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Լույս են տեսել 
Էդիկ Բաղդասարյանի  նոր գրքերը 

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

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

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

-Աղվանք,  Ադրբեջան, Ոճրագործություն եւ  Ծավալապաշտություն 
(Պարսկերեն) ان، آذربايجان ، جنايت و توسعه طلبيار  

-Հայ Գրականության Պատմություն 3 հատորով(Պարսկերեն)  جلد 3تاريخ ادبيات ارمني در  
-Հայկական հարցը, հնագույն շրջանից մինչեւ մեր օրերը, 2 հատորով (Հայերեն) 

-Շահնամեն եւ հայկական աղբյուրները(Պարսկերեն)شاهنامه و منابع ارمني 

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

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

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

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

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

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

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

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

-Հայկական Հարցի Մանիֆեստ , Տորոնտո 2014 
-Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական Համառոտ Պատմություն, 2 հատորով, հատոր 1 և 2, Տորոնտո, 2015: 
-Անանիա Շիրակացի, Մաթեմատիկա, Պարսկերենի թարգմանեց Էդիկ Բաղդասարյանը, Տորոնտո, 2015: 

Anania Shirakatsi, Mathematics, translated into Persian by Edic Baghdasarian, Toronto, 2015. 
.1394ميالدي، رياضيات ، ترجمه اديك باغداساريان ، تورونتو  7آنانيا شيراكاتسي دانشمند سده   

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

.1394ميالدي، كيهانشناسي ، ترجمه اديك باغداساريان ، تورونتو  7آنانيا شيراكاتسي دانشمند سده   
-Hisory of Mathematics in Armenia, in English, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic),  Toronto,  2015 

Մաթեմատիկան Հայաստանում (Անգլերեն), աշխատասիրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ), Տորոնտո, 2015 
-Դավադրությունը Հայ Ժողովրդի Պատմության մեջ, Տորոնտո, Կանադա, 2016 

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

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

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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ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ÏéÇíÝ»ñÁ 
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 1921 Ã. 
ö»ïñí³ñÛ³Ý ³ñÏ³Í³ËÝ¹ñáõÃÛáõÝÁ 

 
²ØÜ-Ç, ²Ý·ÉÇ³ÛÇ »õ üñ³ÝëÇ³ÛÇ ÇÙå»ñÇ³ÉÇëïÝ»ñÁ 

μ³½Ù³åÇëÇ û·ÝáõÃÛáõÝ óáõÛó ï³Éáí ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÇ 
Ñ³Ï³Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý áõÅ»ñÇÝ, Ýå³ï³Ï ¿ÇÝ ¹ñ»É Ó»éùÇó 
μ³ó ãÃáÕÝ»É  ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÁ£ üñ³ÝëÇ³Ï³Ý §·»ñ³·áõÛÝ 
ÏáÙÇë³ñ¦ ². Þ»õ³ÉÛ»Ý 1920 Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 16-ÇÝ 
ÂÇ ýÉÇëáõÙ Ù»Ýß»õÇÏÛ³Ý ìñ³ëï³ÝÇ Ð»é³·ñ³ï³Ý 
·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏóÇ Ñ»ï áõÝ»ó³Í ½ñáõÛóáõÙ 
Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿, áñ ³ÙμáÕç  ¥ÇÙå»ñÇ³ÉÇëïÝ»ñÇ¤ ³ßË³ñÑÇ 
ß³Ñ»ñÁ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²¹ñμ»ç³ÝÇ 
êáí»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³å³ÉáõÙÁ£ ¸ñ³ÝÇó ÙÇ 
ù³ÝÇ ß³μ³Ã Ñ»ïá, 1921 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 27-ÇÝ, ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý  
§Â³ÛÙë¦-Á ·ñ»É ¿. §¸³ßÝ³ÏÝ»ñÇ ÉÇ¹»ñÝ»ñÝ ³Ûë ³ÙëÇ 
ëÏ½μÇÝ ÂÇ     ý ÉÇëáõÙ  áõÝ»ó³Í       ÏáÝý   »ñ³ÝëáõÙ í×é»É »Ý 
μáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ ÙÇçáóÝ»ñáí ß³ñáõÝ³Ï»É ÏéÇíÁ 
μáÉß»õÇ½ÙÇ ¹»Ù…¦£  ê³Ï³ÛÝ Ã»ñÃÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ýß»É ¿, 
áñ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¹ñëÇ û·ÝáõÃÛáõÝÁ 
¹³ßÝ³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÇÝ£  

Üßí³Í ÇÙå»ñÇ³ÉÇëï³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ã»É³¹ñ³Ýùáí »õ û·ÝáõÃÛ³Ùμ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ù»Ýß»õÇÏÛ³Ý 
ìñ³ëï³ÝáõÙ  ¥ÂÇ     ý ÉÇëáõÙ¤  Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý 
Ð³Û³ëï³ÝÇ, ²¹ñμ»ç³ÝÇ, Î³íÏ³ëÇ È»éÝ³ÛÇÝ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý §÷ñÏáõÃÛ³Ý ÏáÙÇï»Ý»ñ¦£ 

²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ð³Û³ëï³ÝÇ Í³Ûñ³Ù³ë»ñáõÙ 
ëáí»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ ã¿ñ Ñ³ëóñ»É μ³í³ñ³ñ 
ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù Ï³ï³ñ»É£ ØÛáõë ÏáÕÙÇó 
¹ñáõÃÛáõÝÁ ³Ýμ³ñ»Ñ³çáÕ ¿ñ Ý³»õ ³ÛÝ å³ï×³éáí, áñ 
é³½Ù³Ï³Ý ÏáÙáõÝÇ½ÙÇ ù³Õ³ù³Ï³- ÝáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý 
ÁÝÃ³óùáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ÙÇ ß³ñù 
ß»ÕáõÙÝ»ñ »õ ëË³ÉÝ»ñ£ 

Ð³Û³ëï³ÝÇ è»õÏáÙÁ, áñÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç ËóÏí»É ¿ÇÝ 
å³ï»Ñ³å³ßï ï³ññ»ñ, ¹³ßÝ³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÇ »õ ÙÛáõë 
Ñ³Ï³Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý  Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ 
Ó»éù ã³é³í í×é³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ£ ÆëÏ ¹³ßÝ³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÇ 
ÙÇ Ù³ëÁ, áñáÝù ï³ÏïÇÏ³Ï³Ý ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñáí 
ùáÕ³ñÏí³Í ¿ÇÝ §Ó³Ë¦ åÇï³ÏÇ ï³Ï, ³½³ï Ï»ñåáí Ù³Ý 
¿ÇÝ ·³ÉÇë êáí»ï³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáõÙ »õ 
ÙÛáõë ßñç³ÝÝ»ñáõÙ£ Üñ³ÝóÇó áÙ³Ýù ï»Õ³íáñí³Í ¿ÇÝ 
ëáí»ï³Ï³Ý ³å³ñ³ïáõÙ, μ³Ý³ÏáõÙ, ÝáõÛÝÇëÏ Õ»Ï³í³ñ 
¹Çñù»ñáõÙ, »õ ·³Õï³·áÕÇ ¹³í»ñ ¿ÇÝ ÝÛáõÃáõÙ 
μ³ÝíáñÝ»ñÇ áõ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ å»ïáõÃÛ³Ý ¹»Ù£ 1920 Ã. 
¹»Ïï»Ùμ»ñÇ Ï»ë»ñÇÝ ºñ»õ³ÝáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿ 
¹³ßÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ³ÝÉ»·³É ÏáÙÇï»£ ²ñÏ³Í³ËÝ¹ñáõÃÛ³Ý 
³ÙμáÕç Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ í»ñóÝ»Éáí Çñ Ó»éùÁ, ³Û¹ 
ÏáÙÇï»Ý ë»ñï Ï³å ¿ Ñ³ëï³ïáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÛÝ 
ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï, áñï»Õ Ï»ÝïñáÝ³ó³Í ¿ÇÝ Çñ»Ýó Ã³ùÝí³Í 
áõÅ»ñÁ` ´³ß-¶Û³éÝÇ, ²ßï³ñ³Ï, ¾çÙÇ³ÍÇÝ, ¸³ñ³É³·Û³½£ 

Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ û·ïí»Éáí êáí»ï³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ýáñ³ëï»ÕÍ Ï³ñÙÇñ μ³Ý³ÏáõÙ áõÝ»ó³Í Õ»Ï³í³ñ ¹ÇñùÇó, 
¸ñáÝ ·³Õï³·áÕÇ Çñ ßáõñçÝ ¿ñ Ñ³Ù³ËÙμáõÙ ëáí»ï³Ï³Ý 
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÇÝ£  
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 چكيده كتاب تاريخ آرتساخ(قره باغ)
)12(  

  نگارش: دكتر اديك باغداساريان
  تقسيمات اداري و مناطق مسكوني

  منطقه شوشي  
روستا  27اين منطقه شامل  1987اثر تاريخي در اينجا وجود دارد و كه اكثر آنها در شهر شوشي واقع است. در سال  152كيلومتر مربع.  3/0وسعت آن   

متحمل كشتار شدند. شهر شوشي كه در قديم دژ بود، داراي تاريخ طوالني هاي مساواتي ارمنيان ساكن شوشي توسط ترك 1918-20هاي و يك شهر بود. در سال
هاي معيني است. شاهزاده سهل سمباتيان در نيمه سده نهم در همين جا بر سپاه عرب پيروز شده اسراي ارمني را آزاد است، دژ شوشي به نام شيكاكار مربوط به سده

هزار نفر جمعيت  20، 1987رفت. منطقه شوشي در سال كيه گاه ساكنان ارمني ناحيه قديمي واراندا به شمار ميكرد. در زمان باستان به عنوان مركز مبارزات و ت
باشد كه داراي تاريخ غني است: در سال هزار نفر در شهر شوشي اسكان داشتند. يكي از روستاهاي قديمي و مهم اين منطقه روستاي كارين تاك مي 5/13داشت كه 

  اند.) باقي مانده15-17هاي هاي صليب (سدهم. و سنگ13معيت داشت. كليساي آستوازازين مقدس از سده نفر ج 580، 1987
نفر در جنگ جهاني دوم شركت كردند  196نفر جمعيت داشت ( 201، 1989يكي ديگر از روستاهاي اين منطقه است در سال  (berdadzor)بردازور   

  نفر كشته شدند). 62و 
  ).1985نفر (سال  160بنا شده، جمعيت آن  190)، در سده meds-shenروستاي مس شن (  
  نفر كشته شدند. 87نفر در جنگ دوم شركت و  190نفر، از روستاهاي يغتساهوغ، خرفان، كاناچ تاال، زاغكازور  180روستاي يغتساهوغ، جمعيت آن   

 
  نگاهي به اقتصاد آرتساخ

    
كرد و مواد اوليه ) كار مي30-40هايي كوچك نساجي (هاي توليدي بزرگ وجود نداشت. اما كارگاهكوهستاني كارخانه پيش از دوران شوروي در قراباغ          

  نمود.توليدي را به روسيه، ايران و كشورهاي اروپايي صادر مي
گور نيز محصوالت متعددي با كيفيت باال تهيه گرديد كه اهميت پزشكي و درماني دارد. از اناز دير بازبعلت وفور توت در روستاها عرق توت تهيه مي  

در  "كردند. صنايع زيتون نيز وجود داشت. تقريباشود. كارگاههاي نجاري، آهنگري (فرغون، گاري، داس و غيره) كفش دوزي و پوشاك، سفالگري كار ميمي
  كيلووات). 30هر شوشي واقع بود (به قدرت كرد. تنها نيروگاه برق قراباغ پيش از دوران شوروي در شتمام روستاها آسياب كار مي

  هاي كشاورزي شامل زراعت غالت، باغداري و دامداري بود. (گندم، جو، ارزن، برنج، نخود، انواع ميوه و غيره ).فعاليت  
  صنعت - 1

مصالح و محصوالت برقي است. در پايه اصلي صنعت قراباغ كوهستاني در دوران شوروي گذاشته شد كه شامل صنعت برق، صنايع سبك، صنايع غذايي،   
ميليون كيلووات  51/1 "جمعا 1940). در سال 1970) سرسنگ (ده 1940)، مارتوني (دهه 1930منطقه سه نيروگاه برق آبي تاسيس شده است. استپاناكرت (دهه 

ارخانه محصوالت الكتريكي استپاناكرت بنا شد. ابريشم ك 1970ميليون كيلووات ساعت برق توليد گرديده است. در دهه  8/57به ميزان  1986ساعت اما در سال 
  گرديد.منطقه از دير باز معروف بود و مواد اوليه كارخانه ساير جاها از اينجا تامين مي

ميليون و  4) با توليد 1970 هاي دوزندگي و قالي بافي (ماشيني و دستي) داير گرديد. كارخانه توليد كفش (استپاناكرت دههصنايع پنبه و بافتدگي و كارخانه       
  و كارخانه چرم سازي شوشي از اهميت بااليي برخوردارند. 1987هزار جفت كفش در سال  527
دهد و شامل اين موارد است: توليد نان بولكي، مشروبات غير الكلي، شراب، كنياك، بعد از صنايع سبك، مهمترين بخش صنعت را صنايع غذايي تشكيل مي      

)، لبنيات و صنايع گوشت و "مارتاكرت"، لنيناوان "مارتوني"، گوركاوان"مارتوني"، كوراپاتكينو1927، كارمير شوكا 1926تپاناكرت، عسكران، آبجو (اس
  شد.باتن مي 3500- 4000تن، توليد گوشت ساالنه  900-960تن، روغن حيواني  6500- 6600تن، شير  900-1000كمپوت و كنسرو مربا. توليد ساالنه پنير 

موسيقي نيز توليد يكي ديگر از صنايع منطقه، صنعت چوب است كه داراي سابقه بسيار طوالني است. (در قديم گاو آهن، بيل، گاري، فرغون و غيره) اكنون آالت 
 1950وك، تشت خمير و غيره. از دهه ها و كمدـ تخته، صندوق، بشكه، گيره، دشود. (تار، كمانچه، دهل، دنبك، زورنا، دودوك، ني، همچنين دار قالي، قفسهمي

  آيد.متر مكعب چوب مرغوب بدست مي 2000-2500صنعت چوب دچار تحول گرديد. ساالنه 
 هاي مهم صنعتي است، از جمله سنگ آهك، مرمر، شن، گچ، آجر.استخراج و توليد مصالح ساختماني يكي ديگر از رشته  

  
  كشاورزي- 2

  دهند.هزار هكتار را مزارع تشكيل مي 5/215هزار هكتار است كه  440اني بالغ بر هاي كشاورزي قراباغ كوهستسطح زمين  
هزار  9/297هاي مورد استفاده در كشاورزي به زمين "(مراتع دشت ميلي خارج از قراباغ كوهستاني نيز براي هميشه به قراباغ سپرده شده بود كه جمعا           

هزار هكتار است (بترتيب مارتوني، مارتاكرت، عسكران، هادروت،  6/80كشت آبي قرار دارد. اراضي قابل شخم بالغ بر  هزار هكتار تحت 5/24رسيد). هكتار مي
  شوشي).
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áõÝ³ÏíáõÙ ¿Ç

å³ßïå³Ý³Ï³
ÇßË³ÝáõÃÛ³

¹ ÇßË³ÝáõÃÛ³
ëï³ÝÁ: 

»Ýó ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ
²ÛÝáõÑ»ï

ÃÛáõÝ áõÝ»óá
³ÝÏ³ñ ãáõÝ»
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³
»É áõ ½áÑ»ñ ï³
ó: 
Í³ËÝ¹ñáõÃÛ³
³ÝÝ»ñÇÝ Ëáßá
: ²Û¹ Ù³ëÇ

³Ù³ë»ñÇ ßï³μ
ö»ïñí³ñÇ 16-Ç
ãÁ ÷áñÓáõÙ ¿
õÙ ÙáïÇ
Ó³ÛÝ Ù»ÏÝ»Éá

μ³ñÓñ³óÝ
áõÛÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ
ïñ³ëïíáõÙ ¿
Ç áõ Ãáõñù»ñ
Ç: Àëï μáÉá
Ï»ñåí³Í ¿ »
¦3: Ð³Û³ëï³Ý
 ö»ïñí³ñÛ³

³Ý ·áñÍáõ
Ù³ëÇÝ, »õ ¹
Ç ÅáÕÏáÙÇë³ñ
³ÏÇ ³ñ»õ»ÉÛ³
Ý, áñáõÙ μáÕá
Ç ¥ÂáõñùÇ³
Ý³ï³ñáõ-ÃÛ³
ÝÇ ÷ñÏáõÃÛ³
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³

ó³Ï³Ý Ï³å»ñ
-Ù³Ý ·áñÍáõ

³Ï³Ý üÇÉÇ³ÉÇ 
õÏ 4, ·. 1, Ã. 103

102, Ã. 22£ 

Ý¦ 
ÛÝ 
¿ñ 
ÇÝ 
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õÙ 
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Î³ñÙÇñ μ³Ý³ÏÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³Ï³Ý Ï³½ÙÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã-
Ý»ñÇó Ù»ÏÁ Çñ ½»ÏáõÛóáõÙ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿, áñ ÙÇ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý 
ÁÝÃ³óùáõÙ êáí»ï³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ Ãáõñù»ñÁ 
³ñï³Ñ³Ûïí»É »Ý. §… μ³Ûó ³Û¹ μáÉáñáíÇÝ ãÇ ù³Ý¹áõÙ Ù»ñ 
åÉ³ÝÝ»ñÁ:  Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ù»ñ ÏáÕÙÇó Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ýáñ 
Ñ»Õ³ßñçáõÙ ¿ å³ïñ³ëïíáõÙ… ³ÛÝ Ñ³ßíáõÙ áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ 
ÉÇÝÇ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ý ï³Ï…¦5: 

 ²Û¹ Ñ»Õ³ßñçÙ³Ý ÷áñÓÁ ÷»ïñí³ñÛ³Ý 
³ñÏ³Í³ËÝ¹ñáõ-ÃÛáõÝÝ ¿ñ, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ ãÏ³ñáÕ³ó³í 
³ñ¹³ñ³óÝ»É Ãáõñù³Ï³Ý á×ñ³·áñÍÝ»ñÇ ÑáõÛë»ñÁ, ãÝ³Û³Í 
Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó ¹³ßÝ³Ï-ó³Ï³ÝÝ»ñÇÝ óáõÛó ïñí³Í ³Ù»Ý 
ï»³ÏÇ û·ÝáõÃÛáõÝÁ: 

ÆÝã Ëáëù, áñ ÂáõñùÇ³ÛÇ ÝÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 
Ëñ³ËáõëíáõÙ ¿ñ ²Ýï³ÝïÇ, ³é³ÝÓÝ³å»ë ²Ý·ÉÇ³ÛÇ áõ 
²ØÜ-Ç ÇÙå»ñÇ³ÉÇëïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áñáÝù ëÇñ³ß³Ñ»Éáí 
ÂáõñùÇ³ÛÇÝ, Ýñ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ¿ÇÝ Ññ³ÑñáõÙ êáí»ï³Ï³Ý 
èáõë³ëï³ÝÇ ¹»Ù6, ³Û¹ å³ï×³éáí ¿É ê»õñÇ ¹³ßÝ³·ÇñÁ 
ã·áñÍ³¹ñ»óÇÝ Ç ß³Ñ ÂáõñùÇ³ÛÇ »õ Ýñ³ Ñ»ï³ù³ ëå³ë»ÉÇù 
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõ-ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:  

ØÇÃ»± Ï³ëÏ³Í Ï³ ³ñ»õÙïÛ³Ý ÇÙå»ñÇ³ÉÇë³Ï³Ý 
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¥²Ý·ÉÇ³ÛÇ »õ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ·ÉË³íáñáõÃÛ³Ùμ¤ 
Ñ³Ï³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ »õ ÏáñÍ³Ý³ñ³ñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõ 
å³ïÙ³Ï³Ý »õ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó  ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: 
Ð³ñÛáõñ³íáñ Ñ³ïáñÝ»ñ ¹»é Ï³ñ»ÉÇ ¿  ·ñ»É Ýñ³Ýó Ù³ëÇÝ: 
Ø³ñ¹ ³ñ³ñ³ÍÁ Ï³Ù Ñá·áí áõ ëñïáí ÏáõÛñ åÇïÇ ÉÇÝÇ, áñ 
³ÏÝ³ÃáÕ ³ÝÇ ³Û¹ ÷³ëï»ñÁ, Ï³Ù ¿É ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ½áõï 
ÙáÉáõóù áõÝ»Ý³: 

ºñμ ¹³ßÝ³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ãÇ Ñ³çáÕíáõÙ Çñ»Ýó Ëéáí³-
ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ³í³ñïÇ Ñ³ëóÝ»É, Ù³ëáÝ³Ï³Ý êÇÙáÝ 
ìñ³óÛ³ÝÁ ¹ÇÙáõÙ ¿ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ù³ëáÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ 
å»ïáõÃÛ³Ý û·Ýáõ-ÃÛ³ÝÁ: Ü³ ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ÝáõÙ 
í»ñáÑÇßÛ³É Ï³åÇï³Ý ´³Ñ³»¹¹ÇÝÇ Ñ»ï: 1921 Ã. Ù³ñïÇ 1-ÇÝ 
í»ñçÇÝÇë ÙÇçáóáí ÂáõñùÇ³ÛÇ ³½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ 
Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ê. ìñ³óÛ³ÝÁ ÙÇ ¹ÇÙáõÙ ¿ áõÕ³ñÏáõÙ, áñÇ 
Ù»ç ³ëíáõÙ ¿. 

§Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ÷ñÏáõÃÛ³Ý ÏáÙÇï»Ý¦… ËÝ¹ñáõÙ ¿ 
ÂÛáõñùÇ³ÛÇ ³½·³ÛÇÝ Ù»Í ÅáÕáíÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ, 
Ñ³ÝáõÝ ³½·»ñÇ ÷áË³¹³ñÓ ß³Ñ»ñÇ Áëï Ï³ñ»ÉáõÛÝ ßáõï` 

1- ºñ»õ³Ý í»ñ³¹³ñÓÝ»É é³½Ù³×³Ï³ïáõÙ ·ïÝíáÕ 
Ñ³Û ½ÇÝíáñ³Ï³Ý é³½Ù³·»ñÇÝ»ñÇÝ: 

2- î³É` áñáß å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí` Ñ³Û μ³Ý³ÏÇÝ 
é³½Ù³ÙÃ»ñù, ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ éáõë³Ï³Ý 
»ñ»ù ·Í³ÝÇ Ññ³ó³Ý Ï³Ù ï³×Ï³Ï³Ý Ù³áõ½»ñÇ 
÷³Ù÷áõßïÝ»ñ, »õ Ï³Ù ðáëÇ »õ È»μ»ÉÇ ëÇëï»ÙÇ 
Ññ³ó³ÝÝ»ñ: 

3- Ð³Õáñ¹»É Ù»½, Ã» ³ñ¹Ûáù ³½·³ÛÇÝ Ù»Í ÅáÕáíÇ 
Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ·ïÝáõÙ Ñ³ëóÝ»É 
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ »õ 
»Ã» Ï³ñáÕ ¿, Ç±Ýã ã³÷áí áõ »Õ³Ý³Ïáí »õ Ç±Ýã 
Å³Ù³Ý³Ï³ÙÇçáóáõÙ: 

 
êáõÛÝ ¹ÇÙáõÙÝ ³Ý»Éáí` Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝíáõÙ ¿ ³ÛÝ μ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý 
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³, áñáÝó ÑÇÙù ¿ ¹ñí³Í 

                                                           
5 - ÐÐ ä»ï³Ï³Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ²ñËÇí, ù³Õí³ÍÝ»ñÇ ü³Ý¹, 2-ñ¹ 
Ù³ë, ·. 352, Ã. 285£ 
6 - ¸Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ, ¥éáõë»ñ»Ý¤, Ñ³ïáñ 3, ØáëÏí³, 
1945, ¿ç 9-100£ 

²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ ¹³ßÝ³·ñÇó »õ áñáÝù Ë³Ý·³ñí»É 
¿ÇÝ μáÉß»õÇÏÝ»ñÇ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï¦7: 
 
ÎñÏÝ³ÏÇ ³½·³ÛÇÝ ¹³í³×³ÝáõÃÛáõÝ 3 ³ÙÇëÝ»ñÇ 

ÁÝÃ³óùáõÙ` 1920 Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 2 »õ 1921 Ã. Ù³ñïÇ 1: 
 
¸³ßÝ³Ïó³Ï³Ý-ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý 

Ï³å»ñÇ ³Ù»Ý³å³ñ½ »õ ËáëáõÝ ÷³ëï»ñÇó ¿ äñáÙ»Ã»Ç 
¹³ßÇÝùÁ áñÁ 1921 Ãí³Ï³ÝÇÝ ë³ÕÙÝ³íáñí»ó Â³íñÇ½áõÙ 
ÝáõÛÝ ê. ìñ³óÛ³ÝÇ »õ ù»Ù³É³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ »õ 1926 
Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 29-ÇÝ ëïáñ³·ñí»ó Î. äáÉëáõÙ8: 

ØÛáõë ÏáÕÙÇó ¹³ßÝ³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÁ ¹ÇÙáõÙ »Ý ³Ý·Éá-
 ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý »õ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ÇÙå»ñÇ³ÉÇëïÝ»ñÇ áõ Æñ³ÝÇ 
Ë³Ý»ñÇ û·ÝáõÃÛ³ÝÁ:     ê³Ï³ÛÝ, áã ÙÇ û·ÝáõÃÛáõÝ: ¸³ ³ñ¹»Ý 
ß³ï áõß ¿ñ: 

ÊéáíáõÃÛ³Ý ×ÝßáõÙÇó Ñ»ïá Ð³Û³ëï³ÝÇ 
è³½ÙÑ»ÕÏáÙÁ í»ñ³Ï³éáõóí»ó ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ÏáÙÇë³ñÝ»ñÇ 
ËáñÑñ¹Ç (ÄÎÊ), áñÇ Ý³Ë³·³Ñ Ýß³Ý³Ïí»ó ²É»ùë³Ý¹ñ 
ØÛ³ëÝÇÏÛ³ÝÁ (1886-1925): Ü³ Ð³Û³ëï³Ý »Ï³í èÎ(μ)Î 
Î»ÝïÏáÙÇ áñáßáõÙáí: ØÇÝã ³Û¹ Ý³ ³ñ¹»Ý ×³Ý³ãí³Í ·áñÍÇã 
¿ñ  »õ ´»É³éáõëáõÙ áõ èáõë³ëï³ÝáõÙ Ó»éù ¿ñ μ»ñ»É 
Õ»Ï³í³ñ ³ßË³ï³ÝùÇ Ù»Í ÷áñÓ: âÝ³Û³Í Çñ Ï³ñ×³ï»õ 
(ßáõñç Ù»Ï ï³ñÇ) ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ, Ý³ Ù»Í ¹»ñ Ë³Õ³ó 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý É³ñí³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ÕÙ³óÙ³Ý, Ñ³Û 
Ùï³íáñ³Ï³-ÝáõÃÛ³ÝÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ñ³Ù³ËÙμ»Éáõ, »ñÏÇñÁ 
Ë³Õ³Õ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý áõÕÇ ÷áË³¹ñ»Éáõ ·áñÍáõÙ: 
²ÛÝáõÑ»ï »õ ²É. ØÛ³ëÝÇÏÛ³ÝÁ Õ»Ï³í³ñ ³ßË³ï³ÝùÇ 
ï»Õ³÷áËí»ó ÂÇýÉÇë (²Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý ¸³ßÝáõÃÛáõÝ): 1925 
Ã. Ý³ ½áÑí»ó ÇÝùÝ³ÃÇéÇ íÃ³ñÇó9: 

