախկին 5

ԱՄՆ դոլարի հ
ում Իրան
խանցմամբ, 
րող են գտնվե
ադառնալիս 
րադարձվի ավ

Արեւե
միջեկեղեց

նիստը
ապա

մում, հունվ
ղղափառ-Կաթ
ազգային աս

ով տասնչորսե
յր Աթոռի տե
հանդիպման ժ
րհրդի պա

ը վերաբեր
տվածին, որի
նակցությունն

ակային համա
նկարը բավ
շատ մոտ են հ
ր այս տարին 

համաձայնա
երի վերջին 

րականացվում
ց: Կոնկրետ ա
րծում եմ, որ 
կնքմանը: Եթե
վերջնական տ

ն կլինի 201
ջանակային հ

ՀՀ-ԵՄ երկկող
ձանագրեց, որ
Բրյուսելից 

ջոցների առո
որից մասն

է հա
տման համար:
ընդգծեց, որ 
ելու է ՀՀ ԱԺ 
րության կիզա

ն համարան
տ կարող են 
0 դոլար՝ նա

պետհամարան
ղ են ժաման
500 ԱՄՆ դոլա
հասնող երաշխ
նի դեսպա
ավտոմեքենա

ել առավելագ
վճարված ե

վտոմեքենայի

ելյան Ուղղա
ցական երկ

ը կլինի ՀՀ-ո
աշխարհու

վարի 28-ին,
թոլիկ միջեկ
ստվածաբանա
րորդ նիստը: 

եղեկատվակա
ժամանակ քն

ատմական 

րում էր 
ց բացի առեւտ

ներ եղան: Հ
աձայնագիրը 

վականին լա
համաձայնագր

իրականությ
ագիրը: Մե

փուլերում ե
մ թե՛ հայ գոր
ամսաթվերի մ

բանագնացնե
ե ամեն ինչ լա
տեսքի բերելը
17թ.-ին»,- ա
համաձայնագի
ղմ հարաբերո
ր 2016 թվակա

Հայաստան
ումով՝ շուրջ
նավորապես 
աջորդ ը
: 
2017թ. ԵՄ 
ապրիլի 2-ի ը

ակետում են գտ

նիշերով մե
Իրան մուտ

ախկին 500-

 
նիշերով ա
նակավորապե
արի փոխարե
խիքային գում
անատան ֆեյս
աներն Իրա
ույնը երեք ա

երաշխիքային
ի սեփականատ

ափառ-Կա
կխոսությա
ում. օրակա
ւթյան հար

, ավարտվել
կեղեցական 

ական միացյա

ան համակարգ
նարկվել են Ս
զարգացման
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Լույս 

հիմնական
տրային հարց
ույս ունենք, 

իրականությ
վատեսական 
րի կնքմանը:
յուն կդարձի 
ենք իսկապ
ենք: Շատ ծա
րծընկերների,

մասին խոսել չ
երը շատ մոտ

ավ ընթանա, ա
, ավարտելը լո

ասաց դեսպա
իրը կարող է 
ւթյուններին:
անին նոր ռեկ

ն փոխանցվ
ջ 62 մլն ե

7 մլն եվ
ընտրությունն

համար գերա
ընտրություննե
տնվելու: 

եքենաներն
տք գործել 
-ի փոխարե

ավտոմեքենան
ես Իրան մո
ն վճարելով շո
մար: 
սբուքյան 
նի տարածք

ամիս: Հայաստ
 գումարը հ
տիրոջը: 

աթոլիկ 
ան հաջորդ 
արգում 
ցն է 

լ է Արեւե
երկխոսութ

ալ հանձնախ

գից հայտնում
Ս. Հաղորդութ
նը, ծիսակ
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նում 
ցերի 

որ 
թյուն 

է. 

նոր 
պես 
անր 
 թե՛ 
չենք 

տ են 
ապա 
ուրջ 
անը՝ 
նոր 

կորդ 
ված 

եվրո 
վրոն 
ների 

ակա 
երը, 

ն 

են 

ներն 
ուտք 
ուրջ 

էջի 
քում 
տան 
հետ 

լյան 
թյան 
խմբի 

մ են, 
թյան 
կան-

աստվա
արտա
Երկխո
խորհո
աստվա
հունվա
աստվա
քննար
Հանձն
հաջոր
Էջմիա
ը՝ բա
Գարեգ
Կաթո
Հանդի
եկեղե
Ձեռնա
խորհո
ծիսակ

Ար
 

Երևա
համշե
Աշխա
ուսում
հիմնա
գիտու
պատա
թեկնա
Գրքու
համա
կարող
ընթեր
առան
իշխան
կայսրո
Համշե
րդ 
ցեղաս
համայ
նրանց
տեղեկ
կրոնա
 

2017 Ã.  էջ 14

իր 

վածաբանակա
ահայտումների
ոսության հա
ուրդը եւ Ե

վածաբանակա
արի 28-ի

վածաբանակա
րկեցին նաեւ հ
նախումբը, ը
րդ նիստը 
ածնում, 2018 

արձր հյուրընկ
գին Բ Ծայր

ողիկոսի: 
իպման քնն

եցական 
ադրության 
ուրդների շո
կան-աստված

րևմտյա
Երևանում

համշե
հիմն

անում հրա
ենահայությու

ատության հե
մնասիրությա

ադրամի տ
ւթյունների թ
ասխանատու 
ածու Մելինե Ա
ւմ ներկայացվ

առոտ պատմու
ղ են հետաքրք
րցողների լայ
նձին գլուխն
նության ձև
ության իսլ

ենի պայքարը 
դարերում, 

սպանության 
այնքների ձևա
ց հետագա 
կություններ 

ափոխ համշեն

 

ան եւ
ին առնչվող հա

ամար նախատ
Եկեղեցին» թ
ան զեկույցնե
ի նիստի 
ան հանձ
հետագա հան
ընկալյալ հեր

գումարելու 
թվականի հո

կալությամբ ե
րագույն Պատ

նարկման նյ
ընտանիքներ
եւ Հիվան

ուրջ ձեւավո
ծաբանական ա

 

ան Հայ
ւմ լույս է տե
ենահայութ
նախնդիրն

ատարակվել 
ւնը. արդի 
եղինակն է 

ան կենտրո
տնօրեն, հա
թեկնածու Հա
խմբագիրը՝պ

Անումյանը: 
վում են Համ
ւթյունը եւ ար
քրել ինչպես մ
յն շրջանակի
ներով ներկ
ևավորումն 
լամացման 
ինքնության 
համշենահայ

տարիներ
ավորումը Ռու

վիճակը Խ
Թուրքիայի

նցիների մասի

ւ եկեղ
արցեր: 

տեսված «Ս. 
թեմայի վերա
երը ներկայա

ժամանա
ձնախմբի 

նդիպման ման
րթագայությա

է Մայր 
ունվարի 29-ից
եւ օրհնությա
տրիարք եւ Ա

յութ են լ
րում Ապ
նդաց օծմա
որված ընկա
առանձնահատ

աստա
եսել «Համշ
թյունը. ար
ները» գիրք

է «Հ
հիմնախնդիր

Արևմտահա
ոն գիտահ
այագետ, բ
այկազուն Ա

պատմական գ

մշենի և համշ
րդի հիմնախնդ
մասնագետներ
ի: Ուսումնաս
կայացված 

ու վերելքը
քաղաքական

պահպանման
այերի դրութ

րին, համշ
ւսական կայս

ԽՍՀՄ-ում, 
ի Հանրապ

ին: 

ղեցաբանակա

Հաղորդությա
աբերյալ իրեն

ացնելուց հետ
ակ միացյա

անդամներ
նրամասները:
ան համաձայ

Աթոռ Սուր
ց փետրվարի 
ամբ Ն.Ս.Օ.Տ.
Ամենայն Հայո

լինելու երկ
պաշխարությա
ան սրբազա
ալումները 
տկություններ

ան 
շենը և 
դի 
ը 

 
Համշենը 
րները» գիրք
այոց հարցեր
հետազոտակա
բանասիրակա

Ալվրցյանը. իս
գիտություններ

շենահայությա
դիրները, որոն
րին, այնպես է
սիրության մե

են Համշեն
ը, Օսմանյա
նությունն 
ն համար 15-1
թյունը Հայո
շենահայկակա
սրությունում 
ինչպես նաև
պետությունո

ան 

ան 
նց 

տո, 
ալ 
րը 

յն, 
րբ 
5-
Տ. 
ոց 

ու 
ան, 
ան 
եւ 

րը: 

և 
քը: 
րի 

ան 
ան 
սկ 
րի 

ան 
նք 
էլ` 
եջ 
նի 

ան 
ու 
9-
ոց 

ան 
և 

և` 
ւմ 



 

 

Լ

Լազ
ուսո
Չաղ
թար
Բոլո
Չամ
Քափ
Համ
համ
ապր
ժամ
Այդ 
Երե
գետ
բնա
հետ
լազե
լազե
անվ
Համ
ավա
կիրա
Ավե
ներկ
համ
Համ
համ
Մեր
Արը
որոն
վրա
Ակո
թուր
երեք
արտ
թուր
ապա
վերա
այդ 
Անշ
միա
որ 
ընդհ
անվ
հաղ
ներա
լեզո
Համ

Լազերեն սո

զերեն սու
ումնասիրությ
ղաթայ Ալեք
րգմանությամ
որ համշեն
մլըհեմշին եւ
փթանփաշա ձ
մշեն, իսկ այս 
մշենցիներն էլ
րող բո
մանակաշրջա
ցրումը հավա

եք գետերի` 
տերի ավազ
ականաբար, դե
տ: Սույն շրջա
երը, այսինքն
երը այս կողմ
վանում է ս
մշենը` Սումե
ազանում բնա
առում են սում

ելի լավ հաս
կայացնենք, կ
մշենցի – սումե
մշեն – Սումեխ
մշենցի կին – ս
ր շրջանի ընտ
ըջըն «Ռիզե» 
նց նախահա

ացիներին անվ
ունքի խմբ.), մ
րքերին` ՍՈՒ
ք թեւ / ե

տահայտությո
րքերեն են խ
ացույցն է` 
աբերյալ: «Մի
արտահայտո
ուշտ պարոն 

այն համշենցին
համշենցիներ

հանրացում 
վանվում բո
ղորդակցվում:
առյալ, տարբե

ուն թուրքերեն
մշենի բարբա

ումեխի` հա

ւմեխի` հա
յունը, որն 

քսիշին, ներկ
մբ։ 
նցիների հա
ւ Չայելի գ
ձգվող գյուղեր
կողմերի բնա

լ, ներառյալ ա
ոլոր հ
ններում գաղ

անաբար տեղի
Ֆըրթընա, Փ

զանում ապ
եպի ծով բաց

անի հետ անմ
ն` արդեշենցի,
մերի ժողովրդ
ումեխի, իսկ
եխիթի: Նու
ակվողները 
մեխիսա անվա
սկանալու հա
կստանանք հե
եխի 
խիթի 
սումեխիսա: 
տրյալ (!) պա
վերնագրով գ

այրերը եւս 
վանում են «գ
մեգրելներին` 
Ւ ՄԵՂԻ, որը
երեք նետ: 

ունը տարածվ
խոսում, եւ մ
օղուզական 
իթե լազերի վ
ությունը կիրա

Մուզաֆֆերի
ներին են սում
րը թուրքերե
անել եւ եզ
լոր նրանք, 
: Քանզի 
երակում են հա
նն է (Համշեն

առն է, որը 

ամշենցի ա

ամշենցի ա
իրականացր

կայացնում ե

այրենիքը Ռ
գավառների Ս
րն են: Այս վա

ակիչները` հա
արեւմուտքու
ամշենցիները

ղթել են հենց
ի է ունեցել 18-
Փազար (Փազ
պրող այս 
վող կետերու

միջականորեն
, չամլըհեմշին
դին, այսինքն`
կ նրանց եր
ւյն կերպ, Ֆ
համշենցի կ

անումը: 
ամար եթե ա
ետեւյալ պատկ

ատմաբաններ
գրքում նշում
թուրք են, 

գյուրջյու» (թո
մեգրել, իսկ թ

ը նշանակում 
Այսինքն, ը

վում է բոլոր նր
մեզ համար ա
ցեղի երեք 

վրա ճնշում է
առեն»,-գրում է

ի ենթադրածի
մեխի կոչում: 

են են խոսո
զրակացնել, թ

ովքեր թ
բոլորը` հա

ամշենցիների
ցիների մայրե
Ռիզեի նահ
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նվան շուր

 
անվան շո
րել է Իրֆ

ենք Akunq.n

Ռիզեի Հեմ
Սենոզից մի

այրերը կոչվում
ամշենցի: Խոփ
ւմ եւ արեւելք
ը, տար
ց այդ Համշե
-րդ դարում: 
զոնի) եւ Սե

հանրությո
մ շփվել է լազ

ն շփում ունեց
նցի եւ փազա
` համշենցինե
րկիրը, այսին
Ֆըրթընա գե
կանանց համ

ամփոփ կերպ
կերը. 

րից Մուզաֆ
մ է, թե «Լազե
իրենց հարե

ուրքերեն` վրա
թուրքերեն խո

է` երեք քամ
ըստ նրա, 
րանց վրա, ով
ամենահիմնա
նետավոր խ

է գործադրվել
է նա: 
ի պես չէ. լազ
Ելնելով նրա

ւմ, սխալ կլ
թե սումեխի 

թուրքերենով 
ամշենցիներն 
ն, որոնց մայր
ենին հայոց լե
հանգում ապ
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ջ 

ուրջ 
ֆան 
net–ի 

մշին, 
ինչեւ 
մ են 

փայի 
քում 
րբեր 
նից: 

ենոզ 
ունը, 
զերի 
ցած 

արցի 
երին 
նքն` 
ետի 
մար 

պով 

ֆֆեր 
երը, 

եւան 
ացի- 
ոսող 
մի / 
այս 

վքեր 
ավոր 
խմբի 
լ, որ 

զերը 
նից, 
լինի 

են 
են 
էլ 

րենի 
եզվի 

պրող 

համշե
օգտա
արտա
պահպ
կողմե
իսկ ռի
Ինչ վե
բառով
Ըստ 
նշանա
այդ ստ
«երեք 
նշանա
http://w
ARICI
Լավ, ի
Երբ 
կատա
հակա
անվա
Վրացի
անվա
իմաստ
աբխա
են t͡ s’a
Սույն 
ենթար
հիմնվ
սամխ
տրամ
ըստ ո
«սուխ
որն ա
եւ ենթ
են հ
վերջին
պահպ
լեզուն
Ըստ է
հայ են
ունեցա
քրիստ
«էրմեն
հայերի
համշե
համշե
համա
գոյութ
 

Կար
հա

 
Թուրք
(HDP)
խորհր
Իր ել
յայտնե
Նշենք
Ազգայ
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ենցիներն ա
ագործում 
ահայտություն
պանել են այն
երի արտահայ
իզեցիները` հո

վերաբերում է
վ փորձում է 

իր ստու
ակում է «երեք
տուգաբանութ
 քամին» կապ

ավոր 
www.hemsinliy
I/): 
իսկ իրոք այդպ
մեր շուրջը 

արում, ստանո
առակ պատկ
անմանը համ

իները հայերի
անում: Մեգրե

տով: Օսեթնե
ազները` Āş°ām
amuq͡χː: 
բառը դեռ չե

րկել: Ժողո
վելով` փորձե

խեթին նշան
մաբանական է
որի` սոմեխի

խմու», խեթերե
արտահայտում
թադրում, որ 
հարավկովկաս
ններիս հար

պանվել է 
ներում: 
էության՝ լազ
ն կոչում իրենց
ած այդ հայկա

տոնյա հայկա
նի» (հայ-Ակո

րի վերաբերյալ
ենցիների: Դր
ենցի եւ հայ հա

ատեղ ծագու
թյուն ունեն որ

րո Փայլան
այերենով է

քիայի քրդակ
) կուսակցութ
րդարանում հա
լույթի ընթաց

նեցավ, ձեզի մե
ք, որ օրեր առ

ային կրթությ

 

արդեն մոռաց
են միայն

ններ: Իսկ 
ն-Ակունքի խմ
յտությամբ` հ
որում: 
է սումեխիին, 

ապացուցել, 
ւգաբանությա
ք քամի», եւ թ
թյունը նրան 
պում է «երեք 

«երեք 
yiz.biz/index.p

պե՞ս է: 
մի փոքր 

ում ենք Մուզա
կերը: Կովկ

մընկնում է 
ին սոմեխի, իս
ելները եւս ս
երը հայերին

māx̍: Ավարներ

ն կարողացել
ովրդական 
ել են բաց

նակում է 
է Դյակոնովի

ի/սումեխի ան
են «զուհմա» կ
մ էր Եփրատի
մի ժամանակ
սյան ցեղեր
րեւանությամբ

հարավկով

զերը համշենց
ց լեզվով: Լազ

ական հանրու
ական խմբից,
ունքի խմբ.) բ
լ, իսկ լազերեն
րա պատճա
անրություննե
ւմն ու արմ
րպես միմյանց

նը Թուրքիա
է շնորհավո

կան «Ժողովո
թյան հայ պա
այերենով է շն
ցքում նա աս
եզի մեծ աւետ

ռաջ էլ նա գրա
յան նախար

ցության են
ն որոշ 

Խոփայի 
մբ.) եւ ռիզեց

համշենցիները

 պարոն Մու
թե համշենցի

ան` լազերեն
թեեւ անհայտ 

հաջողվել, այ
թեւին», որից

նետին»: 
php/Thread/196

ուսումնասի
զաֆֆեր Արըջ
կասյան տա

լազերեն սո
սկ Հայաստան
սոմեխին կիրա
ն կոչում են
րն էլ Հայաստ

լ հստակ ստո
ստուգաբան

ցատրել, որ 
հարավ: Սա

ի առաջարկա
նունը ծագել 
կոչվող շրջան
ի ավազանի 

կ հայերի նախ
րի հետ հա
բ, եւ որ 
վկասյան ժ

ցիներին սում
զերի հետ անմ
ւթյունը հետզհ
 իսկ լազերը
բառն սկսել ե
ն «սումեխի» 

առն այն է, 
երը թեեւ չեն ո
մատները, ս
ցից տարբեր խ

այի խորհր
որել Սուրբ

ուրդների դեմ
ատգամավոր Կ
նորհավորել Ս
սել է. «Քրիս

տիս»։ 
ավոր հարցադ
րար Իսմեթ 

ն մատնել 
բառեր 

համշենցիներ
ցիներին: Տվյա
ը համշենցի ե

ւզաֆֆերը ա
իները հայ չե
նով սումեխ
է, թե ինչպե՞ս
նուամենայնի
ց էլ` օղուզներ

(Տե
654-Muzaffer-

իրություն են
ըի ասածի լրի
րածքում հա

ումեխի բառ
նը Սոմխեթի ե
առում են հա
ն սոմիխ, իս

տանն անվանո

ուգաբանությա
նության վր

վրացերենո
ակայն ավե
ծ տարբերակ
է աքքադերե

նի անվանումի
վերին կողմեր

խնիներն ապր
ամատեղ կա

այդ անուն
ժողովուրդներ

մեխի, այսինք
միջական շփո
հետե հեռացե
ը թուրքերենո
են օգտագործ
բառը` միմիա
որ ներկայո

ուրանում իրեն
սակայն այլե
խմբեր: 

րդարանում
 Ծնունդը

մոկրատական
Կարո Փայլան

Սուրբ Ծնունդը
ստոս ծնաւ 

դրում էր ուղղ
Յըլմազին 

եւ 
եւ 
րը 
ալ 

են, 

այդ 
են: 
խի 
ս է 
իվ, 
րի 

ես` 

նք 
իվ 
այ 

ռը: 
են 
այ 
սկ 
ւմ 

ան 
րա 
ւմ 

ելի 
կը, 
են 
ից, 
րը 
րել 
ամ 
նը 
րի 

քն` 
ւմ 
լ է 
ով 
ծել 

այն 
ւմ 
նց 
ւս 

մ 

ն» 
նը 
ը։ 
եւ 

ղել 
եւ 



 

 

պար
արգ
ինչպ
իրա
փոք
տոն
Փայ
 

Վ

Թու
Բիթ
հատ
Թու
հատ
ռուս
Նշվո
հետ
շար
1958
խոր
Խոր
1,5 
տակ
 
Թո
Սո

Թու
խու
են շ
Թու
ապր
Գյու
ժողո
շնոր
Դեմ
են, 
բոլո
Էյու

րզաբանում է
գելվել տոնել Ա
պես է տարբ

արից։ Ինչն 
քրամասնությո
նել Ամանորը
յլանը։ 

Վանա լճում

ւրքիայում Վ
թլիս նահա
տակում  ռուսա
ւրքական C
տակում հայ
սական նավի 
ում է, որ դե

տո լճում կառո
րունակվել է 
8–ին նավը փ
րտակվել։ 
րտակված ռու
տարվա շխա
կ։ 

ուրքիայի Դ
ուրբ Ծնունդ

մ

ւրքիայի Մարդ
ւմբ քաղաքաց
րջանի միակ հ

ւրքական Ma
րող միակ հա
ւվենը նշել 
ովուրդներից 
րհավորելու 
միրջիին։  «Մե
սակայն մենք

որ հայերին Ս
ւփ Գյուվենը։ 

էր պահանջե
Ամանորը։ «Կ
երակում Նոր
է պատճառ

ունների դպրո
ը»,–հարցադր

մ խորտակվ
հայտնա

Վանա լճի ո
անգի հա
ական նավ է հ

CNNturk–ի փ
յտնաբերված 
անունը եղել է

եռեւս ռուսնե
ուցված նավը
շահագործվե

փոթորկի ժա

ւսական նավը
ատանքի արդյ

Դերիքում մ
դին նվերնե
միակ հայ ը

դին նահանգի
ցիներ Սուրբ 
հայ ընտանիք
ardinlife կայք

այ ընտանիքին
է, թե հայ
են եւ իրենք
համար նվե

եծ խնդիր է, որ
ք նրանց հիշո
Սուրբ Ծնունդ

ել, թե ինչո՞ւ 
Կրթության նա
ր Տարին ու 
ռը, որ նու
ոցներում նույ
րման մեջ գ

ված ռուսա
աբերել 

ուսումնասիրմ
ատվածում 
հայտնաբերել
փոխանցմամբ

40 մետր 
է «Աղթամար»

երի կողմից Վ
ը ռուսների հե
լ թուրքերի 

ամանակ բախ

ը Վանա լճում
յունքում 23 մ

մուսուլման
երով այցել

ընտանիքին

ի Դերիքի շրջա
Ծնունդին նվ

քին։ 
քի փոխանցմ
ն այցելած խմ
յերը տարած

ք հատուկ Քր
երներով այց
ր հայերն այս շ
ում ենք ու շն
դի կապակցո
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Լույս 

է դպրոցներ
ախարարությո

Սուրբ Ծնու
ւյնիսկ ազգա
յնպես արգելվ
գրել էր Կա

ական նավ ե

 
ման միությո

Վանա 
։ 
բ՝ Վանա 

երկարությա
»։ 
Վանը վերցնե
եռանալուց հե
կողմից, սակ

խվել է ժայռի

մ հայտնաբերվ
մետր խորութ

ն բնակիչնե
լել են շրջա
ն 

 
անում ապրող
վերներով այց

մամբ՝ Դերիք
մբից գրող Էյ
ծաշրջանի բ

րիստոսի ծնու
ցելել են Նա
շրջանից հեռա

նորհավորում 
ությամբ»,–աս

 