 
*** 

¼³Ý·»ñ½áõñÇ μáÉáñ ßñç³ÝÝ»ñÁ ·ñ³í»Éáõó Ñ»ïá, Ï³ñÙÇñ 
μ³Ý³ÏÇ ½áñ³Ù³ë»ñÁ 1921Ã. ÑáõÉÇëÇ 13-ÇÝ μáÉáñ 
ÏáÕÙ»ñÇó ·ñáÑ»óÇÝ ¶»Ýí³½Ç (Ø»ÕñÇ, ²ñ»õ»Éù) Ï»ÝïñáÝª 
Ø»ÕñÇ ·ÛáõÕÇ íñ³ »õ ·ñ³í»óÇÝ ³ÛÝ: ²ÛëåÇëáí ³ÙμáÕçáíÇÝ 
ËáñÑñ¹³ÛÝ³ó³í ¼³Ý·»½áõñÁ, áñÇó Ñ»ïá ³í³ñïí»óÇÝ 
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ÏéÇíÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: 

ê³Ï³ÛÝ 1921 Ã, ¹³ßÝ³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í 
÷»ïñí³ñÛ³Ý ËéáíáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ÏéíÇ Ù»ç 
ù³ß»ó ³é³Ýó ³ÛÝ ¿É ù³Ûù³Ûí³Í »ñÏÇñÁ, ½·³ÉÇ íÝ³ë 
Ñ³ëóñ»ó Ý³»õ ³ñ»õÙï³Ñ³Û ·³ÕÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÇ 
ßáõÃ³÷áõÛÃ ÉáõÍÙ³ÝÁ: 

ö»ïñí³ñÛ³Ý ³Û¹ ËéáíáõÃÛáõÝÁ Ýáñ³Ýáñ ³Õ»ïÝ»ñ 
å³ï×³é»ó μ³½Ù³ã³ñã³ñ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ: ´³óÇ ³Û¹, Ýñ³ 
ÉÇÏíÇ¹³óÙ³Ý ûñ»ñÇÝ, ½áÑ ·Ý³Éáí ¹³ßÝ³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÇ 
ï³ñ³Í³Í Éáõñ»ñÇÝ áõ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÇÝ, ³í»ÉÇ ù³Ý Ù»Ï 
ï³ëÝÛ³Ï Ñ³½³ñ ³ßË³ï³íáñÝ»ñ, ÃáÕ³Í ïáõÝ áõ ï»Õ, 
³Ýó³Ý ä³ñëÏ³ëï³Ý: ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ ëïÇåí³Í ¿ñ ÙÇ ÏáÕÙ ÃáÕÝ»É Çñ ßÇÝ³ñ³ñ 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ »õ Ó»éÝ³ÙáõË ÉÇÝ»É ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý 
§Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ÷ñÏáõÃÛ³Ý ÏáÙÇï»Ç¦ ¹ÇÏï³ïáõñ³ÛÇ 

                                                           
7 - ÐÐ  ä»ï³Ï³Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ²ñËÇí, ü. 37, ó. 1, ·. 9, Ã. 66£ 
8 - Âáñ·áÙ ì»Ñ³å»ïÛ³Ý, ²ñ»õÙï³Ñ³Û³ëï³ÝÇ ÏáñáõëïÁ »õ 
ê÷ÛáõéùÇ Ñ³Ûáó ³å³·³Ý, ´»ÛñáõÃ, 1990, ¿ç 26£  
Âáñ·áÙ ì»Ñ³å»ïÛ³Ý , äñáÙ»Ã»Ç áõËïÁ »õ ÐáíÑ³ÝÝ»ë 
ø³ç³½ÝáõÝõ å³ï·³ÙÁ ÐÚ¸ ß³ñù»ñÇÝ »õ ë÷ÛáõéùÇ μáí³Ý¹³Ï 
Ñ³ÛáõÃÛ³Ý,  ´»ÛñáõÃ 1986£ 
9 - Ð»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÏáÉ»·Ç³, Ð³Ûáó ä³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ»õ³Ý 1994, ¿ç 
281-282£ 
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ÉÇÏíÇ¹³óÙ³ÝÁ, ÇëÏ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïáª ºñ»õ³ÝÇó »õ ³ÛÉ í³Ûñ»ñÇó 
ä³ñëÏ³ëï³Ý ³Ýó³Ý ÷³Ëëï³-Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÇ 
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÁ: 

ê³ñë³÷³Ñ³ñ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÁ ëÏ½μáõÙ Ùï³¹Çññ ¿ÇÝ 
ÙÝ³É ¼³Ý·»½áõñáõÙ, μ³Ûó ³ÛÝï»Õ ÁÝÏÝ»Éáí ³ÝáÕáù ëáíÇ »õ 
Ãßí³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑáñÓ³ÝáõïÁ Ëáõ×³å³Ñ³ñ ß³ñÅíáõÙ  
¿ÇÝ ¹»åÇ ä³ñëÏ³ëï³Ý: ÚáÃ-áõÃ Ñ³½³ñ Ñá·Ç Ô³ñ³¹³ÕÇ 
íñ³Ûáí Ù»ÏÝáõÙ »Ý  Â³íñÇ½, ÙÇ Ù³ëÝ ¿Éª ÏÇë³Ù»ñÏ áõ 
³ÝáÃÇ, ÙÝáõÙ  ¿ ë³ÑÙ³ÝÇ Ùáï, ²ñ³ùëÇ ³÷ÇÝ: ¼³Ý³½³Ý 
³í³½³Ï³ËÙμ»ñ ÏáÕáåïáõÙ »Ý Ýñ³Ýó ÙÇÝã»õ í»ñçÇÝ 
ß³åÇÏÁ, ß³ï»ñÁ Ë»Õ¹íáõÙ »Ý  ·»ïÝ ³ÝóÝ»ÉÇë Ï³Ù ëáí³Ù³Ñ 
ÉÇÝáõÙ: Â³íñÇ½ Ù»ÏÝ³ÍÝ»ñÁ, Ï³ñ× Å³Ù³Ý³ÏáõÙ 
í»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë Ñ³Ùá½íáõÙ »Ý, áñ ÷ñÏáõÃÛ³Ý áã ÙÇ »Éù 
ãáõÝ»Ý, »Ã» áã ïáõÝ í»ñ³¹³ñÓÁ, áõëïÇ ßáõïáí »ï »Ý  ·³ÉÇë 
æáõÉý ³ »õ ³ÛÝï»ÕÇó ËÝ¹ñáõÙ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁª ÑÝ³ñ³íáñáõ-ÃÛáõÝ ï³É Çñ»Ýó 
í»ñ³¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ûñ»ÝÇ ûç³ËÝ»ñÁ »õ ½μ³Õí»Éáõ Ë³Õ³Õ 
³ßË³ï³ÙùÝ»ñáí10: 

1921 Ã. ³åñÇÉÇ 25-Çó ëÏë³Í ²ñ³ùë ·»ïÇ ï³ñμ»ñ 
Ñ³ïí³ÍÝ»ñáí, ·ÉË³íáñ³å»ë Ø»ÕñÇ ·ÛáõÕÇ íñ³Ûáí 
ä³ñëÏ³ëï³Ý ¿ ³Ýó»É ³í»ÉÇ ù³Ý 8,000 ÷³Ëëï³Ï³Ý: ²Û¹ 
÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ Ï»ÝïñáÝ³ó»É ¿ñ 
Â³íñÇ½áõÙ »õ Ýñ³ ßñç³Ï³ÛùáõÙ: ÜáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ÛÇëÇ 
í»ñç»ñÇó Ð³Û³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 
ç³Ýù»ñáí ëÏëí»ó ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ 
»õ Ù³ÛÇë-ÑáõÉÇë ³ÙÇëÝ»ñÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇù ¿ñ í»ñ³¹³ñÓ»É ßáõñç 
4,000 Ñá·Ç: 

Â³íñÇ½áõÙ ³å³ëï³Ý ¿ÇÝ ·ï»É Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é³çÇÝ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý μ³½Ù³ÃÇí å»ï³Ï³Ý, Ïáõë³Ïó³Ï³Ý, 
é³½Ù³Ï³Ý, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñª ÐÐ ´Ûáõñá-
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ, §Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ÷ñÏáõÃÛ³Ý 
ÏáÙÇï»Ý¦ Çñ Õ»Ï³í³ñÝ»ñáí »õ μáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñáí, 
È»éÝ³Ñ³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ, ÙÇ ù³ÝÇ 
ï³ëÝÛ³Ï í³ßï³å»ïÝ»ñ, Ð³Û³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ 
³Ý¹³ÙÝ»ñ: ²Ûëï»Õ ¿ÇÝ ÐáíÑ. ø³ç³½ÝáõÝÇÝ, êÇÙáÝ 
ìñ³óÛ³ÝÁ, Ð³Ùá úÑ³Ýç³ÝÛ³ÝÁ, èáõμ»Ý î»ñ-ØÇÝ³ëÛ³ÝÁ, 
Î³ñá ê³ëáõÝÇÝ, Ð³Ùμ³ñÓáõÙ î»ñï»ñÛ³ÝÁ, Ð³Ïáμ î»ñ-
Ð³ÏáμÛ³ÝÁ, ²í»ïÇë ê³Ñ³ÏÛ³ÝÁ (Ð³Ûñ ²μñ³Ñ³Ù), ì³Ñ³Ý 
ØÇÝ³ËáñÛ³ÝÁ, ²ñß³Ù ÊáÝ¹Ï³ñÛ³ÝÁ, ²ñß³ÉáõÛë 
²ëïí³Í³ïñÛ³ÝÁ »õ áõñÇßÝ»ñ: 

Ø»Í ÃÇí ¿ÇÝ Ï³½ÙáõÙ Ñ³Û Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, 
áõëáõóÇãÝ»ñÁ, ËÙμ³·ÇñÝ»ñÁ, μÅÇßÏÝ»ñÁ, ÷³ëï³μ³ÝÝ»ñÁ 
»õ ·³í³é³ÛÇÝ ·áñÍÇãÝ»ñÁ: Â³íñÇ½áõÙ ¿ÇÝ ³Ï³ñ»ÙÇÏáë 
²É»ùë³Ý¹ñ Â³Ù³ÝÛ³ÝÁ, ÜÇÏáÉ ²Õμ³ÉÛ³ÝÁ, Ø³ÉË³ëÁ »õ 
³ÛÉáù: ÜÅ¹»ÑÝ áõÕÇÕ ·Ý³ó»É ¿ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
ØáõÅáõÙμ³ñ ·ÛáõÕ: Ü³ Ô³ñ³¹³ÕÇ  Ë³Ý ²ÙÇñ ²ñß³¹ÇÝ 
ÝíÇñ»ó Ý³Ë³å»ë å³ñëÏ³Ï³Ý ³÷Á ³ÝóÏ³óñ³Í 4 ÃÝ¹³ÝáÃ 
»õ ·Ý¹³óÇñÝ»ñ: 

Ð³Ûñ»ÝÇù í»ñ³¹³éÝ³Éáõ ·³Õ³÷³ñÁ ûñ»óûñ ÁÝ¹·ñÏáõÙ 
¿ñ ÷³Ëëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ýáñ³Ýáñ ½³Ý·í³ÍÝ»ñ: Â³íñÇ½áõÙ  
»õ Ýñ³ ßñç³Ï³  μÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ Ïáõï³Ïí³Í 
ï³ñ³·ÇñÝ»ñÇÝ  íÇ×³Ïí³Í ¿ñ  Ïñ»Éáõ ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ý³ë»ÉÇ 
¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: Üñ³Ýó ³å³ëï³Ý ï³Éáõ »õ ÝÛáõÃ³å»ë 
áõ μ³ñáÛ³å»ë ³ç³Ïó»Éáõ  Ñ³Ù³ñ ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¹»ñ ¿ 

                                                           
10 - Ð. àõ. Ø»ÉÇùë»ÃÛ³Ý. §²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñÇ μéÝ³·³ÕÃÁ »õ 
ë÷Ûáõéù³Ñ³Û»ñÇ Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñáõÃÛáõÝÁ êáí»ï³Ï³Ý Ð³Û³ëï³Ý¦, 
ºñ»õ³Ý 1975, ¿ç 82-83£ 

ëï³ÝÓÝáõÙ Ü»ñë»ë ³ñù. Ø»ÉÇù-Â³Ý·Û³ÝÁ: ¸»é Î³ñÙÇñ 
μ³Ý³ÏÁ Ýáñ ¿ñ ·ñ³í»É Ô³÷³ÝÇ Ñ³Ýù»ñÁ, »ñμ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ êáóÇ³ÉÇëï³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý (ÐÊêÐ) 
Ï³é³í³-ñáõÃÛáõÝÁ ¶ñÇ·áñ ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇÝ Ññ³Ñ³Ý·»ó 
³ÝÙÇç³å»ë Ù»ÏÝ»É Â³íñÇ½ »õ Çμñ»õ ¶³ÕÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
ÏáÙÇï»Ç ÉÇ³½áñª ß³ñáõÝ³Ï»É ÷³Ëëï³Ï³Ý 
³ßË³ï³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇù í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ ·áñÍÁ: 
ÐáõÉÇëÇ 21-ÇÝ ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ Çñ ï»Õ³Ï³É Ð³ÛÏ Ô³½³ñÛ³ÝÇ 
Ñ»ï Ñ³ëÝáõÙ ¿ Â³íñÇ½, áõñ ËéÝí³Í ¿ÇÝ 4,000-Çó ³í»ÉÇ 
÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñ: ¶ñÇ·áñ  ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ Â³íñÇ½ ·³Éáõó ÙÇ 
ù³ÝÇ ûñ Ñ»ïáª ÑáõÉÇëÇ 27-ÇÝ   ÐêÊÐ ³ñï·áñÍÏáÙ 
(²ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ ÏáÙÇë³ñª Ý³Ë³ñ³ñ) ²ëù³Ý³½ 
Øé³íÛ³ÝÇÝ ·ñáõÙ  ¿ñ, áñ §Ð³Û³ëï³Ý í»ñ³¹³éÝ³Éáõ 
Ñ³Ù³ñ óáõó³Ï³·ñí»É ¿ 4,200 Ñá·Ç, μáÉáñÝ ¿É 
³ßË³ï³íáñ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñ:…. Ñ³Ù³Ó³ÛÝí»óÇ  áÙ³Ýó 
³Ýó³·ñ»ñ ï³É »õ Ø»ÕñÇÇ ·Íáí »ï ×³Ù÷»É: ØÝ³ó³Í 900  
Ýáñ»ÏÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñ ºñ»õ³ÝÇ ßñç³ÝÝ»ñÇó »Ý, Ïëå³ë»Ù Ò»ñ 
Ï³ñ·³¹ñáõÃÛ³Ý¦:  ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ ². Øé³íÛ³ÝÇÝ Çñ 
û·áëïáëÇ 9-Ç ·ñ³Í Ý³Ù³ÏáõÙ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ³Û¹ ûñÁ  
×³Ù÷³ ¿ ¹ñ»É »õë 2,000 ½³Ý·»½áõñóÇ ¹»åÇ Ø»ÕñÇ Çñ»Ýó 
»Ï³Í ×³Ù÷áí: Ü³ ËÝ¹ñáõÙ ¿ ºñ»õ³ÝÇÝ áõÕ³ñÏ»É ·Ý³óùÝ»ñ: 
ê³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýù ï»Õ ã¿ÇÝ Ñ³ëÝáõÙ ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ 
÷áË³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

Ð³ñÏ »Õ³í ëå³ë»É 22 ûñ, μ³Ûó ³Û¹å»ë ¿É ·Ý³óùÝ»ñ 
ã»Ï³Ý »õ áã ÙÇ Ù³ñ¹áõ ÑÝ³ñ³íáñ ã»Õ³í ×³Ù÷»É: 
ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ ëïÇåí³Í ¿ ÉÇÝáõÙ ¹³ñÓÛ³É ³Ýó³ÃáõÕÃ ï³É 
Ùáï 180 ½³Ý·»½áõñóÇÝ»ñÇ »õ  Ø»ÕñÇ ×³Ùå»É Ô³ñ³¹³ÕÇ »õ 
ØáõÅáõÙμ³ñÇ íñ³Ûáí ïáõÝ áõÕ³ñÏ»É: ¼³Ý·»½áõñÇ  
Ýáñ³ëï»ÕÍ  ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ýñ³Ýó ÁÝ¹áõÝ»óÇÝ ß³ï 
ëÇñ³ÉÇñ »õ ¶. ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇÝ  Ý³Ù³Ïáí ËÝ¹ñ»óÇÝ »ï 
áõÕ³ñÏ»É Ý³»õ ÙÝ³ó³Í ½³Ý·»½áõñÇ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ: 
Üñ³ÝÇó Ñ»ïá ½³Ý·»½áõñóÇÝ»ñÇ Ñ³çáñ¹ ËáõÙμÁ »õë 
μ³ÕÏ³ó³Í 63 Ñá·áõó, ÝáõÛÝ ×³Ý³å³ñÑáí áõÕÕ³ñÏ»ó ïáõÝ: 

ì»ñç³å»ë ². Øé³íÛ³ÝÁ ÙÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý ·ñáõÃÛ³Ùμ ¶. 
ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇÝ Ñ³ÛïÝáõÙ ¿, áñ ºñ»õ³ÝÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ 
ãáõÝÇ ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓÇÝ ·Ý³óù áõÕ³ñÏ»É, 
áõëïÇ å»ïù ¿ ³ßË³ï»É Ù³ë-Ù³ë Ýñ³Ýó ×³Ù÷»É æáõÉý ³, 
ÇëÏ ³ÛÝï»ÕÇó ºñ»õ³Ý μ»ñ»É ½³Ý³½³Ý ·Ý³óùÝ»ñáí: 

²Ûë Ññ³Ñ³Ý·Çó Ñ»ïá å³ñëÏ³Ï³Ý »ñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ 
í³ñãáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ·³Éáõó Ñ»ïá (³Ù»Ý 
ÙÇ ·³ÕÃ³Ï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ 25 Õé³ÝÇ ÷áË³ñ»Ý í×³ñ»É 10), 
û·áëïáëÇ 12-Çó í»ñëÏëí»ó í»ñ³¹³ñÓÇ Ñáë³ÝùÁ, áñÝ 
³Ý³ñ·»É ß³ñáõÝ³Ïí»ó ÙÇÝã»õ 1921-Ã. ë»åï»Ùμ»ñÇ í»ñçÁ: 
Úáõñ³-ù³ÝãÛáõñ ·Ý³óùáí Ñ³Ûñ»ÝÇù ¿ñ í»ñ³¹³éÝáõÙ 200-Çó 
400 Ù³ñ¹: ¶Ý³óùÝ»ñÁ Â³íñÇ½Çó æáõÉý ³ ¿ÇÝ ·ÝáõÙ  
ß³μ³Ã³Ï³Ý 2-3 ³Ý·³Ù: 

ú·áëïáë ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ¶. ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇ 
ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ ÏñáÕ ³Ýó³·ñ»ñáí Â³íñÇ½Çó 
Ð³Û³ëï³Ý ·Ý³ó 2,400 Ñá·Ç, ÑáõÉÇë- û·áëïáë ³ÙÇëÝ»ñÇÝ 
Ï³½Ù»Éáí 5,500 Ù³ñ¹: ²Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ ¿ñ, áñ Ð³Û³ëï³Ý 
í»ñ³¹³ñÓ³í Ý³»õ  Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇ Ù»Í ËáõÙμ: Üñ³Ýó 
Ù¿ç Ï³ÛÇÝ áã ùÇã Ãíáí μ³ñÓñáñ³Ï Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ: ²Ï³¹. ²É. 
Â³Ù³ÝÛ³ÝÇÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ²É. ØÛ³ëÝÇÏÛ³ÝÇ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùμ Â³íñÇ½ ·Ý³ó ê³ñ·Çë ÈáõÏ³ßÇÝÁ 
(êñ³åÇáÝÛ³Ý) »õ Ñ³ïáõÏ ·Ý³óùáí ºñ»õ³Ý ÷áË³¹ñ»ó  Ù»Í 
×³ñï³ñ³å»ïÇÝ: 
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¶. ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇ ·ÉË³íáñ³Í 
ÐÊêÐ ·³ÕÃ³Ý³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ ÉÇ³½áñ  
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÁ û·áëïáëÇ í»ñçÇÝ ¹³¹³ñ»ó 
Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ »õ ·áñÍÁ ëÏë»ó Çñ³Ï³Ý³óÝ»É 
²ïñå³ï³-Ï³ÝáõÙ èÊêüÐ ·ÉË³íáñ ÑÛáõå³ïáëáõÃÛáõÝÁ: 
1921 Ã. ë»åï»Ùμ»ñÇ 2-Çó ÙÇÝã»õ ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 1-Á Ýñ³ ÙÇçáóáí 
Ð³Û³ëï³Ý áõÕ³ñÏí»ó Ñ»ï»õÛ³É Ãíáí ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñ. 
Ñ³Û»ñª ¹ÇÙáõÙ ¿ Ý»ñÏ³Û³óñ»É 2052 Ù³ñ¹ (1136 ÁÝï³ÝÇù) 
áñáÝóÇó ëï³ó»É »Ý ³Ýó³·ñ»ñ 1927 Ù³ñ¹ (1037 ÁÝï³ÝÇù), 
Ü³ËÇç»õ³ÝÇ »ñÏñ³Ù³ë 36 Ñ³Û (11 ÁÝï³ÝÇù): 

ØÇ³ÛÝ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ 
Ñ»ï»õ³Ýùáí ·³ÕÃ³Í ï³ñ³·ÇñÝ»ñÇó Â³íñÇ½áõÙ ¹»é 
ÙÝáõÙ ¿ñ Ùáï 1,200 Ù³ñ¹: 1921Ã. ÑáÏï»Ùμ»ñÇ í»ñçÇÝ ³Û¹ 
óáõó³ÏÇ Ù»ç ÁÝ¹·ñÏí³Í ¿ñ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ 668 Ñá·Ç, áñÁ ¹»Ïï»Ùμ»ñ ³ÙëÇÝ ³Û¹ 
óáõó³ÏÁ ¿É ³í»ÉÇ Ïñ×³ïí»óª ÃáÕÝ»Éáí 460 Ñá·áõ: Üñ³ÝóÇó 
200-300 Ñá·áõÝ íÇ×³Ïí³Í ¿ñ ¿É ³í»ÉÇ Ñ»é³Ý³É Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ 
ë³ÑÙ³Ý³ÏÇó »ñÏñÇó, áñáÝó ÙÇ Ù³ëÁ μÝ³ÏáõÃÛáõÝ 
Ñ³ëï³ï»ó ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ ÙÛáõë ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ, ³ñ»õÙïÛ³Ý 
½ÇÝíáñÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ μéÝ»óÇÝ ´³Õ¹³¹Ç ×³Ý³å³ñÑÁª 
ØÇç³·»ïùáõÙ ÷Ýïñ»Éáõ Ïáñóñ³Í Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ, 
ÙÛáõëÝ»ñÁ Ñ»ï³·³ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ óñí»óÇÝ ä³ñëÏ³ëï³ÝÇó 
¹áõñëª ½³Ý³½³Ý ÏáÕÙ»ñ: 

1921 Ã. û·áëïáëÇ 13-ÇÝ ÐÊêÐ ³ñ·áñÍÅáÕÏáÙ ². 
Øé³íÛ³ÝÁ Ñ»ï»õÛ³É Ñ»é³·ÇñÝ ¿ñ ÑÕ»É Â»Ññ³Ýª Æñ³ÝÇ 
³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñÇÝ (å³ï×»ÝÁª èÊêüÐ »õ ÐÊêÐ ÉÇ³½áñ 
Ý»ñÏ³ÛóáõóÇã èáïßï»ÛÝÇÝ). 

§Ø»ñ áõÝ»ó³Í Ñ³í³ëïÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ÅáÕáíñ¹³-
Ï³Ý íñ»ÅËÝ¹ñáõÃÛáõÝÇó ÷³Ë³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³å³Éí³Í 
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ý³ËÏÇÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ »õ ³Ûëå»ë Ïáãí³Í 
÷ñÏáõÃÛ³Ý ÏáÙÇï»Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³»õ ½³Ý·»½áõñÇ 
³åëï³ÙμÝ»ñÇ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÁ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ³å³ëï³Ý 
»Ý ·ï»É ä³ñëÏ³ëï³ÝáõÙ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª Â³íñÇ½áõÙ: 
¸³ñÓÝ»Éáí Â³íñÇ½Ý Çñ»Ýó Ï»ÝïñáÝ, ³Û¹ å³ñáÝÝ»ñÁ áã ÙÇ 
ÙÇçáóÇó ã»Ý ËáñßáõÙ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç 
ûñÇÝ³Ï³Ý μ³Ýíáñ³·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¹»Ù 
Ñ³Ýó³íáñ å³Ûù³ñÁ, ¹ñ³Ýáí ÇëÏ ËáãÝ¹áï»Éáí Ù»ñ 
Ñ³Ýñ³å»-ïáõÃÛáõÝáõÙ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý »õ Ï³ñ·Ç 
Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÇ 
ÁÝ¹Ñ³ï³ÏÛ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ä³ñëÏ³ëï³ÝáõÙ ëÏëí»É ¿ñ 
¹»é»õë ³åñÇÉÇÝ, áñï»ÕÇó Ýñ³Ýù Õ»Ï³í³ñáõÙ ¿ÇÝ 
³åëï³Ùμ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÁ ¼³Ý·»½áõñáõÙ¦:  

²ÛÝáõÑ»ï»õ Ñ»é³·ñáõÙ ³ëí³Í ¿ñ.  
§Ø»½ ËÇëï ½³ñÙ³óÝáõÙ ¿, áñ ÙÇÝã»õ ³ÛÅÙ å³ñëÏ³Ï³Ý 

ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó áã ÙÇ ÙÇçáó ãÇ Ó»éÝ³ñÏ»É 
å³Ûù³ñ»Éáõ ³Û¹ »ñ»õáõÛÃÇ ¹»Ù, áñÁ ëå³éÝáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ 
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ, ³ÛÉ»õ ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ ³Ý¹áññáõ-
ÃÛáõÝÁ: Ð³ÝáõÝ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ 
ÙÇÝã»õ Ñ³ëï³ïí³Í μ³ñÇ¹ñ³óÇ³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 
ÇÙ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¹ÇÙáõÙ ¿ Ò»½ª í×é³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 
Ó»éù ³éÝ»Éáõ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³ËÏÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
»ÕÏ»ÉÇ ³ßË³ï³ÝùÁ ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ »õ Ýñ³Ýó ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó íéÝ¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

ÀÝ¹áõÝ»ó»ù Ò»ñ ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ñ³ñ·³ÝùÇ Ñ³í³ë-
ïÇ³óáõÙÝ»ñë¦11: 
                                                           
11 - ²ñ³Ù êÇÙáÝÛ³Ý, §ä³ñëÏ³ëï³Ý ³Ýó³Í Ñ³Û ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ 
íÇ×³ÏÁ 1921Ã. ÑáõÉÇë-ÝáÛáÙμ»ñÇÝ¦, Æñ³Ý Ü³Ù» ºñ»õ³Ý, 1998, 
Ñ³Ù³ñ 1-2-3 (29-30-31) ¿ç 67£ 

 
Æñ Ñ»ñÃÇÝ èÊêüÐ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó ÏáÙÇë³ñ ¶. ì. 