19  Հունվար,  

Ամսագի

րում 
ունն 
ւնդն 
ային 
վել է 
արո 

են 

ունը 
լճի 

լճի 
ամբ 

ելուց 
ետո 
կայն 
ի ու 

վել է 
թյան 

երը 
անի 

ղ մի 
ցելել 

քում 
ուփ 

բնիկ 
ւնդը 
աիֆ 
ացել 
ենք 

սել է 

Դերիք
շեշտե
միայնա
 
Վան

Վանի 
Աղթա
է կառո
Թուրք
(Ոստա
հաղոր
Աղթա
Մեկ ա
4 մետ
նավահ
Նշվում
պատճ
կարող
Աղթա
կառու
պատվ
Մանվ
են 6 
որոնք
 

 

սպա
 
Հունվա
թերթի
սպան
հայերի
սպառ
հավաս
Հանդե
պլատ
կազմա
ժողով
ազատ
փոքրա
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քի միակ հա
ել է, թե մուսո
նակ եւ մշտապ

նի Աղթամա

 գլխավոր 
ամար կղզում ն

ուցվել։ 
քական Milli
ան)քաղաքապ
րդակցության

ամար կղզում ն
ամիս տեւած ա
տր լայնությա

ահանգիստը։ 
մ է, որ  ամ
ճառով Աղթամ
ղացել հարմար

ամարի Սուրբ 
ւցվել է Վաս
վերով` ճարտ
վելի կողմից։ Տ

հորիզոնակա
ք չեն խախտու

Թուրքիայ
անվեց Հրա

արի 19-ին լր
ի նախկին 

նության 10 տ
րից մեկն էր ո

նալիքներին, 
ասարակշռված

ես գալով 
ֆորմներում 
ակերպություն
վրդավարացմա
տության, 
ամասնություն

 

այ ընտանիքի
ուլման հարեւ
պես հետաքրքր

ար կղզում 
կառուց

տուրիստակ
նոր ավելի հա

iyet–ի փոխա
պետարանի պ
ն նախարարո
նոր նավահան
աշխատանքից
ամբ ու 50 

մառը մեծ թ
մար կղզու եր
րավետ ծառա

Խաչ եկեղե
սպուրականի 
տարապետ, 
Տաճարի արտ
ան շարք կազ
ւմ պատերի հա

յում 10 տա
անտ Դինքը

րացավ է Ստա
գլխավոր խ

տարին: Նա 
ու թեեւ նրա 

նա միշտ 
ծ: 

մի շա
ու

ններում, Դին
ան անհրաժե
Թուրքիայում

նների իրավո

ի անդամ Նա
ւանները չեն թ
րվում են իրեն

նոր նավա
ցվել 

կան կենտրո
արմարավետ ն

անցմամբ՝ Վ
պահանջով Տր
ւթյունը ձեռն
նգիստ կառուց
ց հետո ավար
մետր երկա

թվով այցելուն
րկու նավահա
այություն մատ
եցին 915-921 

իշխան Գագ
քանդակագոր

տաքին պատեր
զմող զարդա
արթությունը։

րի առաջ ա
ը. համառոտ

ամբուլի հայկ
խմբագիր Հ
Թուրքիայի 
հասցեին հնչ
մնում էր 

արք ժողով
ւ հ
նքն ընդգծում 
եշտությունը, 
մ մարդու
ւնքների մասի

աիֆ Դեմիրջի
թողնում իրեն
նց վիճակով։

ահանգիստ 

 
ոն համարվո
նավահանգիս

Վանի Գեւա
րանսպորտի 

նամուխ էր եղ
ցելուն։ 
րտին է հասցվ

արությամբ նո

ներ ունենալ
անգիստները չե
տուցել։ 

թվականների
գիկ Արծրուն
րծ եւ նկար
րը զարդարվա

աքանդակներո
։ 

այս օրը 
տ ակնկարկ

կական  «Ակոս
Հրանտ Դինք

ամենահայտն
չած բազմաթի

հանգիստ 

վրդավարակա
հասարակակա

էր Թուրքիա
խոսում խոսք
ւ, ազգայի
ին: Նա հայեր

ին 
նց 

է 

ող 
ստ 

շի 
եւ 

ղել 

վել 
որ 

ու 
են 

ին 
ու 

րիչ 
ած 
ով, 

կ 

ս» 
քի 
նի 
իվ 
ու 

ան 
ան 
այի 

քի 
ին 
րի 



 

 

ու թ
էր, 
Թու
ճնշո

2007
Ստա
շենք
հրա
սպա
բողո
պաշ
Դին
միջա
արե
քննո
դատ
Թու
չնայ
թե՝ 
նրա
Դին
ունե
սպա
դատ
վկա
րդ 
արձ
կաս
դատ
Սամ
սպա
ցմա
էլ ա
պար
մեղա
Դատ
որոշ
Թու
դժգ
հետ
սկսե
շար
Դատ
նախ

թուրքերի միջե
որ հայ 

ւրքիայում ապ
ումների: 

7 թվականի հ
ամբուլում, իր
քի դիմաց

ապարակումնե
առնալիքները 
ոքում էր, 
շտպանել իրե

նքի սպանու
ազգային մի շ
ել թուրքական
ություն։ Մ
տարանը 20
ւրքիային՝ Հր
յած որ հետքն
ժանդարմերի

ա դեմ նախապ
նքի գործով ս
եցավ ամոթա
անության 
տարան ներ

այություններ։ 
դատավարո

ձակեց սպան
սկածյալներից
տապարտեց ս
մասթին՝ 22 
անության ուղ
ահ ազատազրկ
այն էր, որ դա
րզվեց, որ 
ադրյալներից 
տարանը մոռ
շում կայացրե
ւրքիայում դա

գոհությամբ։ 
տո դատարան
եցին բողոքել

րժվեցին դեպի
տավճռի հե
խարարը նշեց

եւ շատ կարե
համայնքը 

պրել ազատ 

հունվարի 19-
ր խմբագրած 
: Մինչ 
երում հայտն

հաճախակի 
թե ոստիկ

ն հնարավոր մ
ւթյան գործ
շարք կառույց
ն իշխանությո
Մարդու ի
10-ի սեպտե
րանտ Դինք
ննության ընթ

իան, թե` ոստի
պատրաստվող
սկսված առա

ալի ավարտ։ 
պատվիրատո
րկայացված 
2011-ի հունվ

ության ժամա
նության կազ
 Էրհան Թո
սպանության 

տարի 10 
ղղորդման մեջ
կման։ Դատա
ատավճիռ կա

Դինքի 
18-ի նկատ

ռացել էր մի 1
ել։ 
ատարանի ա
Դատարանի 

նի մոտ հավ
լ կայացված ա
ի «Ակոս»-ի խմ
ետ կապվա
ց, թե այն վ

եւոր քարոզիչ 
հնարավորու
եւ չենթարկ

ին, Հրանտ Դ
«Ակոս» թերթ

սպանությու
նում էր, որ

են դարձել: 
կանությունը 
մահափորձից
ծը բացահա
ներ բազմաթի
ուններին՝ ապ
րավունքների

եմբերին մեղ
քին չպաշտպ
թացքում պար
իկանությունը

ղ սպանության
աջին շոու դա

Այդպես էլ հ
ուները, չու

մի շարք 
վարի 17-ին տ
անակ, դատ
զմակերպման
ունջելին։ Դա
գործիք հանդ
ամիս ազատ

ջ մեղադրվող 
ական շոուի զա
այացնելուց հե

սպանության
տմամբ է որո
19-րդ մեղադր

այս որոշումն 
կողմից վճ

վաքված հազա
անարդար վճռ
մբագրություն

ած Թուրքիա
վտանգավոր 
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Լույս 

էր եւ հավատ
ւթյուն կունե
կվել պատմակ

Դինքն սպանվ
թի խմբագրատ
ւնը նա 
ր իր հասց

Բացի այդ, 
հրաժարվել

ց: 
այտելու համ
իվ անգամ կո

պահովել անա
ի եվրոպակ
ղավոր ճանա

պանելու համ
րզ էր դարձել
ը տեղյակ են ե
նը։ 
ատավարությո
հայտնի չդար
ւսումնասիրվե

փաստեր 
տեղի ունեցած
տարանն ազ
ն մեջ գլխա
ատարանը մի
դիսացած Օգյ
տազրկման, 
Յասին Հայա

ավեշտներից մ
ետո հաջորդ 
ն գործով 
ոշում կայաց
րյալի նկատմա

ընդունվեց 
ճիռ կայացնե
արավոր մար
ռի դեմ եւ եր

ն։ 
այի մշակո

զարգացում 

 

19  Հունվար,  

Ամսագի

տում 
ենա 
կան 

 
վել է 
տան 

իր 
ցեին 

նա 
լ է 

մար 
ոչ են 
աչառ 

կան 
աչեց 
մար, 
լ, որ 
եղել 

ունն 
ձան 

եցին 
եւ 

ծ 25-
զատ 

ավոր 
իայն 
գյուն 

իսկ 
ալին՝ 
մեկն 

օրը 
19 

ցվել։ 
ամբ 

մեծ 
ելուց 
րդիկ 
րթով 

ւյթի 
էր։ 

Նախա
դժգոհ
հանգս
գործը
Թուրք
հանրա
Քըլըչդ
Էրդող
Զավեշ
ամոթա
հայտա
Դատա
Դինքի
դատա
ծանր 
Այնտե
սպան
տարո
դատա
Պարզ
նախո
Նա վ
սկանդ
Դինքի
ավելի 
պետո
Այս ը
Թուրք
դատա
պաշտ
Դինքի
Այդ 
ձերբա
ոստիկ
Իսկ Դ
«բեկու
հակամ
սրացո
բարձր
սպան
մեղադ
Դրանի
սկանդ
Ցուցմ
պահա
մահա
հետա
ժամա
Դինքի
սակայ
նույն 
Ու 
հավաս
շարու
չբացա
Այսօր՝
մահվա
կազմա
միջոցա
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իր 

ագահ Գյուլը 
հությունը, ար
ստացել հաս

ընթացը չի ավ
քիայի գլխ
ապետական» 
դարօղլուն քն
ղանի արդարա
շտալի է, ս
ալի վճիռը 
արարեց, թե կ
ավճռից 1,5 
ի սպանությա
արանում բեկ

հանցագործո
եղ արդեն 201
նության գործո
ուց ավել է, 
ավարությունը
զապես այս ը
որդ դատավճռ
վերսկսված դ
դալային հայ
ի սպանությո

բարձր կա
ությունը աշխա
ընթացքում 
քիայի արդար
ական պատա
տոնյաներին, ո
ի սպանությա

համատեքստ
ակալվեցին ե
կաններ։ 
Դինքի սպանո
ւմնային» 

ամարտություն
ումից հետո
րաստիճան 
նության մեջ 
դրանքով։ 
ից հետո 
դալային 
մունքներից մե
անջել է հետախ
ափորձի մասի
ախուզության 
անակին չի էլ
ի սպանությո

այն դատական

չնայած 
աստիացումներ
ւնակում է մնա
ահայտված քա
՝ հունվարի 
ան 10-րդ տ
ակերպություն
առումներ։ 

 

շեշտեց, որ տ
րդարադատու

սարակության
վարտվել եւ դ
խավոր ըն

կուսակցու
ննադատեց վ
ադատություն
սակայն Դին

կայացրած 
կայացված վճի

տարի հետո
ան գործով դ
կանվելուց հե
ությունների գ
3-ի սեպտեմբ

ով դատավար
ինչ ընթանո

ը, սակայն կ
ընթացքում ձ
ռով ազատ ա
դատական ն
տարարությո
ունն իրակա
ազմակերպու
ատավարձ է տ
հետաքրքիր 
րադատությա
ասխանատվո
ովքեր ինչ-որ
ն հետ։ 
տում արդե

են բարձրաս

ության գործո
դարձա

նը, քանի ո
ո սկսեցին 
գյուլենական

 որոշակի 

դատավա
հայտարարու

եկի համաձայ
խուզության պ

ին հետախուզ
պետը թեե

լ բարձրաձայ
ունը բացահա
ն գործընթացն

թուրքակա
րին, Հրանտ
ալ Թուրքիայո

աղաքական սպ
19-ին, Ստ

տարելիցի կ
ններ նախաձ

տեսնում է հա
ւթյան նախա

նը՝ նշելով, թ
դեռ կա բողոք
նդդիմադիր 
ւթյան առա
վճիռը՝ ասելո

նը։ 
նքի սպանու

դատարանի
իռը եւս իր սրտ
ո՝ 2013-ի մա
դատավճիռը 
տո ուղարկվ
գործերով 14-
բերի 17-ից վեր
րությունը։  Այս
ում է Դինքի
կրկին արդյո

ձերբակալվել 
արձակված Էր
նիստերից մե
ուն էր արել՝ 

նացրել է «
ւթյուն, որի 
տալիս։ 

զարգացում 
ամ նախարար
ության կանչ
ր առումներով

են հարցաք
ստիճան պաշ

ով դատավար
վ Էր

որ այդ հակ
ձերբակալ

ն պաշտոնյա
մեղքի բաժ

արություններ
ւթյուններով 
յն՝ ՆԳ նախկ
պետից վերաց
զական տեղե
եւ չի վերա
յնել։ Պարզվե

այտվել է օրեր
ները դե ֆակ

ան իշխ
տ Դինքի 
ում ավանդու
պանություննե

տամբուլում Հ
կապակցությա
ձեռնել են  ս

ասարակությա
արարը փորձե
թե դատակա
քարկման փո

«Ժողովրդա
ջնորդ Քեմա
ով, թե սա է

ւթյան գործո
ի նախագահ
տով չէ։ 

այիսին, Հրան
վճռաբեկ 9-ր

վեց Ստամբու
-րդ դատարա
րսկսվեց Դինք
սինքն, արդեն
ի սպանությա
ունքներ չկա
եւ կալանվել 

րհան Թունջել
եկի ժամանա

պնդելով, թ
Էրգենեկոն»-ի

անդամների

էր այն, ո
րը թույլատրե
չել պետակա
վ կապված ե

քննվեցին 
շտոնյաներ 

ության համա
րդողան-Գյուլե
կամարտությա
լվել նախկի
աներ՝ Դինք

ժին ունենալ

րը սկսեցի
ուղեկցվե

կին նախարար
ցնել Դինքի դե

եկությունը, իս
ացրել, սակա
եց, որ Հրան
րի ընթացքու
կտո դոփում ե

տեղու
խանություններ

սպանություն
ւյթի վերածվա
երի շարքին։ 
Հրանտ Դինք
ամբ մի շար
սգո եւ բողոք

ան 
եց 

ան 
ւլ։ 
ա-
ալ 
էր 

ով 
հը 

նտ 
րդ 
ւլի 

ան: 
քի 
ն 1 
ան 

ան։ 
է 

լը։ 
ակ 
թե 
ից 
ին 

որ 
եց 

ան 
են 

ու 
ու 

ար 
են 

ան 
ին 
քի 
ու 

ին 
ել։ 
րը 
եմ 
սկ 

այն 
նտ 
ւմ, 
են 
ւմ։ 
րի 
նը 

ած 

քի 
րք 
քի 



 

 

ն

Թու
(HD
դեմ 
պալ
Պար
միու
ղեկա
են 
պատ
Քյոր
«ցեղ
թուր
Հան
քաղ
համ
չիրա
փոր
ման
հայտ
ժողո
Նշե
Հայո
երեք
չտա
Փայ
 

օս

Վեր
պաշ
ցեղա
շատ
ընթ
ապր
և 
կառ
Aku
նամ
ստա
մտա
ծավ
այնպ
Ակն
Ռու

Կարո Փա
ներկայացվ

մա
ք

ւրքիայի քրդա
DP) կուսակցո

հայց է ներ
լատ, գրում է թ
րբերականի 
ւթյուն» կո
ավար Արիֆ Ք

ներկայացր
տգամավորի մ
րօղլուն հա
ղասպանությո
րք ժողովրդի
նրապետությա
ղաքացիները 
մաձայնության
ականացվածն
րձող այս մ
նդատից, ա
տարարել է նա
ովրդի շրջանո
նք, որ օրեր 
ոց ցեղասպա
ք կուսակցութ

ալով քննադատ
յլանին զրկել ե

Հայոց ցե
մանյան կա

Իսպա
րջերս իսպա
շտոնապես 
ասպանությու

տ քչերին է 
թացքում Իսպա

րիլին ձերբակ
այդ նպատ

ռավարություն
unq.net–ը  հրա
մակին ի պ
ահոդ նամա
ավորականներ
վալել, և թե 
պիսի կարկա

նունին, Դանի
ւսաստան: 

այլանի դեմ
վել. պահա

անդատից ո
քաղաքացի

ամետ «Ժողո
ության հայ պ
րկայացվել Է
թուրքական Y

փոխանցմա
ուսակցության
Քյորօղլուն եւ
րել դատար
մանդատից եւ

այտարարել 
ուն» բառն օ
ի հասցեին: Ն
ան ստեղծում

ապրում 
ն մթնոլորտո

ն իրականութ
մարդուն ոչ 
այլեւ քաղա
ա՝ հավելելով, 
ում քեն եւ ատ
առաջ Կարո 
նությունից, ո
թյունների պա
տում են Կարո
են երեք նիստի

եղասպանո
առավարու

անիայի թագ
անական մի 

ճանաչել ու
ւնը: Սակայն

հայտնի, ո
անիայի թագա

կալված հայ ա
տակով նամա

նը: 
ապարակել է 

պատասխան 
ակը, որում 

րը հեղափոխ
իբր արեւմ

առուն ներկա
իել Վարուժան

մ դատակա
անջում են զ
ու Թուրքիա
իությունից

ովուրդների դ
պատգամավոր
Էդիրնեի արդ
YeniAsia.com-ը
ամբ, թուր
ն Էդիրնեի 
ւ մի շարք քաղ
րան՝ պահա
ւ քաղաքացիո

է, որ 
օգտագործելը
Նա պնդել է
մից ի վեր 

են խաղ
ում: «Թուրք

թյան քողի տա
միայն պատ

աքացիություն
որ Կարո Փա

տելություն է տ
Փայլանը մեջ

որից հետո խո
ատգամավորն
ո Փայլանին։ Բ
ի մասնակցելո

ության ընթ
ւթյան ստա
գավորին (ֆ

քաղաք ե
ւ դատապա
ն նույնիսկ մ
որ Հայոց ցե
ավորը փորձե
կանավոր մտ

ակ է ուղա

Իսպանիայի 
օսմանյան կ
նշվում է, 

խական գործ
տահայ մտա
այացուցիչներ
նը և Սիամա
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ան հայց է 
զրկել նրան
այի 
ց 

 
դեմոկրատակա
ր Կարո Փայլա
դարադատութ
ը: 

րքական «Մ
մասնաճյո

ղաքացիներ, հ
անջելով զր
ությունից: 
խորհրդարան
 վիրավորան
, որ Թուրքի
Թուրքիայի 

ղաղության 
ք ազգի կող
ակ ներկայա
տգամավորակ

նից կզրկեն
այլանն իր վար
տարածում: 
ջլիսում խոսե
որհրդարանակ
ներն իրար հ
Բացի այդ, Կա
ու իրավունքի

թացքում 
ահոդ նամա

ֆոտո) 
եւս` Սաբադ

արտել է Հա
մասնագետնե
եղասպանութ

ել է փրկել 191
ավորականնե

արկել օսման

թագավորի 
կառավարութ

թե իբր 
ծունեություն 

ավորականութ
ր, ինչպիսիք 

անթոն, փախե
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ն 

ան» 
անի 

թյան 

Մեծ 
ուղի 
հայց 
զրկել 

նում 
նք է 
իայի 

հայ 
եւ 

ղմից 
ցնել 
կան 

նք»,-
րքով 

ել էր 
կան 

հերթ 
արո 

ից։ 

ակը 

դելը, 
այոց 
երից 
թյան 
5 թ. 

երին 
նյան 

այդ 
թյան 

հայ 
են 

թյան 
են 

ել են 

Ինչպե
նամա
սպանվ
օսման
տրամ
Գևորգ
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իր 

ես հայտնի 
ակից շատ չ
նվեցին Օսմա
նյան արխի

մադրել  է ամ
գ Բ.Հակոբյան

 

է, 1915 թ. 
չանցած նրա

անյան պետո
իվից գտել, 
մերիկաբնակ 
նը: 

հուլիսով թ
անք բոլորը 
ությունում։ Փ

թարգմանե
պոլսահայ ո

թվագրված ա
դաժանաբա

Փաստաթղթեր
ել և սիրո
ուսումնասիրո

 

 

այս 
ար 
րը 
ով 
ող 



 

 

Թ

Ստա
այբո
պայ

Թուրքիայո
այբ

ամբուլի «Ա
ուբենով զար
յուսակներին։

ւմ վաճառք
բուբենով պ

Արաս» հրա
րդագրերով 

 
 

քի են հանվ
պայուսակն

ատարակչությ
տետրերից 
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վել հայերե
ներ 

 
թյունը հայե

հետո անցե
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ն 

երեն 
ել է 

«Արաս
նշվել է
թռչնա
Թռչնա
պատկ
 

Թ

Թուրք
մասնա
խմբա
Թուրք
Մշակո
հիշատ
կապվա
ընտա
շաբաթ

Միջաց
պատա
սպան
է անց
համա
 

Սփ
Ի

Թե

  
Իրանի
Սարգս
գործա
ներկա
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իր 

ս»–ի կայքու
է, որ նոր պա

ագրերով, որոն
ագիրը զարդա
կերներ են։ 

Թուրք նախ
հիշատա

քիայի մշակույ
ակցե է «Ակ

ագիր Հրանտ Դ
քական De
ույթի  եւ տո

տակի միջոց
ված իր ցա

անիքին, Դինքի
թաթերթի աշխ

ցառմանը մա
ասխան, նախ

նության դատա
ցել, սակայն 

ապատասխան

փյուռք
Իրանի հայ

Թեհրանի Սո

ի հայերը Ամ
սի մայր 

ակալությունը 
այացնում ենք 

 

ւմ տեղադրվա
այուսակներ են
նց գինը 10 թո
ագրերի տեսակ

խարարը մա
ակության 
ւյթի եւ տուրի
կոս» շաբաթա
Դինքի հիշատա
emokrathaber 
ուրիզմի նախ
ցառմանը Դ

ավակցություն
ի ընկերներին
խատակիցներ

 

ասնակից լրա
խարար Նաբի

տավարություն
այսուհետ ա

ն։ 

յերը Աման
ուրբ Սարգ

մանորը դիմա
տաճարում

ֆոտոռեպոր
ստորեւ: 

ած հայտարա
ն հանվել վաճ
ւրքական լիրա
կ է, որի տառե

ասնակցել է
միջոցառմ

իզմի նախարա
աթերթի նախ
ակի միջոցառ

կայքի 
խարար Նաբի 
Դինքի սպան
ններն է հա
ն, հայ համայն
րին։ 

ագրողների մե
ի Ավջըն նշել
նը մութ պատ
այն ընթանա

որը դիմավ
գսի մայր տ

ավորել են Թ
մ: IRNA 
րտաժ է պա

արության մե
ճառքի հայերե
ա (3 դոլար) է։
երը թռչուններ

է Դինքի 
մանը 
ար Նաբի Ավջը
խկին գլխավո
ռմանը։ 

փոխանցմամ
Ավջըն Դինք

նության հե
այտնել Դինք
նքին ու «Ակոս

 
եկի հարցին 
լ է, թե Դինք

տմություններո
ալու է օրենքի

վորել են 
տաճարում

 

Թեհրանի Սուր
լրատվակա

ատրաստել, որ

եջ 
են 
 
րի 

ըն 
որ 

մբ՝ 
քի 

ետ 
քի 
ս» 

ի 
քի 
ով 
ին 

րբ 
ան 
րը 



 

 

 
Թ
մ

Թուր
արտ
Ստա
հայկ
Պա
ր 20
եցա
Նախ
բոլո
մտա
պատ
բոլո
բան
պատ
մտա
մտա
երկր
վերա
լավա
Հեռա
հեռա
հայտ
հայե
արտ
իրոք
Թու
մ իշ
ծադ

Թուրքիայի
տածում են

ամփոփ

ւրքիայի հայ հա
տագաղթելու մ
ամբուլում լույս
կական բաժնի 
րոն Էստուկյ

016 թվականը
ած ահաբեկչո
խորդ տարին 
որ քաղաքաց
ահոգիչ իր բ
տճառող տար

որ քաղաքացի
ների ակնկալի
տերազմական
ահոգությունն
ածում Թուրք
րներում ապր
աբերում, այլ
ատեսություն 
ացողները շ
անալու մասի
տնի է դարձ
երի վերաբերյ

տագաղթողնե
ք շատ են: 
ւրքիայում հե
շխանություն
դրում հասար

ի հայ համա
ն արտագա

փում է Բագ

ամայնքից շատ
մասին: Այս մ
ս տեսնող «Ակ
խմբագիր Բա
ան, ինչպիսի

ը` հաշվիառն
ություններն ո

ոչ միայն հա
ցիների համա
բոլոր զարգա

րի էր: Մարդիկ
իները, այդ թվ
իք էլ չունեն,
ն իրավի

ները շատ են:
քիայից հեռա
րելու մասին: 
լեւ ուրիշ այ
չկա: 

շատ մեծ թ
ին շատերն են
ձել, որ 51 հր
րյալ վիճակագ
եր, սակայն հե

եղաշրջման փ
ններըբռնութ
րակության տ

այնքից շատ
աղթելու մա
գրատ Էստո

տերն այսօր մտ
մասին  հարցա
կոս» հայկակա
ագրատ Էստուկ
ի՞ տարի էր հա
նելով Թուրքի
ու ճգնաժամը

այ համայնքի, 
ար շատ ծա
ացումներով, 
կ մտահոգ են 
վում 70-80 հա
, ցավոք սրտ
իճակ է, 
 Այսքանից հ

անալու եւ ա
Խոսքս ոչ մ

յլ ազգերի: Մ

թիվ չեն կա
ն մտորում: Օ
րեա է հեռաց
գրություն չկա
եռանալու մաս

փորձից հետո
թյուններ եւ ճն
տարբեր շերտ
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տերն այսօր
ասին. 2016թ
ուկյանը 

 
տածում են երկ
ազրույցում աս
ան շաբաթաթե
կյանը: 
ամայնքի համ
իայում տեղի
ը: 
այլեւ Թուրքի
անր տարի 

մտահոգությ
շատ: Թուրքի

ազար հայերը, 
տի: Թուրքիայ

հետեւաբ
հետո շատերն
ավելի անվտա
միայն հայերի
Մարդկանց մ

ազմում, սակ
Օրինակ, վերջ
ցել Թուրքիա

ա, միգուցե լի
սին մտածողն

ո ամբողջ երկ
նշումներ են գ

տերինկատմա
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Ամսագի

 

ր 
թ. 