âÇã»ñÇÝÁ, ³Ýßáõßï Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 
ËÝ¹ñ³Ýùáí, 1921 Ã. ë»åï»Ùμ»ñÇ 30-ÇÝ Ýáï³ ¿ ÑÕáõÙ 
(N11/5163) äñëÏ³ëï³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñ 
Øáõß³ñ-áõÉ ²½³ÙÇÝ,  ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»Éáí, áñ 
å³ñëÏ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý 
Ñ³Ý¹áõñÅ»É Çñ»Ýó ï³ñ³ÍùáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ï³ËáñÑñ¹³ÛÇÝ 
½ÇÝí³Í ËÙμ»ñÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, áñáÝù íï³Ý· »Ý 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³ÝÁ: 
Ø³ëÝ³í»ñ³å»ë ß»ßïí³Í ¿ñ, áñ ²ÙÇñ ²ñß³¹Á »õ Ýñ³ 
»Õμ³Ûñ ê³ñ¹³ñ ²ñß³¹Á ë»ñï Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç »Ý 
ìñ³óÛ³ÝÇ Ñ»ï, ÙÇ μ³Ý, áñ ØáëÏí³ÛáõÙ ï»ÕÇù ¿ ï³ÉÇë Éáõñç 
ËáñÑñ¹³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: 

èÊêüÐ-áõÙ å³ñëÏ³Ï³Ý ¹»ëå³Ý Øáõß³í»ñ áõÉ 
Ø³Ù³ÉÇùÁ ÑáÏï»Ùμ»ñÇ ëÏ½μÇÝ âÇã»ñÇÝÇÝ ¿ Ñ³ÝÓÝáõÙ Çñ 
»ñÏñÇ ³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñÇ å³ï³ëË³ÝÁ, áñï»Õ ³ëí³Í ¿, 
áñ §²ÙÇñ ²ñß³¹Ç »õ ìñ³óÛ³ÝÇ ÏáÙÇï»Ç 
÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É èáõë³ëï³ÝÇ 
³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ ÏïñíÇ Ñ³Ý·³Ù³Ý³ÉÇó 
å³ï³ëË³Ý, ÇëÏ ÇÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ä³ñëÏ³ëï³ÝáõÙ 
³å³ëï³Ý³Í Ñ³½³ñ³íáñ Ñ³Û»ñÇÝ, ³å³ Ýñ³Ýù Ñ³ë»É »Ý 
³ÛÝï»Õ §Ï³ï³ñ»É³å»ë ³Ý½»Ý »õ  áõ½áõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ÏÛ³ÝùÇ 
³å³ÑáíáõÃÛáõÝª í»ñ³¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ»Ýó ï»Õ»ñÁ¦12: 

¶³Éáí ½ÇÝí³Í Ñ³Û ÙÇ³íáñÝ»ñÇ Ñ³ñóÇÝ, Øáõß³ñ áõÉ 
²½³ÙÇÝ ·ñáõÙ ¿ñ. § ä³ñïùë »Ù Ñ³Ù³ñáõÙ  Ò»½ Ñ³ÛïÝ»É, áñ 
í»ñáÑÇßÛ³É ÙÇ³íáñÝ»ñÁ, »Ã» ³Û¹åÇëÇù ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý, 
åÇïÇ Ï³½Ùí³Í ÉÇÝ»Ý å³ñëÏ³Ñå³ï³Ï Ñ³Û»ñÇó, áñáÝù 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ù»ñ »ñÏñÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ, áõÝ»Ý 
Ñ³í³ë³ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ »õ ³Û¹ ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí Í³é³ÛáõÙ »Ý 
Ï³½³ÏÝ»ñÇ, Å³Ý¹³ñÙ»ñÇ³ÛÇ »õ ³ÛÉ  ½áñ³Ù³ë»ñÇ Ù»ç, áñáÝó 
Ù³ëÇÝ ï»ÕÛ³Ï ¿ å³ñëÏ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ¦13: 

Ð»ï³·³ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ  ÝáõÛÝå»ë ºñ»õ³ÝÇ Ï³é³í³ñáõ-
ÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ñ ³ÏÝ¹»ï Ñ»ï»õ»É Â³íñÇ½Ç 
¹³ßÝ³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ »õ Ñ»ï³åÝ¹áõÙ ¿ñ 
Ý³ËÏÇÝ Ýå³ï³ÏÁª áñù³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ýñ³Ýó ßáõï Ñ»é³óÝ»É 
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³Ý³ÏÇó »ñÏñÇó: 

1921 Ã.  ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 11-ÇÝ Â³íñÇ½áõÙ Ê. Ð³Û³ëï³ÝÇ 
ÉÇ³½áñ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã È»õáÝ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ Ý³Ù³Ï ¿ 
áõÕ³ñÏáõÙ Â»Ññ³Ý, ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ  ·áñÍ»ñÇ 
Ý³Ë³ñ³ñ Øáõß³ñ áõÉ  ²½³ÙÇÝª μáÕáù»É ³Û¹ »ñÏñáõÙ 
¹³ßÝ³ÏÝ»ñÇ ß³ñáõÝ³ÏíáÕ   
Ñ³Ï³ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¹»Ù: §Ø³ëÝ³íáñ³å»ë,-
 ·ñáõÙ ¿ Ý³,- û·ïí»Éáí ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ Ý»ñÏ³ 
Ë³éÝ³ÏáõÃÛáõÝÇó, Ýáù³ Çñ»Ýó Ñ³Ûï³ñ³ñ»É »Ý áñå»ë 
Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ »õ ÝáõÛÝÇëÏ ³ÛÅÙë, »ñμ  
å³ñëÇó å»ïáõÃÛáõÝÁ ÆëÙ³ÛÇÉ ³Õ³ êÙÏáÛÇ ÁÙμáëïáõÃÛ³Ý 
¹»Ù å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáí ¿ ½μ³Õí³Í, í»ñáÑÇßÛ³É 
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ »é³Ý¹ áõ ç³Ýù »Ý ·áñÍ³¹ñáõÙ »õ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ 
Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ý ï³Ï Â³íñÇ½ ÷³Ë³Í ½áñùÇó, ÇÝãå»ë 
»õ å³ñëÏ³Ñå³ï³Ï Ñ³Û»ñÇó ËÙμ»ñ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, 
áñå»ë½Ç Ñ³ñÙ³ñ ³éÇÃÇÝ Ñ³ñÓ³ÏáõÙ ·áñÍ»Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ 
íñ³: ºë Ñ³Ùá½í³Í »Ù, áñ ÙÇÝã»õ ³Û¹ ·³ÕïÝÇ 
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý μáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ »õ ·áñÍÇãÝ»ñÁ 

                                                           
12 - ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ£ 
13 - ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ£ 
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Â³íñÇ½Çó ¹áõñë ãùßí»Ý »õ ã³ñï³ùëí»Ý, Ù»ñ »ñÏáõ 
μ³ñ»Ï³Ù »õ Ñ³ñ»õ³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 
Ï³óáõÃÛáõÝÁ Ñ³í³ë³ñ³å»ë íï³Ý·í³Í ÏÉÇÝÇ: Ðáõëáí »Ù áñ 
Ò»ñ¹ ·»ñ³½³ÝóáõÃÛáõÝÁ ³Ûë Ùï»ñÙ³Ï³Ý ÑÇß³ï³Ï³-
·ÁñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ïï»Õ»Ï³óÝÇ Ý³»õ ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ 
Ý³Ñ³Ý·³å»ïáõÃÛ³ÝÁ »õ Ïå³Ñ³ÝçÇ Ýñ³ÝÇó, áñ Ý³ í»ñá-
ÑÇßÛ³ÉÝ»ñÇ Ëéáí³ÑáõÛ½ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÝÓ³Ñ³ñÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³ñ·³¹ñáõÃÛáõÝ ³ÝÇ¦14: 

Æ å³ï³ëË³Ý ³Ûë Ý³Ù³ÏÇÝ, ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ 
³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñÁ ·ñáõÙ ¿, áñ Â³íñÇ½áõÙ ÙÝ³ó»É ¿ 
ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 1200 ÏáíÏ³ë³Ñ³Û ÷³Ëëï³Ï³Ý »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ý³ËÏÇÝ å»ïáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇó í»ó Ñá·Ç: ¸ñ³Ýó Ï»ëÁ 
å³ëïñ³ëï ¿, ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá, í»ñ³-
¹³éÝ³Éáõ Çñ ÍÝÝ¹³í³ÛñÁ, ÙÛáõë Ï»ëÁ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ 
ãáõÝ»Ý³Éáí í»ñ³¹³éÝ³É Ð³Û³ëï³Ý, å³ïñ³ëï ¿ 
Â³íñÇ½Çó Ñ»é³Ý³É ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ Ëáñù»ñÁ, ³ÛÝï»Õ, áõñ 
Ñ³ñÙ³ñ Ï·ïÝÇ å³ñëÇó Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ: Ü³Ë³ñ³ñÁ 
³í»Éáñ¹ ã¿ñ Ñ³Ù³ñáõÙ ß»ßï»Éáõ, áñ Â³íñÇ½áõÙ ÙÝ³ó³Í 
ÏáíÏ³ë³Ñ³Û»ñÁ §³ÙμáÕç³å»ë ·ïÝíáõÙ »Ý ×Ýßí³Í 
ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç »õ í³ñáõÙ »Ý ãù³íáñ, ã³ñù³ß ÏÛ³Ýù¦, 
áñ Ýñ³Ýù »ñμ»õÇó» ËéáíáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»Éáõ Ýå³ï³Ï ã»Ý 
áõÝ»ó»É »õ ãáõÝ»Ý¦: ÆÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ñ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ  ÉÇ³½áñ Ý»ñÏ³-Û³óáõóãÇ ³ÛÝ åÝ¹áõÙÝ»ñÇÝ, Ã» 
¹³ßÝ³ÏÝ»ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ »Ý ½ÇÝí³Í ËÙμ»ñÇ, ¹ñ³Ý Ç 
å³ï³ëË³Ý å³ñëÇÏ Ý³Ë³ñ³ñÁ ·ñáõÙ ¿ñ. §²Û¹ ÉáõñÁ 
³ÝÑÇÙÝ ¿, Ýáù³ μáÉáñÝ ¿É ½ÇÝ³Ã³÷ »Ý »Õ»É Ô³ñ³μ³ÕáõÙ »õ 
áã Ù»ÏÁ Ýñ³ÝóÇó ½»Ýù ãáõÝÇ: Ð³Ûáó å»ïáõÃÛ³Ý í³ËÁ 
Ýñ³ÝóÇó áãÝãáí ãÇ å³ï×³é³μ³ÝíáõÙ »õ áã ÙÇ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÝ ÁÝ¹¹»Ù å»ïáõÃÛ³Ý ï»ÕÇ ãÇ áõÝ»ó»É: ºñμ 
ÆëÙ³ÛÇÉ ³Õ³ êÙÏáÛÇ ¹»Ù  å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý 
å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ÇÝ ï»ëÝíáõÙ, å³ñëÏ³Ñå³ï³Ï  
ë³ÉÙ³ëï»óÇ »õ àõñÙÇ³ÛÇ Ñ³Û»ñÇ ÙÇ áñáß Ù³ëÁ ½ÇÝí»ó »õ 
ÁÝ¹áõÝí»ó å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç: ØÇ³ÛÝ »ñÏáõ 
Ñá·Ç ¼³Ý·»½áõñÇ Ñ³Û»ñÇó, áñ å³ñ½í»ó Ñ»ïá, Ùï»É ¿ÇÝ 
å³ñëÇó ½áñùÇ Ù»ç »õ Ýñ³Ýó Ù³ëÇÝ ¿É ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ 
Ý³Ñ³Ý·³å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ññ³Ù³Ý »Õ³í ½áñùÇó ¹áõñë 
Ñ³Ý»Éáõ: ÐÇß³ï³Ï»Éáí  í»ñá·ñÛ³ÉÁ, »ë Ñáõëáí »Ù, áñ ¹»åÇ 
Ñ³Û ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÁ Ù»ñ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó óáõÛó 
ïí³Í Ï³ñ»ÏóáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ, Ñ³Ï³é³Ï ëå³ëáÕáõÃÛ³Ý, 
Í³·áõÙ ï³É ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ »ñ»õáõÛÃÝ»ñÇ¦15: 

 Â»»õ å³ñëÏ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
³éÙ³Ùμ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³μ³ñ »õ ÁÙμéÝáõÙáí ¿ÇÝ í»ñ³μ»ñíáõÙ 
÷³Ëëï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñ ·áñÍÇãÝ»ñÇÝ áõ Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, 
μ³Ûó ØáëÏí³ÛÇó »õ  ºñ»õ³ÝÇó »Ï³Í Ýáï³Ý»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý 
ï³Ï ëÏë»É ¿ÇÝ ³ÝÑ³Ý·ëï³Ý³É »õ »ÏíáñÝ»ñÇÝ Ñ³ëÏ³óÝ»É 
ï³É, áñ Çñ»Ýó »ñÏñáõÙ ³ÛÉ»õë ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ ¿ Ýñ³Ýó 
Ý»ñÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ:  Ð³ïÏ³å»ë ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù 
Ý³Ë³½·áõß³óáõÙÝ»ñ  ³ñ»ó ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ Ý³Ñ³Ý·³å»ï 
ØáõËï³ñ ê³Éï³Ý»Ý: 

Æñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ ³ÝÑ³Ý·Çëï ¿ÇÝ Ý³»õ ïÝï»ë³Ï³Ý-
Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ï³é³å³ÝùÝ»ñ ÏñáÕ ·áñÍÇãÝ»ñÝ áõ Ùï³íáñ³-
Ï³ÝÝ»ñÁ: Üñ³Ýù áã ³é³Ýó ÑÇÙùÇ í³Ë ¿ÇÝ ½·áõÙ, áñ ÙÇ ûñ 
Çñ»Ýù ÏÑ³ÛïÝí»Ý ë³ÑÙ³ÝÇó ³ÛÝ ÏáÕÙª ºñ»õ³ÝÇ μ³ÝïáõÙ: 

Â³íñÇ½Ç ·³ÕÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ²É. ØÛ³ëÝÇÏÛ³ÝÇÝ 
Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ½»Ïáõó³·ñÇ Ù»ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý μ³Ý³ÏÇ Ñ»ï³Ëáõ-
                                                           
14 - ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ£ 
15 - ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ ¿ç 68£ 
 

½áõÃÛáõÝÁ ¹»é»õë û·áëïáëÇ 11-ÇÝ ·ñ»É ¿ñ, áñ öñÏáõÃÛ³Ý 
ÏáÙÇï»Ç »õ êÛáõÝÇùÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ í³Ë 
áõÝ»Ý Ã» ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ 
Ï³ñáÕ ¿ å³ñëÏ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÇó å³Ñ³Ýç»É Çñ»Ýó 
Ñ³ÝÓÝ»É Ýñ³Ýó, å³ï×³é³μ³Ý»Éáí, áñ ½³Ý·»½áõñÛ³Ý 
ÏéÇíÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï å³ñëÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ ·ÇïáõÃÛ³Ùμ 
È»éÝ³Ñ³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ »õ 
öñÏáõÃÛ³Ý ÏáÙÇï»Ç í³ñã³å»ïÁ ·ïÝí»É »Ý Â³íñÇ½áõÙ »õ 
³ÛÝï»ÕÇó ³ÙμáÕç Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñ »Ý 
áõÕ³ñÏ»É ¼³Ý·»½áõñª ¹ñ³Ýáí ÇëÏ Ë³Ëï»Éáí 
ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ ã»½áùáõÃÛáõÝÁ: 

²Û¹ »ñÏÛáõÕÇó ¹ñ¹í³Í »õ ºñ»õ³ÝÇ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ù³ëÇÝ ëïáõÛ· ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ïáí  
Â³íñÇ½áõÙ ëï»ÕÍí»É ¿ñ Ñ³Ï³Ñ»ï³Ëáõ½áõÃÛáõÝ, áñÇ 
Õ»Ï³í³ñÝ ¿ñ ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý ¸³ñ³ë³ÙËáÝ (¹»ñ³ë³Ý 
ØËáÝ): 

ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¹³ßÝ³ÏÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹»ë 
»Ï³í Ñ³ïáõÏ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ùμ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ 
»Ã» ·áñÍÇãÝ»ñÇÝ áõ Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³Ý ï³Ý»Éáõ 
ù³ÛÉ»ñ, Ï³Ù »Ã» ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ·áñÍ³Ï³ÉÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 
³Ñ³μ»ÏÙ³Ý ÷áñÓ»ñ ³ñí»Ý, ³å³ ¹³ßÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ïáõÏ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÇÝãå»ë ä³ñëÏ³ëï³ÝáõÙ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É μáõÝ 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙª ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý »õ å»ï³Ï³Ý 
Õ»Ï³í³ñ ·áñÍÇãÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ï¹ÇÙ»Ý Ù³ëë³Û³Ï³Ý 
³Ñ³μ»Ïã³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ: 

àñå»ë ³Û¹ ³Ù»ÝÇ Ñ»ï»õ³Ýù, ·Ý³Éáí 
³ñ³·³ó³í ·áñÍÇãÝ»ñÇ »õ Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÑáëùÁ 
Â³íñÇ½Çó ¹»åÇ Ñ»éáõÝ»ñ: Ø»ÏÝáõÙ ¿ÇÝ ³é³í»É íï³Ý·í³Í 
ù³Õ³ù³Ï³Ý  ·áñÍÇãÝ»ñÁ, ³å³ª ÙÛáõë Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ: 

²Ù»ÝÇó ³é³ç, ¹»é 1921 Ã. ÑáõÉÇë-û·áëïáë ³ÙÇëÝ»ñÇÝ, 
ä³ñëÏ³ëï³ÝÇó ¹áõñë »Ï³Ý Ð³Ùá úÑ³Ýç³ÝÛ³ÝÁ, Þ³ÝÃÁ »õ 
´³ËßÇ ÆßË³ÝÛ³ÝÁ: ÜáÛ»Ùμ»ñÇ ëÏ½μÇÝ Â»Ññ³ÝÇó ºíñáå³ 
Ù»ÏÝ»ó ìñ³óÛ³ÝÁ: ÜáÛ»Ùμ»ñÇ 22-ÇÝ ÜÅ¹»ÑÁ Â³íñÇ½Çó 
³Ýó³í Â»Ññ³Ý »õ ù³ÝÇ ûñ ³ÛÝï»Õ ÙÝ³Éáõó Ñ»ïá Ù»ÏÝ»ó 
´áõÉÕ³ñÇ³, Ýñ³ Ñ»ï ¿ÇÝ ËÙμ³å»ï ø³ã³É Î³ñáÝ »õ 
áõë³ÝáÕ Ð³ÛÏÁ: 

ØÇ ù³ÝÇ ï³ëÝÛ³Ï §íï³Ý·í³ÍÝ»ñ¦, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, 
áñáß»óÇÝ ÙÝ³É ä³ñëÏ³ëï³ÝáõÙ: ÆßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ùμ Â»õ³Ý êï»÷³ÝÛ³ÝÁ ÙÇ ù³ÝÇ ½ÇÝ³ÏÇóÝ»ñÇ 
Ñ»ï ÝáÛ»Ùμ»ñÇÝ Â³íñÇ½Çó Ù»ÏÝ»ó Ô³ñ³¹³Õ »õ Ùßï³Ï³Ý 
μÝ³ÏáõÃÛáõÝ Ñ³ëï³ï»ó ³ÛÝï»Õ: ÜáõÛÝ Ï»ñå í³ñí»ó Ý³»õ 
Ú³åáÝÁ (ÐáíÑ³ÝÝ»ë ä³ñáÝÛ³Ý), áñÁ Ñ³ëï³ïí»ó 
ØáõÅáõÙμ³ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ÛáõÕáõÙ: 

Â³íñÇ½áõÙ ÙÝ³óÇÝ Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ áõ ·áñÍÇãÝ»ñÇ ÙÇ 
÷áùñ ËáõÙμ »õ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñÛáõñ ß³ñù³ÛÇÝ ï³ñ³·ÇñÝ»ñ: 
ÐÇÙÝ³íáñí»Éáí ³Ûëï»Õ, Ýñ³Ýù å³ï³Ñ³Ï³Ý Ýå³ëïÝ»ñáí 
ÙÇ Ï»ñå ù³ñß ¿ÇÝ ï³ÉÇë Çñ»Ýó ·áÛáõÃÛáõÝÁ, ÙÇÝã»õ áñ 
ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Ù³é ³ßË³ï³Ýùáí Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»óÇÝ 
ïÝï»ë³Ï³Ý »õ ³ÛÉ Ï³ñ·Ç ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ø³Õ³ùáõÙ 
ëÏëí»ó ·áñÍ»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ÇÙÝ³½Ç³, ÉáõÛë ¿ÇÝ ï»ëÝáõÙ 
Ã»ñÃ»ñ, Ï³½Ù³-Ï»ñåí»óÇÝ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ, ÑÇÙÝí»óÇÝ 
³ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñ, μ³óí»óÇÝ Ë³ÝáõÃÝ»ñ: ²Û¹ ³Ù»ÝÇ ßÝáñÑÇí 
Ï»Ý¹³ÝáõÃÛáõÝ ³é³í ·³í³é³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ: 

ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ ËáõÉ ·³í³éÝ»ñ  ³Ýó³Í ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÁ 
»õë ³ëïÇ×³Ý³μ³ñ ÃáÃ³÷»óÇÝ μ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÉÍí»óÇÝ 
½³Ý³½³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ »õ Çñ»Ýó ùñïÇÝùáí ëï»ÕÍ»óÇÝ 
ï³Ý»ÉÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ: 
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Ð. Ú. ¸³ßÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ¶»ñ³·áõÛÝ Ù³ñÙÇÝÁ, áñÁ 1921Ã. 
÷»ïñí³ñÛ³Ý ³åëï³ÙμáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá  ÷áË³ñÇÝ»É ¿ñ Ð.Ú. 
¸ ´ÛáõñáÛÇÝ, Çñ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ýëï³í³ÛñÇóª ´áõË³ñ»ëïÇó 
(èáõÙÇÝÇ³) Â³íñÇ½áõÙ ·ïÝíáÕ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»-
ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ËáñÑáõñ¹ ïí»ó 
ÇÝùÝ³ÉáõÍ³ñí»É: Î³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»ó 
Çñ ·áÛáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝã»õ 1921 Ã. ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 11-Á: 

²Û¹ ûñÁ μ³½Ù³Ù³ñ¹ ¹³ÑÉÇ×Á ÉáõÍ³ñùÇ »ÝÃ³ñÏí»óª 
Ý³Ë³å»ë í³ñã³å»ï êÇÙáÝ ìñ³óÛ³ÝÇÝ ÉÇ³½áñ»Éáí Ï³½Ù»É 
3-5 Ñá·áõó μ³ÕÏ³ó³Í ¹³ÑÉÇ× ·ÉË³íáñ³å»ë  
ï³ñ³·ñáõÃÛ³Ý ·áñÍ»ñÇÝ ÑëÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ÜáõÛÝ ûñÁ ê. 
ìñ³óÛ³ÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 3 Ñá·áõó μ³ÕÏ³ó³Í §¹³ÑÉÇ×¦ª  ê. 
ìñ³óÛ³Ý, Ð. î»ñ-Ð³ÏáμÛ³Ý, ì. ØÇÝ³ËáñÛ³Ý Ï³½Ùáí, áñÁ 
Ñ³çáñ¹ ûñÁ , ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 12-ÇÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ ·áñÍÇ: ºñÏáõ ûñ 
Ñ»ïá, ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 14-ÇÝ, êÇÙáÝ ìñ³óÛ³ÝÁ Ù»ÏÝáõÙ ¿ 
³ñï³ë³ÑÙ³Ý »õ §¹³ÑÉÇ×áõÙ¦ ÙÝáõÙ »Ý »ñÏáõ Ñá·Ç, áñáÝù 
Çñ»Ýó å³ßïáÝÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ÙÇÝã»õ 1923 Ã. ë»åï»Ùμ»ñÇ 
24-Á, ³ÛëÇÝùÝ ÙÇÝã»õ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý í»ñçÝ³Ï³Ý 
ÉáõÍ³ñáõÙÁ16: 

 
Հայաստանի Հանրապետություն 

 
Գերմանական KfW բանկը 5,3 միլիոն եվրո 

կհատկացնի Հայաստանի 
գյուղատնտեսության ապահովագրության 

համար 
 

Գերմանական KfW բանկը 5,3 միլիոն եվրո դրամաշնորհ 
կհատկացնի գյուղատնտեսության ապահովագրմանն 
աջակցելու նպատակով։ Այս մասին  հայտնել է 
Հայաստանում KfW բանկի ծրագրերի համակարգող Բելա 
Անդրիասյանը։  Գումարները կհատկացվեն այս տարի՝ 2018-
21 թվականներին պիլոտային ծրագրով բաշխվելու 
նպատակով։ Սպասվում է, որ գյուղատնտեսության 
ապահովագրության աջակցության ծրագրին իր 
մասնակցությունը կունենա նաեւ Հայաստանի 
կառավարությունը։ 
Թե ինչ ռիսկերից են ապահովագրվելու հայ գյուղացիները 
(կարկուտ, երաշտ, անասնահոտի անկում եւ այլն), վնասի 
ինչ չափի սահմաններում եւ ինչ հատուցում կստանան՝ 
որոշելու է խորհրդատվական ընկերությունը, որի 
ընտրության միջազգային մրցույթը KfW բանկը արդեն 
հայտարարել է։ Մինչեւ տերեվերջ խորհրդատուն պետք է 
ավարտի հետազոտությունները, քանի որ պիլոտային 
ծրագիրը պետք է մեկնարկի 2018-ի սկզբին։ 
 Հաշվի առնելով Հայաստանի գյուղատնտեսության բարձր 
ռիսկայնությունը եւ ոլորտի ապահովագրության փորձի 
պակասը՝ Գերմանիայի կառավարությունը կօգնի ներգրավել 
միջազգային ապահովագրողի, որը կհամաձայնի կիսել 
հայաստանյան ապահովագրողների ռիսկերը։ 
 

                                                           
16 - ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 68£ ú·ï³·áñÍí»É »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ä»ï³Ï³Ý 
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ²ñËÇíÇ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ£ 
 

Հայ Առաքելական Եկեղեցու եւ Ֆինլանդիայի 
եկեղեցիների միջեւ եղբայրական կապեր կան. 