կրից 
սել է 
երթի 

մա
ուն

իայի 
էր, 

թյուն 
իայի 

լավ 
այում 

բար 
ն են 
անգ 
ին է 
մոտ 

կայն 
ջերս 

այից, 
ինեն 
ներն 

կրու
գոր

ամբ:

 Արդյո
 համա
Հայ հ
հատկա
Միակ
ասում
ունեն 
հարթվ
դեպքի
շատ օ
Թուրք
: Ի՞նչ ե
ամայն
Ավելի 
առաջի
կա 
խորհր
այլ ան
այո ն
ունեն,
գործո
համայ
գնահա
իշխան
ձայնը 
Փայլա
են, ն
մասնա
ունենո
իրակա
աշխա
Չմոռա
լինելը 
հետո 
որովհ
Փայլա
մտահ
է ներշ
 

ցեղա

Կանա
Հայոց
Բոհջե
Քնար
Կեսար
թուրքա
կայսրո
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իր 

ոք բռնությու
այնքիներկայ
համայնքի նկ
կապես հուլիս
կ բացառությո
մ էին` իբր ա

հեղաշրջման
վեց: Սա մի
ից հետո Թու
օրենքներ այսօ
քիայի խորհր
են նրանք ար
նքի համար:
քան մեկ տա

ին անգամ խ
երեք տար

րդարանում չե
նհրաժեշտ ձա

նրանք հայ պա
, բայց ի

ունեության դ
այնքին ներկայ

ատական տ
նության կուս
շատ հազվա

անն ու Սելինա
նրանց ձայն
ակցություն ո
ում: Այս երկո
անացնում, բ

ատանքը, քաղա
անանք բայց, 

շատ դժվար
վտանգավոր

հետեւ 13-ն ար
անի եւ Դո
հոգում է հայ հ
շնչում: 

Կանադ
ասպանութ

ադայում հունվ
ց ցեղասպանո
ելյան–Եմենիջյ
ր Բոհջելյան–
րիայում։ 

քական ան
ությունում ց

 

ւնների, ճնշու
յացուցիչները
կատմամբ հա
սի 15-ին տեղի
ունը հայ բժշկ
այդ բժշկի գ
ն փորձի հե
իակ դեպքն 
ւրքիան ավելի
օր չեն գործու
րդարանում ա
րելնախորդ տ

արի է, որ Թո
խորհրդարանո

րբեր կուսա
են` հայ համա
այները հավաք
ատգամավոր
իրենց պատ

դաշտն ավելի 
յացնելը: Չեմ 

տալ, քանի 
սակցության 

ադեպ ենք լսու
ա Դողանը, ո
նն ավելի 
ունեն խորհրդ
ու գործիչները 
ոլոր հայերն 
աքական գործ
որ Թուրքիայ
րություններ 
ր է նաեւ պ
րդեն կալանքի
ողանի գործ
համայնքին, մ

դայում մահ
թյունը վերա

վարի 19-ին 1
ությունը վերա
յանը։ 

–Եմենիջյանը 
Բոհջելյան 

նուններ է
ցեղասպանութ

ւմների ենթա
ը: 

ատուկ ճնշում
ի ունեցած դե
կի գրասենյա

գործընկերներ
ետ, սակայն 

էր: Այնուամ
ի բռնապետա

ւմ: 
այսօր 3 պատ
տարվա ընթա

ուրքիայի պա
ում երեք հայ 
ակցություննե

այնքը ներկայա
քելու միջոցով

րներ են, հայկ
տասխանատվ

բարձր է, ք
կարող երեքի

որ Մարգ
պատգամավո

ւմ, բայց մյուս
որոնք ընդդիմ
լսելի է, ա

դարանում եւ
մեծ ծավալի 
էլ գնահատ

ծունեությունը
ում քաղաքակ
ունի: Հուլիսյ

պատգամավոր
ի տակ է: Այս 
ծունեությունը
մյուս կողմից 

հացել է Հա
ապրած վեր

07 տարեկան
ապրած վերջին

ծնվել է 19
ընտանիքի 

էին կրում 
թյունից փրկ

արկվե՞լ են հա

մներ չեն եղե
եպքերից հետ

ակն էին փակե
րն առնչությո

հետո խնդիր
մենայնիվ, ա
ական դարձա

տգամավոր կա
ացքում հայ հ

ատմության մե
պատգամավո

երից: Նրան
ացնելու համա
վ: Հետեւաբա
կական ծագո
վությունն 

քան միայն հա
ին էլ հավասա

գար Եսայան
որն է, եւ նր
ս կողմից Կար
մադիր ուժերի
ավելի ակտի
ւ ելույթներ ե
աշխատանք ե

տում են նրան
ը: 
կանության մե

սյան դեպքերի
րների համա
տեսանկյունի

ը մի կողմի
հպարտությո

այոց 
րջին մարդ

 
նում մահացել
ն մարդը՝ Քնա

909 թվականի
անդամներ

Օսմանյա
կվելու համա

այ

ել, 
տո: 

ել, 
ւն 
րը 

այս 
ավ, 

ա
հ

եջ 
որ 
նք 

ար, 
ար, 

ւմ 
ու 
այ 

ար 
նն 

րա 
րո 
ից 
իվ 
են 
են 
նց 

եջ 
ից 

ար, 
ից, 
ից 
ւն 

դը 

լ է 
ար 

ին 
րը 

ան 
ար։ 



 

 

Բոհ
1971
Wee
Նա 
 

Թ

Թեհ
բար
տու
ԱԳՆ
Ավե
կեսա
Միջ
մար
Զոհ
մար
Շեն
վերե
կառ
Plas
այլ կ
տար
Թեհ
հար
ժամ
պայ
 

 
Պոլս
պակ
համ
Ստա
անդ
Պոլս
Արա
հոգե
հոգե
Այս 
հոգե
Պոլս
Օհա
տար

հջելյանն ամու
1–ին տեղափ
ekly–ն։ 
ուներ 2 որդի

Թեհրանում
տոժած

հրանում հրդ
րձահարկ P
ւժածների թվ
Ն մամուլի ծա
ելի վաղ հայտ
ադարյա վա
ջադեպի հետե
րդ, այդ թվու
հերի թիվը կա
րդ է եղել։ 
նքում հրդեհը
եւ տարածվ
ռույցները, ինչ
co–ում տեղա
կոմերցիոն հա
րի առաջ։ 
հրանի ամե
րկանի Plasco
մանակով ժա
յքարում էին հ

Ստամբուլ
հոգեւոր

սո հայոց պա
կասը խնդրի

մայնքին։ 
ամբուլի հ
դրադարձել է 
սո պատրիա

ամ Աթեշյա
եւորական տ
եւոր ծառայու

փաստը 
եւորականներ
սո պատրիա

անյանի հետ
րածքում հո

ւսնացել էր եւ
փոխվել Մոն

, 3 թոռ եւ 3 ծո

մ բարձրահա
ծների մեջ հ

դեհից կեսադա
Plasco շենքի
վում հայեր չկ
առայությունից

նվել էր, որ Թ
աղեմություն 
եւանքով մահա
ւմ՝ հրշեջ ծա

արող է աճել, 

ը բռնկվել էր 
վել։ Կրակից
ի հետեւանքո

ակայված էին հ
աստատությո

նահին բար
o շենքում հր
ամը 8-ին։ Մ
հրդեհի դեմ։ 

լահայ համա
րականների

ատրիարքարա
ի առաջ է 

հայկական 
Սուրբ Ծնուն

արքական ըն
անի հայտար
տարբեր պա
ւթյունը։ 
ստիպել է 

ր պատրաստ
արքարանի հ
տ։ Վերջինս 
ոգեւորականն

ւ տեղափոխվե
նրեալ, հայտն

ոռ։ 

արկ շենքի
հայեր չկան

արյա վաղեմ
ի փլուզման
կան: Այս մա
ց: 

Թեհրանում հր
ունեցող 

ացել է 30, վիր
առայության ա

քանի որ շեն

9-րդ հարկու
ց հալվել է
ով շենքը փլուզ
հագուստի ար
ւններ։ Շենքը

րձրահարկը 
րդեհը բռնկվե

Մոտ 200 հրշ

այնքը մտա
ի պակասո

անում հոգեւո
կանգնեցրել 

«Ակոս» 
նդի ընդունելո
նդհանուր փ
րարությանը, 

ատճառներով 

«Ակոս»–ին 
տելու գործընթ
հոգեւորական

շեշտել է, 
ներ պատրա
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ել Եգիպտոս, 
նում է Hor

ի փլուզումի
ն. ԱԳՆ 

 
մություն ունե
ն հետեւան

ասին  հայտնե

րդեհից փլուզվ
Plasco շեն

րավորվել շուր
աշխատակիցն
նքում մինչեւ 

ւմ եւ արագո
էին պողպատ
զվել է։ 
րտադրամասե
ը կառուցվել էր

համարվող 
ել էր տեղակ
շեջներ 3.5 ժ

ահոգված է
ով. Ակոս 

որականների 
ստամբուլա

շաբաթաթե
ության ժամա

փոխանորդ, ա
թե եւս 

դադարեցրե

ուսումնաս
թացին՝ խոսե

ններից Զաքե
որ Թուրքի

աստելու համ
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իսկ 
rizon 

ից 

եցող 
նքով 
եցին 

վել է 
նքը։ 

րջ 70 
ներ։ 
300 

որեն 
տյա 

եր եւ 
ր 53 

17-
կան 
ժամ 

է 

թվի 
ահայ 

երթն 
նակ 

արք, 
3 

ել է 

իրել 
ելով 
եւոս 
իայի 
մար 

կրթօջ
առան
Իր հե
հոգեւո
ուղար
 

Հայուհ
Նոր 
Ավստր
հասկա
վարչա
46-ամյ
տածո
նախկի
առաջա
թեկնա
Գլեդիս
զգացե
Իսկ 
ինքնո
հազիվ
սիրում
մասին
է իր ա
Հայտն
Comm
խորհր
խորհր
Ընտրա
Բերեջ
վերջեր
Հայտն
անգլեր
Նրա ը
ունի ա
ինչը 
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13-1

ԱՄՆ պետ
Թիլ

ցեղասպ

նվարի 23-ին ԱՄ
շտպանել է E
ավար Ռեքս

տքարտուղարի 
ձնաժողովի սե

սակցական պա
արկել Թիլերսոն
ւ Ջերսիի սե
տասխան՝ Թի
ագործությունն
աբերություննե

եւ կայուն հարա
ւմ։ Հաղթանա

տմական իրադ
րքիայի միջեւ 

ունության»։ 
ադրություն 
ատությունների 
նածուն հստակ
րքիայի կառա
ոնական ազատ

պես նաեւ աշ
ունության։ Հա

կրոնական փ
նց մշակութայի

ասարակ
Երիտթ

օգտագո

րք հայտնի լրագ
ած հրապարակո
կայիս քաղաքակ
որեւ ներկայացն
ր նետած քուրդ
օր Դիարբեքի
րդինում, Սիիրթ
7 տարեկան շո

տքարտուղա
լերսոնը պա

պանության

ՄՆ սենատի ա
ExxonMobil նա
ս Թիլերսոն

պաշտոնում
ենատորների կ

ատկանելիությա
նին, 10 դմեոկրա
ենատոր Ռոբ
իլերսոնն աս
երը Հայաստ

երի ցավոտ խնդ
աբերություննե
ակի դեպքում 
դարձություննե

երկխոսությու

դարձնելով 
ոտնահար

կ հասկացնել է 
ավարության 
տությունը հիմ
շխարհի ամեն
ղթանակի դեպ
փոքրամասնութ
ին ժառանգությ

կական   
թուրքերը հ
ործում էին 

գրող եւ պատմա
ումը շարունակո
կանության շրջա
նում ենք հոդվա
դ երեխաները 
իրում, Ադանա
թում (Սղերդ), 
ուրջ 800 քուրդ

արի թեկնա
ատասխան
ն մասին հա

արտաքին գործե
ավթային ընկե
նի թեկնած
։ Քվեարկութ
կարծիքները բ

ան։ 11 հանրապ
ատ՝ դեմ։ 
բերտ Մենենդ
սել է. «1915
տանի եւ Թ
դիրն են մնում, 

եր կարգավորել
ես լիարժեք

երը եւ կսկսեմ
ւնը՝ հանուն տ

Թուրքիայո
րումներին՝ 

տվել, որ նա շ
վերջերս  կատ
նական ամերի

ն բնագավառի
պքում ես կաշխ
թյունների պա
յան հարգանքի 

          
հայ երեխա
որպես զին

աբան Այշե Հյուր
ում է արդիակա
անակներում։ 
ածն ամբողջութ

այում, Մերսի
Շըրնաքում, Վ
դ մանուկներ, 
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Լույս 

ածու Ռեքս 
նել է 
արցերին 

 
երի հանձնաժող
երության նախ
ծությունը Ա
թյան ընթաց
բաժանվել են 
պետական կող

դեզի հարցին
5-ի ողբերգա

Թուրքիայի մ
եւ երկու երկրն

լը ԱՄՆ շահեր
ք կուսումնասի
մ Հայաստանի

տարածաշրջանա

ում հիմնա
պետքարտուղ

շատ է մտահոգ
տարած քայլե
իկյան սկզբունք
ի ու միջազգա
խատեմ Թուրքի
աշտպանության

համար»։ 

աներին 
նվորներ 

 
ւրի՝ տարիներ ա
ան լինել Թուրքի

թյամբ. 

ինում, Հաթայ
Վանում և Իզմի

հակառակ ՄԱ
 

19  Հունվար,  

Ամսագի

ղովը 
խկին 
ԱՄՆ 
քում 
ըստ 

ղմ է 

ն ի 
ական 
միջեւ 
ների 

րից է 
իրեմ 
ի եւ 
ային 

արար 
ղարի 
գված 
երից։ 
քն է, 
ային 
իայի 
ն եւ 

առաջ 
իայի 

յում, 
րում 

ԱԿ-ի՝ 

Երեխա
ստորա
«չափա
«կազմա
կազմա
կազմա
Մինչ օ
տաժա
են կրո
ոմանք
շապիկ
արագ 
բանտո
Լեռ բա
Այդ ե
խնդիր
պետու
հույսը 
շարուն
կիրառո
տուժի 
ենք, թ
ընդգրկ
հասկա
ցանկա
շշմեցո
հոդվա
նպատա
աքսորվ
կյանքը
«ազգա
Սկաու
Օսման
առաջի
«Աշխա
Լոզան
հոդվա
ընտան
դպրոց
ֆուտբ
հիմնվա
բաղկա
շրջագա
հետևե
դպրոցը
Ստամբ
կազմա
Բեյրու
(Կեսար
1912 թ
«Միութ
գտնվո
(Քանս
Ուսուց
«մի ա
համար
բեյը վե
համար
կարելի
կազմա
հետախ
Հարոլդ
ընկերո
Ocağı) 
դպրոց
երթերի
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իր 

աների իրավուն
ագրել է նաև
ահաս» դատվու
ակերպության 

ակերպության հ
ակերպության ա
օրս մոտ 130 ե

անակիր ազատա
ում, քանի որ ո
ք` ձեռքերին քա
կների թաց լին

էին խփում: Ն
ում: 
արձրանա՞լ 
երեխաները նա
րներ են ունե
ւթյան, օրենքնե

ապագայի ն
նակվում է «
ումը, վաղը ոչ 
նաև մեր երե

թե ինչպես լեռն
կենք ժողովրդ

անանք, որ միա
անում ենք, որ 
ուցիչ հակասութ
ածս նվիրեցի 

ակներով կազ
ված թուրք մա

ը խավարեցրել
ային» նպատակ
ւտությունից դե
նյան կայսրութ
ին հիմքերը 
ատանք և առա
նում գտնվող Ռ
ածներով: Ձախա
նիքից սերող, 
ում (այսօրվ
ոլիստ և մարզ

ած առաջին 
ացած էին 
այություններից
եցին Դարյուշ
ը, Ստամբուլի 
բուլից 

ակերպություննե
ւթը, Իզմիրը (Զ
րիա) և Քյութա

թ. հոկտեմբերի
թյուն և առաջ

ող իթթիհատա
սու) և վերջ
ցչաց դպրոցի տ
անթերի երիտա
ր ուսումնասիր
երադարձին Էն
ր սկաուտությո
ի է եվրոպա
ակերպություն: 
խուզական կա
դ Փարֆիթը: Վ
ության բոյսկա

հիմնելուց հե
ում (Darü’l-M
ի, ճամբարներ

 

նքների պայմա
և Թուրքիայի 
ւմ են` «Ահաբեկ

անդամ չ
հանցանք գործ
անդամ» հոդվա
երեխայի դատա
ազրկման: Որո

ունեցել են իրեն
արի նշաններ լի
նելու համար, 
Նրանցից ոման

ախ՝ մեծ զար
ենում: Այնուհ
երի հանդեպ վ
նկատմամբ: Ք
«Ահաբեկչությա

ոք չի կարող 
եխաները և եղբ
ներ քաշվածներ
դավարական 
այն կարգախոս

քար նետած 
թյուն է: Այդ կա

իթթիհատակ
զմակերպված 
անուկներին և 
լ են դարձյալ 

կներով: 
եպի պարամիլի
թյունում սկա
դրվեցին 191

աջադիմություն
Ռագըփ Նուրեթ
ակողմյան հայ

Հնադկաստա
վա Գալաթաս
զիկ Ահմեդ Ռո

սկաուտական
շեփորներով 

ց ու արշավն
շշաֆաքայի լի
լիցեյը, Վեֆայ
դուրս 
երը հիմնած 
Զմյուռնիա), Ս
ահիան: 
ի 8-ին, երբ սկս
ադիմություն» 

ական դպրոցի
ջինիս ընկերո

տնօրեն Էթհեմ Ն
ասարդական կ
րություններ կա
նվեր փաշային
ունը իդեալակ
ականի օրին
Այս գործի համ
ազմակերպությ

Վերջինս 1914 թ
աուտական օջ
ետո սկսեց ն

Muallimin-i Al
րի, սկաուտա

անագրի դրույթ
Հանրապետո

կչության դեմ պ
չլինելով հան
ծածները պատ

ածով: 
ապարտել են 

ոշ երեխաներ ծ
նց դեմքերը ծա
ինելու պատճա
մյուսները` որո

նք պահվում են

րմանք, ապա՝
հետև կորցնու
վստահությունը

Քանի դեռ այ
ան դեմ պայ

երաշխավորել
բայրները: Եթե
րին ստիպենք 
կյանք մեջ, 
սը և այն վեր

երեխաները լ
ապակցությամ

կանների կողմ
և դեպի ռա
այն հայ երեխ

իթթիհատակա

իտար կազմակ
ուտական կա
0 թ. վերջեր

ն» ամսագրում 
թթինի` սկաու
յացքների տեր

անում ծնված, 
սարայի լիցե

ոբենսոնի կողմի
ն օջախի գոր

քաղաքի 
ներից: Այդ ա
իցեյը, Քադըք
յի և Սկյուտար
առաջին 
նահանգներն 

վասը (Սեբաստ

սվեց Բալկանյա
կուսակցությա

ի տնօրեն Ն
ոջը` Մանասթ
Նեժադին ուղա
կազմակերպութ
ատարելու նպա

ն հաղորդել էր, 
կան գործունեո
նակով ստեղծ
մար երկիր հրա
թյան հիմնադի

. ապրիլի 9-ին Հ
ախը (Keşşaflı

նաև Բարձրագ
liye) սկաուտ

ական առաջնո

թների, որի տա
ությունը, որպ
պայքարի» օրենք
նդերձ, հանո

տժվում են որպե

մինչև 5 տարվ
ծանր պատիժն
ածկող բերետնե
առով, ուրիշներ
ովհետև սրտե
ն չափահասնե

՝ հոգեբանակա
ւմ են մեծեր
ը, իսկ հետո 
յսօրվա տեսք

այքարի օրենք
, որ դրանից չե
ե իրոք մտածո
զենքը թողնել 
ապա պետք 

րաբերմունքը, թ
լեռները քաշվե

մբ այս շաբաթվ
մից «ազգայի
ազմաճակատն
խաներին, որո

անները` դարձյ

կերպություն 
ազմակերպությա
րին տպագրվո

հրապարակվա
ւտության մաս
ր մի անգլիակա

Սուլթանակա
եյում) կրթվա
ից Ստամբուլո
րծողություննե

մեջ արվա
առաջին օջախ

քյոյի Նումու
րի լիցեյները, ի

սկաուտակա
էին Բուրսա

տիա), Կայսեր

ան պատերազմ
աունը Էդիրնեո
Նաֆի Աթուֆ
թըրում գտնվո
րկել էր Եվրոպա
թյուն» հիմնել
ատակով: Աթը
որ նման գոր

ություն է, և 
ծել նման մ
վիրվեց Բելգիա
իրը` անգլիա
Հետախուզակա
ık Cemiyeti İz
գույն ուսուցչա

տական դասեր
որդների համա

ակ 
ես 
քի 

ուն 
ես 

վա 
եր 

եր, 
րը` 
րն 
րի 

ան 
րի, 
էլ` 
ով 
ի» 
են 

ում 
և 
է 

թե 
են, 
վա 
ն» 
եր 
նց 
ալ 

ան 
ող 
ած 
ին 

ան 
ան 

ած, 
ում 
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Լույս Ամսագիր 
դասընթացների միջոցով ինստիտուցիոնալ դարձնել 
սկաուտությունը Օսմանյան պետությունում: 1914 թ. մայիսի 22-ին 
սույն օջախի կողմից մշակված և 35 հոդվածից բաղկացած 
կանոնադրության 2-րդ հոդվածի համաձայն` «Սկաուտական 
գումարտակներ կազմավորելով` դրանց շնորհիվ ապահովվելու էր, 
որպեսզի երիտասարդները աչքաբաց, ճարպիկ, հմուտ, անվեհեր, 
վտանգների առաջ չերկնչող, անձնվեր ու հայրենասեր 
դաստիարակվեն, միևնույն ժամանակ` ունենան այնպիսի 
հատկանիշներ, ինչպիսիք են համախմբվածությունը, 
կարգապահությունը, պատասխանատվության զգացումը և 
պատվախնդրությունը»: Օջախի առաջին գլխավոր հրամանատարը 
(բաշբուղը) դարձավ Էնվեր փաշան, իսկ հրամանատարի 
տեղակալը (քալգայը)` Հարոլդ Փարֆիթը: 
Բաշբուղ Էնվեր փաշան 
Սակայն, քանի որ ենթադրվում էր, թե սկաուտական 
կազմակերպությունը չէր կարող հասանելի լինել ողջ 
երիտասարդությանը, 1914 թ. հունիսի 15-ին հիմնվեցին Օսմանյան 
ուժային միությունները: Ի տարբերություն մյուս երիտասարդական 
կազմակերպությունների` ժամանակավոր օրենքով հիմնված 
Օսմանյան ուժային միությունները, որոնց` «Միություն և 
առաջադիմություն» կուսակցության հետ իբրև թե կապ չունենալու 
տպավորություն ստեղծել փորձեցին Էնվեր փաշայի այն 
հրահանգով, թե «երիտասարդներին արգելվում է 
քաղաքականությամբ զբաղվելը», իրականում ենթակա էին 
Ռազմական նախարարությանը: Օսմանյան ուժային միությունների 
գլխավոր հրամանատար նշանակվեց դարձյալ Ռազմական 
նախարար Էնվեր փաշան, իսկ մյուս ղեկավարներն էին դոկտոր 
Նազըմը, Էյուբ Սաբրին (Թոփրաք), Բուրդուրի պատգամավոր 
Աթըֆը, Տրապիզոնի պատգամավոր Ռեսուհին և Զիան: 
Սկզբում թենիսի սպիտակ գլխարկներ կրող այդ խմբերը որոշ 
շրջանակների կողմից ընկալվեցին որպես մուսուլման երեխաներ, 
որոնց քրիստոնյա էին դարձրել անգլիացիները: Այն հանգամանքը, 
որ սկաուտները կիսատաբատ էին կրում, սկզբում բողոքի ալիք 
բարձրացրեց պահպանողական շրջանակների մեջ, սակայն այն 
բանից հետո, երբ համալսարանի ռեկտորը, ի նշան սկաուտներին 
աջակցության, սկաուտական հագուստ հագնելով` շրջեց 
կիսատաբատով, բացասական արձագանքները նվազեցին: 
Տվյալ միություններում ազգայնական զգացմունքներն 
ամրապնդելու համար երգում էին այն քայլերգերը, որոնց խոսքերը 
պատկանում էին պանթուրքիստական հոսանքի 
գաղափարախոսներից Զիա Գյոքալփին, ինչպես նաև`«Լեռան 
գլուխը մշուշապատ է» քայլերգը, որը հորինվել էր շվեդ երգահան 
Ֆելիքս Քյորլինգին պատկանող «Երեք մանկամարդ աղջիկ» երգի 
նմանությամբ: 
Երիտասարդ կազմակերպությունները` գերմանական մոդելով 
Պատերազմի ընթացքում ծնվեց մի նոր կազմակերպություն 
հիմնելու գաղափարը` «օսմանյան երիտասարդությանը 
պատերազմի ժամանակ զենքի տակ պահելու և որևէ 
ոստիկանական կազմակերպության շուրջը համախմբելու» 
նպատակով: Այդ պարամիլիտար կազմակերպության գաղափարի 
ծնողը գերմանացի Գոլց փաշան էր, ով այստեղ էր եկել օսմանյան 
բանակը պրուսական մեթոդով կազմակերպելու համար: Գոլցի 
խորհրդով Գերմանիայում գործող «Կայսերլիխ Դյոթչե 
Յուգենբեխերի» տիպի երիտասարդական կազմակերպությունների 
ստեղծման և ղեկավարման առումներով մեծ փորձ ունեցող 
գնդապետ ֆոն Հոֆֆը բերվեց Ստամբուլ: Շատ շտապ փաշայի 
կոչում ստացած ֆոն Հոֆֆի և վերջինիս տեղակալ Սելիմ Սըրրըի 
(Թարջան) առաջնորդությամբ 1916 թ. ապրիլին հիմնվեցին 
օսմանյան երիտասարդական կազմակերպությունները: 
Հե~յ, տասնհինգանոց, տասնհինգանո~ց 
Ռազմական նախարարությանը ենթակա կազմակերպությունը, 
Գյուրբյուզի հաստատության հետ մեկտեղ, որի անդամները 12-17 
տարեկան էին, կազմակերպվել էին Դինչ կազմակերպության ձևով, 
որի անդամները 17 և 17-ից բարձր տարիքի էին: Էդիրնեից մինչև 
Երուսաղեմ, Բիթլիսից մինչև Բասրա ձգվող երիտասարդական 
կազմակերպությունների թիվը 1917-ին հասել էր 706-ի: Դինչ 

կազմակերպության անդամները զինվորագրվեցին` 1917-ին 
հրապարակված և 1315 (1999) թ. ծնվածներին բանակ զորակոչելու 
մասին օրենքի համաձայն: Դժբախտաբար տեղեկություններ 
չունենք այդ երիտասարդների հետագա ճակատագրի մասին, 
երիտասարդներ, որոնց Տասնհինգանոց էին ասում` «Հե~յ, 
տասնհինգանոց, տասնհինգանո~ց, քարոտ են Թոքատի 
ճանապարհները» թյուրքյուի խոսքերով: 
Քազըմ Կարաբեքիրի Գյուրբյուզլեր բանակը (Առույգ 
պատանիների բանակը) 
Հայտնի է, որ ազգային պայքարի ժամանակաշրջանում Müdafaa-i 
Hukuk ընկերություններին  (1919 թ. Իզմիրի գրավումից հետո 
Թուրքիայի տարբեր քաղաքներում հիմնված և քեմալական 
շարժման առաջին կորիզը կազմած կազմակերպությունների 
անվանումը) աջակցություն են ցուցաբերել որոշ այնպիսի 
երիտասարդական միություններ, ինչպիսիք են Երիտասարդների 
ակումբը Քասթամոնուում, Երիտասարդների ակումբը Չերքեշում 
և այլն: Սակայն ամենաուշագրավ կազմակերպությունը Քազըմ 
Կարաբեքիրի Gürbüzler Ordusu-ն էր` Առույգ պատանիների 
բանակը: Ազգային պայքարի ժամանակ Արևելյան ռազմաճակատի 
հրամանատար Քազըմ Կարաբեքիրը Էրզրումի (Կարին) 
շրջակայքում փողոցներից կամ էլ նրանց խնամել անկարող 
ազգականների մոտից հավաքել էր տվել  որբ մնացած 2000 աղջիկ, 
4000-ի չափ էլ տղա երեխաներին և տղաների կեսի միջոցով 
ստեղծել Gürbüzler Ordusu-ն (Առույգ պատանիների բանակը): Այս 
մանուկները ստացել են ռազմական կրթություն, անգամ 
դահուկորդության դասընթացներ անցել, նրանց մի մասն 
արհեստներ է սովորել Արդյունաբերական դպրոցում, որը հագուստ 
և կոշիկ էր մատակարարում բանակին: Անկախ նրանից, թե որտեղ 
էին նրանց տեղավորում, բոլորին էլ դաստիարակում էին 
թրքության գիտակցությամբ: Ասում են, որ երբ 1920 թ. 
սեպտեմբերի 26-ին Կարաբեքիրը ռուսներից հետ էր վերցնում 
Սարիղամիշը, մոբիլիզացվել էր նաև Gürbüzler Ordusu-ն: 
Կարաբեքիրի պահպանության տակ առնված ծնողազուրկ տղա 
երեխաների մեջ կային նաև հայ որբեր: Այս մանուկների մեջ 
ընդունակները Կարաբեքիրի կողմից ուղարկվել էին Բուրսայի 
նորաբաց Ըշըքլար ռազմական լիցեյը` այնպես ներկայացնելով, թե 
իբր նրանք թուրք ընտանիքների որբեր էին, իսկ մնացածները 
մասնագիտություն էին ստացել և կյանք մտել: 
Երիտասարդական կազմակերպությունը` զինված ժողովրդի 
համար 
1924 թ. հունվարի 3-ին Իսմեթ Ինոնյուի կողմից մեջլիս 
ներկայացված մի օրենքի առաջարկով նախատեսվում էր 12 
տարեկանից զինվորական տարիքի մեջ մտած բոլոր 
երիտասարդներին ներառող մի կազմակերպության հիմնումը և 
դրա օգտագործումը` երկիրը պաշտպանելու նպատակով, բայց 
սույն առաջարկը հետաքրքրություն չառաջացրեց մեջլիսում: Այս 
անգամ գործն իր ձեռքը վերցրեց գլխավոր շտաբի պետ մարշալ 
Ֆևզի (Չաքմաք) փաշան, որի համոզմունքով` պետք էր իսկույն 
գործի անցնել՝ ժողովրդին զինված վիճակի մեջ դնող նման մի 
կազմակերպության ստեղծման համար: Սակայն այդ 
նախաձեռնությունը ևս անարդյունք մնաց: Խնդիրը դարձյալ 
մեջլիսի օրակարգ բերվեց 1927, 1928 և 1932 թ., բայց նորից օրենքի 
տեսք չստացավ: 1937 թ. գերմանական երիտասարդական 
կազմակերպության նախագահ Բալդուր Վոլ Շիղախը ժամանեց, 
բայց այդ տարեթվից հետո հարցը փակվեց: 
Ոչ հայ, ոչ էլ թուրք, միայն որբ… 
Առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Օսմանյան 
կայսրությունում անտեր, ծնողազուրկ կամ որբ մնացած 
երեխաներին պահպանության տակ առնելու և խնամելու գործը 
գտնվում էր Dâr’ül-Eytâm (Որբերի միություն) կազմակերպության 
պատասխանատվության տակ: Թե’ տարբեր ճակատներում 
զոհված զինվորների երեխաների և թե’ 1915 թ. հայոց կոտորածից 
մազապուրծ եղած բախտավոր (!) երեխաների թիվը այնքան շատ 
էր, որ որոշ ժամանակ անց Ստամբուլի բոլոր որբանոցները, 
գիշերօթիկ դպրոցներն ու դիսպանսերները լիուլի լցված էին: 
(Մուրադ Բարդաքչըի կողմից հրապարակված Թալեաթ փաշայի 
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Լույս Ամսագիր 
օրագրում հայ որբերի թիվը ներկայացվում է 10314 հոգի, իսկ 
կառավարության արխիվը լի է տասնյակ փաստաթղթերով, 
համաձայն որոնց` աղջիկ ու տղա երեխաներին խլել են իրենց 
ընտանիքներից, ցրել այն մուսուլմանական գյուղերում, որտեղ 
հայեր չկային, ամուսնացրել մուսուլմանների հետ կամ տարել 
որբանոց և դաստիարակել մահմեդական ավանդույթներով, 
այսինքն` բռնի ասիմիլացվել: Ըստ տվյալ փաստաթղթերում տեղ 
գտած արտահայտությունների` կառավարությունը նախապես 
նախատեսած է եղել այդ հարցի լուծումը): 
Վկաների զավակների հարկը 
Քանի որ առկա որբանոցները չեն բավարարել, պետությունը 
բռնագրավել և որբանոցների է վերածել արտասահմանցիներին 
պատկանող այնպիսի կառույցներ, ինչպիսիք են Էլմադաղում 
գտնվող Սիոնի Աստածամոր տաճարը, Յեդիքուլեի իտալական 
դպրոցը, Գալաթայում գտնվող հունական վանքը, Քադըքյոյի Սենտ 
Ժոզեֆ դպրոցը, սակայն իթթիհատականները չեն զբաղվել տվյալ 
հաստատություններով, և որբանոցները կարճ 
ժամանակահատվածում վերածվել են անօրինականությունների և 
չքավորության բների: Մեջլիսում այդ կապակցությամբ արված 
քննադատություններին պատասխանող Լուսավորության 
նախարարի խոսքերով` իբրև թե 65 կենտրոնում 16 հազար երեխա 
էր խնամվում, սակայն խիստ կասկածելի էր նախարարի 
ներկայացրած այդ թիվը: 
Որբանոցներին եկամուտ ապահովելու համար 1915-ին ծխախոտի 
վրա դրվեց  ‘Evlad-ı Şüheda Vergisi’-ն` Վկաների զավակների 
հարկը, բացի այդ` որոշվեց, որ զանազան հաստատություններ 
ապահովեն որբանոցներին: Dâr’ül-Eytâm (Որբերի ընկերություն) 
կազմակերպությանն աջակից լինելու համար գործի անցան 
այնպիսի կազմակերպություններ, ինչպիսիք են Hilal-Ahmer 
Cemiyeti (Կարմիր մահիկի ընկերությունը), Himaye-i Etfal Cemiyeti-
ն (Երեխաներին պաշտանող ընկերությունը) և Kadınları Çalıştırma 
Cemiyeti İslamiyesi-ն (Կանանց աշխատեցնող իսլամական 
ընկերությունը): 
Կանանց աշխատեցնող ընկերությունը 
Պատերազմի ժամանակ իրենց ամուսիններին կորցրած 
մահմեդական կանանց աշխատանքային կյանքի վարժեցնելու 
նպատակով Ռազմական նախարար Էնվեր փաշայի 
ղեկավարությամբ հիմնված «Կանանց աշխատեցնող 
բարեգործական ընկերության» առաջին ղեկավար խորհուրդը 
Ռազմական նախարարության բարձրաստիճան սպաներից 
բաղկացած յոթ հոգանոց տղամարդկանց մի խումբ էր: 
Ղեկավարությունն իբրև թե հանձնվելու էր կանանց, սակայն մինչև 
վերջ էլ մնաց տղամարդկանց ձեռքում: Սույն ընկերության 
ամենաուշագրավ գործառույթը այրի կանանց ամուսնացնելն էր, 
իսկ ամենաօգտակար գործը` հայերի տեղահանության պատճառով 
անտեր մնացած 750 հայ մանուկների խնամքի ստանձնումը: 
Սակայն երբ լուրեր ստացվեցին, թե գալու են ևս 1.800 երեխաներ, 
ընկերության տնօրեն Իսմայիլ Հաքքը բեյի գլուխը եկավ 
«հանճարեղ» մի միտք, և նա Ներքին գործերի նախարարությանն 
առաջարկեց այդ երեխաներին որպես բանվոր, ծառա կամ աղախին 
ուղարկել երկրի տարբեր շրջանների վաճառատներ, 
արդյունաբերական կենտրոններ, ագարակներ ու տներ: Այս 
առաջարկի նպատակն իբրև թե այն էր, որ այդ երեխաները, իրենց 
հացը սեփական քրտինքով վաստակելով, բեռ չլինեին պետության 
կամ այն ընտանիքների համար, որոնց հանձնվելու էին: Շատ փոքր 
հասակում մեծ ողբերգությունների հերոսներ դարձած այդ խեղճ 
մանուկների փորը կշտացնելու համար նաև որպես բանվոր կամ 
ծառա աշխատեցնելու առաջարկը, ինչպես որ սպասելի էր, մեծ 
հավանություն ստացավ Ռազմական նախարարության կողմից և 
անմիջապես սկսեց կիրառվել: Այն աստիճան, որ անգամ Էնվեր 
փաշայի` Քյուչյուքչեքմեջեում գտնվող ագարակ էին ուղարկվել 50-ի 
չափ որբեր: Հայկական համայնքի այն հատվածը, որը 
տեղահանությունից փրկվել էր` արտասահմանցի միսիոներների 
աչքի առաջ լինելու շնորհիվ, խիստ քննադատությունների էր 
ենթարկում այդ  գործողությունները և ասում, որ 

իթթիհատականները շարունակում են թուրքացման 
քաղաքականությունը «դևշիրմեի» (մանկահավաքի) համակարգով: 
Մուդրոսի զինադադարից հետո 
1918 թ. նոյեմբերի 2-3-ին Էնվեր, Թալեաթ և Ջեմալ փաշաների` 
Գերմանիա ճողոպրելուց հետո Ստամբուլի ղեկավարությունն 
ստանձնած Դաշնակից տերությունների առաջին գործերից մեկը 
եղավ որբերի խնդիրը: Հատկապես ամերիկացի պաշտոնյաները 
սկսեցին ուսումնասիրել «Կանանց աշխատեցնող բարեգործական 
ընկերության» կողմից որպես էժան աշխատուժ կամ ծառա երկրի 
չորս կողմն ուղարկված երեխաների ցանկը և գտնել «մուսուլմանի» 
պիտակի տակ թուրք մահմեդականների ընտանիքներում ցրված 
երեխաներին: Այն ընթացքում, երբ կայսրության չորս ծայրերից 
դեպի Ստամբուլ անտեր երեխաների հոսք կար, երկու կողմերն էլ 
պնդում էին, թե այդ երեխաներն իրենց են պատկանում: 
Մանուկների խոսած լեզուն կամ անունները հասկանալի չէին, քանի 
որ փոքր տարիքում իրենց ընտանիքներից հեռանալ հարկադրված 
երեխաները մոռացած էին լինում իրենց մայրենի լեզուն, իսկ նրանց 
անուններն էլ արդեն իսկ այլոց կողմից էին դրված լինում` նրանց 
ինքնությունը թաքցնելու նպատակով: Որոշ երեխաներ էլ, թեև 
տեղյակ էին լինում իրենց արմատների մասին, սակայն անցյալի 
դառը փորձն ի նկատի ունենալով, նախընտրում էին լուռ մնալ: 
Որոշ չափով հնարավոր էր տարիքով մի փոքր մեծ տղա երեխաների 
ինքնության ստուգումը` վերջիններիս թլպատված լինել-չլինելը 
ստուգելով, բայց այդ մեթոդն անօգուտ էր աղջիկ երեխաների կամ 
տարիքով շատ փոքր մանուկների դեպքում: 
Bitarâfhane-ի (Չեզոք տան) ստեղծումը 
1919 թ. ապրիլ ամսին Դաշնակից պետությունները տարբեր 
կողմերում ցրված անտեր երեխաներին, իրենց գտնված վայրերից 
վերցնելով, որոշեցին նրանց հավաքել չեզոք մի տեղ, որը 
ստեղծվելու էր Ստամբուլում անգլիացի զավթիչ ուժերի 
հսկողությամբ: Էդիրնեում, Բուրսայում, Քոնիայում և 
Քըրքլարելիում թողնվեցին մեկական որբանոցներ, իսկ մնացածում 
ապաստանած երեխաներին սկսեցին տեղափոխել Ստամբուլ: Այս 
կենտրոնում հավաքված թուրք երեխաները հանձնվելու էին 
Օսմանյան անվտանգության տնօրինությանը, իսկ հայ 
մանուկները` Պոլսո հայոց պատրիարքարանին: Այդ նպատակով մի 
տուն վարձակալվեց Ստամբուլի Նիշանթաշ թաղամասում, որը 
ղեկավարելու նպատակով հիմնվեց երեք հոգանոց մի 
հանձնաժողով` բաղկացած ամերիկացի, թուրք ու հայ 
անդամներից: Ժողովրդի մեջ որպես Bitarâfhane (Չեզոք տուն) 
հայտնի այդ տանը նաև աշխատում էին երկու խոհարարներ, 
որոնցից մեկը հայ էր, մյուսը` մահմեդական, ինչպես նաև` մի հայ 
ծառա ու մուսուլման դռնապան: Երբ հասավ մայիս ամիսը, 
Դաշնակից ուժերի ոստիկանական կազմակերպությունն արդեն 
իսկ հավաքել էր վերոհիշյալ երեխաներին և նույնիսկ սկսել բերել 
նրանց Ստամբուլ: Սակայն անմիջապես ի հայտ եկան նաև 
խնդիրներ: Կեսարիայից եկած 360 հոգանոց առաջին խումբը, 
առանց մեծ վեճերի տեղիք տալու, ենթարկվեց էթնիկական-
կրոնական դասակարգման և հանձնվեց կողմերին, սակայն 
դարձյալ Կեսարիայից բերված 220 մանուկներից կազմված երկրորդ 
խումբը պատկանելիության առումով խնդիրներ հարուցեց: 1919 թ. 
մայիսի 26-ին, ըստ «Իքդամ» օրաթերթի, Հայոց պատրիարքարանը 
բոլոր երեխաներին տարել էր ոչ թե Bitarâfhane, այլ Բեյօղլուում 
գտնվող հայկական եկեղեցին և բռնի կերպով քրիստոնյա դարձրել 
նրանց: «Իլերի» օրաթերթը 1919 թ. հունիսի 5-ի համարում պնդում 
էր, թե պատրիարքարանը երեխաներին քրիստոնյա դարձնելու 
համար անգամ խմորեղեն էր հյուրասիրել նրանց, իսկ այն 
երեխաներին, ովքեր դրանով չէին գայթակղվել, հրապարակավ 
ծեծել էին: Ըստ թերթի` երեխաներից 42-ը, չնայած ուժեղ ծեծին, 
պնդել էին, որ մուսուլման են և վերադարձվել Dâr’ül-Eytâm (Որբերի 
ընկերություն): 
Կտրված կապեր 
Այս ծանր մեղադրանքներից հետո Հայոց պատրիարքարանը 
ստիպված եղավ պարզաբանումներ տալ: Պատրիարքարանը չէր 
ժխտում, որ այդ 220 երեխաները բերվել էին Բեյօղլուում գտնվող 
եկեղեցին, սակայն հայտնում էր, որ նրանցից 108-ը եղել են հայ, իսկ 
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` մուսուլման 
նությունը, վերջ
ի այդ` խոսք ա
տրիարքարանի
րածել էր Անվտ
դամ» օրաթեր
նդին հայտնում
ամերիկացի 

ապատասխան
րիքից որպես հ
հայերենը, հետ

խային թուրք հ
 այժմ մեզ ո
ուկները մեր կ

տրիարքարանի
ելը: Երվանդ էֆ
ցազրույցում. «
լու հայերի և թո
ովուրդները ցա
ը հաղթահարել