Գարեգին Բ 
 
Գարեգին Բ Ծայրագույն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում փետրվարի 1-
ին, ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում 
Ֆինլանդիայի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր 
դեսպան Արյա Ինկերի Մակոնենին (նստավայրը՝ Հելսինկի): 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական 
համակարգից հայտնում են, ո Նորին Սրբությունը 
գոհունակություն հայտնեց երկու երկրների միջեւ 
դիվանագիտական հարաբերությունների եւ տարբեր 
ոլորտներում գործակցության զարգացման 
կապակցությամբ` ընդգծելով, որ այդ բարեկամական 
հարաբերությունների արտահայտությունն են նաեւ 
Հայաստանյայց Առաքելական Ս. Եկեղեցու եւ Ֆինլանդիայի 
եկեղեցիների միջեւ առկա եղբայրական կապերը: 
Այս առիթով Վեհափառ Հայրապետը երախտագիտությամբ 
վերհիշեց 2015 թվականին Հայոց ցեղասպանության 100-րդ 
տարելիցի արարողություններին Ֆինլանդիայի Ուղղափառ 
եւ Լյութերական Եկեղեցիների պատվիրակությունների 
բերած մասնակցությունը: 
 
Հանդիպմանն Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը նաեւ 
անդրադարձավ 2004 թվականին Ֆինլանդիա կատարած իր 
այցին, հանդիպումներին Եկեղեցիների առաջնորդների եւ 
փոքրաթիվ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ: 
Դեսպան Արյա Մակոնեն իր հերթին նշեց, որ իր համար 
մեծագույն պատիվ է գտնվել Մայր Աթոռում ու հանդիպել 
Հայոց Հովվապետին: Նա վստահություն հայտնեց, որ 
հնարավոր ամենը կանի, որպեսզի բարեկամական կապերն 
էլ ավելի զորանան եւ Հայաստանն ու Ֆինլանդիան 
փոխադարձաբար ավելի ճանաչելի դառնան միմյանց 
համար: 
 
Զրույցի ընթացքում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
պատասխանեց դեսպանի հարցերին, որոնք վերաբերում էին 
Հայ Եկեղեցու առաքելությանը, սոցիալական ու կրթական 
գործունեությանը, ինչպես նաեւ հայ ժողովրդի առջեւ 
ծառացած ժամանակակից մարտահրավերներին ու դրանց 
հաղթահարման հրամայականներին: 
Վերջում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը նորանշանակ 
դեսպանին հաջողություններ մաղթեց դիվանագիտական իր 
առաքելության մեջ: 
 
Հանդիպմանը ներկա էին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
Արտաքին հարաբերությունների եւ արարողակարգի բաժնի 
տնօրեն Գերաշնորհ Տ. Նաթան արքեպիսկոպոս 
Հովհաննիսյանը եւ Մայր Աթոռի Միջեկեղեցական 
հարաբերություների բաժնի տնօրեն Հոգեշնորհ Տ. Շահե 
ծայրագույն վարդապետ Անանյանը»,-ասվում է 
հաղորդագրությունում: 
Հայկական բանակի 25-ամյակը նշել են ՆԱՏՕ-

ի կենտրոնակայանում 
Փետրվարի 1-ին ՀՀ բանակի կազմավորման 25-ամյակի 
առթիվ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում կազմակերպվեց 
պաշտոնական ընդունելություն` ՆԱՏՕ-ում ՀՀ մշտական 
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ներկայացուցչի, Բելգիայում ՀՀ դեսպանի եւ ՆԱՏՕ-ում ՀՀ 
ռազմական ներկայացուցչի կողմից: 
Ընդունելությանը մասնակցեցին ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ 
գործընկեր երկրների դեսպաններ, այլ դիվանագետներ, 
բարձրաստիճան զինվորականներ, ՆԱՏՕ-ի միջազգային 
քաղաքական եւ ռազմական անձնակազմերի պաշտոնյաներ։ 
Ողջույնի իր խոսքում ՆԱՏՕ-ում ՀՀ առաքելության 
ղեկավար, դեսպան Արմեն Եդիգարյանն անդրադարձավ ՀՀ 
Զինված ուժերի ստեղծման պատմությանն ու քառորդդարյա 
փառահեղ ճանապարհին, Հայաստանի որդեգրած 
միջազգային ռազմաքաղաքական համագործակցության 
ուղենիշներին, Հայոց բանակում ընթացող բարեփոխումների 
գործընթացին, Ազգ-բանակ հայեցակարգին: 
Խոսելով Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների մասին՝ 
դեսպան Եդիգարյանը վստահություն հայտնեց, որ դրանք 
ապագայում էլ կշարունակեն զարգանալ կայուն եւ 
փոխշահավետ կերպով։ 
 

Freedom House. Հայաստանը մասամբ ազատ 
երկրների շարքում է 

 
Ըստ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան 
կազմակերպության զեկույցի, Հայաստանը շարունակում է 
դասվել մասամբ ազատ երկրների շարքում։ 
Կազմակերպությունը իր հերթական տարեկան զեկույցում 
ներկայացրել է աշխարհի 210 երկրների եւ չճանաչված 
պետությունների քաղաքական եւ քաղաքացիական 
ազատությունների իրավիճակը։ Freedom House–ի 
գնահատականներով, Հայաստանը ստացել է 45 միավոր 
100–ից եւ հայտնվել մասամբ ազատ երկրների շարքում։ 
Կազմակերպության փորձագետների համաձայն, 
քաղաքացիական ազատությունների մակարդակը 
Հայաստանում ավելի բարձր է քաղաքական իրավունքների 
իրագործման մակարդակից։ Հայաստանում 
քաղաքացիական իրավունքների մակարդակը գնահատվել է 
4, քաղաքական իրավունքների մակարդակը՝ 5 միավոր։ 
Նշվում է, որ 2016 թվականին Հայաստանը հայտնվել է 
մասամբ ազատ մամուլ եւ լիովին ազատ համացանց ունեցող 
երկրների շարքում։ 
Զեկույցում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը 
նույնպես հայտնվել է մասամբ ազատ երկրների շարքում։ 
Ադրբեջանը ընդգրկվել է ոչ ազատ երկրների շարքում՝ 
ստանալով 14 միավոր։ Նշվում է, որ «նախագահ Իլհամ 
Ալիեւը ամրապնդել է նախագահի պաշտոնում իր 
ավտորիտար իշխանությունը դաժանորեն վերահսկվող 
հանրաքվեի միջոցով, որով հաստատվել են 29 
սահմանադրական փոփոխությունները»։ «Ադրբեջանի եւ 
Միջին Ասիայի երկրների ղեկավարները՝ մտահոգվելով 
նավթի համաշխարհային գների անկումից, օգտագործել են 
հանրաքվեներ իրենց իշխանությունը երկարացնելու 
նպատակով։ Ադրբեջանում անցկացված հանրաքվեի 
արդյունքներով Իլհամ Ալիեւը, որն այլեւս սահմանափակված 
չէ վերընտրության ժամկետների սահմանափակումներով, 
հնարավորություն ստացավ չանցկացնել ընտրություններ 
մինչեւ 2020թվականը»։ 
Freedom House–ի զեկույցում Վրաստանը 64 միավորով 
հայտնվել է մասամբ ազատ երկրների շարքում։ 

 

Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայեր. Հայաստանի եւ 
Գերմանիայի միջեւ առկա է սերտ 

համագործակցություն 
Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը 
ուղերձներ փոխանակեցին՝ Հայաստանի Հանրապետության 
եւ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության միջեւ 
դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-
ամյակի կապակցությամբ: 
Էդվարդ Նալբանդյանն իր ուղերձում գոհունակությամբ 
արձանագրում է, որ հաջողությամբ է ընթանում բարձր 
մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը: Էդվարդ 
Նալբանդյանը նշում է, որ քսանհինգ տարին երկու 
ժողովուրդների դարավոր պատմության համար ընդամենը 
ակնթարթ է, սակայն իր անկախությունը վերագտած 
Հայաստանի եւ վերամիավորված Գերմանիայի նորօրյա 
պատմության մեջ այն բնորոշում է մի ողջ ժամանակաշրջան, 
դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ու 
կայացման կարեւորագույն փուլ: Հայաստանի 
արտգործնախարարը վստահություն է հայտնում, որ դրա 
հիման վրա կշարունակեն կառուցվել ու հարստանալ հայ-
գերմանական բազմաշերտ կապերը: 
Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերն իր ուղերձում ընդգծում է, որ 
նախորդ քառորդ դարի ընթացքում զարգացել է կապերի 
բավական հագեցած համակարգ, եւ մեր միջեւ առկա է սերտ 
համագործակցություն՝ հիմնված փոխադարձ վստահության 
վրա: Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը նշում է, որ Գերմանիան 
աջակցում է Հայաստանի ցանկությունը՝ նոր հիմքի վրա 
դնելու ԵՄ հետ հարաբերությունները եւ ընդլայնելու դրանք: 
Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը նշում է, որ, որպես ԵԱՀԿ 
Մինսկի խմբի անդամ, Գերմանիան կշարունակի աշխատել 
ղարաբաղյան հիմնահարցի խաղաղ կարգավորման 
ուղղությամբ եւ աջակցել եռանախագահներին: Ֆրանկ-
Վալտեր Շտայնմայերը հույս է հայտնում, որ երկու 
պետությունների միջեւ համագործակցությունը կշարունակի 
զարգանալ՝ հիմնված փոխադարձ վստահության վրա: 
 

Վիգեն Սարգսյանը Իրանի 
արտգործնախարարին ներկայացրել է 

իրավիճակը շփման գծում 
ՀՀ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը 
պաշտոնական այցի ընթացքում փետրվարի 1-ին 
հանդիպումներ է ունեցել նաեւ ԻԻՀ արտաքին գործերի 
նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի եւ ԻԻՀ Ազգային 
անվտանգության խորհրդի գլխավոր քարտուղար Ալի 
Շամխանիի հետ: 
Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի հետ հանդիպման ընթացքում 
կարեւորվել է անվտանգության ոլորտում երկու 
պետությունների համագործակցության ընդլայնումը: 
Քննարկվել են հայ-իրանական փոխգործակցության 
ամրապնդման, երկու ժողովուրդների բարեկամական 
կապերի խորացման, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային 
զարգացումների հետ կապված հարցեր: 
Բարձր գնահատելով երկու պետությունների 
համագործակցությունը տարբեր բնագավառներում եւ 
ընդգծելով հարաբերությունների զարգացման 
անհրաժեշտությունը, կողմերը շեշտել են նաեւ 
տարածաշրջանում խաղաղության եւ անվտանգության 
ապահովման կարեւորությունը՝ որպես տարածաշրջանի 
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Լույս Ամսագիր 

պետությունների կայուն զարգացման անհրաժեշտ 
նախապայման 
Վիգեն Սարգսյանը ներկայացրել է Արցախի եւ Ադրբեջանի 
զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակը եւ 
հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ ԵԱՀԿ 
Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից գործադրվող 
ջանքերը: Ընդգծելով խաղաղ, բանակցային ճանապարհով 
խնդրի կարգավորման անհրաժեշտությունը, կողմերը 
վերահաստատել են տարածաշրջանում խաղաղության եւ 
կայունության հաստատմանը նպաստելու 
պատրաստակամությունը: 
 

Վիճակագրություն․2016-ին հայկական 
փաստաթղթերով երկրից 820 հազար 398 մարդ 

է մեկնել 
Հայաստան ժամանած մարդկանց քանակը 2016-ին կազմել է 
1483133 մարդ։ Այս մասին փետրվարի 1-ին մամուլի 
ասուլիսի ժամանակ հայտնել է Հայաստանի Ազգային 
վիճակագրական ծառայության մարդահամարի ու 
ժողովրդագրության բաժնի բաժնի ղեկավար Կարինե 
Կույումջյանը։ 
Նրա խոսքով Հայաստանից մեկնել է 1530486 մարդ։ 
«Սահմանի հատումը հիմնականում տեղի է ունենում 
մեկնելու նպատակով։ Դրա համար էլ սալդոն բացասական է 
՝ մոտ 49 հազար մարդ։ Հայկական փաստաթղթերով երկրից 
դուրս է եկել 820 հազար 398 մարդ, հանրապետություն է 
ժամանել միայն 769 հազար 19 մարդ»,- նշել է Կույումջյանը։ 
 

Կանադական ագրարային բիզնեսը մուտք է 
գործում Հայաստան. գյուղնախարար 

 
Կանադական կողմը նպատակադրված է կազմակերպել 
նաեւ հայ բիզնեսմենների այց Կանադա` տեղում 
գյուղատնտեսության բնագավառում  երկրի փորձը 
ուսումնասիրելու եւ գործարար կապեր հաստատելու 
նպատակով: Այս մասին, հունվարի 31-ին, ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Առաքելյանի հետ 
հանդիպման ժամանակ նշել է Հայաստանում Կանադայի 
արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ջոն Քյուրին: 
Գյուղնախարարությունից  հայտնում են, որ հանդիպման 
սկզբում դեսպան Քյուրին ընդգծել է, որ 
համագործակցությունը գյուղատնտեսության 
բնագավառում հայ-կանադական հարաբերությունների 
առաջնային ուղղություններից է, եւ կանադական կողմը 
մտադիր է ակտիվացնել գործարար կապերը Հայաստանում: 
Նշելով, որ այս տարի լրանում է ՀՀ-ի եւ Կանադայի միջեւ 
դիվանագիտական հարաբերությունների 25-ամյակը` 
դեսպանը տեղեկացրել է, որ ընթացիկ տարում 
նախատեսվում է Հայաստանում իրականացնել մի շարք 
միջոցառումներ, այդ թվում` նաեւ գյուղատնտեսության 
ոլորտում: Այդ նպատակով Ջոն Քյուրն առաջարկել է 
Կանադայի անասնաբուծության գենետիկ ասոցիացիայի, 
Կանադայի խոզի մսի եւ Կանադայի անասնակերի եւ 
արոտավայրերի ասոցիացիայի եւ Հայաստանի 
Ագրոբիզնեսի եւ գյուղի զարգացման կենտրոնի (CARD) 
միջեւ փոխըմբռնման հուշագիրը ստորագրել մարտին 
Երեւանում: 

Հուշագրի ստորագրումից բացի, նախատեսվում է նաեւ 
կանադացի գործարարների այց Հայաաստան: 
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Առաքելյանը 
իր գոհունակությունն է հայտնել երկու երկրների միջեւ 
ագրոպարենային համալիրում ձեւավորված սերտ 
համագործակցության առթիվ: Երկկողմ 
համագործակցությունն ավելի ամուր հիմքերի վրա դնելու 
նպատակով նախարարն առաջարկել է քննարկել համատեղ 
ձեռնարկությունների ստեղծման հնարավորությունը` 
պատրաստի արտադրանքը հետագայում ԵՏՄ երկրներ 
արտահանելու հեռանկարով: 
«Մենք ուրախ ենք, որ կանադական ագրարային բիզնեսը 
մուտք է գործում Հայաստան, եւ մեր կողմից պատրաստ ենք 
հնարավորինս աջակցել երկկողմ ծրագրերի 
իրականացմանը», - նշել է նախարար Իգնատի Առաքելյանը: 
Անդրադառնալով գյուղատնտեսության բնագավառում 
Կանադայի հետ համագործակցության առավել 
հեռանկարային ճյուղերին` ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարը, մասնավորապես մատնանշել է 
տավարաբուծության եւ խոզաբուծության ոլորտները: 
Կարեւորելով Կանադայում մասնագիտացված ճյուղային 
խորհուրդների մեծ ազդեցությունը մասնավոր հատված-
պետութուն հարաբերություններում` նախարարն ընդգծել է, 
որ այս հարցում կանադական փորձն ուսանելի է 
Հայաստանի համար եւ հայկական կողմը կուսումնասիրի 
դրա տեղայնացման հնարավորությունը Հայաստանում: 
Հանդիպման ընթացքում դեսպան Ջոն Քյուրն առաջարկել է 
Իգնատի Առաքելյանին այցելել Կանադա` իր գործընկերոջ 
հետ հանդիպելու եւ փոխգործակցության շրջանակների 
ընդլայնման  նպատակով: 
 

Շատ վիրավորներ կան, այն, ինչ ապրիլին է 
եղել, այսօր էլ սկսվում է. Արցախի ՊՆ-ն 

հակառակորդի ձայնագրություն է 
հրապարակել 

Արցախի պաշտպանության նախարարությունը 
հրապարակել է հակառակորդի ճամբարում այսօր՝ 
փետրվարի 25-ին տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի 
ձայնագրությունը, որտեղ նկարագրվում է իրավիճակը 
ադրբեջանական կողմում: 
Ձայնագրությունում կանացի ձայնը, մասնավորապես, 
ասվում է. 
«Ալո, ես Գյունայի հետ եմ խոսել, նա ասաց, որ շատ 
վիրավորներ կան: Դիրքերում իրադրությունը վատ է: Նրա 
տղային չեն թողել գա նշանադրության: Պատերազմ է 
ընթանում, նրանց հավաքել են եւ տարել Աղդամ: 
Հրամանատարը չի թույլատրել: Ասել է, որ իրադրությունը 
շատ վատ է: Այն, ինչ ապրիլին է եղել, այսօր էլ սկսվում է: 
Բայց ես որտեղից իմանամ, թե ինչու են սկսել: Ասել են, որ 
հիվանդանոցը լցված է վիրավորներով: Ամբողջ հողը թողում 
է պայթյուններից: 
Սուտ է խոսում, մենակ չի եղել,շատ են եղել, թաքցնում են»: 
«Այս ամենը մեկ անգամ եւս փաստում է, որ այսօր 
առավոտյան Ադրբեջանի կողմից՝  արցախյան զինուժի 
հարձակման մասին տարածված տեղեկությունը ոչ այլ ինչ է, 
քան սեփական հերթական ձախողումը պարտակելու 
անհաջող փորձ»,-ասված է Արցախի ՊՆ տարածած 
հաղորդագրությունում: 



 

 

Հիշե
սահ
հար
ուղղ
ակա
միջո
«ՊԲ
տես
ուղղ
ադր
կորո
Բան
գործ
զոհե
գոտ
ասվ
 

Կո
90

Հայ 
գենե
հաս
ղեկա
մաս
տոն
Լապ
Իր 
հրա
պատ
հրա
Ղար
ԴՕՍ
մայո

Ռու
քաղ
դեկտ
ներա
Նմա
սակ
քաղ
շնոր
տար
«Օլե
նկա
սահ

եցնենք, որ փ
հմաններում, 
րավարևելյան 
ղություններով
անազերծման 
ոցներ, ձեռնա
Բ առաջապահ
սադիտարկմա
ղություններու
րբեջանական 
ուստներ պատ
նակի առաջապ
ծողություննե
եր և վիրավոր

տում: Հայկակա
ված է Արցախի

ոմանդոսը 
-ամյակին 

ռազմական 
երալ մայոր, «

սարակական 
ավար Արկա

սնակցել Բ
նակատարութ
պշինին արտա

Faceb
ապարակել  Բ

տասխանը։ «Հ
ավերքի համա
րաբաղում, ե
ՍԱԱՖ-ի ստե
որ Արկադի Տ

ւսաստանի, 
ղաքացի Ալեք
տեմբերին Մի
առված է «սեւ

ան անձանց մ
կայն, 2015-ին
ղաքացու ան
րհիվ, որ 
րբերություն կ
եկսանդր»։ 

ատմամբ հետ
հմանի մասին»

փետրվարի 25
շփման 
(Մարտուն

վ հակառ
համապատա

արկել է հարձա
հ ստորաբաժա

ան սարքավորո
ւմ էլ ժամանա
ստորաբաժա

տճառելով հետ
պահ ուժերի պ

երի արդյունքո
րներ: Մի քանի
ան կողմը զոհ
ի ՊԲ մամուլի

մերժել է Բ
մասնակցե

եմ Ղարա
գործիչ, ղարա
«Հայաստանի

հայրենասի
ադի Տեր-Թ
Բելառուսի 
թյանը՝ հաշվի
ահանձնելու մա
book–յան 
Բելառուսի Դ
Հարգելի Իվա

ար , բայց հա
ես չեմ կարող
եղծման 90-ա
եր –Թադևոսյ

Իսրայելի ու
քսանդր Լապ
ինսկում՝ Ադրբ
ւ ցուցակում» 
մուտքն Ադրբ
ն Վրաստանի
ձնագրով մտ
նրա անվա
կա։ Ուկրաին
Դրանից հ

տախուզում է
» օրենքը խախ

5-ին՝ ժամը 0
գծի միան

նի) և արև
ռակորդը, 

ասխան տեխն
ակման փորձ։ 
անումները, նա
ումների, երկո

ակին հավաստ
անումների առա
տ շպրտել ելմա
պատասխան 
ում հակառակ
ի դիակ գտնվո

հեր ու վիրավո
ի հաղորդագր

Բելառուսի 
ելու հրավե
աբաղում 
աբաղյան պա
ի ԴՕՍԱԱՖ» 
իրական կա

Թադևոսյանը 
ԴՕՍԱԱՖ-

առնելով բլո
ասին Մինսկի

էջում 
ԴՕՍԱԱՖ-ի հ

ն Վասիլիի, շն
աշվի առնելով
ղանա մասնա

ամյակին»,- աս
յանի պատաս

ւ էլի մի 
պշինը ձերբակ
բեջանի պահա
ԼՂՀ այցելութ
եջան արգելվ

ի տարածքով 
տել էր Ադրբե
ան գրությա
նական անձնա
հետո Ադրբե
էր հայտարա
խտելու համա
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Լույս 

3:00-ի և 04:0
նգամից եր
ևելյան (Ան

օգտագործե
նիկա և հատ

աև շնորհիվ 
ու 

տանշել են 
աջխաղացում
ան դիրքեր: 

կորդը տվել է 
ում է չեզոք 

որներ չունի»,-
րությունում 

ԴՕՍԱԱՖ
երքը․ Ես եղ

ատերազմի հեր
համակայկակ

ազմակերպութ
հրաժարվել

-ի 90-ամյա
ոգեր Ալեքսա

ի որոշումը։ 
Կոմանդ

հրավերքը ու 
նորհակալ եմ 
վ, որ ես եղել
ակցել Բելառո
սվում է գենե
սխանում։ 

 
շարք երկրն
կալվել է 20

անջով, որտեղ
թյան համար։
վում է, Լապշի

եւ Ուկրաին
եջան այն բա

ան մեջ տա
ագրում գրվա
եջանը բլոգ
րել՝ «Պետակ

ար: 

 

20  Փետրվար,

Ամսագի

00-ի 
կու` 

ննա) 
ելով 

տուկ 

մը և 

-

-ի 
ղել 

րոս, 
կան 

թյան 
լ է 
ակի 

անդր 

դոսը 
իր 

Ձեզ 
լ եմ 
ուսի 
երալ 

ների 
16-ի 

ղ նա 

ինը, 
նայի 
անի 
առի 

ած է 
գերի 
կան 

Իրակա
խախտ
Ադրբե
Ռուսա
ներկա
Ռուսա
արտա
Բելառ
տված 
դարձա
երեկոյ
  

Ա
հա

Փետր
շփման
(Մարտ
հակա
համա
ձեռնա
ԼՂՀ 
ստորա
սարքա
հավաս
առաջխ
ելման 
գործո
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իր 

անում մեղադ
տում են խ
եջանի իշխա
աստանը, 
այացուցիչները
աստանն ո
ահանձնման մ
ռուսի նախագ
 մամուլի աս
ավ, որ արտա

ոյան Ալեքսանդ

Ադրբեջանի
արձակման

տալով

րվարի 25-ին՝ 
ն գծի մի
տունի) եւ 

առակորդը, 
ապատասխան
արկել է հարձա

ՊԲ-ից հայտ
աբաժանումնե
ավորումների,

աստանշել են 
խաղացումը ե

ն դիրքեր: Բա
ողությունների

 

դրանքները շ
խոսքի ազա
անություններ

եվրոպա
ը։ 
ւ Իսրայելը
մասին որոշմ
գահ Ալեքսա
սուլիսից հետ
ահանձնումը 
դր Լապշինին

ի զինուժը 2
ն փորձ է ձե
վ հետ շպրտ

ժամը 03:00-ի
իանգամից 
արեւելյան 

օգտագործ
ն տեխնիկա 
ակման փորձ: 
տնում են, 
երը, նաեւ շ
, երկու ուղղու

ադրբեջանա
եւ կորուստնե

անակի առաջա
ի արդյունքու

շինծու են ու
ատությունը, 
րի հիշեցրել 
ական 

ը փորձել 
ման չեղարկմ
նդր Լուկաշե

տո առավել 
կկայանա։ Փ

ն հասցրել են Բ

2 ուղղությո
եռնարկել ե
տվել. ԼՂՀ Պ

ի եւ 04:00-ի ս
երկու` հա
(Ակնա) ուղ

ծելով ա
եւ հատո

որ ՊԲ 
շնորհիվ տես
ւթյուններում 

ական ստորա
եր պատճառել
ապահ ուժերի
ւմ հակառակ

ւ ուղղակիորե
ինչի մասի
են ԱՄՆ-
կառույցներ

են հասն
մանը։ Սակա
ենկոյի վերջեր
քան ակնհայ
Փետրվարի 7
Բաքու։ 

 
ուններով 
եւ զոհեր 
ՊԲ 

 
սահմաններու
արավարեւելյա
ղղություններո

ականազերծմա
ուկ միջոցնե

առաջաջապա
սադիտարկմա
էլ ժամանակի
բաժանումներ
լով հետ շպրտ
ի պատասխա
կորդը տվել 

են 
ին 
-ն, 
րի 

նել 
այն 

րս 
յտ 
-ի 

ւմ, 
ան 
ով 
ան 
եր, 

ահ 
ան 
ին 
րի 

տել 
ան 

է 



 

 

զոհե
գոտ
«Մի
կողմ
արե
կենդ
ՊԲ 
իրա
ողջ 
սադ
հաղ
 
Ու
բո

Լեռն
մաս
Ուրո
Գոլդ
բար
մշտ
«Նա
որտ
մակ
գործ
Նրա
պետ
հան
անկ
Գոլդ
Նա 
ճան
կդա
Ղար
 
Հա

շ

 
Եվր
հայտ
համ
մաս
Բրյո
հան

եր եւ վիրավ
տում: Հայկակա
իեւնույն ժամա
մից տրամադ

եւելյան ուղղ
դանի ուժի եւ 
առաջապահ 

ականացնել իր
երկայնքով եւ

դրանքի տա
ղորդագրությա

ւրուգվայցի
ոլոր նախա

նային Ղարա
սին հայտնե
ուգվայ-Արցա
դարասենան, 
րեփոխումներ

տադիտարկելո
ախ ուզում եմ
տեղ բոլոր պե
կարդակի վրա
ծիչը, փոխանց

ա խոսքով, Ար
տություն ճա
նրաքվեից, 
կարգության բ
դարասենան։ 
հիշեցրել է, ո

նաչել է Հայոց
առնա առաջ
րաբաղի անկա

այաստան-Ե
շուրջ բանա

րոպական խ
տարարել է Հ

մաձայնագրի 
սին նա հայ
ուսելում ՀՀ
նդիպումից հե

վորներ: Մի ք
ան կողմը զոհ
անակ, ՊԲ հա
դրված հավա
ղությամբ նկ
զինտեխնիկա
զորամասերը

րադրության վ
ւ պատրաստ 

ալ արժանի 
ան մեջ: 

ի քաղաքակ
ադրյալները

կառուցելո

աբաղի ժողո
ել է Ուրու
ախ ֆորումի 

որը ԼՂՀ է 
ի հանրաքվե

ու համար։ 
մ շեշտել, որ մ
ետական կառ
ա»,- հայտնել 
ցում է «Արցա
րցախն ունի բ

անաչվելու հա
մարդկանց 

բացակայությ

որ Ուրուգվայ
ց ցեղասպան

ջին երկիրը, 
ախությունը»,

ԵՄ շրջանա
ակցությու

Տու

խորհրդի նա
Հայաստանի 
բանակցությո
յտարարել է

Հ նախագահ
ետո: 

È

քանի դիակ գ
հեր ու վիրավո
ամապատասխ
աստի տվյալն
կատվում է 

այի տեղաշար
ը շարունակու
վերահսկողու
են հակառակ

պատասխ

կան գործի
ը անկախ պ
ու համար 

ովուրդը ինքն
ւգվայի նախ
անդամ, գրող

ժամանել սա
ի ժամանակ 

մենք գտնվում
ռույցները գոր

է ուրուգվայ
ախպրեսը»։ 
բոլոր նախադր
ամար։ «Ես տ

ակտիվութ
ունից»,-ասել 

ը առաջին եր
նությունը։ «Հ

որը կճա
,- ասել է նա։ 

ակային հա
ններն ավա
ւսկ 

ախագահ Դ
եւ ԵՄ-ի միջ
ունների ավա
է այսօր՝ փե
հ Սերժ Ս
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Լույս 

գտնվում է չե
որներ չունի: 
խան կառույցն
ների համաձ

հակառակո
ժեր: 

ւմ են վստահո
ւթյունը սահմա
կորդի ցանկաց

խան»,-ասված 

իչ․ԼՂՀ-ն ու
պետությու

 
նորոշվել է։ 

խկին սենատ
ղ Օսկար Լոպ
ահմանադրակ
քվեարկությո

մ ենք մի երկր
րծում են բա
յցի քաղաքակ

րյալները անկ
տպավորված 

թյունից, որ
է Օսկար Լոպ

րկիրն է եղել, 
ույս ունեմ ն
նաչի Լեռնա

մաձայնագ
արտվել են.

Դոնալդ Տու
ջեւ շրջանակա

արտի մասին: 
ետրվարի 27

Սարգսյանի հ

 

0  Փետրվար,

Ամսագի

եզոք 

ների 
այն՝ 

որդի 

որեն 
անի 
ցած 

է 

ւնի 
ւն 

Այս 
տոր, 
պես 
կան 
ունը 

րում, 
արձր 

կան 

կախ 
եմ 

րեւէ 
պես 

որը 
նաեւ 
ային 

գրի 
. 

ւսկը 
ային 

Այս 
7-ին, 
հետ 

Իր խո
Հայաս
նաեւ թ
ԵՄ-ն 
բարեփ

Ար
 

Աբդ
«սա

 
Օսմա
պլանն
պետո
Թուրք
նեղուց
կադա
կղզին
հայտն
Ավելի 
ընտա
դատա
արդեն
ֆոտբո
 
Նշենք
հայտա
պապի
պահա
 

Ս

 
Ստամ
դասա
մասնա
կրթակ
Ինչպե
հայ 
կրթակ
մասնա
NASA
ի տիե
Հայ ա
NASA
տիեզե
հրթիռ
ռոբոտ
Մերա
թե Մ
ոլորտ
մրցան
հետաք
համա
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իր 

ոսքում Տուսկը
ստանի առեւտ
թիվ մեկ միջա

աջակցում
փոխումներին

րևմտյա
դուլ Համիդ

առը ջուր» ե
պատկ

նյան արյունա
ները՝  Գա
ությունից, ձախ
քական ՕdaT
ցում գտնվո

աստրի իրակա
ն, որն հետագա
նի հայ ճարտ

ուշ իշխան
անիքից, սակա
արանի միջոցո
ն 1950–ական
ոլային ակում

ք, որ Աբդո
արարել էր, թ
ին պատկանա

անջով։ 

Ստամբուլա
ստացել N
պատրաստ

մբուլի Ֆերի
արանի աշակե
ակցելու NAS
կան ծրագրին
ես տեղեկացն

աշակերտը 
կան հիմնադ
ակցել մրցույ

A-ի տիեզերակ
եզերագնացներ
աշակերտին տ
A-ի տիեզերա
երանավերի ս
ռն ու օդ բ
տներն ու մասն

ամետչյան դպր
Մասիսը շատ

տներում։ «Գրա
նակներ ուն

աքրքրությունն
ագործակցությ

0  

ը նշել է, որ Ե
տրային առա
ազգային դոնո
մ է Հայա
ն: 

 

ան Հայ
դի թոռնուհ
են լցրել. Գ
կանել է հա

աբու սուլթան
ալաթասարայ
խողվել են։ 
TV կայքը 

վող հայտնի
ան պատմութ
այում անվան
տարապետ Ս
նությունները 
այն 1940–ակ
ով կարողացե

նների վերջում
մբին։ 

ուլ Համիդի 
թե պատրաս
ած Գալաթաս

ահայ աշակ
NASA-ի տիե
տման ծրա

իքյոյի Մերա
երտ Մասիս Ք
SA-ի տիեզերա
ն (ATX)։ 
նում է Ստամ

Թուրքիայի 
դրամի աջա
յթի ու իրավ
կան կենտրոն

երի պատրաստ
տրված է հնա

ագնացների հ
սիմուլյատորն
բարձրացնել 
նակցել մրցույ
րոցի տնօրեն 
տ ընդունակ
ականությունի

նի, իսկ գի
ներն ամրապ
ան արդյուն

Եվրամիությու
աջին գործընկ
որը: Նա նաե

աստանում 

աստա
հու ցանկու

Գալաթասա
այ ընտանիք

ն Աբդուլ Համ
յ կղզին 

հրապարակե
ի Գալաթաս
թյունը, ըստ 
վել է Գալաթա

Սարգիս Պալյ
խլել էին կ

կաններին հ
ել էր հետ ստ
մ վաճառել «Գ

թոռնուհին 
ստվում է դիմ
սարայ կղզին հ

կերտը իրա
եզերագնա

ագրին մասն

ամետչյան 
Քարան իրավ
ագնացների պ

մբուլի հայկակ
խելացի 

ակցությամբ 
վունք ստանա
նում կազմակե
տման կրթակա
արավորությու
հետ, օգտագո
ներ, պատրաս

այն,  ստեղ
յթի։ 
Արփի Մանո

կ աշակերտ 
ից ու շախմա
իտության հ
պնդվեցին Թ
նքում։ Մաս

ւնը մեծությամ
կերն է, ինչպե
եւ ընդգծել է, ո

իրականացվո

ան 
ւթյան վրա

արայ կղզին
քին 

միդի թոռնուհ
պահանջ

լ է Բոսֆոր
սարայ կղզ

որի Սուադ
ասարայ,  եղել
յանի անունո
կղզին Պալյա

հայ ընտանիք
տանալ կղզին 
Գալաթասարա

օրեր առա
մել դատարա
հետ ստանալ

ավունք է 
ացների 
նակցել 

դպրոցի 7-ր
վունք է ստաց
պատրաստմա

կան «Ակոս»-
աշակերտներ
կարողացել 

ալ մասնակց
երպվող NASA
ան ծրագրին։
ւն ծանոթանա
ործել, իրակա
ստել սեփակա
ղծել սեփակա

ուկյանը նշել 
է մի շար

ատից ստացա
հետ կապվա

ԹՈՒՄՈ-ի հե
սիսն այն ք

մբ 
ես 
որ 
ող 

ա 
ն 

ու 
ջել 

րի 
ու 

դա 
լ է 

ով։ 
ան 
քը 
եւ 

այ» 

աջ 
ան՝ 

ու 

րդ 
ցել 
ան 

-ը, 
րի 

է 
ցել 
A-

ալ 
ան 
ան 
ան 

է, 
րք 

ած 
ած 
ետ 
քիչ 



 

 

աշա
իր մ
 
Պո

 
Թու
կապ
Ստա
Ստա
հիվա
Պետ
հետ
Պետ
պատ
սահ
Ստա
պնդ
թող
կապ
Նշե
գտն
ընտ
առո
ճան
կան
ցմա
ընտ
եկեղ
պատ
Այս 
իրա
արք
մաս
նշա
 

Ի
գ

 
Օրե
որոն
փրկ
մտա
Քան
առա
ընթ
հրա
կայս
նամ
արտ
նամ
չէր, 
արդ
հրա
ուղղ

ակերտների թ
մոտ»,-ասել է տ

ոլսո պատրի
Էրդողան

ստեղծ

ւրքիայի հայ հ
պված խնդիր
ամբուլի հայ հ
ամբուլի հայկ
անդանոցի 
տրոս Շիրինօ

տ հայ համայն
տրոս Շիրին
տրիարքի ը

հմանադրակա
ամբուլի հայ հ
դում են, թե լր
ղնել հանրաքվ
պ չունի։ 
նք, որ Ստա

նվում էր 
տրության հ
ողջական խն
նաչված, 
նոնադրության

ահ։  Համայն
տրություններ 

ղեցական օր
տրիարքի մահ

ընթացքո
ականացրել է 
ք․ Արամ Աթե
սը չի ընդուն

անակված անձ

Իսպանիայ
գործադրել

եր առաջ հրա
նց` Իսպանիա

կել 1915 թ
ավորականութ
նի որ այդ

աջացրեցին գ
թերցողների 
ապարակում 

սրությունում 
մակը` ուղղվա
տգործնախար
մակից, Իսպա

որ Դանիել Վ
դեն սպանվա

ամանով, և դե
ղությամբ: 

վին է պատկա
տիկին Մանու

իարքի ընտ
նի խոսքերը
ծել հայ հա

համայնքը Հայ
րները շարուն
համայնքին։ 
կական «Ակոս

հոգաբարձու
օղլուի հանդի
նքում անորոշ
օղլուին հայտ

ընտրության 
ան հանրաքվեի
համայնքի բա
րիվ անտեղի 

վեից հետո, քա

աբուլի հայ հ
պառակտված
հարցում։ 
նդիրների պ
սակայն 

ն, Պատր
նքի մեծ մ
անցկացնել, ի

րենքն արգելո
հը։ 
ում պատ
պատրիարքա

եշյանը, ում 
նում եւ համ
։ 

յի թագավո
լ Դանիել Վ

ուղղու

ապարակվել է
այի թագավոր
թ. ապրիլի 
թյան որոշ ներ

դ վավերագր
գիտնականնե

շրջանում,
է նաեւ 19
Իսպանիայի 

ած տվյալ ժամ
րար Հալիլ Մ

անիայի թագա
Վարուժանը և
ած էին օս
եռ հույսեր էր

È

անում, որ NA
ւկյանը։ 

տրության հ
ը անորոշու

ամայնքում. 

այոց պատրիա
նակում են 

ս»–ը գրել է, 
ների խորհր

իպումը նախա
շություն ստեղ
տնել էր, թե

հարցը պե
ից հետո։ 

ազմաթիվ ներկ
է պատրիարք

անի որ մեկը մ

համայնքը եր
ծ վիճակում
Պատրիարք 

պատճառով ա
ըստ Պ

րիարքն 
ասը պահա
իսկ մի մասն է
ու է նոր ընտ

տրիարքի 
ական ընդհա
ստամբուլահա

մարում է Էր

որը 1916–ին
Վարուժանի
ւթյամբ 

էր որոշ փաս
ր Ալֆոնսո 1

24-ին ձեր
րկայացուցիչն
րերը մեծ հ
երի և ընդհա
 Akunq.n

916 թ. մայի
ներկայացուց
մանակաշրջա

Մենթեշեին: Ի
ավորը 1916 թ
և մյուս հայ մտ
սմանյան իշ
ր փայփայում
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ASA-ն ընդուն

հետ կապվ
ւթյուն են 
Ակոս 

արք ընտրելու հ
անհանգստա

թե Սուրբ Փր
րդի նախագ
ագահ Էրդողա
ղծեց։  Էրդողա
ե Պոլսո հա
ետք է թող

կայացուցիչնե
քի ընտրությո
մյուսի հետ որ

րկար ժամա
մ պատրիա

Մութաֆյա
անգործունակ
ատրիարքարա
ընտրվում 

անջում էր 
էլ շեշտում էր
տրությունը մ

գործառույթն
անուր փոխան

այ համայնքի
րդողանի կող

ն ջանքեր է
ին փրկելու

ստաթղթեր, ը
3-րդը փորձե

րբակալված 
ների: 
հետաքրքրությ
անրապես բո
net-ը ստո
իսին Օսման
չի պաշտոնակ

անում Թուրքի
Ինչպես երևու

. դեռեւս տեղ
տավորականն
շխանությունն
մ նրանց փրկ

 

0  Փետրվար,

Ամսագի

նել է 

ված 

հետ 
ցնել 

րկիչ 
գահ 
անի 
անը 

այոց 
ղնել 

եր էլ 
ունը 
րեւէ 

նակ 
արքի 

անը 
կ է 
անի 

է 
նոր 

ր, թե 
մինչ 

ներն 
նորդ 
ի մի 
ղմից 

է 
ւ 

ըստ 
ել էր 

հայ 

թյուն 
ոլոր 
որեւ 
նյան 
կան 
իայի 
ւմ է 
ղյակ 
ներն 
ների 
կելու 

Փաստ
արխիվ
Հակոբ
Մելին
«10-ը 
Թուրք
Պարո
Ընթաց
ունենա
քննար
որոնց 
տիրակ
հավելե
կրում 
անունը
կեղծա
Իմ ուն
ձերբա
բանտա
մնացե
այնտե
Շտապ
ունեցե
որոնու
կողմից
նոր հր
քայլեր
Կանխ
գերազ
առաջի
հնարա
պատա
Պարոն
հավաս
 

Հա
տակ

Մայրե
Թուրք
Ստամ
Համշե
Akunq
համշե

 2017 Ã.  էջ 11

իր 

տաթուղթը Ak
իվում հայտնա
բյանը, իսկ 

նե Անումյանը:
մայիսի, 1916 թ
քիայում Իսպա
՛ն նախարար,
ցիկ ամսվա 1-
ալ Ձերդ գերա
րկված այն մի
ազատ արձ

կալիս կողմից
ել, որ Դանիե
է Դանիել Չ
ը, որով նա 
անունն է: 
նեցած տեղեկ
ակալվել է 1
արկյալների հե
ել է առնվազն 
եղից էլ հավանա
պում եմ Ձեր գ
ել մինչ այժմ, 
ւմը, որը հրա
ց, և օգտվելով
րահանգներ ե
րս` վերոնշյալ ա
խավ իմ երա
զանցությանը` 
իկայում ինձ 
ավորություն 
ասխանել Նորի
ն նախարար, 
ստիքը»: 

ամշենի հայ
կ է. թուրքա

հա

ենի լեզվի 
քիայի համշե
մբուլում, որտ
ենի բարբառով
q.net–ի փոխա
ենական երգի

1  

kunq.net–ին է 
աբերած ամեր

ֆրանսերենի
: 
թ. 
անիայի ներկայա

-ին և 8-ին պա
ազանցության 
ի քանի հայեր
ձակումը խնդր
ց, Ձեր թույ
ել Վարուժան 
Չպուգքյարյան
հայտնի է, 

կությունների հ
1915 թ. ապ
ետ միասին ուղ
մինչև նույն տ
աբար ուղարկվ
գերազանցությ
քանի որ ցա
ահանգվել է 
վ առիթից` տե
եմ ստացել, ըս
անձանց խնդրի
ախտագիտությ
վերոհիշյալ որ
տեղեկացնե
ունենամ 

ին մեծություն Ի
ընդունեք խն

յերենն անհ
ական հեռո
ամշենցիներ

միջազգային 
ենցիները հ

տեղ երգեր են ն
վ: 

անցմամբ՝ համ
ի երեկո էր 

տրամադրել 
րիկաբնակ պո
ից հայերեն 

ացուցչություն

ատիվ ունեցա
հետ: Այդ հա
րի թեմայի ա
դրվել էր Նոր
յլտվությամբ 
անվամբ հիշա
ն անունը, և 
իրականում 

համաձայն` վե
պրիլի 11/24
ղարկվել Չանք
տարվա օգոստ
վել է Այաշ: 
անը հայտնել 
անկանում եմ դ
օսմանյան կ
եղեկացնում եմ
ստ որոնց` ակ
ի ուղղությամբ
թյունն եմ հա
րոնումների ար
ելու համար, 

հնարավոր
Իսպանիայի թ
նդրեմ խորին 

հետանալո
ուստաընկե
րի մասին

օրը, փետր
համերգ են 
ներկայացրել 

մշենցիների «Վ
կազմակերպ

այն օսմանյա
ոլսահայ Գևոր

թարգմանել 

ա հանդիպումնե
անդիպումներո
առումով, հայե
րին մեծությո
ցանկանում ե
ատակված անձ
որ Վարուժա
նրա գրակա

երոհիշյալ անձ
4-ին, և մյո
քըրը, որտեղ ն
տոսի 7/20-ը, իս

այն, ինչ տեղի
դյուրացնել նր
կառավարությա
եմ, որ քիչ առա
կտիվացնելու ե
բ: 
այտնում Ձեր
արդյունքի մասի

որպեսզի ե
րինս շտա
թագավորին: 
հարգանքների

ու վտանգի 
երությունը

 
րվարի 21–ի
կազմակերպ

են հայոց լեզվ

Վովա» խումբ
պել Ստամբու

ան 
րգ 

է 

եր 
ում 
եր, 
ուն 
եմ 
ձը 
ան 
ան 

ձը 
ուս 
նա 
սկ 

ի է 
րա 
ան 
աջ 
եմ 

րդ 
ին 
ես 
ապ 

իս 

ը` 

ին, 
պել 
վի 

բը 
ւլի 



 

 

ակո
հեռո
 Հաղ
այսի
անե
որ 
կազ
համ
մար
Նշվո
պատ
 
Էջ
հե

Մայ
ձեռք
շուր
Արա
մինչ
Մայ
կար
Աթո
Գար
Կաթ
մաս
ժամ
երեք
ընդհ
արք
առա
Բեք
ատե
Մաշ
Փետ
Ամե
Սրբ
Սեղ
դար
մար
համ
վերա
Աստ
Ամե

ումբներից 
ուստաընկերո
ղորդման ըն
ինքն` հայոց 
ետացման վտ

Մայրենի լե
զմակերպվել 
մշենական երգ
րդկանց թիվը
ում է նա
տճառներից մ

ջմիածնում 
ետ կապվա

Ա

յր Աթոռ Ս. Է
ք բերվեց Կ.Պ

րջ։ Պոլսո պատ
ամ Աթեշյանը
չեւ մարտի 15–
յր Աթոռ 

րգից  տեղեկա
ոռ Ս. Էջմի
րեգին Բ Ծա
թողիկոսի, տ
սնակցում էին 
մանած Կոստ
ք միաբան
հանուր փ

քեպիսկոպոս 
աջնորդ Գեր
քչյանը և Պ
ենապետ Գ
շալյանը: 

տրվարի 23-ի
ենայն Հայոց 
բազաններն ա
ղանի առջև մ
րավոր Պատր
րտահրավերնե
մայնքում խ
ահաստատմա

տված նաև 
ենապատիվ Տ

մեկում, իս
ությունն անդր
նթացքում նշ

լեզվի Համ
տանգի տակ գ

եզվի միջազ
Ստամբուլում

գեր: Ըստ հա
ը Թուրքիայու
աև, որ հ
մեկն ուրբանիզ

Պոլսո պա
ած համաձա
Աթեշյանը հ

Էջմիածնում 
Պոլսի Պատր
տրիարքական
ը պարտակա
–ը։ 
Ս.Էջմիածնի 

անում է, որ 
իածնում, նա

այրագույն Պա
տեղի ունեց
Հայոց Հովվա

տանդնուպոլս
ն եպիսկոպ

փոխանորդ 
Աթեշյանը, 

րաշնորհ Տ. 
Պատրիարքո

Գերաշնորհ 

ի հանդիպում
Կաթողիկոսի

այցելեցին Մա
միասնական ա
րիարքական Ա
երի հաղթ
խաղաղությա
ան համար: 

Աթոռի հա
Տ. Մեսրոպ ա

È

սկ թուրքա
րադարձել է ա
շվում է, որ
շենի բարբա

գտնվող լեզուն
զգային օրը 
մ, որտեղ ն
ղորդման` հա
ւմ կազմում 

համշեներենի 
զացիան է:  

ատրիարքի 
այնություն 
հեռանում է
 

ընդհանուր հ
րիարքության 
ն ընդհանուր 

անությունները

տեղեկատ
Փետրվարի 

ախագահությա
ատրիարք և 
ցան հանդիպ
ապետի հրավե
սի Հայոց Պ
պոսներ` Պ

Գերաշնորհ
Գերմանիայ
Գարեգին 

ւթյան Կրոն
Տ. Սահա

մից առաջ, 
ի, Գարեգին, 
այր Տաճար, 
աղոթք կատա
Աթոռի պայծա

թահարման 
ան ու հ

Աղոթք բա
նգստյան կո

արքեպիսկոպո
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ական CNN
այդ համերգին
ր համշեներե

առը, հայտնվե
ների շարքում

մի համերգ
ներկայացվել 

ամշեներեն խո
է 30-40 հազ

անհետացմ

ընտրությա
է կայացվե
է 

 
համաձայնությ

առկա հարց
փոխանորդ ա
ը կատարելո

տվական հա
23-24-ին, Մ

ամբ Ն.Ս.Օ.
Ամենայն Հա

պումներ, որ
երով Մայր Ա
ատրիարքութ

Պատրիարքակ
 Տ. Ար
ի հայոց թ
արքեպիսկոպ

նական ժող
ակ եպիսկոպ

գլխավորությա
Արամ և Սահ

ուր Իջման
արեցին` Կ.Պ
առության, առ

և պոլսա
համերաշխութ
արձրացվեց 
ոչված գահա
ոս Մութաֆյա

 

0  Փետրվար,

Ամսագի

Nturk 
ն: 
ենը, 
ել է 
մ, եւ 
գ է 

են 
ոսող 
զար: 
ման 

ան 
ել. 

թյուն 
ցերի 
արք. 
ու է 

ամա-
Մայր 

Տ.Տ. 
այոց 
րոնց 

Աթոռ 
թյան 
կան 
րամ 

թեմի 
պոս 

ղովի 
պոս 

ամբ 
հակ 

ն Ս. 
ոլսի 
ռկա 

ահայ 
թյան 

առ 
ակալ 
անի 

համա
շարու
Երկօր
Կոստա
վերջին
պատր
գործը
տարա
Ամենա
Պատր
ամենա
պոլսա
եղբայր
Սրբու
Հայաս
Կոստա
որդեգ
պահպ
ընտրո
Ստեղծ
վերաբ
Կաթո
ներկա
քննար
Պատր
քննար
մարտ
Տեղի 
արդյո
համա
- Պա
Եկեղե
կատա
ընտրո
են 
լիազոր
- Աթո
ունեն 
ընտրո
- Տեղ
ստեղծ
կազմվ
Պատր
տեղա
համա
- Տեղա
կազմա
ընտրո
ընթաց
հերթի
գլխավ
Հայոց
ընթաց
- Նախ
ներկա
ընտրո
կատա
- Պ
ժամկե
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ար, ով Ս.
ւնակում է մնա
րյա քննարկո
անդնուպոլսի
ն օրերին 
րիարքական 
ընթացի շու
ակարծություն
այն Հայոց Կա
րիարքական Ա
այն ջանք ի

ահայության կ
րասիրության

ւթյան թելադր
ստանյայց Առ
անդնուպոլսի

գրված կանոն
պանությամբ 
ությունների ո

ղծված իրավիճ
բերյալ Սրբա
ողիկոսին տրվ
այացված տ
րկումներ: 
րիարքության
րկեցին Պա

տահրավերները
ունեցած 

ունքում ձե
աձայնությունը

ատրիարքութ
եցական համա
արում է տե
ությամբ, ըստ

Պատրիարք
րությունները
ոռի միաբան

առաջադրել
ություններին,
ղապահի ընտ
ծում է եկեղ
ված հանձնա
րիարքական 

ապահին հա
ար, 

ապահի ընտր
ակերպվում 
ությունները՝ 
ցակարգերի հ

ին, վեց 
վորությամբ, 
ց Պատրիա
ցակարգերի,
խաձեռնարկ մ
այացնում Կր
ությունների 
արված աշխատ
Պատրիարքա
ետում տեղի 

2  

 Փրկիչ ա
ալ մշտական խ
ումների ընթա
ի Հայոց Պա

տեղ գտա
ընտրությո

ւրջ առաջա
ններին: 
աթողիկոսը Սր
Աթոռի գերագ

ի գործ դնել 
կյանքում փոխ
ն ոգու ամր
րությունն էր
ռաքելական Ս
ի Հայոց Պ
նական և ավա

լուծման առա
ողջ գործընթա
ճակի և դրա հ

ազան Հայրեր
վեցին անհրա

տեսակետների 
Կոստա

ն միաբաննե
ատրիարքութ
ը: 

հանդիպումն
եռք բերվեց
ը. 
թյան Կրոնա
ագումար ժող
եղապահի ը

տ Եկեղեցու կա
քական ը

ը, 
ն եպիսկոպոս
լու իրենց թե
, 
տրությունից 
ղեցականների

աժողով՝ օրեն
ընդհանուր 

անձնում-ընդո

րությունից հե
են Ն

Պատրի
համաձայն։ Ն

ամսվա 
կազմակերպ

արքի ընտր

մարմինը ամե
րոնական ժ

կազմակ
տանքների վե

ական ընտր
ի չունենալու 

ազգային հի
խնամքի տակ:
ացքում անդր
ատրիարքութ

ած իրադար
ունների կա
ացած հուզ

րբազան Հայր
գույն շահի գի

հոգևորակա
խըմբռնման, հ
րապնդման հ
ր փոխհասկա
Ս. Եկեղեցու 
Պատրիարքու
անդական ըն
աջնորդել Պա

ացը: 
հանգուցալուծ

րի կողմից Ա
աժեշտ լուսաբ
 շուրջ տե

անդնուպոլսի 
երը նաև 

թյան առջև

ների և ք
ց հետևյալ

ական ժողով
ղովը մինչեւ ս. 
ընտրությունը
անոնակարգի,
ընդհանուր 

սները հավաս
եկնածություն

հետո Կրոն
ից և աշխա
նքով սահմա

փոխանորդ
ունումը կ

ետո տասնօրյ
Նախաձեռնար
իարքության 

Նախաձեռնար
ընթացքում, 

պում է Կոս
րությունը` 

ենամսյա հաշ
ժողովին և 
կերպման 
երաբերյալ, 
րությունները

պարագայու

իվանդանոցո
: 
րադարձ եղա

թյան կյանքո
րձությունների
ազմակերպմա

զումներին 

րերին հորդորե
իտակցությամ
անաց միջև 
հաշտության 
համար: Նորի
ացողությամբ 

կանոնների 
ւթյան կողմի
նթացակարգեր
ատրիարքակա

ծման ուղիներ
Ամենայն Հայո
բանություննե
եղի ունեցա

Հայո
առանձնաբա

և ծառացա

քննարկումներ
լ ընդհանո

վի հրավերո
թ. մարտի 15

ը: Տեղապահ
, դադարեցվո

փոխանորդ

սար իրավուն
նը տեղապահ

նական ժողով
արհականների

անված կարգո
դից ընտրվա
կազմակերպել

րյա ժամկետո
րկ մարմն

ընկալյա
րկ մարմինը, ի

տեղապահ
ստանդնուպոլս

ըստ գործո

շվետվություն
հանրության

ուղղությամ

ը՝ վեցամսյ
ւմ, Կրոնակա

ւմ 

ավ 
ւմ 

ին, 
ան 
ու 

եց 
մբ` 

և 
ու 
ին 
և 

ու 
ից 
րի 

ան 

րի 
ոց 
եր, 
ան 
ոց 

ար 
ած 

րի 
ւր 

ով 
-ը 
հի 
ւմ 
դի 

նք 
հի 

վը 
ից 
ով 

ած 
ու 

ւմ 
նի 
ալ 
իր 
հի 
սի 
ող 

է 
նը` 
մբ 

յա 
ան 



 

 

ժողո
համ
ատե
լիազ
Նախ
- Նա
պայ
թեկ
իրա
Փետ
Կաթ
Գար
եպի
հոգև
Հան
առա
Չուլ
Ժող
գնա
եպի
դրսև
նախ
պոլս
հաղ
Սրբ
Պատ
հավ
նվիր
իրեն
կյան
 

Թ
Հա

Թու
սկա
համ
Ամե
 

Ինչպ
նամ
տար
նշա
իրա
սրբա
հոգո
այն 

ովի հրավե
մագումար ժող
ենապետերի 
զորություններ
խաձեռնարկ մ
ախաձեռնարկ
յմաններ 

կնածուներին՝ 
ականացնելու հ
տրվարի 24-
թողիկոսի, Տ
րեգին արքե
իսկոպոս Մա
ևոր խորհր
նդիպմանը հ
աջնորդ Գեր
լջյանը, իբրև պ

ղովի ավարտ
ահատանքը 
իսկոպոսներին
ևորած հանձ

խանձախնդրո
սահայության
ղթահարմանն
բությունն իր
տրիարքությա

վատավոր ժ
րական շրջա
նց հավատի
նքի շինությա

Թուրքիայի 
այոց Կաթո
ւրքիայում Հա

անդալային իրա
մայնքի մի խո
ենայն Հայոց Կ

պես տեղեկա
մակում նշվում
րի ազատ է, 

անակված Աթ
ադարձություն
ազանը 1915-ի
ում մեծ վերքե
է, որ ապրիլի

երով Պատր
ղովը և համա

ժողովը 
րի շրջանակո
մարմնի վստա
կ մարմինը ըն

է ապահ
իրենց ը

համար: 
-ին, գլխավո
Տ. Արամ ար
եպիսկոպոս 
շալյանը հան
րդի անդա
հրավիրված 
րաշնորհ Տ.
պատրիարքա

տին Ամենայ
փոխանցե

ն` երկօրյա
ձնառության հ
ությամբ 
ն կյանքում
ն ուղղված 
ր սերն ու
ան ուխտապա
ժողովրդին` 

անին ընդառա
 արթնությա
ն համար: 

հայերը նա
ողիկոսին․ Հ
այոց պատրի
ադարձությու

ումբ ազդեցիկ 
Կաթողիկոս Գ

ացնում է Ստա
մ է, որ Պոլսո
իսկ պետութ

թեշյանի օրո
ններ են տեղ
ի մեր կորուստ
երի հետք էր թ
ի 24-ին Թուր

È

րիարքության
այնքային հաստ

իրենց 
ում դնում են

ահության քվեի
նտրական շրջ
հովում պ
ընտրական 

որությամբ Ա
րքեպիսկոպոս

Բեքչյանը 
նդիպում ունե

ամ եպիսկոպ
էր նաև Գ

. Սեպուհ 
ական թեկնածո

յն Հայոց Կ
եց Կ.Պոլ
ա ժողովներ
համար` եղբա

Պատրիարք
մ ստեղծվա

ջանքերի 
ւ օրհնությու
ահ եկեղեցակ

մաղթելով 
աջ Աստծու 

ան և ազգա

ամակ են գր
Հեռացրե'ք

իարքի հետ կ
ւններից հետո

գործիչներ նա
Գարեգին Բ-ին

ամբուլի հայկ
ո հայց պատր
թյան ձեռքով 
ոք մի շար
ղի ունեցել։ 
տներն առհա

թողել։ Սակայ
րքիայի տարբե

ÈàôÚê # 220

Լույս 

ն Եկեղեցակ
տատությունն

վերապահվ
ն տեղապահի
ի հարցը, 
անում հավաս

պատրիարքակ
քարոզչությո

Ամենայն Հա
ս Աթեշյանը,
և Տ. Սահ

եցան Գերագ
պոսների հ

Գուգարաց թ
արքեպիսկոպ

ուներից մեկը
Կաթողիկոսն 
լսի միաբ
րի ընթացք

այրական ոգո
քության 

ած իրավիճա
համար: Նո
ւնը փոխան
կանաց դասի

Մեծի պա
զորակցությո

ային-եկեղեցակ

րել Ամենայ
ք Աթեշյանի
կապված վեր
ո Ստամբուլի 
ամակով դիմե
ն։ 

 
ական «Ակոս
րիարքի աթոռ
փոխպատրիա

րք բացասակ
«Ցավոք, Ար

ամարել է, որը 
ն մեր սփոփա
եր քաղաքներ

 

0  Փետրվար,

Ամսագի

կան 
ների 
ված 
ի և 

սար 
կան 
ունը 

այոց 
Տ. 