տնօրինությու
մից ներկայացվ

խատեցնող բար
նցումները, ու 
ս անցած լինելո
Չաքըրյան էֆե
րք երեխաների

և այն տասնյակ 
երը, հայ կար
խաներին: 
լելիի ռազմակա
շնակից ուժերը

դարձրեցին
ակցություններ
ոցը և Բեյլերբ

կական որբատ
լիացիների և ֆ
րվել են Կիպր
տատությունը 

խաներին ուղա
ավ 8 հազարի: 
նի՞ հայ որբեր կ
նի որ 1915 թ
թերի մեծ մասը
որբ է եղել, և

տմագիտական 
ղթ» վերնագրո
ույցն է, որը պա
մից, և որի ա
արկվել է ԱՄ
ում է, թե 1921 թ
կված» հայ որբե
խաներին մի’ կ

վն անհայտ է, 
պատասխանատ

թե թուրք, այ
խանցվել, ծեծ 

ելու հարկադրվ
8 թթ. միայն Ս
խա: Հանրապե
սնյակ հազարա
տկանելությունը
ացավ այս աշխ
անիքների գիր
տմությունները 
րս» վեպում (Մ

երեխաներ, հ
ջիններս հանձն
անգամ չի եղե

ի ներկայացուց
տանգության տ
րթին այս ան
մ էր, որ երեխա

պաշտոնյաներ
ն, սակայն քանի
ոգեզավակ կամ

տևաբար անիրա
համարել, նա ն
որևէ երեխայի
կողմից գտնվա
ի ջանքերը չլինե
ֆենդին հետևյա
«Ես կարծում ե
ուրքերի համատ

ավ են պատճառ
լը»: 
ւնը հայտնել է
ված Չաքըրյան
րեգործական 
չնայած բոլոր 

ուն` ժամանակի
ենդին խեղաթյո
ին որպես հայ 

թուրք ընտանի
րծելով, իրենց

ան դպրոցը դա
ը, Քուլելիի ռա
ն հայկական
րից հետո Բեյլե
բեյի պալատի 

տների, և վերո
ֆրանսիացիներ
րոս: Ամերիկյա

1921 թ. սկսե
արկել Սիրիա: 

կային 
թ. տեղահանո
ը գաղտնի է պա
և նրանցից քան

ընկերության 
ով գրքում տե
ատրաստվել է 1
անգլերեն պատ

ՄՆ-ի Արտգոր
թ. դրությամբ մ
երի թիվը հասն
կործանեք, էֆե
բայց ակնհայտ

տու և անխիղճ մ
ստեղից այնտե

կերել, վիրա
վել: Այդ երեխա

Ստամբուլում ս
ետական շրջան
ավոր մանուկն
ը դեռևս ճշտվա

խարհից` առան
րկը: Նրանցից

գրքի են վեր
Մեթիս հրատա

հնարավոր չի 
նվել են Bitarâfh
ել բռնի քրիստ
ցչի համաձայն`

տնօրինությունը
նգամ փոխպա

աները տեղավոր
րի տված 
ի որ հայ մանո
մ բանվոր էին հ
ավացի կլիներ 
նաև ասում էր
ի չի բերել-հա

ածներն են» և 
եին, անհնար կ
ալ կերպ էր ավ
եմ, որ այսուհե
տեղ կյանքը, որ
ռել իրար, և հե

էր, որ Հայոց 
ն էֆենդին վեր
ընկերության»`
նախաձեռնութ

ին չէր վերադա
ուրել էր գրանց
մանուկներ նե

իքների բողոքն
 ձեռքից խլե

ռնում է որբատ
զմական դպրո
ն որբանոց:
երբեյի նախկի
որոշ հատված

ոհիշյալ դպրոց
րի աջակցությա
ան օգնության 
եց Անատոլիա
1922 թ. վերջե

ւթյանը վերաբ
ահվում, ապա հ
նիսն են որդեգ
հրապարակած
եղ գտած փա
1921 թ. Հայոց 
տճենը 1921 

րծնախարարութ
մուսուլմաններ
ում էր 63 հազա
ենդինե’ր 
տ է, որ հազա
մարդկանց կող
եղ ցրվել, ընտ

ավորանքների 
աների մեծ մա
սպանվել է շու
նում երկրի որ
ներ, որոնց էթ
ած չէր: Այդ երե
նց վերադառնա
ց երկուսի իր
րածվել Ֆեթհի

արակչություն 2
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Լույս 
եղել ճշտել 

hane (Չեզոք տո
ոնեացման մա
` այդ պնդումն

ը: Մեկ շաբաթ 
ատրիարք Երվ
րվել են` թուրք,
տեղեկությունն

ուկները շատ փ
հանձնվել, մոռա
թուրքերեն խո

. «Ոչ մի ոստի
անձնել. այդ բ

ընդգծում, որ 
կլիներ հայ որբե
վարտում իր խո
ետ մի քիչ դժվա
րովհետև այդ ե
եշտ չի լինելու 

պատրիարքար
րցրել էր «Կան
` որբ երեխան
թյուններին և ե

արձրել: Պնդվում
ցումները և փո
երկայացնել: Կա
ները, թե Դաշնա
ել էին սեփա

տուն 
ոցը բռնագրավե
 Երկար-բա
ն ժանդարմերի
ծներ վերածվե
ցը դատարկվե

ամբ 3 հազար որ
Near East R

այում գտնվող 
երին որբերի թ

բերող արխիվա
հայտնի չէ, թե ք
գրվել: Թուրքա
ծ «Հայեր. աքսո
աստաթուղթը 
պատրիարքար
թ. ապրիլի 2

թյուն: Զեկույ
րի տներում «դե
արի: 

արավոր երեխա
ղմից ճշտվել են`
տանիքից ընտա

ենթարկվել, ս
ասը զոհվել է: 1
ւրջ 25 հազար 
րբատներում կա
թնիկ և կրոնա
եխաների մեծ մ

ալու իրենց իրա
ական սրտաճ
իյե Չեթինի «
2008 թ.) և Իր
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Լույս Ամսագիր 
Պատրիարքարանը հայ գաղթականներին տրամադրեց 
Պատրիարքարանի իրավասության տակ գտնվող քաղաքների՝ 
Հալեպի և Բեյրութի իր վաքներն ու եկեղեցիները։ Մեր օրերում, 
Երուսաղեմի Հայ Պատրիարքը Հորդանանի, Իսրայելի ու 
Պաղեստինի հայերի կրոնական առաջնորդն է։ 
Հայաստանում Երուսաղեմի Հայ Պատրիարքի 
իրավասությունը ճանաչո՞ւմ են։ 
Այո, Հայաստանում ճանաչում են Երուսաղեմի Հայ Պատրիարքի 
իրավասությունը և այն կարևոր դեր և նշանակալի 
իրավասություններ ունի Հայ Առաքելական Եկեղեցու ընդհանուր 
հարցերում, սակայն Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքարանի 
հոգևոր ուղղակի իրավասությունը տարածվում է միայն վերոնշյալ 
երկրների հայերի վրա։ 
Մեր օրերում Հին Երուսաղեմի բնակչությունը կազմում է 40 
հազար, սակայն քաղաքի մեկ վեցերորդ մասը կազմող 
հայկական տարածքում ապրում է 500 հայ։ Իսրայելի մյուս 
քաղաքներում հայեր ապրո՞ւմ են։ 
Իսրայելի հայերին կարող ենք բաժանել երեք խմբի։ Առաջին 
խումբը Երուսաղեմ է եկել մինչև 1915-ի ցեղասպանությունը։ 
Նրանց անվանում ենք «քաղաքացիներ»։ Նրանք ունեն իրենց 
ապրելաձևն ու բարբառը։ Նրանք ապրում են Հայոց Թաղամասում՝ 
Հայոց վանքից դուրս։ 
Հետո եկան 1915-ի ցեղասպանությունը վերապրած 
գաղթականներ։ Երբ 1917 թ. անգլիացիները Երուսաղեմը 
գրավեցին Օսմանյան Թուրքիայից, Հալեպի ու դրա շուրջ 
հաստատված մոտ ութ հազար հայ գաղթականներ եկան 
Երուսաղեմ և ապաստան խնդրեցին Երուսաղեմի Հայ 
Պատրիարքից։ Պատրիարքը նրանց խնդրանքը չէր կարող մերժել։ 
Վանքում ուխտավորներին տեղավորելու համար 1000 սենյակ կար։ 
Դրանք երկու ուխտավորի համար նախատեսված փոքրիկ 
սենյակներ էին, որոնց մեջ ստիպված գաղթականների մի ամբողջ 
ընտանիք հաստատվեց։ Նրանց երրորդ կամ գուցե չորորդ 
սերունդները դեռևս շարունակում են ապրել վանքում։ 
Երրոդ խումբն էլ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո 
Իսրայել եկած հայ ներգաղթյալներն են, որոնք՝ Իսրայելի 
«Վերադարձի օրենք»ի համաձայն, ընտանիքի անդամներից մեկի 
հրեա լինելու հանգամանքով պայմանավորված, Իսրայելի 
քաղաքացի են դարձել։ Իսրայելի քաղաքացիություն ստանալու 
համար բավական էր ներգաղթած հայի նույնիսկ տատիկի հրեա 
լինելը։ 
Բացի Հին Երուսաղեմից, հայերն ապրում են Բեյթ Հանինայում, 
գերմանական թաղամասում, Բեթղեհեմում, Հայֆայում ու 
Յաֆայում։  Հայֆայում 1915-ից առաջ հայկական համայնք չի եղել։ 
Այդ քաղաքում հայկական համայնքը ձևավորվել է 
ցեղասպանության վերապրողներով։ Իսկ Խորհրդային Միության 
փլուզումից հետո եկածները հաստատվել են հիմնականում Փեթախ 
Թիքվա, Բատ-Յամ, Թել Ավիվ, Յաֆա քաղաքներում։ Իսրայելում 
ընդհանուր առմամբ ութ հազարանոց հայ համայնք է ապրում։ 
Այդ հատվածների միջև խոսակցականում լեզվական 
տարբերություն կա՞։ 
Մինչ 1915-ը Երուսաղեմում ապրած հայերը խոսում էին իրենց 
բարբառով։ Նրանք առօրյա խոսակցության մեջ շատ են 
օգտագործել արաբերեն։ Հարավ-արևելյան Անատոլիայից և 
Կիլիկիայից եկած գաղթականները խոսում էին թուրքերեն, որոշ 
դեպքերում նույնիսկ հայերեն դժվարանում էին խոսել։ 
Խորհրդային Միության փլուզումից հետո եկած հայերը խոսում են 
արևելահայերեն, իսկ Խորհրդային Միության մյուս երկրներից 
եկած հայերը՝ հիմնականում ռուսերեն։ 
1929-ին թ. հայ գաղթականների երեխաների կրթական կարիքները 
հոգալու համար Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքարանը հիմնել է 
«Սրբոց Թարգմանչաց» անունով վարժարան, որտեղ հայերի բոլոր 
հատվածների երեխաները իրենց կրթությունը ստանում են 
արևմտահայերենով։ Ներկայումս համայնքի բոլոր անդամները 
խոսում են արևմտահայերեն։ 

Իմ ունեցած տվյալներով 1948-ից առաջ այս հողերում ապրել 
են 35 հազար հայ, իսկ դուք խոսում եք 8  հազարի մասին։ Սա 
շատ լուրջ տարբերություն է, այնպես չէ՞։ 
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո 1946 և 
1947 թթ. Սփյուռքից դեպի Հայաստան ներգաղթի մեծ ալիք է 
սկսվել։ Խորհրդային իշխանությունները կազմակերպել էին 
սփյուռքահայերի ներգաղթ դեպի Սովետական Հայաստան։ 
Իսրայելում Յաֆա և Հայֆա քաղաքներում ապրող Հայ 
գաղթականները ևս միացել են ներգաղթին՝ իրենց զավակներով ու 
թոռներով։ Պաղեստինից ներգաղթող հայերի թիվը հասել է 5 
հազարի։ Այն ժամանակվա Հայ Պատրիարքը նույնիսկ գնացել է 
Հայֆա և ճանապարհել Հայաստան ներգաղթողներին։ 1948-ին 
Յաֆա քաղաքում ապրող մեծ թվով հայեր պատերազմի 
պատճառով լքել են այս հողերը, կրկին հետ վերադառնալու հույսով, 
և ժամանակավորապես հաստատվել են Հորդանանում, 
Լիբանանում և Սուրիայում։ Նշենք նաև, որ 1948-ից հետո 
իսրայելա-արաբական պատերազմները իրենց բացասական 
ազդեցությունն են ունեցել հայերի թվաքականի վրա։ 
Երուսաղեմի հայերը հիմնականում որ մասնագիտությամբ են 
զբաղվում։ Ոսկերչությամբ զբաղվողները շա՞տ են։ 
Ամենատարածված մասնագիտությունը խեցեգործությունն է: 17 և 
18-րդ դարերում Քութահիայից այս հողեր խեցեգործության 
արվեստը հայերն են բերել։ Նույնիսկ Քութահիայում այդ 
մասնագիտությունը սկսողներն ու այն արվեստի վերածողները 
հայերն են եղել։ Մեր օրերում առևտրի տարբեր ոլորտներում և 
հատկապես ոսկերչության մեջ առաջնային դիրք են գրավում 
հայերը։ Ասում են, որ Երուսաղեմում 1915-ից հետո ամենալավ 
դերձակները, կոշկակարներն ու ժամագործները հայերն են եղել։ 
Սակայն նոր սերունդը համալսարաններում է կրթություն ստանում։ 
Շատ տաղանդավոր բժիշկներ, ճարտարապետներ ու ինժեներներ 
կան։ Ճիշտ կլինի ասել՝ հայերը գործունեություն են ծավալում բոլոր 
ոլորտներում։ 
Ես լսել եմ, որ հին Երուսաղեմում արաբներն ու հրեաները 
իրենց խանութները վարձակալությամբ տալիս կամ վաճառում 
են միայն իրենց հավատակիցներին։ Եթե դա ճիշտ է, հայերը 
դրանից չեն տուժվո՞ւմ։ 
Հայտնի է, որ հայերն իրենց մասնագիտությունների մեջ լավ են։ 
Հայերը խնդիր չունեն ոչ հաճախորդ, ոչ էլ խանութ գտնելու 
հարցում։ Հայերը վարձակալում են թե Հայոց Պատրիարքարանին 
պատկանող և թե օտարների խանութները: Բացի այդ, հայերը չեն 
խառնվում հրեա-արաբ հակամարտությանը։ Օրինակ, Սիոնի 
դարպասի մոտ, որտեղով թե տեղացի և թե զբոսաշրջիկ շատ 
հրեաներ են անցնում, հայերը խանութներ ունեն և հրեաները՝ 
առանց խտրականության, առևտուր են անում հայերի 
խանութներից։ 
  
Հրեաների ու արաբների հակամարտությունը հայերի վրա 
ազդո՞ւմ է։ 
Մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում։ Հայոց 
Պատրիարքության առաքելությունը սուրբ վայրերում Հայ 
Եկեղեցու իրավունքների, սրբավայրերի պահպանությունն է, 
կրոնական արարողությունների անցկացումն ու Սուրբ Երկիր 
ուխտագնացություններ կազմակերպելն է։ Խաղաղությունն 
ապահովում է, որպեսզի այստեղ մենք մեր  առաքելությունը 
իրականացնենք ավելի հեշտ ու հանգիստ։ Սակայն մենք այլ 
խնդիրներ ունենք։ Երբ մենք մեր կրոնական զգեստով շրջում ենք, 
ծայրահեղ կրոնական հրեաները վիրավորում են մեզ։ Երբեմն մեր 
վրա թքող ու քար նետողներ են լինում։ Դա ինձ համար 
տարօրինակ է, քանի որ նույնիսկ Թուրքիայում հրեաները, 
հույները, հայերն ու մյուս ազգային փոքրամասնություններն իրենց 
պաշտոնական արարողություններին իրենց տարազով են 
մասնակցում։  Իսրայելում նման վիրավորական քայլեր անողները 
մարգինալ փոքրամասնություն են՝ անշուշտ։ Իրականում 
աշխարհիկ հրեաները նման պահվածքը անընդունելի են համարում 
ու դատապարտում են։ 
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Լույս Ամսագիր 
Երուսաղեմում այդքան քիչ թվաքանակի բնակչություն 
ունենալով՝ այդքան շատ սուրբ վայրերի խնամքն ու ծախսերն 
ինչպե՞ս եք հոգում։ 
1853 թվականին Օսմանյան Կայսրության ու Ցարական 
Ռուսաստանի միջև ծագեց Ղրիմի պատերազմը, որը տևեց երեք 
տարի։ Այդ պատերազմը բացասաբար ազդեց թե Սուրբ Երկրի 
բնակչության, թե ռուսների և թե օսմանցիների վրա։ Մինչև Ղրիմի 
պատերազմը, Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքարանը իր 
առաքելությունը իրականացնում էր հայ ուխտավորների 
նվիրատվությունների շնորհիվ։ Սակայն վերոհիշյալ պատերազմի 
տարիներին Երուսաղեմ ուխտավորներ չկարողացան գալ։ Ըստ հայ 
պատմիչների՝ Պատրիարքարանի այդ ժամանակվա գանձարանում 
մնացած գումարը բավական էր միայն սոխ գնելու համար: 
Միաբանությունը երկու տարի գոյատևեց սոխի ապուրով։ Օրվա 
Հայ Պատրիարք Հովհաննես Իզմիրցին, ով շատ իմաստուն և 
հեռատես առաջնորդ էր, մտածեց, որ՝ եթե երեք տարի տևող 
պատերազմում հնարավոր եղավ գոյատևել սոխի ապուրով, ապա 
ավելի երկար տևող պատերազմում հնարավոր պիտի չլինի 
ապահովել նույնիսկ սոխով ապուրը։ Այդ պատճառով էլ Հովհաննես 
Պատրիարքը որդեգրեց բոլորովին տարբեր տնտեսական 
կառավարման քաղաքականություն: Նա որոշեց հայ 
ուխտավորների նվիրատվությունների միջոցով անշարժ 
կալվածքներ գնել: Հովհաննես Պատրիարքը կալվածքներ գնեց 
հիմնականում Երուսաղեմի պարիսպներից դուրս, որոնք ավելի 
էժան էին։ Մինչև 1860-1870 թթ. ոչ ոք Երուսաղեմի պարիսպներից 
դուրս չէր ապրում։ 1890-ից հետո Երուսաղեմի բնակչության թվի 
ավելացումը բերեց պարիսպներից դուրս տարածքների արժեքի 
բարձրացման։ Հայոց Պատրիարքարանին պատկանող 
կալվածքներում շինարարական աշխատանքներ սկսվեցին, և, այդ 
տարբեր նշանակության շինությունները տրվեցին 
վարձակալության։ Այդ ժամանակվանից մինչև հիմա Հայոց 
Պատրիարքարանը  հետևում է նույն տնտեսական կառավարման 
քաղաքականությանը։ Կարճ ասած, տնտեսական տեսանկյունից 
խնդիր չունենք։ 
Դուք ձեզ իսրայելցի՞, թե՞ պաղեստինցի եք ներկայացնում։ 
Մենք մեզ նախ հայ, հետո որպես երուսաղեմցի ենք ներկայացնում։ 
Բեթղեհեմում բնակվող հայն էլ իրեն Բեթղեհեմի հայ է 
ներկայացնում։ 
  
Դուք փոքր համայնք եք, ձեր ավանդույթերն ու 
սովորությունները պահպանելու խնդիր ունե՞ք։ 
Առհասարակ, լեզուն, մշակույթն ու ավանդույթները պահպանելու 
երեք հիմնական տարրեր կան՝ եկեղեցին, դպրոցը և ընտանիքը։ 
Եկեղեցին իր պարտականությունը կատարում է՝ տալով համայքի 
բոլոր անդամներին կրոնական դաստիարակություն։ Նրանք 
հայկական վարժարանում սովորում են կրոն, հաճախում են 
եկեղեցի, ինչպես նաև մասնակցում են Սուրբ Գրքի սերտողության 
դասերի: 
Հայոց Թաղում գործում է ամենօրյա հայկական դպրոց 1929 
թվականից: Համայնքի յուրաքանչյուր մանուկ վարժարան է մտնում 
երեք տարեկանից և այնտեղ է անցկացնում 15 տարի՝ ստանալով 
մանկապարտեզի, նախակրթարանի և երկրորդական դպրոցի 
կրթություն: Դպրոցը, համայնքի անդամներին կրթություն տալուն 
զուգահեռ, փոխանցում է նաև հայկական ավանդույթներն ու 
լեզուն, հաղորդակից դարձնում հայ մշակույթին։ Այլ կերպ ասած, 
200 աշակերտ ունեցող վարժարանը ավանդույթերի ու 
սովորությունների պահպանման առումով իր պարտականությունը 
կատարում է լիովին։ 
Երուսաղեմի հայ ընտանիքներն էլ կապված են հայկական 
ավանդույթներին։ Աշխարհագրականորեն հայերի մեկուսացված 
լինելը և մեր ապրած «գետտոյանման» ներփակ կյանքը կարևոր և 
դրական դեր են խաղում մեր լեզվի, ավանդույթների և արժեքների 
պահպանման գործում։ 
Ավելին, նոր տեխնոլոգիների դարաշրջանում ապրելով, ամեն հայ 
ընտանիքում Հայաստանի հեռուստատեսության 10 տարբեր 
ալիքներ են դիտում։ Սոցմեդիան իր դրական ազդեցությունն է 