հակ 
գույն 
հետ։ 
թեմի 
պոս 
։ 

իր 
բան 
քում 
ով և 

և 
ակի 

որին 
նցեց 
ին և 
ահոց 
ունն 
կան 

յն 
ին 
րջին 
հայ 

ել են 

ս»-ը, 
ռը 8 
արք 
կան 
րամ 
մեր 

անքն 
րում 

միջոցա
խնդիր
կառու
հեռաց
Նամա
Բինաթ
Կարո 
Նշենք
գալու 
ու Պ
առաջն
 

Թո

Մինչե
թուրքա
կենտր
արդեն
Դեմիր
Վաշին
Բալու
առաջի
1915 թ
ճնշում
պատճ
Սուրբ
ղողան
«Ես կա
եմ, որ
մեծաց
տարի 
մարդկ
կվերա
Յուրս
«Քրիս
են, բա
ես պե
երբեք 
ասում
ինչպե
«Հարյ
արմա
Այսօր 
ներկա
Թուրք
թվակա
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իր 

առումներ են 
րները լուծելու
ւյց»,-գրել են 
ցնել արք․Արա

ակի տակ ստո
թլըն, Ավետի
Կապրիելյան

ք, որ մոտ օր
Պոլսո հայոց

Պոլսո հայոց 
նորդ, եպիսկո

ուրք լրագր
քաղաքի

եւ 1915 թ
քական հարա
րոն էր հայ ե
ն քաղաքում մ
րչին: Այս մասի
նգտոնում բ
ւթը հոդված 
ինն են կոտ
թվականին: Ո
մների պատ
ճառով քաղաք
բ Գեւորգ եկեղ
նջում: 
արոտում եմ հ
ր ոչ ոք չի մն
ցել, եւ մենք 

ի առաջ, երբ ղ
կանցով էր 

ադառնան»,- ա
սալինն ու ամո
ստոնեության
այց քանի որ ք
ետք է տանն 
 չեմ հրաժարվ

մ են, որ նամա
ես են դա անու

ուրամյակ 
ատախիլ անեն

թուրքա
այացուցիչներ 
քիան 99%-ով
անի ցեղա

3  

ն տեղի ունենո
ւ փոխարեն դ
պոլսահայեր

ամ Աթեշյանին
որագրել են Տի
իս Դեմիրը, Խ
նը, Ադամ Սար
րերս Կաթող
ց փոխպատր

պատրիարք
ոպոս Սահակ 

րողը՝ երբեմ
ի վերջին հ

թվականի Հ
ավ-արեւելյան 
եւ ասորի քրի
միայն մեկ հա
ին գրում է PJ 

բնակվող թո
է գրել Դերի

տորածի եւ տ
Ողջ մնացած

տճառով հեռ
քում այլեւս հա
ղեցու դռներն 

հին ժամանա
նացել: Մենք 

չենք ուզում 
ղողանջում էր

լցվում: Հույ
ասել է Յուրսա
ուսինը քաղաք
ն մեջ զույգերը
քաղաքում քրի

ամուսնանա
վել իմ կրոնից
ազ անեմ, բա
ւմ»,- պատմել 

պահանջվեց
ն քրիստոնեա
ական իշ

հպարտորե
վ մահմեդակ

ասպանություն

ում։ Իսկ պատ
դարձել է խնդի
րը՝ խնդրելով 
ն։ 
իգրան Ալթու
Խոսրով Քյոլ
րգիսը եւ այլք։

ղիկոսի կոչով 
րիարք արք․Ա
քարանի հոգե

Մաշալյանը։

մնի քրիստ
այուհու մա

Հայոց ցեղա
Դերիք քաղ

իստոնյաների 
այուհի է մնաց

Media-ն: 
ուրք լրագրո
իքի հայերի 

տեղահանությա
ծները հետագ
ռացել են Դ
այ համայնք չ
չեն բացվում, 

ակները, բայց ա
այստեղ ենք 
հեռանալ մե

ր եկեղեցու զա
յս ունեմ, ո

ալին Դեմիրչին
քի միակ քրիս
ը եկեղեցում 
իստոնյա հոգե

այի: Հպարտ ե
ց: Մեր հարեւա
այց ես նույնի

է նա: 
ց, որպեսզ

ական քաղաք
շխանությունն
են հայտարա
կան երկիր 
նից առաջ

տրիարքարան
իրներ ստեղծո
Կաթողիկոսի

ւնը, Նազարեթ
լեդավիթօղլու
։ 

Էջմիածին ե
րամ Աթեշյան
եւոր խորհրդ

տոնեական 
ասին 

 
ասպանություն
ղաքը կարեւո
համար: Այսօ

ցել ՝ Յուրսալի

ողուհի Ուզա
մասին, որոն

ան ենթարկվ
գա տարիների
Դերիքից, ա
չկա: Հայկակա
զանգերն էլ չե

արդեն վարժվ
ծնվել, այստե

եր հողերից: 5
անգը, եկեղեցի
որ այդ օրեր
ն: 
ստոնյաներն ե

պսակադրվո
եւորական չկա
եմ, որ հայ ե
անները երբեմ

իսկ չգիտեմ, թ

զի շրջանի
քակրթություն
ների որ

արում են, ո
է: Բայց 19

ջ Օսմանյա

նը 
ող 
ին 

թե 
ւն, 

են 
նն 
դի 

նը 
որ 
օր 
ին 

այ 
նք 
վել 
ին 

այդ 
ան 
են 

վել 
եղ 
50 
ին 
րը 

են: 
ւմ 
ա, 

եմ, 
մն 
թե 

ից 
նը: 
ոշ 
որ 
15 

ան 



 

 

Թու
հեղի
Նրա
էին 
այնք
շինհ
1915
Մար
կան
մեկ 
տար
Այդ 
կաշ
հան
չհետ
Հեղի
միա
հպա
զբոս
ծրա
այդ 
 

 
Ստա
դոլա
(187
Թու
կայք
կցվե
ու հ
 

 

ւրքիայում մե
ինակը: 

ա խոսքով՝ զա
հայերի գու

քան տարա
հրապարակի է
5 թվականի
րդինում՝ Դեր

նանց վաճառք
կնոջ համար 

րիքից եւ գեղե
արյունալի 

առք ստանալ
նցագործներից
տապնդվեց: 
ղինակն ամփո
այն ժխտում 
արտությամբ 
սայգիներ են 

ագրել կամ ան
զազրելի հան

Թուրքիա
վարպետի

ամբուլի բնա
արով վաճառք
75-1933) պատ
ւրքիայում 
քում տեղադր
ել է ուդի լուսա

հայերենով։ 

եծ քրիստոնյ

անգվածային ս
ւյքի թալանով

ածված էր, 
էր նման: 

ի օգոստոսի
րիքի հարեւա
ք է կազմակե
1-3 թուրքակ

եցկությունից:
ծրագրի նախ
լով եւ բռնագ
ց ոչ ոք ա

փել է, որ թուր
են Հայոց 
դպրոցներ, 

կոչում այն մ
նմիջականորե
նցագործությո

այում վաճա
ի պատրաս

ակիչներց Սու
քի է հանել հայ
տրաստած ուդ

առքուվաճառ
րված հայտա
անկարն ու ու

È

յա համայնք 

սպանություն
վ: Հայերի տ
որ քաղաք

ի 15-ին ա
անությամբ, ե
երպվում: Գնո
կան ֆունտ վճ
: 
խաձեռնողներ
գրավելով զոհ
արդարադատ

րքական իշխա
ցեղասպան
շրջաններ, 

մարդկանց ան
են իրականութ
ունը: 

առքի են հա
ստած 100-ա
 

ւթա Քուչուքա
այ վարպետ Գր
դը։ 
ռքի հայտա
րարության մ

ւդի սերտիֆիկ

ÈàôÚê # 220

Լույս 

կար»,- գրե

ններն ուղեկցվ
տները թալա
քը հետագայ

առաջին անգ
երիտասարդ 
որդները պետ
ճարեին՝ կախվ

րը հարստաց
հերի գույքը, բ
տության կող

անություններ
նությունը, ա

փողոցներ 
նուններով, որ
թյուն են դար

անել հայ 
ամյա ուդը 

 

ալին 10 հա
րիգոր Քեհյայա

արարությունն
մեջ նշվել է ն
կատը օսմանե

 

0  Փետրվար,

Ամսագի

ել է 

վում 
նելն 

այում 

գամ 
հայ 

տք է 
ված 

ցան՝ 
բայց 
ղմից 

րը ոչ 
այլեւ 

ու 
րոնք 
ձրել 

զար 
անի 

ների 
նաեւ 
երեն 

 

Արե

 
Արեւմ
Կառա
1-ին 
Հայաս
մասին
ասվա
«Արեւմ
արտա
գիտակ
կարեւ
անոնց
արդա
գայ 
միջազ
ա) 
սկզբու
բ) միջա
գ) Ա
իրաւո
պահա
դեկտե
Կը հռչ
Աշխա
ստեղծ
կառա
2011 թ
Խորհո
Փաշա
կառա
Հայաս
Արեւմ
2014 
Արեւմ
Կառա
Վերոն
փաստ
ինքնո
դեկտե
իրավո
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իր 

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ Հ
ԿԱՌԱՎԱՐՈ

 
GOUVERN

D’ARMENIE OC

եւմտյան Հա
Կ

6-րդ տար

մտյան
ավարության ս

փուլում ըն
ստանի Կառ
ն« (4 փետրվ

ած է.  
մտեան Հայա

այայտելով Ար
կցելով իր
ւորութիւնը ի
ց իղձերու 

արութեան վեր
հրապարակե
զգային հետեւ
ՄԱԿ-ի 

ւնքներուն 
ազգային իրա
Արեւմտեան 
ունքի կիր
անջուած է 
եմբեր 17-ին 
չակէ  

արհասփիւռ հա
ծումը, այսինք

ավարութեան կ
թ. ապրիլի 7
ուրդի Նա
աբեզյանը նշա
ավարության 
ստանի կա
մտյան Հայաստ
թ. օգոստոս

մտյան Հայաս
ավարություն: 
նշյալ Հռչակա
տաթղթերի վ
որոշման իր
եմբեր 2004 թ
ունքների մաս

4  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՈՒԹԻՒՆ 

NEMENT 
CCIDENTALE 

այաստանի
Կառավար
րեդարձի կ

Հայաստանի
ստեղծումը ըն
նդունվել է 
ռավարություն
վար 2011 թ.

աստանի Հայ
րեւմտեան Հա
ր պատաս
իր ժողովուրդ

իրականաց
րականգնման 
ելու հետեւե
ւեալ հանգամա
մարդու ի

աւունքի հանրա
Հայաստանի

րառման 
Ազգային Խ

այութեան լիի
քն՝ Արեւմտեա
կազմութեան ս
7-ին Արեւմտ

ախագահի 
անակվում է վ
ձեւավորման
ռավարությու
տանի Վտարա
սի 10-ից այն
ստանի Հանր

ագիրը հիմվա
վրա՝ «Արեւմտ
րավունքի մ
թ.) եւ «Արեւմ
սին» Հռչակագ

ի Հանրապ
րության  
ապակցութ

ի Հան
նթացել է երկո

Հռչակագիր
ն ստեղծելու
.), որտեղ մա

յերու Ազգայի
այաստանի հա
սխանատւութ
դի հանդէպ, 
ցման եւ խ
 գործընթացի
եալ որոշում
անքներու վրա
իրաւանց հ

ածանօթ չափ
ի հայերու 
անհրաժեշտո
որհուրդի կո

իրաւ պետակա
ան Հայաստա
սկիզբը»:  

տյան Հայաստ
հրամանագր
վարչապետ ո
ն գործընթաց
ւնը սկզբում
անդի Կառավ
ն վերանվան
րապետության

ած է երկու 
տյան Հայաս
մասին» Հռչ
մտյան Հայաս
գրի (20 հունվա

պետության

թյամբ 

նրապետությա
ւ փուլով:  

ր «Արեւմտյա
ւ գործընթաց
ասնավորապե

ին Խորհուրդ
այոց կամքը 
թեան խիս
զոր կ’առնչո
խեղաթիւրուա
ին, հանդէս կ
մը՝ Յենուելո
այ. 
համընդհանո

անիշներուն
ինքնորոշմա

ութեան, ո
ողմէ 2004 

ան կառոյցի մ
անի վտարանդ

տանի Ազգայի
րով Տիգրա
ու ձեռնարկո
ց: Արեւմտյա
մ կոչվել 
վարություն, իս
նվել է որպե
ն (Հայաստա

այլ կարեւո
ստանի հայեր
չակագրի (
ստանի հայեր
ար 2007 թ.):  

ն 

ան 

ան 
ցի 
ես 

դը, 
ու 
ստ 
ւի 
ած 
ու 
ով 

ւր 

ան 
որ 
թ. 

մը 
դի 

ին 
ան 
ւմ 
ան 
է 

սկ 
ես 

ան) 

որ 
րի 
17 
րի 



 

 

2004
Արե
ժողո
կիրա
ներկ
Սահ
Արե
իրա
2007
«Ար
իրա
որոշ
ապա
մշա
Արե
Կառ
հուն
ավա
(Խոր
Հայա
մաս
Պատ
2014
որտ
(Խոր
Սար
2014
Հան
Աբր
Նույ
Աբր
Հայա
Փաշ
Խոր
հրա
Արե
Կառ
գործ
հայե
իրա
Հավ
գործ
գրա
Հան
կապ
գործ
հայր
իրա

Արե

4-ին ընդունվա
եւմտեան Հա
ովուրդն է՝ այ
առէ ուղ
կայացուցիչնե
հմանադրութե
եւմտեան Հա
աւունքը Ազգա
7-ին ընդունվա
րեւմտյան Հայ
ավունք ունեն: 
շում են ի
ահովում ի

ակութային զա
եւմտյան 
ռավարության
նվարի 18-2
արտվում են Ա
րհրդարանի) 
աստանի Ազգ
սին» Հռչակագ
տգամավորնե
4-ի հունվարի
տեղ Արեւմտ
րհրդարանի) 
րգսյանը:  
4-ի հունվա
նրապետությա
րահամյանը: 
յն օրը՝ 2014-ի
րահամյանի 
աստանի Կ
շաբեզյան թեկ
րհրդարանը, 
ամանագրով հա
եւմտյան 
ռավարության
ծողություն չէ,
երի իրավուն

ականացնելու 
վատում ենք
ծողություններ

անցելու, 
նրապետությա
պակցությամբ
ծընկերներին,
րենակիցների

ավունքների պ

րեւմտեան Հայաս

ած Հռչակագրի
այաստանի (Հ
սօր տարագի

ղղակիօրէն, 
երուն 
եան եւ օր
այաստանի (
ային Խորհուրդ
ած Հռչակագրո
աստանի հայ
Այս իրավուն

իրենց քաղա
իրենց տնտ
րգացումը»: 

Հայաստա
ն ձեւավորման
0-ին, երբ 
Արեւմտյան Հ

ընտրությո
գային ժողովի 
գրի (25 մայիս 
երի լիազորու
ի 18-ին՝ առա
տյան Հայա

Նախագահ 

արի 20-ին 
ան Նախագա

ի հունվարի 20
առաջարկու

Կառավարությ
կնածությունը
որից հետո
աստատում է

Հայաստա
ն ստեղ
, այն թելադրվ
նքները լավագ
հայեցակարգ
, որ ներդր
րը անպայմա
ուստի Ա

ան Կառավա
բ սրտանց շն
, ընկերներին
ին ու մաղթո
պաշտպանությ

ստանի Հանրապե

È

ի 2-րդ հոդվա
Հայրենիք) ե
իր, որ իր իշխա

ինչպէս 
միջոցով՝ 

րէնքներուն 
(Հայրենիք) ա
դի բացառիկ ի
ում 3-րդ հոդվ
յերը իրենց իր
նքի շնորհիվ ն
աքական կա
տեսական, 

անի Հա
ն 2-րդ փուլը ս

2013-ի դեկ
Հայաստանի Ա
ունները ըստ

(Խորհրդարա
2013 թ.):  
ւթյունները հ

աջին նստաշր
աստանի Ազ

է ընտրվու

Արեւմտյան
ահ է ընտր

0-ին, ԱՀՀ Նախ
թյամբ որպ
յան Վարչա
ը քննարկում ե
 Վարչապետ
է ԱՀՀ Նախագ
անի Հա
ղծումը 
ված է Արեւմտ
գուն ձեւով պ
ով ու ռազմավ
րված ահռել
ան ցանկալի
Արեւմտյան 

արության 6-ր
նորհավորում 
ն ու համակ
ում նոր ուժ 
յան ու հաստա

Տի
պետութեան Վարչ
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Լույս 

ածում նշված է
երաշխաւորը
անութիւնը պի

նաեւ
հիմնուե

վրայ: Յան
արտայայտու
իրաւունքն է: 
վածում նշված
րենց տնօրին
րանք ազատօ

արգավիճակը 
ընկերային 

անրապետութ
սկսվում է 201
կտեմբերի 1
Ազգային Ժող
տ՝ «Արեւմտ
անի) ձեւավորմ

հաստատվում
ջանի ժաման
զգային ժող
ւմ Արմեն Տ

ն Հայաստա
րվում Արմեն

խագահ Արմեն
պես Արեւմտ
ապետ Տիգր
եւ հաստատո
տի նշանակո
ահը:  
անրապետութ
ինքնանպատ

տյան Հայաստա
պաշտպանելո
վարությամբ: 
լի ջանքերն 
ի արդյունք 

Հայաստա
րդ տարեդա
ենք մեր բո

կիրներին, բո
ու եռանդ 

ատման գործո
Տիգրան Փաշաբեզ
չապետ   04.02.20

 

0  Փետրվար,

Ամսագի

.  
իր 

իտի 
իր 

ելով 
նուն 
ւելու 

ծ է.  
նելու 
օրեն 

եւ 
եւ 

թյան 
14 թ. 
1-ին 
ղովի 
տյան 
ման 

 են 
նակ, 
ղովի 
Տեր-

անի 
նակ 

նակ 
տյան 
րան 
ում է 
ումը 

թյան 
տակ 
անի 
ւ ու 

ու 
են 

անի 
արձի 
ոլոր 
ոլոր 
մեր 

ում:  
եզեան  
017 թ. 

Սփ
Շոա 
Հայ

Հարա
հիմնա
կհրատ
սուբտ
Բարբա
հայտն
համա
վկայո
տեսապ
Ինստի
փաստ
Հայոց
հավաք
մարդի
Քեսա
Նա նկ
հեշտ 
Մուսա
Քանի
չէր հա
ընտա
Թարգ
որից հ
ընկերո
ինքը 
ժապա
Զեյթլյ
են դ
իրադա
Ըստ 
Զեյթլյ
նախա
ընդամ
դա շա
 

Մա
Պ

Սույն 
Միքայ
առաջի

 2017 Ã.  էջ 15

իր 

փյուռք
 հիմնադրա
յոց ցեղասպ

վկայությո
ավային Քա
ադրամի ի
տարակի Հայ

տիտրերով արխ
առներով գ
նաբերումն 

ալրում է դա
ությունների 
ապատմական 

իտուտը ստ
տաթղթերը։ 
ց ցեղասպանո

աքող հետազո
իկ են մնացել

աբի հայերի բա
կատում է, որ
չի եղել, քանի

ա լեռան ու Ք
ի որ Մանուկ 
ասկանում, ն

անիքը Քեսաբի
գմանությունի
հարցազրույց
ոջ՝ Հովհանն
այնքան հուզ

ավենը հոր հե
անի նախատ
դիմադրել թ
արձություննե

փաստաթղթ
անի ազգակա

ատատին, ա
մենը մեկ ժամ

ատ անսպասել

ալազիայի ե
Պատարագ է

թվականի փե
այել Հրեշատա

ին անգամ մա

5  

 
ամի ինստի
պանությա
ունների մա
ալիֆորնիայի 
ինստիտուտը 
յոց ցեղասպա
խիվային վկայ
գրված հազ

ու թարգմ
արձել Հայոց 

արխիվի 
արխիվի մի

տիպված է 

ության մասի
ոտող Մանուկ
լ, որոնք առա

արբառներով։ 
ր այդ փաստա
ի որ իր փրկա

Քեսաբի հազվ
ինքը ականա

նա խնդրել էր
ից է, թարգմա
ից հետո հաս
ց էին վերցրել
նես Զեյթլյան
զված էր այդ
ետ միասին թա

տատը եղել է ա
թուրք զինվ
երի ժամանակ
թի, ողջ մնա
անն ու հարեւ
ազգականին 
մում»,- նշեց Ա
լի էր։ 

եւ Ինդոնեզ
է մատուցվ

եկեղեց

ետրվարի 4-ի
ակապետ եկե
ատուցվեց Սո

իտուտը կհր
ան մասին ա
ասին ժողո

համալսա
2017-ի 

անության մա
այությունների 
զվագյուտ փ
մանությունը 

ցեղասպանո
համար։ 

ի մասը դար
եղել թա

ին արխիվի հ
կ Ավետիքյան

այսօր խոսում 

աթղթերի  թա
ած վկայությո
վագյուտ բար

ատեսների խո
ր իր ընկեր 

անել նյութերից
սկանալի դար
լ, եղել է նրա

նի նախատատ
դ նորությունի
արգմանել է։ 

այն հայերից, ո
վորներին Մ
կ։ 
ացածներից ե
ւանը։ «Մենք 

ու նրանց
Ավետիքյանը՝ 

զիայի հայե
վել ռուս ուղ
ցում  

ն Կուալա Լո
եղեցում (Ռու
ուրբ եւ Անմա

րատարակ
արխիվային
ովածու 
արանի Շո

փետրվարի
ասին անգլերե

ժողովածու։
փաստաթղթեր

անսպասե
ության մասի

Դրանք ի
րձնելու համա
րգմանել ա

համար նյութե
նի խոսքով ք

են Մուշի կա

րգմանություն
ունները Մուշ

րբառներով էի
ոսքից շատ բա

Կարենին, որ
ց մի քանիսը։
րձավ, որ կին
անց ընդհանո
տը։ Զեյթլյան
ից, որ ամբող
Պարզվել է, ո

որոնք առաջին
Մուսա լեռա

են եղել նա
գտանք նրան

ց հարեւանի
հավելելով , ո

երի համար
ղղափառ 

 
ւմպուրի Սուր

ւս Ուղղափա
ահ Պատարա

կի 
ն 

ոա 
ին 
են 

րի 
ելի 
ին 
իր 

ար 
այդ 

եր 
քիչ 
ամ 

նը 
շի, 
ին։ 
ան 
րի 

նը, 
ւր 
նն 
ղջ 
որ 
նն 

ան 

եւ 
նց 
ին 
որ 

ր 

րբ 
ռ) 

ագ 



 

 

ձեռա
Հոգե
Նոր
Պատ
հյու
Մալ
Ինդ
Պատ
փոխ
Մալ
Պետ
կազ
Ի մա
անս
միա
հակ
չուն
գնա
նվիր
իրա
շար
որը 
մեջ»
Սրբ
Աստ
հայր
Պատ
խոր
դար
Սուր
Մալ
բար
ապա
Մայ
անկ
հայո
նկա
Սուր
Մալ
Թու
մահ
Պետ
կատ
Իր 
տեղ
անժ
դժվա
սրտ
արա
բար
ընդո
Հոգ
հար
սրա
համ
շնոր
անկ
Մալ
Մալ

ամբ Հոգեշնո
եւոր հովիվ Ս

րին Սրբությա
տարագին նե

ւրեր, հայ ազգ
լազիայի Ջո

դոնեզիայում բ
տարագի ընթ

խանցեց ներ
լազիայի Հա
տրոսյանին ե
զմակերպչակա
ասնավորի, Հա
սպառ սեր ա
ավորում է մե
կառակ այն 
նենալով Հայ 
ահատանքի է 
րումը, որ դո

ականություն 
րունակում եք

մեր նախնին
»։ Ինչպես 

բության գնահ
տված բազմ
րենանվեր նո
տարագի տեղ

րհրդակատար
րձան Հայ Ա
րբ Մկրտությ
լազիայի Հայ

րձրաղողանջ 
ացուցվեց հա
յր Եկեղեցի

կարագերլի 
որդիների եւ 

ատմամբ հույս
րբ Մկրտութ
լազիայի Հա
ւնյանից, տե
հվան գույժը
տրոսյանին 
տարեց հոգեհա

խոսքի մեջ
ղեկացանք ս
ժամանակ մա
վարին պահի
տակցությամբ՝
արչական 
րձունքներում 
ունի հանգու
ու մխիթարու

րազատներին»
ահում տեղի ու
մայնքի նախ
րհակալական 
կրկելի, անմոռ
լազիայի Հայ
լազիայի Հայ

որհ Տեր Զավ
Սինգապուրի, 
ն ներկայացու
երկա էին հ

գի բարեկամնե
ոհոր Բահրո
բնակվող հայե
թացին Հոգեշն
րկաներին՝ շն
այ hամայնքի
եւ համայնքի
ան հրաշալի ա
այր Սուրբը ն

առ Սուրբ Եկ
եզ այսօր այ
իրակնության

Առաքելակա
արժան այն

ուք չէք խնայ
դարձնելու 

ք լինել ժառա
ներն ժամանա
նաեւ Հայր 

հատանքն ու 
մապատիկ 
որանոր գործո
ղի ունեցավ Ս
րություն։ Եր

Առաքելական 
յան այս հրաշ
յ Համայնքի 

կոչնակը 
ամայնքի նվի
ի։ Անսահմա

էր խանդա
ներկաների,

սի եւ հավատ
թյան սրբազա

այ համյնքի 
եղեկանալով 
ը, համայնքի
առաջարկին 

անգստյան աղ
ջ Հայր Զավ
սիրեցյալ 2 

ահվան մասին
ին Ձեր կողք
՝ հայցելով, 
իր սիրով

խաղաղությ
ւցյալ լույս հո
ւթյունը պարգ
»: Արարողու
ւնեցավ փոքիր

խագահ Տիա
խոսքն ուղղ

ռանալի եւ ա
 համայնքի կ
յ համայնքի 

È

վեն Վարդապ
Մայանմարի

ւցիչը Ծայրագ
համայնքի բոլ
եր, հայեր, ովք
ւ շրջանում,

եր։ 
նոր Հայր Սուր
նորհակալութ
ին նախագա
ի բոլոր անդ
աշխատանքի հ
նշեց․ «․․․որ ա
կեղեցին եւ Մ
յս սրբազան 
նը, որ Մալա
ան Սուրբ Ե
ն ջանք ու ե
յել այս գեղե

համար․․․ 
անգորդն այն 
ակին ստեղծե

Սուրբը փո
օրհնությունը
հաջողություն

ունեությանց: 
Սուրբ Մկրտո
եք մանուկնե
Սուրբ Եկեղ

շալի արարող
"վերածնդի 

եղավ եւ 
իրում առ Հա
ան էր ուր
ավառությունը
, որը շաղախ

տի զգացողու
ան խորհրդա
անդամներից
իր ազգակա

ին նախագա
ընդառաջ, 

ղոթք։ 
վենը նշեց․ 

Տիար Սա
ն: Անդառնալի
ղքին ենք մե

որ Բազումո
վ երկնայի
յան եւ հան
ոգին եւ Աստ
գեւի Թունյան 
ւթյուններից 
րկ ճաշկերույթ

ար Էմիլ Պ
ղեց Հայր Սու

աղոթաբյուր օ
կյնաքից ներս
Տիկնաց Մի
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պետ Յազիչյա
ի եւ Բանգլադ
գույն Արեւելքո
լոր անդամնե

վքեր բնակվում
, ինչպես ն

րբն իր պատգա
թյուն հայտնե
ահ Տիար Է
դամներին իր
համար։ 

ամուր հավատ
Մայր Հայրեն

հարկի ներք
ազիայում այ
Եկեղեցի, բա
եռանդ, սերն

եցիկ տեսլակա
դուք, իրապ
ժառանգությ

ել են այս եր
ոխանցեց Նո
ը, եւ մաղթեց
ններ պարգ
Հավարտ Սո

ության սրբազ
եր վերածնվե
ղեցու որդեգի

ղությունը կար
եւ հարությ
կրկին անգ

այ Առաքելակ
րախություն 
ը հավատա
խված է գալ
ւթյամբ։ Հավա
ակատարությ
ց՝ Տիար Ա

անի անակըն
ահ Տիար Է

Հայր Սու

«․․․խոր ցա
սուն Թունյա
ի կորստյան 

եր աղոթքով 
ողորմն Աստվ
ն երանակ

նգստության 
տվածային Սո

ընտանիքի բո
հետո եկեղե

թ, որի ընթաց
Պետրոսյանն 
ւրբին՝ նշելով
ր արձանագր
ս, ապա հան
ության, ի ն

 

0  Փետրվար,

Ամսագի

անի, 
դեշի, 
ում: 
երը, 
մ են 

նաեւ 

ամը 
ելով 
Էմիլ 
րենց 

տք եւ 
նիքը 
քո․․․ 
յսօր 

արձր 
ն ու 
անն 

պե՛ս, 
յան, 

րկրի 
որին 
, որ 

գեւի 
ուրբ 
զան 

վելով 
իրը: 
րծես 
ան" 
գամ 
կան 

ու 
ցյալ 
լիքի 

արտ 
յուն, 

Աշոտ 
նկալ 
Էմիլ 
ւրբն 

ավով 
անի 
այս 

եւ 
ված 
կան 
մեջ 

ուրբ 
ոլոր 
եցու 
ցքին 

իր 
, որ 
րվեց 
նուն 

նշան 

երախտ
Վարդ
Նշենք
են հա
հաստա
այօրվա
համա
սեփակ
 

 
Հնում 
Հնդկա
Մալա
թերակ
Այն ն
Թաիլա
նահա
ժամա
տնտե
ձեւավ
քաղա
Սթրիթ
Armen
պատմ
հպարտ
ժամա
ի դ
համա
Հայտն
ամենա
Ասիայ
Orienta
Վերջի
(Uplan
որ հ
Պենա
Ջորջթ
Տեղի 
Գրիգո
Եպիսկ
քանդվ
Ներկա
որոնք
Կուալ
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իր 

խտագիտությա
դապետին։ 
ք, որ Հարավ-Ա
աստատել դեռ

տատվելով եւ 
վա տեղաբնակ
ար կյանքի ա
ական լեզուն, հ

հայերը 
աստանից եւ 

ակկա թերակղ
կղզիներից է՝ 

ներկայումս բա
անդի միջեւ

անգի Ջորջթ
անակում վճ
եսական, մշա
վորման պատմ

աքում, ամենա
թ կամ Լեբո
nian): Այս փ
մության անջն

րտությամբ 
անակին հայկա
դեպ գտնվո

աշխարհային ժ
նի Սարգիս եղ
ահայտնի գո
յում, հիմնել 
al Hotel) եւ

ինս 1950-ակա
nds School in P
հայազգի Դո
անգում առաջ
թաուն առաջի

Հայ Համայն
որ Լուսավոր
կոպոսի փողո
վել է 1906 թ։ 
այումս Մալայ
ք մասնավորա
լա Լումպուրո

6  

ան, փոքրիկ հ

Արեւելյան Աս
ռեւս 16-17-րդ

հայ համայն
կ հայերի, այ

առաջնային ն
հավատքը եւ մ

Մալայզիա 
Հին Ջուղայ

ղզում, որը 
Հնդկաչին թե
աժանված է 

ւ։ Հայերը հ
թաուն քաղ
ճռորոշ դեր 
ակությանին 
մությունը մեջ

ահայտնի փողո
ուհ Արմենիա
փողոցն իր 
նջելի մասնիկն

են բարձր
ական հարուս 
ում է ՄԱ
ժառանգությա
ղբայրների ջա
ործարարներ
են Իսթերն Օ

ւ Քարգ (Cr
աներին վերա
Penang): Հիշա

ոկտոր Ավետ
ջատար գործի
ին դիսպանսեր
նքի ջանքերով
րչի Հայ Առա
ոցում (Bishop

յզիայում բնա
ապես կենտր
ում։ 

հուշանվեր հա

սիայում հայեր
դ դարերից։ 
նքներ ձեւավ
նպես էլ ժամ

նպատկ է եղ
մշակույթը։ 

են եկել 
այից ու արմա

Հարավ-Արեւ
երակղզու հար

Մյանմայի, Մ
հաստատվել 

ղաքում եւ 
են ունեց

եւ ճարտա
ջ: Մինչեւ այս

ղոցն անվանու
ա (Armenian 

շինություներ
ն է, որի մասի

րաձայնում՝ 
ժառանգությ

ԱԿԳՄԿ-ի 
ան պահպանու
անքերով, ովքե
ն էին Հա
Օրիենատալ (
rag Hotel) հ
ածվել է առ

ատակելի է նա
տումը (Dr. 
իչներից մեկն
րը (George To
վ կառուցվել 

աքելական Սո
p Street), որը 

ակվում են փոք
րոնացած են 

անձնեց Զավե

րը բնակությո
Օտար հողո

վորելով, ինչպ
անակի հայեր

ղել պահպան

հիմնականո
ատավորվել ե
ւելյան Ասիա
րավային մաս
Մալայզիայի 

են Պենան
շատ կար

ցել նահանգ
արեապետակա
սօր Ջորջթաո
ւմ է Արմենիա

Street, Lebu
րով Պենանգ

ին տեղացիներ
մատնանշելո

յաը մասին, որ
(ՅՈՒՆԵՍԿՕ

ւթյան ներքո:
եր ժամանակի

արավ-Արեւելյա
(The Eastern 
հյուրանոցներ
ռաջին դպրոց

աեւ այն փաստ
Avetoom), ո

ն էր, հիմնել 
wn Dispensary
է նաեւ Սուր

ուրբ Եկեղեցի
դժբախտաբա

քրաթիվ հայե
հիմնականո

են 

ւն 
ւմ 

պե 
րի 

նել 

 

ւմ 
են 

այի 
սը։ 
եւ 
նգ 
րճ 
գի 
ան 
ւն 

ան 
uh 
գի 
րը 
ով 
րն 
Օ) 

ին 
ան 

& 
րը։ 
ցի 

տը, 
ով 

է 
y): 
րբ 
ին 

ար 

եր, 
ւմ 



 

 

Պ

Պոլս
արք
ընտ
նահ
Ինչպ
արք
Պետ
Ռեջ
ընտ
պատ
նահ
Աթե
Նշե
Էրդ
ընտ
սահ
 
 

Մ

Հայա
հայտ
միջա
ու ֆ
Իր 
խոս
շեշտ
հար
Հայա
Նշե
դրել
 

Իրա
դեսպ
ԱԳ 
հայտ

Պոլսո հայոց
համար ո

սո հայոց պ
ք. Արամ Աթ

տրությունների
հանգապետար
պես տեղեկա
ք. Արամ Աթեշ
տրոս Շիրինօ
ջեփ Թայիփ Է

տրության հա
տրիարքի ընտ

հանգապետար
եշյանը։ 
նք, որ Պե

դողանը հա
տրությունների
հմանադրակա

Միջազգ
Թուրք լր

գով
աստանի մա
տնի թուր
ազգային կայք

ֆոտոշարք է տ
հրապարակմ

սքեր է գրել 
տելով, թե 
րաբերություն
աստան այցել
նք, որ Սերդա
լ Արցախի «Մ

Իրանը Թ
համբերո

անի ԱԳՆ-ն բ
պան Ռազում

նախարա
տարարությու

ց պատրիա
որոշել են ս

պատրիարքակ
թեշյանը հայտ
ի համար 
րան։ 
ցնում է Ստա
շյանը նշել է, թ
օղլուն հանդի
Էրդողանի հե

արցը։ «Այսի
տրության հետ
րան դիմելո

ետրոս Շիրի
այտարարել 
ի հարցով կզ

ան փոփոխութ

գային  
ագրողը մի
վազդում է 
ասին բազմ

րք լրագրո
քում Հայաստա

տեղադրել։ 
ման մեջ Սե

Հայաստանի
Հայաստանի

ներ չունենա
լելու համար։ 

ար Քորուջուն
Մենք ենք, մեր 

Թուրքիայի
ության բաժ

բացատրությո
մ Հաքան Թեք

ար Մեվլյութ
ւնների կա

È

արքի ընտրո
սպասել մին
 

կան ընդհան
տարարել է, թ

դեռեւս 

ամբուլի հայկա
թե ստամբուլի

իպել է Թուրք
ետ ու քննար
ինքն Էրդողա
տ կապված հ
ու կարիք 

նօղլուի հետ
էր, թե 

զբաղվի ապր
թյուններից հետ

        
 

իջազգային
Հայաստա

մաթիվ հրա
ող Սերդա
անի մասին պ

երդար Քորո
ի գեղեցիկ 
ի հետ դի

ալն այնքան 

ն ֆեյսբուքում
սարերը»։ 

ին հասկաց
ժակը կարո
 

ունների է կա
ինին՝ նախագ
թ Չավուշօ
ապակցությա
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ություններ
նչ ամառ 

 
ուր փոխանո
թե պատրիա
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Լույս Ամսագիր 

պայմանագիրը, ի վնաս Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի 

ազգային շահերի, եւ Սովետական Հայաստանին 

պարտադրեց հայկական հողերի կրկնակի   կորուստը: 

Փետրվարյան արկածախնդրությունը իրականացավ 

դաշնակցության, հետադիմա-կան տարրերի եւ 

քեմալականների օժանդակությամբ ու Դրաստամատ 

Կանայանի ¥Դրո¤ դավադրությամբ: Այդ 

արկածախնրությունը խլեց 20,000 հայորդիների կյանքը եւ 

պատճառեց նոր ավերածություններ: 

 

1921 թ. հուլիսի 3-ին Թի ֆլիսում կայացավ ՌԿ¥բ¤Կ 
Կովկասյան Բյուրոյի պլենումը, որը ընթացքում ի շարս այլ 

հարսերի, քննարկվեց նաեւ Ղարաբաղի ճակատագիրը, 

վերադարձնե՞լ Հայաստանին թե թողնել Ասրբեջանի 

կազմի մեջ: Նիստը, որ ղեկավարում էր ոճրագործ 

Ստալինը, հուլիսի 4-ին  4 կողմ ¥ Ալ. Մյասնիկյան, Սերգեյ 

Կիրով, Սերգո Օրջոնիկիձե, եւ Յու. Ֆիգատներ¤, 3 դեմ 

¥Նարիման Նարիմանով, Ֆիլիպ Մախարաձե, Հմայակ 

Նազարեթյան¤ եւ 1 ձեռնպահ ¥Մամիա Օրախելաշվիլի¤ 

ձայներով քվեարկեց, որ Ղարաբաղը վերադարձնել 

Հայաստանին: Սակայն հուլիսի 5-ին, Նարիմանովը 

բողոքելով եւ սպառնալով Ստալինի հետ գործարք է 

կնքում եւ համաձայնվում` Ղարաբաղը անցնի 

Ադրբեջանին17:  

Իսկ ի՞նչ դեր խաղաց փետրվարյան 

արկածախնդրությունը այդ որոշման մեջ: 1920 թ. հուլիս-

օգոստոս ամիսներին թուրքա-կան պատվիրակությունը 

արտգործնախարար Սամի Բեյի ղեկավարությամբ 

բանակցելու համար գտնվում էր Մոսկվայում: Թուրք 

պատվիրակության անդամ էր թուրք կոմունիստ Ֆ. 

Սաբիթը, որպես ապացույց հանայնավար հեղափոխության 

ի նպաստ իրենց դիրքորոշմանը: Նրանք հաջողեցին մեծ 

քանակությամբ ռազմամթերք 100,000 հրացան, տարբեր 

տրամաչափի 400 տնդանոթ, 500 ավտոմատ, 100 

բեռնատար ինքնաշարժ, 100,000 միավոր զինվորական 

հագուստ, վառելիք եւ այլն¤ եւ 5 միլիոն ռուբլի ¥ոսկով¤ 

օգնություն ստանալ Բոլշեւիկներից, ինչպես նաեւ նրանց 

բերանացի համաձայնությունը, գրավելու Հայաստանի 

Հանրապետության որոշ տարածքներ հատկամես 

Սարիղամիշի եւ Շահթախթի շրջանները¤, Նախիջեւանի 

վրայով Ռուսաստանի եւ Կարմիր բանակի հետ 

անմիջական կապ ստեղծելու պատճառաբանությամբ: 

 

 Բանակցությունները ավարտվեցին Օգոստոսի 24-ին, 

սակայն վերջնական համաձայնության ստորագրումը 

հետաձգվեց: Մինչ այդ 14 օր առաջ ստորագրվել էր Սեւրի 

դաշնագիրը, որից թուրքերը խորամանկորեն օգտվեցին 

հսկայական օգնություններ կորզել ռուսներից: 

Ռուսաստանի արտգործժողկոմ Գ. Չիչերինի եւ նրա 

տեղակալ հայազգի Լեւոն Կարախանյան-ը իրենք 

հայանպաստ դիրքորոշում ցույց տվեցին եւ 

բանակցություններից առաջ պարտադրեցին իրենց 

                                                           
17 - ì. º. Êáç³μ»ÏÛ³Ý, ²ñó³ËÁ μáñÓáõÃÛ³Ý Å³ÙÇÝ, ºñ»õ³Ý, 1991, ¿ç 
6-8£ Ð»ï³·³ ¿ç»ñáõÙ Ñ³ïÏ³å»ë »õ ³í»ÉÇ Ù³Ýñ³ÙëÝáñ»Ý 
Ï³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù ²ñó³ËÇ Ñ³ñóÇÝ£ 

տեսակետները, հակառակ  Հայաստանի մեջ հայ 

բոլշեւիկների մայիսյան ապստամբության ճնշման 

փաստին: Սակայն իրենց դիրքերը տկարացան եւ 

ստիպվեցին տեղի տալ Լենինի եւ Ստալինի թրքանպաստ 

միջամտություններին, երբ Հայաս-տանի իշխանությունը 

կուրորեն հետեւում էր իր արեւմտասեր դիրքորոշումը եւ 

Սեւրի հետ կապված մաքսիմալ ակնկալություն էր 

փափագում: Սեւրի դաշնագիրը, Հ. Քաջազնունիի 

արտահայտությամբ, «շլացրել էր բոլորիս աչքերը, 

կաշկանդել միտքը, մթացրել իրականության 

գիտակցությունը»: 

1920 թ. սեպտեմբերի 22-ին սկսեց թուրքական 

արշավանքը Հայաստանի վրա, որը եւ ավարտվեց 

դեկտեմբերի 2-ի Ալեքսանդրապոլի խայտառակ 

դաշնագրով: 

Փետրվարյան արկածախնդրությունից 8 օր հետո 

սկսվեցին ռուս-թուրքական բանկցությունները եւ մարտի 

14-ին ստորագրվեց պաշտոնական համաձայնագիր: Ըստ 

թուրքական բանակի հրամանատար Քյազիմ Կարաբեքիրի` 

«Չիչերինն ու Կարախանը աշխատում էին չեղյալ 

հայտարարել Ալեքսանդրապոլի դաշնագիրը, նրանք խիստ 

պաշտպանում էին հայերին: Բանակցության ընթացքում, 

Երեւանի մեջ դաշնակների իշխա-նության գալը մեզ օգնեց 

եւ դյուրացրեց բանակցությունը… Ալեքսանդրապոլի 

դաշնագիրը հիմք բռնեցինք եւ նրա վրա նոր հոդվածներ 

ավելացրինք…»: Մոսկվայից վերադարձի ճանապարհին, 

Սամի Բեյը մարտի 23-ին Փարիզում հանդիպում է Ալ. 

Խատիսյանի հետ, քննարկելու համար Կովկասյան 

համադաշնակցության ստեղծելու հարցը, որը իրագործվեց 

հունիսի 10-ին, Մենշեւիկ-Դաշնակ- Մուսավաթ 

համաձայնությամբ, որը պիտի թուրքական 

հովանավորությամբ  տնտեսական եւ քաղաքական 

համագործակցությամբ վերատիրանար իշխանությունը: 

 

Սակայն ինչպես արդեն նշել ենք, հուլիսի 3-5-ին 

Թի ֆլիսում գումարված ՌԿբԿ Կովկասյան Բյուրոյի 

պլենումը քննարկեց Ղարաբաղի ճակատագիրը: Հարց է 

առաջանում թե ումի՞ն պիտի նպաստեր բոլշեւիկների 

կողմորոշուը: Թուրքերի՞ն, որոնք բարեկամության ձեռք 

էին մեկնել եւ հեղափոխական  ջատագով էին 

ներկայանում, թե հայերի՞ն, որոնք խաբվելով թուրքփրից 

բոլշեւիկներին իրենց երկրից դուրս շպրտելու արկածա-

խընդրության դիմեցին, գիտակցելով հանդերձ, որ իրենք 

բոլշեւիկյան կարմիր բանակի դիմաց ոչ մի փրկության ելք 

չունեին, ինչես ինքը` Խատիսյանը հետագայում 

խոստովանել է, իսկ դաշնակցական պարագլուծներից 

Ռուբեն Դարբինյանը խեստովանել է, որ. 

«ապստամբությունը հաջողության իսկ պարագայում, չէր 

կարող տեւական ազատություն ու անկախություն 

ապահովեր, այլ նույնիսկ կարող էր վտանգել հայ 

ժողովրդի  ֆիզիկական գոյությունը18: 

 

 

                                                           
18 - §Ø³ëÇë ß³μ³Ã³Ã»ñÃ¦, 2004 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 28£ 



 

 

էին 

29-ի

արդ

քաղ

զոհվ

վիրա

ազգ

կազ

քաղ

նակ

մար

Երեք

իշխ

դժվա

քաղ

յացն

Բնա

միու

կազ

մար

Խոր

առա

մեղա

իրա

ջար

ունե

հայա

Ողջ 

ազգ

հաս

       
19 - Ð
    ì.

Սումգ
 

Այն ժամանակ

ունենում խա

ին Ադրբեջանի

դյունաբերակա

ղաքի հայութ

վեցին մի ք

ավորվեց: Այդ

գաբնակչությո

Պաշտոնական

զմել է 27 մա

ղաքացիների ք

Հայերի կոտո

կան տեղակա

րմինները մի ք

ք օր ուշ

անությունը զ

արությամբ 

ղաքից դուրս բ

Երկրի ղեկավ

նել որպես 

ականաբար, 

ւթենական պա

 

 

Որպեսզի չբա

զմակերպիչներ

րդասպանների

հրդային Միու

անձին դա

ադրվեցին ջա

ական կազմակ

Սումգայիթում

դերով ադրբ

եին հայ բնակ

աթափել Ղար

հայությունը

գային արդար 

սցնելու վճռակ

                       
Ð³Ûáó ä³ïÙáõÃ
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գայիթյան ո

կ, երբ Հայաստ

ղաղ հանրահա

ի մայրաքաղա

ան Սումգայի

թյան վայրա

քանի տասնյա

դ ջարդերից հ

ւն ստիպված բ

ն աղբյուրներ

արդ, սակայն 

քանակը: 

որածը նախա

ն իշխանությ

քանի օր մատ

ացումով մի

զորք մտցրեց 

կարողացան 

բերել հայ բնա

վարությունը ջ

մի խում

նման որա

աշտոնական լր

ացահայտվեն 

րը  եւ հաստա

ի դատավարու

ւթյան տարբեր

տավարությու

արդերին մասն

երպիչները մն

մ կազմակերպ

բեջանական 

կչության մեջ 

րաբաղը: Սակ

ը լցվեց հան

պահանջների

կանությամբ19
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ողբերգութ

տանում  եւ Ղա

ավաքներ, 198

աք Բաքվից ո

թ քաղաքում

ագ կոտորա

ակ հայեր, 

հետո քաղաքի

բռնեց գաղթի

րի վկայությա

ստույգ պար

ապատրաստվա

յունների կող

տնված են եղե

իութենական 

Սումգայիթ: 

դադարեցն

ակչությանը: 

անում էր կատ

մբ խուլիգա

ակավորում 

րատվամիջոցն

այդ ողբերգ

ատվի պաշտոն

ւթյունը փաստ

ր քաղաքներո

ւններ, որի

նակցած մի քա

նացին անպատ

պված իր նախ

իշխանություն

վախ ու խո

կայն կատար

նցագործներին

ի համար պայք

9: 

      
1994,¿ç 388£  
225-254£ 

ÈàôÚê # 220

Լույս 

թյունը 

արաբաղում տ

88 փետրվարի

ոչ հեռու գտն

մ իրականաց

ծ: Արդյունք

մոտ 200 մա

ի 18 հազար 

ի ճանապարհը

մբ` զոհերի թ

զված չէ զոհ

ած էր ադրբե

մից: Իրավապ

ել անգործությ

կենտրոնա

Զինվորները 

նել ջարդը 

տարվածը ներ

անների արա

տվեցին նա

ները: 

գության իրա

նական վարկա

տորեն ձախողվ

ում տեղի ունեց

ի արդյունք

անի մարդիկ, 

տիժ: 

խադեպը չունե

նները նպատ

ւճապ ստեղծե

րվեց հակառա

ն պատժելու 

քարը մինչ եւ վ

 

0  Փետրվար,

Ամսագի

տեղի 

ի 27–

նվող 

ցվեց 

քում 

արդ 

հայ 

ը: 

թիվը 

ված 

եջա-

պահ 

յան: 

կան 

մեծ 

 եւ 

րկա-

արք: 

ա եւ 

 

կան 

ածը, 

վեց: 

ցան 

քում 

իսկ 

եցող 

տակ 

ելով 

ակը: 

 եւ 

վերջ 

Մշա

 

 

Կո

1826-1

տեսնո

28-ին 

Պասկե

Տեղեկ

նախա

Աբբաս

վերակ

Դիմադ

սարդա

տարի

բերել 

էր լիո

Հա

առավ

Պատե

եղած 

խորքե

կողոպ

բնակա

          
    ¾¹. ´
    ÈÔÐ
20 - Ðáí
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իր 

ակույթ
Ակն
հայր

Օշականի ժա

ովկասյան հա

1827 թթ. ձմր

ում Երեւանի 

Նիկոլայ Ա-ի

եւիչը փոխար

կանալով ռ

ապատրաստո

ս-Միրզան ա

կազմում ու վ

դրության էր

ար Հուսեյն-

իներին (1807

պարսկական

ովին ինքնիշխ

այերին համ

վել սաստկաց

երազմի ժամա

հայերին տե

երը, իսկ շա

պտելով նրան

ավայրերը: 

                      
´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý,
³ÝóÛ³ÉÁ, Ý»ñÏ³
íÑ. Ð³ÏáμÛ³Ý

9  

թ 
 

նարկ Հայ 
րենադար

19-20֊րդ դա

ակատամարտի հ
կառուցված հո

ատուկ կորպո

անը լարված 

վրա արշավե

ի հրամանով 

րինում է գենե

ռուսների 

ությունների մ

անգլիացիների

վերազինում ե

ր նախապատ

-Ղուլի խանը

7-1827թթ.) մե

ն կառավարո

խան
20

: 
մարելով ռո

ցրեց հալածա

անակ խանն 

եղահան արե

ատերին էլ փ

նց ունեցվածք

                      
, ²ñó³ËÇ å³ï
³Ý »õ ³å³·³Ý
Ý, §àõÕ»·ñáõÃ

ժողովրդ
րձության
արերում 

Դր. Էդիկ 

հերոսների հիշա
ուշարձանը 

ուսի հրամանա

նախապատր

ելու համար: 

գեներալ-ադյ

երալ Երմոլով

Երեւանյան 

մասին, Ֆաթհ

ի օգնությայ

են իրենց բան

տրաստվում ն

ը, որն իր 

եծ ազդեցութ

ող  շրջաններ

ուսների դա

նքները եւ բռ

իր տիրապե

եց եւ քշեց 

փակեց Երեւ

քը, ավերելով

                       
ÙáõÃÛáõÝ, Â»Ññ
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դի  
նը 

Բաղդասարյա

 
ատակին  

ատարություն

րաստություն

1827թ. մարտ

յուտանտ Ի. Ֆ

վին: 

արշավանք

հ Ալի շահը 

մբ արագորե

ակները: 

նաեւ Երեւան

իշխանությա

թյուն էր ձեռ

րում եւ դարձ

աշնակից, ն

ռնություններ

ետության տա

Պասկաստան

ւանի բերդու

վ պապենակա

                     
ñ³Ý 2002£  

ñï, 2006£ 
ïáñ ¼, ¿ç 313£

 
ան 

նը 

 է 

տի 

Ֆ. 