ունենում։ Համայնքի երիտասարդները իրենց հայրենակիցների 
հետ հայերենով են հաղորդակցվում։ Այս բոլորը, անկասկած, 
օգնում են համայնքի անդամներին պահպանելու և փոխանցելու 
հայ լեզուն և մշակույթը: 
Վերջերս կյանիքց հեռացած Խաղաղության Նոբելյան 
մրցանակ ստացած Շիմոն Պերեսը 2001 թվականին, երբ ԱԳ 
նախարար էր, ասել էր, որ 1915–ի հայերի ողբերգությունն ու 
Հոլոքոստը հավասար բաներ չեն։  Հիմա էլ նախագահ Ռուվեն 
Ռիլվին էլ տեղահանությունը որպես զանգվածային 
կոտորածներ բնութագրեց։ Այս հարցում ձեր տեսակետը ո՞րն 
է։ 
Իսրայելի կողմից Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար 
շատ ջանքեր գործադրած անձանցից մեկն է Ռուվեն Ռիլվինը։ Երբ 
պարոն Ռիլվինը պատգամավոր էր ու Քնեսետի Խոսնակ, այդ 
թեմայով Քնեսետում կազմակերպված քննարկումներին 
մասնակցելու համար հրավիրել էր նաև Երուսաղեմի Հայ 
Պատրիարքին։ Ես էլ եմ մասնակցել Քնեսետի այդ նիստերին։ Նա՝ 
պարոն Ռիլվինը անձամբ էր նիստերը նախագահում։ Իսկ երբ 
ընտրվեց Իսրայելի նախագահ, մեր մեջ հույս արթնացավ, որ Հայոց 
ցեղասպանությունը շուտով կճանաչվի Իսրայելի կողմից։ Սակայն, 
նախագահ դառնալուց հետո, պարոն Ռիվլինը հայերի հետ տեղի 
ունեցածները սկսեց նկարագրել բառախաղերով՝ կոչելով այն 
զանգվածային կոտորածներ և ոչ ցեղասպանություն։ Պարզ է, որ 
նախագահն ստիպված է դիմում այդ բառախաղերին, որովհետև 
պետական քաղաքականությունը այդպես է պահանջում: Իսրայելը 
կարևորություն է տալիս Թուրքիայի հետ հարաբերություններին և 
չի ուզում վնասել Թուրքիայի հետ ունեցած իր տնտեսական, 
ռազմական, աշխարհաքաղաքական և այլ տեսակի շահերը։ Մենք, 
որպես հայ համայնք, այլևս երբեք չենք պահանջելու Իսրայելից 
ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը։ Հայոց ցեղասպանության 
ճանաչումը Իսրայելի և հրեա ժողովրդի բարոյական 
պարտականությունն է, և ճանաչման պահանջը պետք է գա 
Իսրայելի հասարակության կողմից: 
Ինչպե՞ս է Թուրքիայի հայ համայնքի հետ ձեր 
հարաբերությունները։ 
Թուրքիայի Հայոց Պատրիարքության հետ շատ լավ 
հարաբերություններ ունենք, թե համայնքային և թե 
ներեկեղեցական հարաբերությունների 
տեսանկյունից։  Երուսաղեմի Հայ Պատրիարքը հուլիսի 15–ի 
հեղաշրջման փորձի ժամանակ Ստամբուլում էր և Երուսաղեմ 
վերադառնալու համար օդանավակայան էր գնում։ Երբ հասել էր 
կամուրջին, հասկանալով որ չի կարող շարունակել ճանապարհը, 
հետ էր վերադարձել Պոլսո պատրիարքարան։ 
Տոներին փոխադարձ այցելություններ են տեղի 
ունենում։  Օսմանյան Կայսրության ժամանակաշրջանում Պոլսո 
պատրիարքները և հայ ամիրաները ամեն հարցում, հատկապես 
սուրբ վայրերի պահպանման հետ կապված, շատ են աջակցել 
Երուսաղեմի Հայ Պատրիարքին։ Մեր ամբողջ պատմության 
ընթացքում պատրիարքարանների միջև հարաբերությունները չեն 
փոխվել։ 
Ծանոթություն Պատրիարք Նուրհան Մանուկյանի հետ 
Պատրիարքը Սրբազանը մեզ դիմավորեց ցերեկային լույսով լավ 
լուսավորված, պատերին նախկին պատրիարքների նկարներով 
զարդարված ընդարձակ սրահում։ Նկարներում ամեն պատրիարք 
ներկայացված է Պատրիարքության և համայնքի համար արված 
կարևոր գործերի ու հաջողությունների պատկերներով։ Օրինակ 1833 
թվականին տպագրությունը Երուսաղեմ բերած Զաքարիա 
պատրիարքը նկարված է ձեռքին գիրք բռնած, Հովհաննես 
պատրիարքը նկարում ներկայացված է Երուսաղեմի պարիսպների 
հետևում գտնվող հայկական կալվածքներով։ 
Պատրիարք Նուրհան Մանուկյանը, առողջական վիճակի պատճառով, 
վաղ ժամի գնաց հանգստանալու, իսկ այդ ընթացքում ոտքի վրա 
խոսակցության ժամանակ հետաքրքրվեց Թուրքիայի վիճակով ու 
Հրանտ Դինքի դատավարությամբ։ 



 

 

Պատ
Հայկ
ուղեկ
  

ի
տ

Թամ
երեխ
առա
այստ
թվա
ընդա
«Ինք
այդ 
եկա
վերա
տեղա
օրը 
երեխ
որոշ
2011
իսկ 
պատ
 

Թամ
աշխ
պետ
համա

տրիարք Սրբազ
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մարա Քաբաս
խաների հետ Կ
աջ: Հայաստան
տեղ բնակվելո

ականներից, թե
ամենը մի քանի
քս 4 անգամ Հա
ժամանակ սիր
նք արդեն 

ադառնալուց հե
ղափոխվելու, բա

երբ է լինելու: Ա
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այաստան եկել 
րահարվեցի Հայ

2001թ.-ին, ս
ետո անընդհատ
այց դա երազա
Այնուհետեւ 2 ա
ելու համար:  Ի
նք կայացրել. 

եկանք Երեւան
ասացին` ձե
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րոշում են` երեխ

ց մեր շրջագայու
ի Դավիթ անուն
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ւթյունը հին քաղ
ով մի երիտասա
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պետք է
 

Գ

 
Դինքի 
ին, «Ա
մտերիմ
համեմ
կողմից
պատգա
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իր 

ստանում կառու
ով է, երեխանե
, մինչդեռ Կանա
մեկ էր հայկա

նեկան եւ ընկե
տեղերում էլ կա
ք: Երբ իջանք օդ
նտեգրվելու վա
երեխաները կ

կան օգնություն
ք վերադառնա
ասխան են տալի
տարիների ընթ
իպել, այսօր այդ
է` դժվարությու
ի փորձառությո
որձը ձեռք չէի

ավարժ Թամար
լական ծառ

թյուն, հաշմանդ
ած աջակցությո

աստանում մե
տությունը, կոռ
այց քանի որ Հա
օր հանդիպում
է իմ երկրում ն

երանիները 
ության կարի

ռքահայերը տ
ստանում, խոսք

է նա: 
արան իր փոքր

յալ կերպ. բացե
րանսերեն է ս
ով` երեխաների
ոչ թե ստիպել
ամյա փորձ 
յքով սովորի, իս

աստանյան դպր
ալն ու թելադրո

է փոխվի: Ես 
որ երեխային 
ը, հետեւաբար

մեթոդներով, 
անությունը հա
հասցնում ես, 

արան երկար 
կանություն եւ 

մ, թե Կանադայ
թյուն ստանալ, 
հենց այս փա

աներն այս պա
ագետներ կդառ

է դուրս գնան»,

Գրիգոր Զոհ
հար

սպանությունի
Ակոս»–ի սյունա

մ ընկերը, հոդվ
մատում է Միո
ց սպանված 

գամավոր Գրիգ

 

ւցել: 43-ամյա կ
երին ամեն օր 
ադայում նախ 

ական թատրոն
երական հարու

ան, մենք որոշեց
դանավից, գործ

ախ կամ մտահո
կկարողանան լ
ն: Բայց հիմա ո
ալ Կանադա,
իս»: 

թացքում ընտան
դ ամենի մասին
ւններն իրենց կ
ուն են ձեռք բե
ին բերի: Թե ին
րան պատասխա
ռայություններ,
դամություն ուն
ուն: 

 
եծ խնդիր է
ռուպցիան, որն
այաստանը փոք
մ ես: Սրտիս մ
նման բաներ լին

շատ են: 
իք ունի: Շ
տարբեր տե

քը միայն ֆինան

րիկ ներդրումը
ել է ուսումնակ
սովորեցնում ն
ին պետք է սո
լ անգիր անե
ունեցող ման

սկ դրա համար 
րոցների մեթոդ
ություն պետք է
միշտ ասում ե
ավելի շատ 

ր պետք է այնպ
խաղերով: 

ասկանալ»,- ասո
թե ինչ կբեր

մտածում 
կրթության նկ

յում ինչպես են
ինչը Հայաստա
աստն է մտա

այմաններում ի
ռնան: Եթե Հա
,- վերջում նշում

հրապից մի
րյուրամյա 

ից որոշ ժաման
ակագիրներից Օ
ված է հրապար

ություն և առա
մտավորական

գոր Զոհրապի հ

կինն ընդգծում է
կարելի է թատ
շատ թանկ է, ե

ն լինում, ապրե
ւստ կյանք. «Դ
ցինք հենց այստ
ծի վերաբերյալ մ
ոգություն չկար
լիարժեք կրթո
որ երեխաների
, միանշանակ

նիքը շատ դժվա
ն Թամարան ժպ
կոփել են, 5 տա
երել, եթե Կանա
նչ է Հայաստա
անում է` մարդ
 կրթությու
նեցող անձանց

է նաեւ գո
ն իհարկե ամբ
քր երկիր է, այն

մեջ մի փոքր ցա
նեն, երանի սա 

Հայաստանը
Շատ կուզենա
եսակի ներդր
նսական օգնութ

ը Հայաստանու
կան կենտրոն, 
նոր մեթոդներ
ովորեցնել լեզո
լ: Միեւնույն 
կավարժի, երե
հատուկ խաղե

դները սովետակ
է լինի, սակայն

եմ, որ իմ մրցա
համացանցն է

պես անել, որ եր
Պետք է ն

ում է նա: 
րեիր Կանադա

է եւ նշում
կատմամբ «դրա
ն երիտասարդն

անում չկա: 
ահոգում ամեն
ինչ կրթություն
այաստանը չփո
մ է Թամարան:

ինչև Հրան
մենություն

նակ անց՝ 2007 թ
Օշին Չիլինգիրը
րակում, որտեղ

աջադիմություն 
ններից փաստա
հետ: Հոդվածը

է` Հայաստանո
տրոն կամ օպեր
երկրորդ` 3 կամ
ելու հաճույք կ
Դժվարություննե
տեղ հաղթահար
մտավախությո
, միայն մտածո

ություն ստանա
ին հարցնում են
կ բացասակա

արությունների
պիտով է խոսու
արում 15 տարվ
ադայում մնայի

անին պակասու
դու իրավունքնե
ւն, բժշկակա
 եւ տարեցների

ործազրկություն
բողջ աշխարհո
ն աչքիդ առաջ 
ավ կա, թե ինչ
լիներ, երանի դ

ը սոցիալակա
այի նաեւ, 
րումներ անե
թյան մասին չէ»

ւմ կատարում 
որտեղ անգլերե

րով: Թամարա
ւն պրակտիկա
ժամանակ, ըս
եխան պետք 

եր են հարկավո
կան են, իհարկ

ն ուսուցման ձե
ակիցը «գուգլն» 
է գրավում, քա
րեխային գրավե
նաեւ երեխա

այից Հայաստա
մ երկու բա
այվ»: Կարոտով
ները ձգտում լա

նաշատը, թե ի
ն կստանան, ի
ոխվի, ստիպվա
: 

տ Դինք. 
ն 

թ. փետրվարի 1
ը՝ Հրանտ Դինք
ղ Հրանտ Դինք

կուսակցությա
աբան, գրող 
, որոշ իմաստո

ում 
րա 
մ 6 
ա, 
եր 
րել 
ուն 
ում 
ալ, 
նք` 
ան 

ի է 
ւմ, 
վա 
ին, 
ւմ, 
եր, 
ան 
ին 

նը, 
ում 

է, 
չու 
դա 
ան 
որ 
են 
»,- 

է 
են 

այի 
այի 
ստ 

է 
ր: 

կե, 
եւը 

է, 
ան 
ես 

այի 

ան, 
ան` 
վ է 
ավ 

իմ 
ինչ 
ած 

16-
քի 
ին 

ան 
և 

ով, 
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Լույս Ամսագիր 
ոչ վաղ անցյալի պատմության վերլուծություն–խրատ է: «Ակոսի» 
10-րդ տարելիցին նվիրված համարում կրկին տպագրված այս 
հոդվածը ներկայացնում ենք Akunq.net–ի թարգմանությամբ։ 
Մոտ 100 տարի անց Հրանտ Դինքն արժանացավ Գրիգոր 
Զոհրապի ճակատագրին: Այս երկու մտավորականների 
առաքելության, գաղափարների և գործունեության նմանությունը 
շշմեցուցիչ է: Առավել զարմանալի է նրանց բնավորության 
նմանությունը՝ զգացմունքային, ուրախ, անվախ, ամբողջովին 
անկեղծ: 
Ամեն անգամ, երբ հիշում եմ Գրիգոր Զոհրապին, մշտապես 
աչքերիս առաջ է գալիս Միջագետքի այդ անծայրածիր 
հարթավայրը: 1915 թ. հուլիս: Ձիավոր զինվորների խմբի 
հսկողությամբ աքսորյալների մի խումբ ծանր-ծանր քայլում է այս 
հարթավայրի վրա, փոշու ամպը ուղեկցում է քարավանին: 
Քարավանը հոգնած, լուռ և սարսափած է: Տապը բազմապատկում 
է այս վախը, մարդուն զրկում է բանականությունից, մահը 
գերիշխում է մտքին ու բանականությանը: Իրավիճակը կարելի է 
արտահայտել Նազըմ Հիքմեթի գլուխգործող համարվող Շեյխ 
Բեդրեդդինի դեստանից վերցված հետևյալ տողերով. 
Տապը տաք էր 
Տապը ծայրն արյունոտ կույր դանակ էր… 
Միջագետքի հարթավայրով առաջ ընթացող այս քարավանից 
փրկվածներն իրենց ողջ կյանքում չմոռացան Ստամբուլի 
պատգամավոր Գրիգոր Զոհրապի արյունարբու սպանությունը: Ո՛չ 
ատրճանակ, ո՛չ սուր և ո՛չ էլ ծայրն արյունոտ կույր դանակ: 
Զոհրապին սպանեցին` քարերով գլուխը ջախջախելով: Միություն 
և առաջադիմություն կուսակցությունը, նկատի ունենալով, որ զոհը 
մտավորական է, Զոհրապի համար արժան էր համարել 
սպանության ամենարյունարբու և անմարդկային ձևը: 
Գրիգոր Զոհրապի մարդասպանի՝ Չերքեզ Ահմեդի երեխաներին և 
թոռներին, որպես ժառանգություն, մնացել է այս սպանության 
պատմությունը: Իսկ Զոհրապից մնացել են իր ապրած 
ժամանակաշրջանի մասին վկայող պատվավոր մտավորականի 
հոգևոր արժեքները: 
1915 թ. ուղիղ 92 տարի անց արևոտ հունվարյան մի օր Ստամբուլի 
սրտում, օրը ցերեկով, բոլորի աչքի առաջ սպանվեց մեկ այլ հայ 
մտավորական՝ Հրանտ Դինքը: Հանցագործը Չերքեզ Ահմեդի 
հոգևոր ժառանգ 17-ամյա Օգյուն Սամասթն էր: Այս երկու 
հանցագործության որոշում կայացնողը նույն ոճրագործության 
ցանցն էր՝ Միություն և առաջադիմության կուսակցության երակը: 
Ինչպես և Գրիգոր Զոհրապից, այնպես էլ Հրանտ Դինքից մնացել են 
իր ապրած ժամանակի մասին վկայող անվախ, պատվավոր և 
նրբանկատ մտավորականի հոգևոր արժեքները: Տեսնում ենք, որ 
20-րդ դարի առաջին տասնամյակում սպանված Զոհրապից մինչև 
Դինք ձգվող արժեքները միմյանց լրացնում են, նման են իրար: 
Թույլ տվեք քննել այս հոգևոր արժեքների առանցքային կետերը: 
Զոհրապի և Հրանտ Դինքի ինքնությունը երեք տարրերի սինթեզ է: 
Միմյանց լրացնող այս տարրերից առաջինը համայնքի խնդիրներին 
ունկնդիր լինելու առանձնահատկությունն է, որը բնորոշ է երկուսին 
էլ: 
Կարծես այս երկու մտավորականից յուրաքանչյուրը Սուրբ Գրիգոր 
Լուսավորիչն է, որը տարված էր իր համայնքում լուսավորություն 
տարածելու առաքելությամբ: Զոհրապը Օսմանյան կայսրության 
ժողովուրդների խճանկարը կազմող հիմնաքարերից մեկի՝ հայերի 
ներկայացուցիչն էր և պատվով էր կատարել իր ստանձնած 
պարտավորությունը տարբեր միջավայրերում: Մոտ մեկ դար անց 
նույն առաքելությունն ստանձնում է Հրանտ Դինքը: Ժամանակի 
ընթացքում, ոչ իր կամքով, դառնում է համայնքի աշխարհիկ 
ներկայացուցիչն ու առաջնորդը: 
Զոհրապը կառավարման, կրթական, կրոնական, արվեստի և 
էթիկայի բնագավառում պայքարում էր, որպեսզի փոխվեն այն 
պայմանները, որոնցում հայտնվել էր իր համայնքը: 
Լավատեսությունը նրա գաղափարախոսության և գործունեության 
հիմնական մղիչ ուժն էր: 
Մոտավորապես մեկ դար հետո Հրանտը պայքար էր մղում նույն 
խնդիրների դեմ: Նա իր ուսերին էր վերցրել համայնքի 

հարյուրամյա մենությունն ու գոյության հիմնական խնդիրները: Մի 
կողմից պայքարում էր հայկական ինքնությանն առնչվող 
խնդիրների դեմ, մյուս կողմից էլ գնում էր թալանված համայնքի 
անշարժ գույքերի հետքերով: 
Երկու մտավորականի այս անձնական հատկանիշները կարելի է 
նկատել համայնքային հասարակական և քաղաքական 
միջոցառումների ժամանակ, ինչպես նաև հոդվածներում և 
ստեղծագործություններում ընդգծված հասարակական և 
քննադատական, իրատեսական դիրքորոշման մեջ: 
Գրիգոր Զոհրապի ինքնության մյուս հիմնական տարրը օսմանյան 
մտավորականի կեցվածքն էր: Ընտրվել էր հայ համայնքի տեղական 
խորհրդի անդամ, Օսմանյան խորհրդարանի երեք նստաշրջանի 
պատգամավոր էր: Ձերբակալվել ու բանտարկվել էր 
բռնատիրության դեմ արտահայտվելու պատճառով: 
Հրանտ Դինքը ներկայացված չէր ո՛չ համայնքի ղեկավար 
պաշտոններում և ո՛չ էլ խորհրդարանում: Իր պատմական 
առաքելությունը կյանքի էր կոչել` «Ակօս» թերթը քաղաքացիական 
հարթակի վերածելով: Բռնատիրության, չարաշահումների և 
հակաժողովրդավարական կիրառումների դեմ պայքարի 
պատճառով կյանքի տարբեր ժամանակներում ձերբակալվել, 
բանտարկվել և կտտանքների էր ենթարկվել: 
Օսմանյան կայսրության անկման ժամանակաշրջանում, որպես 
օսմանյան մտավորական, Գրիգոր Զոհրապի որդեգրած 
դիրքորոշումը ցույց է տալիս, որ նա շրջահայաց քաղաքական 
գործիչ էր: Զոհրապն այն կարծիքին էր, որ հայ համայնքի և 
կայսրության խնդիրները չի կարելի իրարից անկախ քննել: 
Եթե հաշվի չառնենք տարբեր պարագաները, ապա այս հարցում 
Հրանտի դիրքորոշումը գրեթե համընկնում է Զոհրապի 
դիրքորոշման հետ: Նա նույնպես իրարից չէր առանձնացնում 
Թուրքիայի և համայնքի խնդիրները: Օրինակ՝ պնդում էր, որ հայ 
համայնքի համար ամենաիդեալական լուծումը ընկած է Թուրքիայի 
ժողովրդականացման հիմքում: 
Հրանտը կարծում էր, որ համայնքի խնդիրները լուծում կստանան 
ժողովրադավարական Թուրքիայում, իսկ վերջինիս` ԵՄ 
ինտեգրումն էլ կարագացնի այս գործընթացը: 
Եթե անդրադառնանք Զոհրապի քաղաքական ինքնությանն ու 
գաղափարներին, ապա կտեսնենք, որ նա ազատական և 
ազատատենչ ուղի էր բռնել, փորձում էր հեռու մնալ Միություն և 
առաջադիմության կուսակցությունից, որը ձգտում էր վերջ դնել 
ավանդական բռնատիրական օսմանյան ղեկավար 
ավանդույթներին և հաստատել բոնապարտյան կառավարման 
համակարգ: Զոհրապը սկզբնական շրջանում աջակցում էր 
Միություն և առաջադիմության կուսակցությանը: Երկրորդ 
սահմանադրական շրջանի հաստատած մասնակի ազատական 
մթնոլորտում ստեղծված Ահրար (Լիբերալներ) կուսակցությունն իր 
գաղափարներին ավելի մոտ էր: Յուրացրել էր այս կուսակցության 
նպատակը՝ այն է ազատական հասարակություն ստեղծել: Այդ իսկ 
պատճառով պաշտպանում էր ոչ թե կենտրոնացման, այլ 
թագաժառանգ Սաբահաթթինի ապակենտրոնացման գաղափարը: 
Գաղափարները, որոնք Զոհրապը պաշտպանում էր օսմանյան 
խորհրդարանում, կյանքի կոչվեցին միայն հանրապետության 
տարիներին` 1961 թ. սահմանադրությամբ: Զոհրապը 
բարձրացնում էր այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են կենտրոնական 
կառավարող ուժի բևեռացումը, աշխատավոր դասի պայմանագրի 
և գործադուլի իրավունքը, հասարակության բոլոր խավերի և 
շերտերի համար հավասար ժողովրդավարական և ազատական 
իրավունքները, օսմանյան հասարակությունը կազմող 
տարատեսակ էթնիկ խմբերի միջև հավասարությունը, դարեր 
շարունակ գյուղացիների շալակին ծանրացած գյուղատնտեսական 
հարկերի թեթևացումը, կանանց նոր իրավունքների ճանաչումը և 
այլն: 
Հրանտը ևս, առնվազն Զոհրապի չափ, լավ հռետոր էր: Անհերքելի է 
հեռուստածրագրերում, սեմինարների, գիտաժողովների և 
նմանատիպ այլ միջոցառումների ժամանակ, ինչպես նաև 
հոդվածներում ճշմարտությունը բարձրաձայնելու նրա 
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Լույս Ամսագիր 
վարպետությունը: Իսկ նրա բուն վարպետությունը այս ելույթներին 
լիրիկա հաղորդելու մեջ էր: 
Պատմության խորքերում ամփոփված ճշմարտությունը, 
զգացմունքային շեշտադրմամբ, ունկնդիրներին մատուցելով՝ մեկ 
ակնթարթում ազդեցություն էր գործում նրանց վրա: Ստամբուլում 
կազմակերպված հայկական գիտաժողովի ժամանակ 
ներկայացրած «Ջուրը գտավ իր հունը» պատմությունը այդպիսի 
մեծ ազդեցություն էր թողել ներկաների վրա: 
Հրանտն իր ժողովրդավարական ինքնությունը ծանր, սակայն 
հաստատուն քայլերով էր ստեղծել: Այս գործընթացը կարելի է 
տեսնել «Ակօս»-ի ընդհանուր բովանդակության մեջ և նրա 
հոդվածներում: Նախ Հրանտը փոխվեց, հետո էլ՝ «Ակօսը»: 
Ժամանակի ընթացքում «Ակօսը» համայնքային թերթից վերածվեց 
մի պարբերականի, որը դիմում էր ողջ Թուրքիային: Ըստ իս՝ այս 
թերթը Թուրքիայի մամլո պատմության մեջ եզակի երևույթ է: Այն 
աստիճան, որ հայ համայնքի հոգևոր վիճակի մասին խոսելիս 
կարելի բաժանել երկու շրջանի ԱԱ՝ «Ակօս»-ից առաջ, և ԱՀ՝ 
«Ակօս»-ից հետո: Հայ համայնքը ԱԱ ներամփոփ, ցինիկ, պասիվ և 
իռացիոնալ հասարակություն էր, մինչդեռ ԱՀ վերածվել է մի 
հասարակության, որն ակտիվ, գործունյա, ռացիոնալ է և 
պահանջում է իր իրավունքները: 
Անշուշտ, «Ապօրինածին երեխաների» վերաբերյալ օրենքներն 
ամբողջությամբ չեղարկելու անհրաժեշտությունը պաշտպանելիս 
Զոհրապի մեջ խոսում էր հումանիստը: Նույն հումանիստական 
մոտեցումը կարելի է տեսնել Հրանտ Դինքի «Թուզլա ճամբար» 
պատմվածքում: Նրա՝ այս պատմվածքի անտեր ու աղքատ 
երեխաների հանդեպ նվիրվածությունը հետագա տարիներին 
վերածվելու էր թալանված ճամբարի հողատարածքները ետ 
վերադարձնելու պայքարի: 
Գրիգոր Զոհրապին մտավորական դարձնող երրորդ տարրը նրա` 
համաշխարհային արժեքների և խնդիրների նկատմամբ 
ցուցաբերած կարեկցանքն է: Զարմանալ կարելի է, թե ուր են 
հասնում հայ համայնքի և Օսմանյան պետության զարգացման 
վերաբերյալ Զոհրապի գաղափարներում նկատելի 
համաշխարհային մասշտաբները: 
Զոհրապի համամարդկային գաղափարների մասին վկայող 
ամենակարևոր քայլն, անկասկած, Դրեյֆուսի դատավարության 
ժամանակ որդեգրած դիրքորոշումն է և այս դատավարության 
շրջանակում ռասիզմի դեմ պայքարը: Ողջ աշխարհով մեկ լայն 
արձագանքներ գտած այս դատավարությանը Զոհրապը 
մանսկացում է որպես դատապաշտպան և այնպիսի 
պատասխանատվությամբ մոտենում հարցին, որ կարծես թե 
դատավարությանը մասնակցած լիներ սեփական երկրում: 
Զոհրապը դատավարության ժամանակ պնդում է, որ Դրեյֆուսին 
մեղադրանք է ներկայացվել լոկ հրեա լինելու համար: 
Որքան ընդհանրություններ կան Օրհան Փամուքի 
դատավարության ժամանակ Հրանտ Դինքի կեցվածքի և 
Դրեյֆուսի դատավարության ժամանակ Զոհրապի դիրքորոշման 
միջև: Մտավորական փոխօգնության դրսևորում է այն, որ Դինքը 
Փամուկին մենակ չթողեց Լինչի դատաստանի ենթարկելու 
նախաձեռնության ընթացքում և դատարանում: 
Զոհրապը Միջագետքի հարթավայրով առաջ ընթանալիս զգացել է, 
որ այն իր գերեզմանն է դառնալու: Կնոջն ուղղած վերջին նամակից, 
որտեղ գրում է, որ այլևս անճար է, կարելի է եզրակացնել՝ 
քաղաքական որոշ պայմաններում մտավորականի ինքնությունը 
չորրորդ տարրի կարիք ունի: Ժառանգություն, որը Զոհրապը 
չփոխանցեց հաջորդ սերունդներին: Ահա սա է չորրորդ բաղադրիչը: 
Հրանտը կնոջն ու երեխաներին նամակ գրելու հնարավորություն 
չունեցավ, ամեն ինչ մի ակնթարթում կատարվեց: Ճիշտ Զոհրապի 
պես, առանց չորրորդ տարրի, մարմնի ողջ երկայնքով գետնին 
փռվեց: 
Զոհրապով սկսված հարյուրամյա մենությանը վերջակետ դրեց 
Հրանտը: Հիմա մեկ այլ ժամանակաշրջանի շեմին արդիական է 
Համլետի խոսքը՝ լինե՞լ, թե՞ չլինել: 
Կա՛մ նոր մի մենություն ենք ընտրելու, կ՛ամ էլ վերածնվելու ենք 
Հրանտի ընկած տեղից: 

Մշակույթ 
 

Փարվին Էթեսամի 
 

Թարգմանիչ՝ Էմմա Բեգիջանյան 
Խմբագիր՝ Հովիկ Վարդումյան 

 
Յուրքանչյուր տարի մարտի 15-ին Իրանում նշվում է այդ երկրի 

հանրաճանաչ, տաղանդավոր բանաստեղծուհի Փարվին Էթեսամիի 
ծննդյան տարելիցը: Բանաստեղծուհին ծնվել է 1906 թվականի մարտի 
15-ին« Թավրիզում: Նրա հայրը՝ Յուսեֆ Էթեսամին« ականավոր գրա-
կանագետ էր, ինչի բերումով մանուկ հասակից աղջնակը հաղորդակց-
վում էր մեծ բանաստեղծների կյանքին ու ստեղծագործություններին: -
Մանկության եւ պատանեկության տարիներին Փարվինը  հոր հետ հա-
ճախ էր ճամփորդում Իրանի տարբեր նահանգներ և արտասահման՝ 
դաստիարակվելով ու կրթվելով ժամանակի գիտնականների ու գրակա-
նագետների հետ անմիջական շփումներից: Հոր հետ տեղափոխվելով -
Թեհրան, Փարվինը կրթություն ստացավ տեղի ամերիկյան դպրոցում« 
որից հետո ամուսնացավ հորեղբոր որդու հետ: Ամուսնու հետ տեղա-
փոխվեցին Քերմանշահ քաղաք« սակայն Փարվինը երկու ամիս հետո 
վերադարձավ հայրական տուն« իսկ ինն ամիս անց պաշտոնապես ա-
մուսնալուծվեց: Ապրելով գրական և հոգևոր ընտանիքում, Փարվինի 
նուրբ, բանաստեղծական հոգին չէր կարող համակերպվել ոստիկանին 
հարիր կարգ ու կանոնով ապրող, աշխարհիկ վայելքներով տարված ոս-
տիկանի հետ: Բնականաբար նրանց ամուսնությունը դատապարտված 
էր:  Նա որոշ ժամանակ աշխատելով Թեհրանի բարձրագույն ինստի-
տուտում՝ որպես գրադարանավար,  միաժմանակ շարունակում էր 
ստեղծագործել« սակայն շուտով ծանր հիվանդացավ և 1941 թվականի 
ապրիլի 6-ին կնքեց իր մահկանացուն: Նրա մարմինն ամփոփված է -
Ղոմում գտնվող Փեհլեվիների ընտանեկան գերեզմանատանը` հոր 
կողքին:  

Փարվին Էթեսամին բանաստեղծություններ գրել է դեռևս յոթ 
տարեկան հասակից: Նրա բնածին տաղանդը և բանաստեղծական ապ-
շեցուցիչ մտածողությունը զարմացնում էին հոր հետ առնչվող գիտնա-
կաններին ու մտավորականներին: Նրա դիվանը« որում ընդգրկված են 
քասիդեներ« մասնավիներ և թամսիլներ« մինչ օրս 8 հազար օրինակով 
մի քանի անգամ վերատպվել է: Փարվինը մահվանից մի քանի տարի 
առաջ այրել էր իր դիվանը« ուստի հետագայում հրատարակված որոշ 
բանաստեղծություններ պահպանվել են հոր կողմից հրատարակվող «-
Բահար» ամսագրում: Մալեքօլշոարա Բահարը Փարվինի դիվանի նա-
խաբանում գրել է© «Այս դիվանում համադրված են խոսքի և բանակա-
նության երկու տարբեր ժանրեր« որոնք միասին ներկայացնում են մեկ 
ընդհանուր ամբողջականություն: Փարվինի գրական ոճն անչափ ինք-
նատիպ և գրավիչ է« քանի որ դրանցում համատեղված են Խորասանի 
կամ Նասեր Խոսրովի գրական ու իրաքյան, կամ  ֆարս ոճերը« որոնք 
յուրահատուկ էին Հաֆեզին և Սաադիին»: Պահպանելով ավանդական 
ու դասական ոճը՝ խոսքի և արտահայտչամիջոցների հարցում, Փարվին 
Էթեսամին առավել արդիական ազատ ոճի կողմնակից էր: Փարվինի 
միտքն ամբողջովին ազատ ու անկախ էր« լի խոհափիլիսոփայական 
գաղափարներով և ժամանակակից մտածողությամբ: 

Արվեստի և խոսքի օրրան Իրանում բոլորովին էլ տարօրինակ 
չէ տղամարդ գրողների և բանաստեղծների առկայությունը« սակայն 
տաղանդի« խոսքի վարպետության և գաղափարային առումով« որպես 
կին ստեղծագործող, Փարվինն աննախադեպ երևույթ է: Նա օժտված 
էր բանաստեղծին հատուկ բոլոր շնորհներով: Նեզամի Արուզին այս 
առնչությամբ ասել է© «Գուցե Փարվինն անգիր չէր հիշում դասական 
բանաստեղծներից տասներկու հազար բեյթ« սակայն իր ստեղծագոր-
ծություններում այնքան արտահայտություններ« բառեր և համեմա-
տություններ էր կիրառում« որ միայն այդքանն էլ բավական է»: Փար-
վին Էթեսամիի միայն «Արցունքի ճամփորդությունը» բանաստեղծութ-
յունը կարդալով կարելի է պատկերացում կազմել ասվածի մասին: Նրա 
բանաստեղծություններն ընթերցվում են ամենուրեք՝ պաշտոնական« 
ուրախության և սգո արարողություններում« երիտասարդներին և մա-
նուկներին դաստիարակելիս ու խրատելիս և այլն: Իրանցիները Փար-
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ի ստեղծագործո
զի դրանք ընդգր
մանակակից դաս
ղծագործություն
վայելում:  

Փարվինը բա
տ է: Նա տարրա
 և ասեղի« ցորե
մ է կեղեքվածներ
բայից մինչև Նիմ
ան ցանկություն
այական ուղղութ
հերքել որևէ ուղ
աղանդի միջոց
թյունը»: 

Փարվինն ապ
վեց Ֆորուղ Ֆա
նցի ամենամեծ 
կարելի է ասել
րների կրկնությո
սնյակ տարիներ 

 
իչքի երազան

ելու իղձով աղա
ցեց թևերը մի օր
ւղից-ճյուղ թռա
նիքից թռավ մին
կայն այդ ճամփ
ն ինչ մթնեց աչք

ու սարսափից տ
նած ու տանջվա
թ մտամոլոր չո
 էլ գլուխը թևի 
ղածի հետ կար
լ կարող էր դեպ
հասկանում, թե

ն ճանապարհը կ
կոն իջավ, քաղց

նույնիսկ քունը ա
լացած ընկավ, 

այրիկ ջան, ո՞ւր 
տակա ծառից մա
եծամտության վ
ամիտները ընկ
ելու համար դու

մբերություն ու խ
ել քեզ համար դ
նակները միշտ 
մանակը կտա հ
նքն ու եռանդը`

սիրտդ թույլ է, 
կատագրի խաղ
դեռ չես ելել փո
տեսել վանդակ

խաների հաճու
աս մտքերով փոր

կարող կյանքո
չունես պաշար գ
նքի դասերը պե

խ ամուր կանգն
ա թռչելու մասի
նար է առանց թ

խրելուց բացի կ

ություններին ծ
րկված են պարտ
սականներից ոչ 
նների նման սի

արոյական և  հա
ական պարագա
ենի ու ոսպի հատ
րի և չքավորներ
մա» գրքի հեղին
նների« կանացի 
թյուններից գաղ
ղղություն« այլ ց
ով բարեփոխել

պրեց ընդամենը
առռոխզադից և 
և տաղանդավո
« որ նրա ստեղ
ուն« ինչն ուրիշն
առաջ:  

նք 

ավնու մի ձագ 
ր համարձակ, 
վ, որ հասնի պո
նչև առվի ափ: 

փան շատ երկար
քերի առաջ, 

տեղում քարացա
ած կես ճամփին
որս կողմն էր նա

տակ առնում`  
րող էր հաշտվել,
պի ետ թռչել: 

ե ինչ եղավ իր հ
կորցրել էր անհ
ցած էր, ծարավ
աչքերից փախա
վախից կծկված
ես,- ողջ ուժով 

այրն այսպես խ
վերջը  դա է հեն
կնում են այդպե
ւ դեռ շատ փոք
խելք պիտի ձեռ
դեռ վաղ է, դժվա
ընկնում են վա

համարձակությո
 թևեր ու փետո
մարմինդ` տկա

ղերը` ներկա, 
ողոց ու կտուր, 
կում տանջվելը 
ւյքի համար: 
րձ ձեռք չես բեր
ւմ դու առաջ քա
գիտելիքների: 
ետք է լավ սերտ
նել ոտքերի վրա
ին մտածել: 
թևերի թռչել, 
կա նաև ընկնել:

ծանոթանում են
տադիր ուսումնա
մեկի ստեղծագո
իրված չեն և ժո

ասարակական խ
աների« կենդանի
տիկի միջոցով լա
րի վիճակն ու նր
նակը գրում է© 
սիրո և խառնվ
ղափար չունի և 
ցանկանում է իր
 բարոյականութ

ը երեսունհինգ տ
Սիմին Բեհբահ
որ բանաստեղծո
ղծագործություն
ների մոտ սկսվե

ուրակ` 

ր թվաց,  

ավ, 
ն մնաց: 

այում, 

, 

հետ` 
հետ:  
վ 
ավ: 
ծ. 
ճչաց:  

խոսեց. 
նց, 
ես: 
քր ես 
ռք բերես: 
ար, 

ար: 
ուն, 
ուր: 
ար 

իզուր` 

րի,  
այլել, 

տել` 
ա, 
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Լույս 
ն դեռևս դպրո
ական ծրագրերո
ործությունները 
ժողովրդականութ

խնդիրներ արծար
իների« թռչունն
ավագույնս նկար
րանց խնդիրները

«Նա չի գրում ա
վածքի մասին« փ
չի ձգտում քար
 բանաստեղծութ
թյունն ու հասա

տարի« սակայն
հանիից առաջ ե
ուհին: Համարձա
ններում չկա գա
ել էր դեռևս նրա

 

19  Հունվար,  

Ամսագի

ցից« 
ում: -
նրա 
թյուն 

րծող 
երի« 
րագ-
ը: «-
անձ-
փիլի-
րոզել 
թյան 
արա-

 հա-
եղած 
ակո-
աղա-
անից 

Դամբ
 
Այժմ սև
Ով բար
Եվ քաղ
Թեեւ ք
Խոսքե
Հանգո
Թող բա
Տխուր 
Աչքի մե
Իսկ քա
Այս մա
Ով ճիշ
Ով էլ ո
Սա է լի
Մարդը
Անճար
Լուռ հա
Հնազա
Ծնել, ս
Հնագո
Այս տա
Ով ամո
 
*** 
Հոգեւո
-Գիտե՞
Կյանքի
Ազնվու
-Այդ բն
Մի մա
    
****

 

Պ

տասնյ

շատեր

ոճրագ

թվակա

ներխո

անպաշ
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սնարի
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իր 

բանական 

և հողն է բարձը
րձր էր գրական
ղցր էր իր խոսք
քաղցրություն չ
երով հարուստ ա
ուցյալին տրվող
արեկամները մի
է այն սիրտը, ո
եջ հողը շատ է 

արը կրծքին ծա
ահիճի տեսքից ն
շտը տեսնելու ո
որ լինես, որտեղ
ինելու կայնանդ
ը, որքան էլ ծով
րակ է դառնում 
անձնվելն է լուծ

անդվելը պատգա
սպանել և հանձ
ույն ավանդույթ
անջարանում նա
ոքել է կյանքում

որ մի այր հարց
ե՞ս ինչ է նշանակ
ի բանալի է, բա
ւթյուն է, չվնաս
նորոշմամբ ,-տղ

ահմեդական կա 

*********

Ակն
հայր

Եր
Պարսկական բ

յակ գյուղեր, 

րն էլ գերվեց

գործություններ

անի ամռանը, 

ուժեցին մեր 

շտպան հայ բ

                      
անի սուրաներից
ին: 
Äáíáíñ¹Ç ä³ïÙá

 

ը բանաստեղծի
ն անդաստանու
քն ու սիրելի,  
չճաշակեց կյանք
այնքան ու բառ

ղ աղոթք ու Յաս
իշտ հիշեն նրա

որ չունի բարեկա
 տառապալի, 
նր է անտանելի
նա՛ դասեր կառ

ունակ աչք ունի
ղից էլ գաս 
դ վերջին:  
վ լինի անտակ, 

այս սահմանին
ծումը միակ, 
ամին վերին:  

ձնել հողին` 
թն է աշխարհի, 
ա է երջանիկ, 
մ գեթ մեկին: 

րեց իր որդուն.
կում մահմեդա

արեպաշտությու
սել, մարդկանց 
ղան ասաց,-մեր
միայն, եւ հայ է

*********

նարկ Հայ 
րենադար

19-20֊րդ դա

րեւանի բերդի
բանակները ն

հազարավոր 

ցին: Պարսկա

րի մասին է վ

երբ պարսկա

սահմանները 

բնակչության գ

                      
, որը հաճախ ընթ

áõÃÛáõÝ, Ñ. 5, ¿ç 1

ի, 
ւմ 

քում: 
ռերով, սակայն
սին1 է մուրում,

ան. 
ամ, 

ի: 
ռնի 
: 

ն: 

 
ական լինել. 

ւն, 
ծառայել: 
ր քաղաքում  
է նա էլ: 

*********

ժողովրդ
րձության
արերում 

Դր. Էդիկ 

ի գրավումը 
նորից ավերե

հայեր սրի 

կան ավերած

վկայել Վ. Պոտ

ական ուժերը ա

եւ ամպրոպը

գլխին… գյուղե

   
թերցվում է մահա

139£ 

*********

դի  
նը 

Բաղդասարյա

 

ցին հայկակա

քաշվեցին, իս

ծությունների 

տտոն
2
. «…. 18

անսպասելիորե

ը նախ ճայթե

երն ամայացրի

ամերձ հիվանդի 

* 

 
ան 

ան 

սկ 

ու 

826 

են 

եց 

ին, 



 

 

երեխ

ենթա

հայկ

գերե

կսկի

(180

հալն

մալը

արի

Երա

կլսի

քաշե

Ապա

որ 

հազ

ավեր

Ղզլբ

ուզո

տան

հետ 

դար

 

       
3 - Ê³
4 - Üá
5 - Üá

խաների ու 

արկեցին, հարյ

Շիրակում Հա

կական գյուղե

եվարության 

իծով ու խորը 

05-1848) իր «Վե

ն էր Աստված հ

ը չոլումը, ոչխ

ն ա դառնում

նի նրան, որ 

ի. բայց մեր ող

ել: Քար չկա մ

ա, նա շարունա

արինակեր Հա

ար անմեղ գլո

րել…»
4
: Իսկ հա

 

Հ

«Էսպես էին 

բաշն իմացել էր

ում էր՝ որ թե

նեն Թեհրան, ի

հավասար ա

րդերս էլի նորո

 

                       
³ã³ïáõñ ²μáíÛ³
áõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 10
áõÛÝ ï»ÕáõÙ ¿ç 10

կանանց մե

յուրավոր ընտա

սան խանի կա

երի ավերման

ու ոչնչացման

ցասումով է պ

երք Հայաստան

հեռու տանի: Շ

խարը սարումը

մ, ձեռներս դո

էսպես բան ո՛

ղորմելի ազգը՝

մեր երկրումը, 

ակում է. «Էս ժա

ասան խանը, 

ուխ կերել, հա

այոց գերեվարո

Հայազգի գենե

քոչում մեր խ

ր, կամ ինքն էլ

 երկիրն առն

իրանց ծառա շ

անեն: Ա՜խ, հո

գեցի, ընչի՞ էս 

                       
³Ý, §ì»ñù ÐÛ³ëï³
01£ 
0£ 

ծ մասը  

անիքներ գերո

ատարած չարա

ն, բնակչությա

ն ցնցող պա

պատկերել Խա

նի» վեպում. «…

Շատի տավարը

:… Ա՜խ ո՞ր մ

ող ընկնում, ա

՛չ տեսել, լսել 

՝ հազար անգա

որ Հայի արն

ամանակին էր  

սարդարի փո

զար տուն քա

ության մասին,

երալ Մադաթով

 

խեղճ, ողորմել

լ ուզում Ռսի հե

են, խալխն էլ

շինեն. յա թուր

գիս դուս ա 

բանին ձեռք տ

      
³ÝÇ¦, ºñ»õ³Ý 195
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Լույս 
տանջամահութ

ւթյան քշեցին»

ագործությունն

ան զանգվածա

ատկերները ս

չատուր Աբովյ

…. Ինչ որ գեղց

ը հանդումը մն

մեկն ասեմ, սի

աչքերս սեւան

ա, ո՛չ էլ կտե

ամ ա տեսել, լ

ով ներկված չլ

 հունիսին 182

ոքր ախպերը՝

նդել, քաղաք, 

 գրել է նա. 

 
վ 

լի խալխը, չո

ետ կռիվ բաց ա

լա չի կորցնի

րքացնեն, յա հ

գալիս, ընչի՞ 

տվի»
5
: 

9, ¿ç 98-99£ 
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Ամսագի

թյան 

»: 

երի, 

ային 

սրտի 

յանն 

ցոնց 

նաց, 

իրտս 

նում: 

եսնի, 

լսել, 

լի»
3
: 

25-ին 

՝ որ 

գեղ 

ւնքի 

անի, 

, որ 

հողի 

հին 

Սա

ժաղով

աշխար

սահմա

թշնամ

«Ա

մեկ հա

հայերը

քաշած

էին տ

շինել, 

սելեր 

չունեց

ինչ հին

Պա

օգոստ

հարկա

Ռուսա

անցնե

նպատ

բնակի

օգնութ

ներկայ
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իր 

ակայն պարսկա

վրդի ազատագ

րհազորային 

անապահ զորք

մու բանակների

Աղալարները մե

այի չէին էլ թ

ը Պարսից խոր

ծ դառն օրերը 

տեսել: Պարնի 

մեջն էին մտե

ու գութան իրա

ած էնտեղ ղա

ն ժամանակից 

ատերազմի ա

տոս) Կովկաս

ադրված եղավ

աստանից  կստ

ելու համար: Հա

ակով, ռուսակ

իչներից կազ

թյամբ դիմում 

այացնող բերդ

                      
Ý ï»ÕáõÙ, ¿ç 102£

 

ական խաներն

գրական ոգին:

ջոկատներ 

քերին, հայերը

ի դեմ: 

Գեներալ Պա
 

եծավորի դուռ

ողնում՝ որ շո

ամանկություն

միտք բերելով

գեղը, Գյումրի

ել: Խլղարաքիլ

ար վրա էր դր

այիմացրել՝ գեղ

 թուր, թվանք ո

առաջին շրջա

սյան կորպո

վ դիմել ակտի

տանար լրացո

ակառակորդի 

կան սահմանա

զմված աշխ

են ռազմաստր

դերի ու ան

                      

ն անկարող եղա

: Ամենուրեք կ

ու միանալ

 հերոսաբար 

ասկեւիչ 

ն ու շեմը էնպե

ւնչ էլա  հանի

նը լավ իմանալ

վ՝ ամեն տեղ պա

ի՝ որը բերդ 

լիսեն բերդ ու

րել, սանգար կ

ղարենքն էլ իր

ունեին՝ հավաք

ափուլում (18

ուսի հրամա

իվ պաշտպան

ւցիչ ուժեր հա

առաջխաղացո

ապահ կայազոր

խարհազորային

րատեգիական 

նցումների պա

   

ան ընկճելու հա

կազմակերպելո

լով ռուսակա

մարտնչում էի

 

ես էին բռնել՝ ո

ի: Էլ Փամբակ

ով եւ իրանահա

ատրաստությո

ուներ, պատեր

ւ էր չունենալո

կապել, ունեցա

րանց մեջ առե

քել… »
6
: 

826 թ. հուլի

անատարություն

նության, մինչ

ակահարձակմա

ումը կասեցնել

րները տեղակա

ն ջոկատներ

կարեւորությո

աշտպնություն

 
այ 

ով  

ան 

ին 

որ 

ու 

այ 

ւն 

րը 

ով՝ 

ած-

ել, 

իս-

նը 

եւ 

ան 

ու 

ան 

րի 

ւն 

նը: 



 

 

Այդպ

Շուշ

զինվ

օգնո

Շուշ

բերդ

անը

իր զ

գնդա

վերա

ծառ

բոլո

բազ

կորո

մտա

կատ

Միրզ

վարչ

ճակ

Փամ

հայ 

եղբո

պաշ

Խազ

Ման

ջոկա

Ռուս

շարք

փոխ

հատ

Երմո

Վալե

սկսե

զինվ

1826

Ամիր

հազ

Աբբա

շարժ

կովկ

Թիֆ

սեպ

Աբբա

սպա

այդ 

գրա

Ապա

Դավ

գերի

աշնա

Անդր

մաք

       
7 - Ð³
8 - ¶»
Ô³ñ³
ÁÝÏ³
1813-1
 لشگر)

պիսի կարեւոր

շիի բերդը: Տե

վորից) եւ շր

ության եկած 

շիի հերոսակա

դը պաշարվեց

նդմեջ հարձակ

զեկուցագրերից

ապետ Ռեուտ

աբերյալ պար

ռայությունը ա

րը գործում 

մաթիվ գրո

ուստներով, տ

ածում բերդը 

տարյալ սովը»
7
:

Եթե Շուշի 

զայի բանակի

չական կենտր

ատում հաջո

մբակի ռուսակ

աշխարհազոր

որ՝ Հասան 

շտպանական 

զախի պաշտպ

նուչարյանի 50

ատը: 

1826 թ. օգոստ

սաստանից օգն

ք գեներալներ

խվեց կռվող ու

տուկ կորպուս

ոլովին եւ նր

երիան (Ռոստ

ել թշնամու դե

վորներից, գեն

6 թ. սեպտեմբ

րխանի հրամ

արանոց բանա

աս-Միրզան շո

ժվեց Գանձակ

կասյան զորքի

ֆ լիս: Գանձակ
տեմբերի 13-ի

աս-Միրզայի բ

անված, պարսկ

ճակատամա

ավեցին երկու թ

Նույն ժամա

արանում հաղթ

վիդովի զորագ

իշխանությունը

ան վերջերին

րկովկասի ռու

րել պարսկակ

                       
³Û Äáíáíñ¹Ç ä³ï
»Ý»ñ³É-É»Ûï»Ý³Ýï
³μ³ÕáõÙ, ì³ñ³Ý

³í 1712Ã. å³ï»ñ³
1814Ã. ³ñï³ë³Ñ
 £³ëïÇ×³Ýáí (سر

ր  նշանակու

եղի ռուսակա

րջակայքի 22

1500 աշխարհա

ան պաշտպանո

ց Աբբաս Մ

կումներից: Գե

ց մեկում, Շու

տը գրել է. «

րտքս եմ համ

արժանի է ուշ

էին գերազ

հների, ետ 

անում էին պ

հանձնելու մ

: 

բերդի պաշտ

ի ճանապարհը

րոնը՝ Թիֆ լիս
ղությամբ կա

ան կայազորն

ային ջոկատն

խանի զորք

մարտերում: 

պանական մար

00 հեծյալների

տոսի վերջերին

նական ուժեր 

ր ու բարձրա

ւժերի հարաբե

սի հրամանատ

րա օգնական 

ոմ) Մադաթով

եմ: Ռուսական

ներալ Վ. Մադ

բերի 3-ին Շա

մանատարությա

ակը եւ ետ գրա

ուրջ 25 հազա

կ, նպատակ ու

ի գլխավոր ո

ի մոտ գեներ

ին  արյունալի

բանակը, Ռազմ

կական բանակ

րտում վերցր

թնդանոթ, չորս 

նակաշրջանում

թական դուրս

ունդը: Չնայա

ը, Կովկասյան 

ն Գյուլիստան

սական տիրապ

ան բանակներ

                       
ïÙáõÃÛáõÝ, Ñ. 5, ¿
ï (  سپهبد  ) ì³É»ñÇ
Ý¹³ÛÇ ²í»ï³ñ³Ý
³½ÙáõÙ (÷áË·Ý¹
ÑÙ³ÝÛ³Ý ³ñß³í³

ւթյուն ունեցո

ն կայազորը 

2 հայկական 

ազորայիններ 

ության: Ավելի

Միրզայի մեծա

եներալ Երմոլով

շիի բերդապա

« Բերդը պաշ

մարում բացա

ադրության, ո

զանց քաջութ

մղեցին թ

արենի պակա

մասին, թեեւ 

տպանությունը 

ը Ղարաբաղից

ս, ապա նույ

ատարեցին Շի

երը եւ նրանց

երը՝ Երեւանի 

քերի դեմ 

Լոռի-Փամբակ

րտերում աչքի

ից կազմված ա

 Կովկասյան հա

ստացավ, ուղա

աստիճան սպա

երակցությունը

տար գեներա

հայազգի գե

վին
8
 հրաման 

 մի զորագուն

դաթովի հրամ

մքուր գետի ա

ամբ գործող 

ավեց Ելիսավետ

արանոց բանակ

ւնենալով ջախ

ուժերը եւ առ

րալ Պասկիեւի

ի ճակատամար

մի դաշտում թ

կը փախուստի 

րին ավելի ք

զինադրոշ եւ ա

մ Փամբակում

ս եկավ Գեներ

ծ պարսկակա

կորպուսին հ

նի պայմանա

պետության սա

րից: 1826թ. աշ

      
¿ç 140£ 
Ç³Ý (èáëïáÙ) Ø
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ÈàôÚê # 21

Լույս 
ղ ամրություն

(բաղկացած 

գյուղերից ն

ձեռնամուխ ե

 քան վեց շաբ

աքանակ բան

վին ներկայաց

ահ կայազորի պ

շտպանող հայ

ատրել, որ նր

որովհետեւ նր

թյամբ, դիմա

թշնամուն խո

ասը եւ բնավ 

վրա էր հա

փակեց Աբ

ց դեպի Կովկ

յն խնդիրը մ

իրակի եւ Լ

ց օգնության ե

սարդարի եւ 

մղած համա

կ եւ Շամշա

ի ընկավ Գրի

աշխարհազորա

ատուկ կողոպո

արկվեցին նաե

աներ: Զգալիո

ը, որը Կովկաս

ալ-ադյուտանտ 

եներալ-լեյտենա

տվեց հարձա

նդ, կազմված 

մանատարությա

ափին ջախջա

պարսկական 

տպոլը (Գանձա

կով Քյուչակ-չա

խջախել ռուսա

ռաջանալ  դ

իչի զորաբանա

րտում ջախջա

թողնելով մոտ 

դիմեց: Ռուսն

քան 1000 գ

այլ ռազմավար

մ, Շիրակում 

րալ-Մայոր Դե

ն բանակի ուժ

հաջողվեց 182

ագրով ճանաչ

ահմանները լիո

շնանը գեներա

Ø³¹³ÃáíÁ, ÍÝí»É
ÛáõÕáõÙ£ Ü³ ³ãùÇ
³ëïÇ×³Ýáí) Çë سر
³í ¶»Ý»ñ³É-Ø³Ûá

 

19  Հունվար,  

Ամսագի

ն էր 

1700 

նրան 

եղան 

բաթ 

նակի 

ցրած 

պետ 

յերի 

րանց 

րանք 

ացան 

ոշոր 

չէին 

ասել 

բբաս 

կասի 

մյուս 

ոռի- 

եկած 

նրա 

ատեղ 

դին-

իգոր 

ային 

ուտը 

եւ մի 

որեն 

սյան 

Ա. 

անտ 

կում 

2000 

ամբ, 

ախեց 

10 

ակը): 

այից 

ական 

դեպի 

ակը, 

ախեց 

2000 

ներն 

երի, 

ր: 

եւ 

ենիս 

ժերի 

6 թ. 

չված 

ովին 

լներ 

 ¿ 
Ç 
ëÏ 
áñÇ 

Երմոլո

զորաբ

ցույց տ

Սրանց

Մարտի

Դավիդ

 

18

լեյտեն

աշխար

հերոսո

Ղարաբ

կռվում

Մանու

զոհվեց

կռիվնե

********

բանա

Հունվա
Վարու
պարբե
Վարու
հիշողո
ոչնչաց
մեկ խ
վարող
Վարու
ժողովր
բանահ
Կատա
երաժշտ
«Սուսե
կիթառ
Թունջբ
Բեմադ
կոնսեր
կազմա
մարդո

2017 Ã.  էջ 34

իր 

ովի, Մադաթ

բանակների կա

տվեցին հայ, վ

ցից մեկն է

իրոս Վեքիլյա

դովի զորագնդի

Հայկական

826 թ. Շամքոր

նանտ Վ. Մա

րհազորայիննե

ությամբ: Շիր

բաղում եւ այլ

մ էին նաեւ 

ւշակը (որը Հա

ց), հայ գե

երում):           

*******************

Իտալական Ա
աստեղծությո

արի 15-ին իտա
ւժանի պոեզիա
երականը։ 
ւժանի պոեզիա
ություն եւ խ
նել մի ողջ ժող
խոսք,որպեսզի

ղները։ 
ւժանի բանաս
րդական պատ
հյուսություն,որ

արվել են 
տությունը՝Կոմ
երով պարը»,նա
ռահար Պինո
բոյաջյանի ստե
դրությունը հեղ
րվատորիան, 

ակերպությունն 
ու իրավունքներ

 

թովի, Պասկ

ազմում անմոռա

վրաց եւ այլ ա

էր երզրումցի

անի հեծյալ ջ

ի մեջ (1826 – 1

ն կամավորակա
մեկի զինանշա

 

րի նշանավոր

ադաթովի զոր

եր աչքի ընկան

ակում ու Փա

լուր, պարսիկն

շատ հայ կ

ասան խանի հր

եղջկուհի Հա

                      

******************

Արկո քաղաքու
ուններն ու Կոմ

հնչե

ալական Արկո 
այի երեկոն,հաղ

ան աշխարհով 
խորհրդանիշ դ
ղովուրդ,բայց բա
ի ամբողջը 

ստեղծությունն
տմություններ 
րը նա ուզում էր

նաեւ 
միտասի «Կռու
աեւ ժամանակ

ո Դանիելեի 
եղծագործությո
ղինակել էին 
Sezione di R
 ու Տրենտոյ

րի ֆորումը։ 

կեւիչի, Դենի

աց խիզախութ

աշխարհազորայ

ի քաջակորով

ոկատը, որը 

1827 թթ. մարտ

ան գումարտակ
անը, 1827 

 ճակատամար

աբանակում բ

ն իրենց անձն

ամբակում, Զա

ների դեմ անձ

կանայք, օրին

րոսակախմբի դ

աթայի (1826
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Հայաստանը նշում է Բանակի 
կազմավորման 25-րդ տարեդարձը 

 

 
 

Հայաստանում հունվարի 28-ին նշվեց Բանակի 
օրը, որը ամենակարեւոր եւ սիրված տոներից է: 

1990թ. սեպտեմբերին Հայաստանի Գերագույն 
խորհուրդը ՆԳՆ կառուցվածքում «Հատուկ գնդի» 
ստեղծման որոշում ընդունեց, իսկ 1991թ. մայիսի 4-ին 
կառավարության որոշմամբ ստեղծվեց 
պաշտպանության կոմիտեն, իսկ դեկտեմբերի 5-ին ՀՀ 
նախագահի հրամանագրով պաշտպանության 
նախարար է նշանակվել Վազգեն Սարգսյանը: 

1992 թվականի հունվարի 28-ին կայացվել է 
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանու-թյան 
մասին» պատմական  որոշումը, դրանով փաստելով 
Հայկական ազգային բանակի ստեղծումը: Հունվարի 
28-ը տոն եւ ոչ աշխատանքային օր է հռչակվել արդեն 
2001-ին: 

Հայկական բանակի ձեւավորման կարեւորագույն 
փուլ է համարվում 1988-1992 թվականները, որը 
համընկավ արցախյան պատերազմի ակտիվ փուլի 
հետ: Այդ շրջանում երկրի, ինչպես նաեւ ԼՂ-ի 
բնակչության անվտանգությունն ապահովում էին 
կամավորական ջոկատները: 

Բանակի օրը հայ ժողովրդի համար հատուկ տոն 
է: 

Հայոց բանակը հայրենիքի անվտանգության 
երաշխավորն է, անկախության խորհրդանիշներից 
մեկը: Հայաստանի հզոր Զինված ուժերի ստեղծումը եւ 
զարգացումը անկախության տարիների առանցքային 
ձեռքբերումներից մեկն է եւ ապագայում հայկական 
պետականության ամրապնդման գրավականը: Հայոց 
բանակի մասին խոսելիս մենք մեծ հպարտությամբ ենք 
համակվում՝ զինվորների եւ սպաների հերոսությունն 
ու խիզախությունը Հայաստանի պատմության մեջ 
ոսկե տառերով են գրված: 

Հունվարի 28-ին Հայաստանը եւ ամբողջ 
աշխարհի հայությունը նշում են Հայոց բանակի 
կազմավորման 25-րդ տարեդարձը: 
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 چكيده كتاب تاريخ آرتساخ(قره باغ)
)11(  

  نگارش: دكتر اديك باغداساريان
  تقسيمات اداري و مناطق مسكوني

  منطقه مارتوني  
  

سال در  2010دهد. قديمي ترين درخت در پهنه شوروي سابق به سن  هزار كيلومتر مربع، بخشي از واليت قديمي واراندا را تشكيل مي 8/0داراي وسعت   
كيلومتري جنوب غربي شهر مارتوني واقع  20باشد كه در  معماري ارمني است كه قديميترين آنها وانك آماراس مي-بناي تاريخي 353اين منطقه واقع است. داراي 

اش اسقف گريگوريس بنا شده و مدفن شخص اخير   است. اين وانك به قدمت وانك اچميادزين است و در سده چهارم ميالدي بدست گريگور روشنگر و سپس نوه
 4/25بالغ بر  1987هاي قديم باقي مانده است. جمعيت منطقه در سال  در اين منطقه تعداد زيادي كليسا، وانك، قلعه، برج و بارو از زمان در همين مكان واقع است.

وناشن نام داشت. خ 1925هزار نفري است و تا سال  5/6مونته آبرد) داراي جمعيت  1993% آنها ارمني بودند مركز اين منطقه شهر مارتوني (از سال 90نفر بود. كه 
  دهد: جدول زير اطالعات مختصري ارائه مي روستا و شهرك وجود دارد. 40در اين منطقه 

  
 توضيحات (جنگ دوم)كشتهتعداد  شركت در جنگ دوم  1987جمعيت  كليسا سال بنا نام

 1925بنام مستعار آلكساندرميناسيان (مارتوني) از   80  216  6500      شهر مارتوني - 1
  اينگونه نامگذاري شد.

  مدرسه 19سده   500  1000  3895  1787آمناپركيچ   م. - 4  چارتار - 2
برداشن  - 3

  (قزقاال)
  ، موزه تاريخ1873مدرسه   180  450  1711  آستوازازين و غيره  قديمي

  1888مدرسه   183  370  1313  -  قديمي  گيشي - 4
5 - 

  )SOSسس(
 300قدمت 
  سال

آماراس در جنوب 
  سس

  1908مدرسه   138  -  979

گريگوريس   م. 5-4سده   هرهر - 6
  1667-76مقدس 

  1908مدرسه   89  200  610

كرت  - 7
)kert(  

 17اوايل سده 
  م.

  1924مدرسه   115  270  608  .م.19گئورگ 

-7هاي   سده  كاراهونج - 8
  م.6

  مدرسه  30  57  221  -

  1923مدرسه   51  132  671  -  1923فعلي   ماچكاالشن - 9
  1873مدرسه   68  126  140  1895دههكارمير   قديمي  زواتغ -10
  -  67  137  84  ويران 1910  م.18  خرخان -11
باستاني، فعلي   تاغاوارد -12

  19م.و سده 11
  1923مدرسه   234  670  1196  برداهوج

        90  -  -  زارداناشن -13
  مدرسه  56  130  336  وارتان مقدس    شخر -14
درخت سرو   -  سختوراشن -15

  ساله2010
43  243  131  -  

كارمير  -16
  وكاش

  1927مدرسه   -  -  -  -  -

  مدرسه  73  214  235    قديمي  سارگاشن -17
  مدرسه پيش از دوران شوروي  106  225  371  آستوازازين  قديمي  كلخوزاشن -18

  "   44  85  74  شونسكا  م.15-16  مسمنا -19

  1873مدرسه   89  145  141  1871آستوازازين   م.18فعلي   قاواخان -20

  1905مدرسه   116  210  810  1855آستوازازين   قديمي  خنوشيناك -21

قديمي فعلي   ننگي -22
  م.16

ريگور گوانك 
 19روشنگر سده 

وانك يخزاهوغ 
  7سده 

  1890مدرسه   150  230  464
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آستوازاز  قديمي  هاغورتي - 23

  ين
  1873ساله مدرسه  500درخت   152  350  313

معبد   قديمي  موشكاپات - 24
وارتان 

سپهساالر 
كليسا 

  م.18

  1906مدرسه مختلط   127  272  827

  مدرسه  -   -   378  -   -   اسپيتاكاشن - 25
تارگمانچا  قديمي  كاغاردسي - 26

  تس
  1873مدرسه   123  460  301

كليسا و   قديمي  پاراواتومب - 27
كليساي 
كوچك 

1811  

  درسهم  46  108  153

آستوازاز  قديمي  آشان - 28
  ين

  1873مدرسه   106  480  576

هوانس   -   نورشن - 29
  مقدس

  1908مدرسه مختلط   88  144  442

هاتسي  - 30
  گيوغ

آستوازاز  م.)5قديمي (
  ين

  1870مدرسه   -   -   995

 500قدمت   اميشچان - 31
  ساله

  مدرسه  48  125  131  - 

آستوازاز  1740دهه   آودور - 32
  ين

  1906سه مدر  72  112  122

قديمي   ميورشن - 33
هاي قبر  سنگ
  م.12- 13سده 

آستوازاز
  م.18ين 

  1870مدرسه ده   82  156  187

       
  غير از روستاهاي ارمني نامبرده روستاهاي اميراالر، خوماوند، قرداغلو و مغانلو نيز وجود دارند كه آذري نشين بودند.        

  

  منطقه هادروت
تر مربع و پوشيده از جنگل است. پهنه هادروت با قلمرو مليك نشين ديزاك تطابق دارد. بلندترين نقطه آن قله كوه ديزاپايل هزار كيلوم 7/0داراي وسعت   

اثر تاريخي در  486روستا وجود دارد. مركز آن شهرك هادروت است. تعداد  42زيارتگاه قديمي است. در اين منطقه  "اسپيتاك"باشد. پرستشگاه  متر) مي 2480(
م.) و غيره هستند.  7) (سده oxto drniم.) در دامنه كوه توغاسار، وانك اُخته درني ( 13سده  ktesh( كتش يا گويچن منطقه باقي است. مهمترين آنها وانك اي

  دهد: جدول زير اطالعات مختصري درباره مناطق مسكوني مي
  

  توضيحات  هاكشته شركت كننده در جنگ دوم جمعيت و سال بناكليسا   سال بنا نام
قديمي   هادروت - 1

(دوران 
پيش از 

  ميالد)

-  2229
6  

  ساله 800درخت چنار   -  -

متس  - 2
  تاغالر

  1875مدرسه   297  620  1595  1846آمناپركيچ   م.10سده 

هين  - 3
  تاغالر

  19مدرسه سده   100  220  198  -  قديمي

قبل از سده   توغ - 4
  م.7

هوانس مقدس 
1736  

  1873حكمي بوده است. مدرسه دژ مست  2200  530  1421

  كليساي كارمير   .5سده   تومي - 5
  م. 10سده 

  1903باقي است. مدرسه  5- 18آثار سده   200  400  847

  1895مدرسه مختلط   99  172  705  1784آستوازازين   قديمي  آزوخ-6
تراختيك  -7

  (دراختيك)
  مدرسه  60  120  242  كليساي ناركاتسي  م.- 16

  1880مدرسه   84  155  154  1836كليسا   قديمي  خدسابرد -8
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  توضيحات  هاكشته شركت كننده در جنگ دوم جمعيت و سال بناكليسا   سال بنا نام
   699هوانس مقدس   قديمي  خانزازور -9

  
  
  م.

  1908مدرسه   48  91  150

  1890مدرسه   96  360  253  1745آستوازازين   م.18  آراكيال - 10

  1873مدرسه   144  229  218  1858آستوازازين   -   بانازور - 11

هاروتيون مقدس   م.18  كوچيك - 12
1741  

  مدرسه  36  70  89

آستوازازين سده   م.10سده   سرتاغا - 13
  م.17

  مدرسه  94  181  502

  مدرسه    بناي يادبود وجود دارد  490  1671كليسا   م.17سده   اديللو - 14
15 - 

  آرپاگيادوك
  1921مدرسه   35  72  33  -   م.18

  مدرسه  64  128  270  -   1928  آقبوالغ - 16
  مدرسه  45  90  149  استپانوس مقدس  م.16  بلوتان - 17
18 - 

  خرمانجوغ
  نامش ترجمه كلمه ارمني كاالتغ است.  45  90  46  -   - 

  1913مدرسه   -   -   585  -   م.19  هاخولو - 19
  مدرسه  63  184  311  ساركيس مقدس  م.4  موخرنس - 20
ميناس مقدس سده   -   ماماتازور - 21

  م.17
  13مدرسه،پل سده   35  109  232

مليك  - 22
  جانلو

  كتابخانه،باشگاه  52  105  56  -   - 

  مدرسه  89  101  308  -   م.14  دوالنالر - 23
24 - 

  ميوالكادار
  مدرسه  64  101  68  1864كليسا   م.16

استوازازين كليسا -   م.16  تسامزور - 25
1864  

  مدرسه  64  101  68

  مدرسه  -   -   128  1621آستوازازين   م.17  هاكاكو -26 

  مدرسه  51  134  198  1836هوانس مقدس   م.12  تاغوت - 27

28 - 
كمراكوچ 

(كارمرا 
  كوچ)

استپانوس مقدس   قديمي
  13سده 

38   -   -   -  

شاغاخ  - 29
  (ساريشن)

استپانوس مقدس   قديمي
  م.13سده 

38   -   -   -  

30 - 
  كاراگلوخ

  مدرسه ابتدايي  -   -   96  -   - 

تسور  - 31
tsor  

كليساهاي   قديمي
م. 5- 13لوساپركيچ 
  م.10آمنا پركيچ 

  مدرسه  -   -   77

  همدرس  -   -   20  م.18آستوازازين   18قبل از سده   جيالن - 32

33 - 
  پتروساشن

استپانوس مقدس   قديمي
  م.12

  م.9دژ توماس   -   -   14

وانك اسپيتاك خاچ   قديمي  وانك - 34
  )12-13(سده 

  مدرسه  -   -   141

  -   -   -   90  -   -   نوراشن - 35
  -   -   -   115  م.12زاغكاوانك   قديمي  زاكوري - 36

  
  آذري نشين بودند. ": دودوگچي، چيراگوس، اديشان، تانك، سوسالخ، ساالكياتين، دو روستاي اخير قبالبجز از روستاهاي ياد شده چند روستاي ديگر نيز وجود دارند           
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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 

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

-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  -  ارمنيان ، فارسي تاريخ نژادكشي

-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 

Հայկական ընտանիք, պատմա-ազգագրական ակնարկ, Տորոնտո, 2016, The Armenian Family throughout the history,  
Toronto, 2016,  ٢٠١۶خانواده ارمنی در درازنای تاريخ ، تورئنتو  

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