քի 

եւ 

են 

նի 

ան 

ռք 

ել 

նա  

ը: 

ակ 

նի 

ւմ՝ 

ան 

    

£ 



 

 

նույ

օգն

քաղ

Հայա

Երե

զորք

կամ

անվ

գրա

անց

նրա

եւ 

ռուս

Մադ

Թավ

զենք

Հայե

նրա

փող

թաղ
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1827 թ. ռո

յն թվական

ությամբ ռու

ղաք ամրոցը

աստանի» վ

ւանի բնակչո

քերի նկատ

մավորական 

վեհերության 

ավեցին նաեւ 

ցնելով Արաք

անք գրավեցի

այլ քաղաքն

ս աստիճանա

դաթովի (Մ

վրիզին, «Քա

քը  իշխանո

երին արգելվ

անց սնունդ 

ղոցները, որ

ղամասերը, լր

                       
äñáý . ì. ´³Ûμ

ւսական բան

նի հոկտեմբ

ւսներին հաջ

ը: Խաչատո

վեպում գունե

ության խանդ

տմամբ՝ միա

ջոկատնե

մասին: Ե

Նախիջեւան

քսը եւ մուտք

ին Թավրիզը, 

ներ: Իրադա

ավոր Նոսկովը

Մադաթյանց) 

աղաքում  բ

ւթյունները ա

վեց դուրս գ

էր տրվում 

րոնք տան

րիվ փակվել է
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նակը պաշար
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 چكيده كتاب تاريخ آرتساخ(قره باغ)
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  نگارش: دكتر اديك باغداساريان
  تقسيمات اداري و مناطق مسكوني

  منطقه شوشي  
روستا  27اين منطقه شامل  1987اثر تاريخي در اينجا وجود دارد و كه اكثر آنها در شهر شوشي واقع است. در سال  152كيلومتر مربع.  3/0وسعت آن   

متحمل كشتار شدند. شهر شوشي كه در قديم دژ بود، داراي تاريخ طوالني هاي مساواتي ارمنيان ساكن شوشي توسط ترك 1918-20هاي و يك شهر بود. در سال
هاي معيني است. شاهزاده سهل سمباتيان در نيمه سده نهم در همين جا بر سپاه عرب پيروز شده اسراي ارمني را آزاد است، دژ شوشي به نام شيكاكار مربوط به سده

هزار نفر جمعيت  20، 1987رفت. منطقه شوشي در سال كيه گاه ساكنان ارمني ناحيه قديمي واراندا به شمار ميكرد. در زمان باستان به عنوان مركز مبارزات و ت
باشد كه داراي تاريخ غني است: در سال هزار نفر در شهر شوشي اسكان داشتند. يكي از روستاهاي قديمي و مهم اين منطقه روستاي كارين تاك مي 5/13داشت كه 

  اند.) باقي مانده15-17هاي هاي صليب (سدهم. و سنگ13معيت داشت. كليساي آستوازازين مقدس از سده نفر ج 580، 1987
نفر در جنگ جهاني دوم شركت كردند  196نفر جمعيت داشت ( 201، 1989يكي ديگر از روستاهاي اين منطقه است در سال  (berdadzor)بردازور   

  نفر كشته شدند). 62و 
  ).1985نفر (سال  160بنا شده، جمعيت آن  190)، در سده meds-shenروستاي مس شن (  
  نفر كشته شدند. 87نفر در جنگ دوم شركت و  190نفر، از روستاهاي يغتساهوغ، خرفان، كاناچ تاال، زاغكازور  180روستاي يغتساهوغ، جمعيت آن   

 
  نگاهي به اقتصاد آرتساخ

    
كرد و مواد اوليه ) كار مي30-40هايي كوچك نساجي (هاي توليدي بزرگ وجود نداشت. اما كارگاهكوهستاني كارخانه پيش از دوران شوروي در قراباغ          

  نمود.توليدي را به روسيه، ايران و كشورهاي اروپايي صادر مي
گور نيز محصوالت متعددي با كيفيت باال تهيه گرديد كه اهميت پزشكي و درماني دارد. از اناز دير بازبعلت وفور توت در روستاها عرق توت تهيه مي  

در  "كردند. صنايع زيتون نيز وجود داشت. تقريباشود. كارگاههاي نجاري، آهنگري (فرغون، گاري، داس و غيره) كفش دوزي و پوشاك، سفالگري كار ميمي
  كيلووات). 30هر شوشي واقع بود (به قدرت كرد. تنها نيروگاه برق قراباغ پيش از دوران شوروي در شتمام روستاها آسياب كار مي

  هاي كشاورزي شامل زراعت غالت، باغداري و دامداري بود. (گندم، جو، ارزن، برنج، نخود، انواع ميوه و غيره ).فعاليت  
  صنعت - 1

مصالح و محصوالت برقي است. در پايه اصلي صنعت قراباغ كوهستاني در دوران شوروي گذاشته شد كه شامل صنعت برق، صنايع سبك، صنايع غذايي،   
ميليون كيلووات  51/1 "جمعا 1940). در سال 1970) سرسنگ (ده 1940)، مارتوني (دهه 1930منطقه سه نيروگاه برق آبي تاسيس شده است. استپاناكرت (دهه 

ارخانه محصوالت الكتريكي استپاناكرت بنا شد. ابريشم ك 1970ميليون كيلووات ساعت برق توليد گرديده است. در دهه  8/57به ميزان  1986ساعت اما در سال 
  گرديد.منطقه از دير باز معروف بود و مواد اوليه كارخانه ساير جاها از اينجا تامين مي

ميليون و  4) با توليد 1970 هاي دوزندگي و قالي بافي (ماشيني و دستي) داير گرديد. كارخانه توليد كفش (استپاناكرت دههصنايع پنبه و بافتدگي و كارخانه       
  و كارخانه چرم سازي شوشي از اهميت بااليي برخوردارند. 1987هزار جفت كفش در سال  527
دهد و شامل اين موارد است: توليد نان بولكي، مشروبات غير الكلي، شراب، كنياك، بعد از صنايع سبك، مهمترين بخش صنعت را صنايع غذايي تشكيل مي      

)، لبنيات و صنايع گوشت و "مارتاكرت"، لنيناوان "مارتوني"، گوركاوان"مارتوني"، كوراپاتكينو1927، كارمير شوكا 1926تپاناكرت، عسكران، آبجو (اس
  شد.باتن مي 3500- 4000تن، توليد گوشت ساالنه  900-960تن، روغن حيواني  6500- 6600تن، شير  900-1000كمپوت و كنسرو مربا. توليد ساالنه پنير 

موسيقي نيز توليد يكي ديگر از صنايع منطقه، صنعت چوب است كه داراي سابقه بسيار طوالني است. (در قديم گاو آهن، بيل، گاري، فرغون و غيره) اكنون آالت 
 1950وك، تشت خمير و غيره. از دهه ها و كمدـ تخته، صندوق، بشكه، گيره، دشود. (تار، كمانچه، دهل، دنبك، زورنا، دودوك، ني، همچنين دار قالي، قفسهمي

  آيد.متر مكعب چوب مرغوب بدست مي 2000-2500صنعت چوب دچار تحول گرديد. ساالنه 
 هاي مهم صنعتي است، از جمله سنگ آهك، مرمر، شن، گچ، آجر.استخراج و توليد مصالح ساختماني يكي ديگر از رشته  

  
  كشاورزي- 2

  دهند.هزار هكتار را مزارع تشكيل مي 5/215هزار هكتار است كه  440اني بالغ بر هاي كشاورزي قراباغ كوهستسطح زمين  
هزار  9/297هاي مورد استفاده در كشاورزي به زمين "(مراتع دشت ميلي خارج از قراباغ كوهستاني نيز براي هميشه به قراباغ سپرده شده بود كه جمعا           

هزار هكتار است (بترتيب مارتوني، مارتاكرت، عسكران، هادروت،  6/80كشت آبي قرار دارد. اراضي قابل شخم بالغ بر  هزار هكتار تحت 5/24رسيد). هكتار مي
  شوشي).

  



 

 

 1رويه-نامه لويسماه

 1395ماهاسفند220هشمار

    
به  1987درصد اراضي قابل كشت به غالت اختصاص دارد (در  36- 38 

شامل  1985- 88هاي هزار هكتار)، محصول غالت در سال 5/60ميزان 
  بود. هزار تن 100ساالنه 
به در خواست آذربايجان كشت پنبه (در ناحيه  1960تا دهه         

گرفت اما بعدها بجاي آن به پرورش تاك و ميوه مارتاكرت) صورت مي
هاي روغني نيز از دير باز تا پرداختند. استخراج و استحصال روغن از دانه

  در منطقه رايج بوده است. 1950دهه 
منطقه شامل هندوانه و خربزه، پياز، خيار،  ديگر محصوالت كشاورزي      

باشد. فلفل، بادمجان، كلم، سيب زميني، لوبيا، انگور و انواع ميوه مي
هاي قراباغ انواع بسياري دارند و بويژه توت منطقه انگورها و توت

هايي چون درد مفاصل دارند و كاربردهاي گوناگوني از جمله درمان بيماري
  قراباغ از نظر طول عمر در جهان مقام اول را دارد).شوند. (يباعث و طول عمر نيز م

 117قراباغ امكانات وسيعي از نظر دامداري در اختيار دارد. (از جمله       
هكتار چمن زار طبيعي). شير دهي يك گاو ساالنه  3500هزار هكتار مرتع و 

 4000ه كيلوگرم است. (در مواردي با استفاده از امكانات مدرن ب 3120تا 
  باشد.هزار تن مي 40- 56كيلوگرم نيز رسيده است) توليد شير گاو ساالنه 

هزار راس بود. تعداد  3/264تعداد گوسفندان منطقه  1987در سال       
به  1987هزار و در سال  75- 5/94بالغ بر  1980هاي دهه خوك در سال

جان را در صد از گوشت خوك آذرباي 40 "هزار بود. سابقا 2/85ميزان 
  كرد.قراباغ تامين مي

هاي ديگر پرورش حيوانات بايد پرورش ماكيان (مرغ باردك، از رشته     
  بوقلمون)، پرورش كرم ابريشم و زنبور عسل را نام برد.

ميليون  5/12هزار تن، تخم  4/10توليد گوشت بالغ بر  1987در سال       
  تن پشم بوده است. 395عدد و 

بريشم و زنبور عسل نيز داراي سابقه تاريخي طوالني در پرورش كرم ا      
قراباغ است. پرورش اسب نيز از دير باز در اين منطقه رايج بوده است 

  داد.اسب مهمترين وسيله نقليه اهالي را تشكيل مي 1950بطوري كه تا دهه 
  حمل و نقل -3

ها به مراكز مناطق مرتبط است ليكن استپاناكرت توسط جاده  
حجم  1953عظم آنها در وضعيت نامطلوبي قرار دارند. در سال بخش ا

هزار  7/368به  1960هزار تن ولي در سال  1/48بارهاي حمل شده بالغ بر 
هزار تن رسيده  1467به  1975هزار تن، در سال  719به  1970تن، در سال 

ميليون و  8، 1975هزار نفر در  8/70تعدا مسافران  1953است. در سال 
كيلومتر نيز  25آقدام به طول _زار نفر بود. خط آهن استپاناكرته 373

  كرد.نقش مهمي ايفا مي
فرودگاه استپاناكرت نيز مدتها بود كه شروع به فعاليت نموده   

هاي پروازهايي بين استپاناكرت و شهر 40-بود و با هواپيماهاي نوع ياك
رودگاه از فعاليت گرفت. در سالهاي اخير فايروان، باكو و گنجه انجام مي

آماده بهره برداري گرديد. در  "مجددا 1995باز ايستاد، اما در اوايل سال 
از شهر گيومري  40-براي اولين بار هواپيماي ياك 1988اوت سال  21

  ارمنستان (لنيناكان سابق) در فرودگاه استپاناكرت به زمين نشست.
- امآقد- در حمل و نقل زميني، خط لوله گاز طبيعي يوالخ  
) اهميت 1980نخجوان (احداث شده در اوايل دهه -گوريس- استپاناكرت

  كرد كه پس از شروع جنگ قراباغ بالاستفاده مانده است.خاصي ايفا مي
خطوط انتقال نيرو نيز در انتقال انرژي برق به كليه روستاهاي   

 هايمنطقه داراي اهميت بسيار بااليي هستند. با اين حال منطقه از نظر جاده
  داخلي در وضع رضايت بخشي قرار ندارد.

  نگاهي به فرهنگ آرتساخ
  

  مدارس- 1
  

آرتساخ در آفرينش فرهنگ باستاني ارمني نقش بسيار مهمي ايفا   
نموده است. در سده پنجم ميالدي زماني كه مسروپ ماشتوتس آفريننده 

كرد، يك الفباي ارمني در مناطق مختلف ارمنستان مدارسي تاسيس مي
سه نيز در وانك معروف آماراس واقع در آرتساخ ايجاد نمود. بعدها در مدر
م. آموزشگاههايي در گانزاسار،  10- 13هاي سده

) و ديگر نواحي gotcha) ، گدچا (yerekmankukيركمانكوك(
م. در بسياري از روستاها 18- 19هاي اند. بعدها در سدهآرتساخ فعاليت كرده

 1820ل شدند. با اين حال مدارسي كه از دهه مدارس وابسته به كليسا تشكي
در شهر شوشي بنا شدند، نقش مهمي در آموزش و پرورش قراباغ ايفا 

  نمودند.
صنعت چاپ كتاب در شهر شوشي زودتر از ايروان، باكو و ساير   

هاي ماوراء قفقاز پديد آمد. علت اين امر ارتباط نزديك اهالي قراباغ با شهر
  اروپاي غربي بود. مراكز علمي و فرهنگي

هاي انجيلي ، آ.ديتريخ و ف. زارمبا اعضاء ميسيون1827در سال   
 1828كنند. در سال اي بنا ميشهر بازل سوئيس در شوشي مدرسه و چاپخانه

هايي در در شوشي بچاپ رسيد. سپس كتاب "تاريخ كتاب مقدس"كتاب 
ي درسي و مورد تاريخ ارمنستان، زبان و ادبيات ارمني و نيز كتابها

سال)  8- 9راهنماهاي مختلف بچاپ رسيدند. آنها در مدت فعاليت مدرسه (
نسخه كتاب چاپ كردند. ليكن دولت تزاري فعاليت آنها را تعطيل  11679

نمود. سپس كليساي ارمني به رهبري باغداسار حسن جالليان كار اشاعه 
  آموزش در قراباغ را دنبال نمود.

 22ا شدند: مدرسه كليسايي شوشي (هاي بعد مدارسي بندر سال  
شد، )، كه آموزش دوره متوسطه (دبيرستان) را شامل مي1838ژوئن 

و اوايل سده بيستم در  19). در سده 1857- 58مدارس گانزاسار و آماراس (
كرد. در كالس) فعاليت مي 5اكثر روستاهاي قراباغ مدارس دوره ابتدايي (

سرانه هفت ساله و متوسطه و نيز شوشي غير از مدرسه ياد شده مدارس پ
  كردند.مدرسه هفت ساله روسي كار مي

به همت ماريام  "مدرسه متوسطه ارمني دخترانه مريم مقدس"         
در شوشي تاسيس شد. در مدارس شوشي شخصيت 1864هاخوميان بسال 

هاي نامداري چون پ. شامشيان، پ. پروشيان، غ. آقايان، و. پاپازيان، لئو، 
  اند.يا آجاريان و ديگران تدريس كردههراچ

مدرسه با  49در پهنه قراباغ كوهستاني  1914-15در سالهاي   
  معلم فعاليت داشت. 79شاگرد و  4010

در دوران شوروي مبارزه جدي با بيسوادي آغاز شد. در سالهاي   
آموزشكاه فني حرفه 4هزار دانش آموز در  42مدرسه  205در  1975- 76

نفر، در انستيتوي  1800مدرسه تخصصي متوسطه  5ر ،در نف 1600اي 
  دانشجو مشغول تحصيل بودند. 1600تربيتي استپاناكرت 

هزار دانش آموز و  32با  195تعداد مدارس  1987در سال   
 81معلم (اكثريت داراي تحصيالت عالي)، تعداد مدارس متوسطه  4364

دانشجو داشت. پس از  2100بود. در همين سال انسيتوي تربيتي استپاناكرت 
اعالم جمهوري در سالهاي اخير، دانشگاه استپاناكرت تاسيس شده است. 

آموزشگاه تخصصي (پزشكي، موسيقي، فرهنگ، تربيتي و دو  6 "ضمنا
  مشغول تحصيل بودند. 1987دانشجو در سال  2400تكنيكوم كشاورزي) با 
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  نشريات - 2
بويژه در سال  فعاليت نشريات گسترش يافت. 1870در دهه   

(به معني دنياي ارمن) چاپ  "هايكاكان آشخار"اولين شماره ماهنامه  1874
) سپس 1882- 4(به معني كار،  "گورز"هاي ديگر عبارتند از: شد. نشريه

كنار "). 1916(به معني رنگين كمان  "زيازان"ماهنامه دانش آموزي 
) هفته نامه 1911- 12( "قاراباغ"). 1881(به معنيچنگ سخنگو  "خوسناك

)، 1913- 14( "شوشينسكا باژيزن")، 1911( "شوسينسكي ليستوك"
(به معني نشريه قوم  "آزگاگراكان هاندس"(به معني حامي)،  "نسوك"

(به معني  "ميراژ")، 1913(به معني اتحاد  "ميوتيون") 1896شناسي 
)، نشريه سه روزه 1916)، زيزاغ (به معني خنده 1913-17سراب 

)، 1917(به معني ني  "سرينگ")، 1916-17به معني رعد ( "پايالك"
(به معني دانش آموز  "آشاكرد")، 1916(به معني پيكار  "پايكار"

) و غيره. بدين ترتيب پيش از 1917(به معني شوق  "يراند")، 1917
عنوان  19عنوان نشريه در شوشي بچاپ رسيده بود كه  21دوران شوروي 
  بود. عنوان روسي 2بزبان ارمني و 

جوان "در دوران شوروي اين نشريات اداري بچاپ رسيدند.   
(زارع  "قراباغ اكينچيسي")، سپس 1923(آذري، كشاورز جوان  "آكينچي

(ارمني، روستايي  "قراباغي گغجوك ") جريده اصلي1923قراباغي 
به  1923اوت  5به بعد چاپ ميشد اما از  1923قراباغي) بود كه از 

نشريه ادبي  1929(قراباغ شوروي) تغيير نام داد. از  "غخورهردايين قارابا"
رسيدند. تا قبل از فرو پاشي برق) و غيره بچاپ مي kayds( "كايدس"

هاي ارمني (اكثر عنوان نشريه در دوران شوروي به زبان 20شوروي حدود 
شد. پس از اعالم استقالل قراباغ كوهستاني آنها)، آذري و روسي چاپ مي

(جمهوري قراباغ كوهستاني)،  "ايين قاراباغي هانراپتوتيونلرن"نشريات 
 -ارگان شوراي عالي (مجلس) جمهوري آرتساخ، نشريه دو ماهانه ادبي

(مبارز) ارگان وزارت دفاع جمهوري  "مارتيك"، ماهنامه "آرتساخ"هنري 
) و 1960شوند. جمهوري داراي كانال تلويزيوني (از دهه آرتساخ چاپ مي

  باشد.) خود نيز مي1928سال راديويي (از 
  
  كتابخانه- 3

ها به موازات ساير رشتهها و انجمنها، كتابخانهايجاد قرائت خانه  
در شوشي،و  1865هاي فرهنگي صورت گرفت. اولين قرائت خانه در سال 

هاي غني تر در آنجا تأسيس شدند. كتابخانه 1889، 1888، 1878در سالهاي 
 1924ها گسترش يافت. در سال كتابخانهشبكه  1920در سالهاي دهه 

بزرگترين كتابخانه منطقه بنام م.گوركي در استپاناكرت تاسيس شد. تعداد 
و شامل  231برابر با  1985،در سال  66معادل  1940ها در سال كتابخانه

  جلد كتاب بود. 000/600/1
 "باشند. جمعاهمه روستاها داراي انجمن فرهنگي و باشگاه مي  

مركز سينما وجود دارد. انجمن  180موزه،  6انجمن،  222حدود 
  تاسيس شد. 1940نويسندگان قراباغ در سال 

  
    تئاتر - 4

هاي كهن در قراباغ پديد آمد اما حيات فعلي هنر تئاتر در زمان  
آغاز گرديد. در اين تاريخ هنرمندان اهل تفليس  1865آن از ژوئيه سال 

وارتان "هاي رينيان) نمايش(گ.چمشكيان، م. آمريكيان، س. ماز
و غيره را به صحنه بردند.  "اشكولي وارژاپده"، "شوشانيك"، "ماميكنيان
هايي در سالن منزل هامبارسوم هاخوميان، مدرسه و نمايش 1868از سال 

  كليسا و باشگاه شهر اجرا گرديد.

در شوشي باشگاهي تاسيس شد كه سالن مناسبي  1882در سال   
در همين سال پتروس آداميان بازيگر نامي ارمني در  براي تئاتر داشت.

تئاتر "در شوشي  1891شوشي در نقش هاملت بازي كرد. از سال 
  فعاليت خود را آغاز نمود. "خانداميريان
، سي و پنجمين سالگرد تئاتر شوشي جشن گرفته 1900در سال   

ه. شد. در اين شهر بازيگران نامي ارمني چون گ. پتروسيان، سيرانوش، 
  آبليان، گ.آوتيان، زوج سافرازيان و ديگران ايفأ نقش كردند.

هاي مختلف تئاتر فعاليت كردند. در در دوران شوروي گروه  
به همت ك.آلواريان، تئاتر م.گوركي شهر استپاناكرت تاسيس  1932سال 
  شد.

  
  موسسات بهداشتي درماني - 5

 1975 شبكه درماني منطقه گسترش يافت. در سال 1950از دهه   
تخت بيمارستاني وجود داشت اكنون  1600نفر بود و  312تعداد پزشكان 

تخت وجود دارد. تعداد متخصصان پزشكي تا  1865بيمارستان با  32
نفر مي 2199نفر اما با تحصيالت پزشكي متوسطه  521تحصيالت عالي 
هاي بزرگ نه تنها در شهرهاي استپاناكرت، شوشي، باشد. بيمارستان

  ي، مارتاكرت بلكه در برخي روستاها داير هستند.مارتون
  
  معماري -6

اند هاي مختلف باقي ماندهدر قراباغ آثار تاريخي مربوط به دوره  
م.)، 13م.)، گديچ (13- 17هاي گانزاسار (مهمترين آنها عبارتند از وانك

 hiurekavankم.)، هيوركاوانك (13م.) خاتاراوانك(13يغيش آراكيان(
دژهاي تاريخي خوخانابرد و كاچاغاكابرد (در خاچن تاريخي) م.). 13سده 

هاي مياني قراباغ بطور كلي شكل هاي سدهبناهاي كليسايي و نمازخانه
بازيليك سه بال دارند مانند: هاكوپ مقدس، شاخكاخ، وانك يريتس 
مانكانتس، يغيشاگوس، غونديك و غيره. گنبد چهارسو در كليساهاي 

  ) وجود دارد.her herواقع در هرهر(م.) 17گريكوريس (سده 
هاي مسكوني از عمارات جالب توجه از نظر معماري بايد خانه  

شهر شوشي رانام برد. طرح معماري جديد براي شهر استپاناكرت در سال 
  اجرا شد. 1938

  هنرهاي تجسمي -6
هاي پيش از ميالد مناطق مسكوني، ابزار سنگي، تنديساز دوره  

باستاني ارمني و پادشاهي آراراتيان، آالت كار براي  هاي پرستشي دوران
هاي تسبيح طاليي و غيره در اين سكه، خنجرهاي فلزي، پيكان برنزي، دانه

  منطقه باقي مانده است.
هاي صليب كه بوفور يافت حكاكي روي سنگ بويژه در سنگ  

هاي ديواري و شود يكي از هنرهاي برجسته قراباغ بوده است. نقاشيمي
نياتورهاي موجود در داديوانك، آراجازور و مينياتورهاي موجود در مي

  هاي ميانه هستند.هاي قديمي گوياي هنر سدهكتاب
قراباغ از نظر انواع مختلف پوشاك (بويژه زنانه) قالي بافي،   

 سفالگري، زرگري، فلزكاري هنري و سوزن دوزي شهرت دارد.
  

ما هستيم و "هاي هيكي از بناهاي يادبود مشهور قراباغ مجسم  
كار پرفسور سارگيس  (menk enk, mer lernere) "كوههايمان

 باشند.باغداساريان مي
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  موسيقي - 7
هنر موسيقي مردمي قراباغ بخش بارزي از موسيقي مردمي   

هاي گوناگون آن را در خود هاي باستاني و سبكارمني است و تاثير و سنت
  ).دارد. (روستايي، شهري، عاشقي و غيره

قراباغ يكي از مراكز مهم آوازهاي روستايي است و كوميتاس در           
  هاي بارز آن را نت نويسي كرده است.نمونه 1890دهه 

موسيقي عاشقي ارمني در قراباغ پيشينه تاريخي عميقي دارد.   
خانواده چيتچيان با بيش ده نفر نماينده از نامداران اين رشته از اواخر سده 

روند. در دوران شوروي عاشق باگرات معروف بود. ون بشمار ميم. تاكن18
قراباغ از نظر خوانندگان مردمي و موسيقيدانان مشهور  است براي نمونه در 

اند. در ناميده "كنسرواتوار ماورأ قفقاز"ابتداي سده بيستم، شهر شوشي را 
 "نيتكنكيوم موسيقي ارم"به همت د. مليكيان و آ. كوچاريان  1925سال 

مدرسه موسيقي كوميتاس و از  1937در استپاناكرت تاسيس شد. از سال 
كنند. در تمام مراكز آموزشگاه موسيقي در استپاناكرت فعاليت مي 1961

گروه  1967نواحي قراباغ مدارس هفت ساله موسيقي وجود دارند. از سال 
  رقص و آواز ارمني قراباغ كوهستاني داير است.

  
و مطالب مربوط به تنازع اي از اسناد شمه

  بقاء آرتساخ
  

  1سند شماره 
  

قطعنامه و درخواست ساكنان ارمني دهستان جوانشير آرتساخ خطاب به 
  دولت ارمنستان

ارمنيان ساكن دهستاني جوانشير استان  000/40ما نمايندگان   
... و با بررسي 1918دسامبر  12اليزابت پل با گرد هم آيي در تاريخ 

تركها و اراذل جمهوري آذربايجان و مسايل مربوط به  حمالت هميشگي
ايم به دولت اوضاع وخيم سياسي و اقتصادي تحميل شده تصميم گرفته

  هاي زير را به عمل آوريم: جمهوري آرارات مراجعه كرده درخواست
اكنون دو سال است كه ارتباط ما ساكنان ارمني دهستان جوانشير از        

قطع شده است زيرا ساكنان مسلمان حاشيه راه آهن جهان خارج و داخل 
دهند، ما در كوههاي مواصالتي امكان استفاده از آنها را به ما نميو راه

ايم موجوديت فيزيكي خود را هاي قديمي گانزاسار به زحمت توانسته
حفظ كنيم. زماني كه سپاهيان تركيه به آلكساندراپل حمله كردند و به 

شدند، تاتارهاي مسلح محلي به پا بت پل نزديك ميسمت استان اليزا
خاستند تا جوانشير را از وجود ارمنيان بزدايند و آن را به بخشي از 

هاي ارمنيان روستاهاي جمهوري آذربايجان تبديل نمايند. تاتارها، خانه
اند و در همجوار، دخترها و زنان زيبا را شروع به تقسيم بين خود كرده

  دهند.هايت بي شرمي به ما اعالن ميباره در ناين
... در ماه سپتامبر، زماني كه سپاهيان ترك و آذربايجاني به   

سوي شوشي حركت كردند، ما ساكنان ارمني دهستان جوانشير 
اي تشكيل داديم و طي آن يك دل و يك صدا تصميم بالفاصله... جلسه

م و هرگز گرفتيم از بزرگ تا كوچك تا آخرين قطره خون مبارزه كني
سالح خود را زمين نگذاريم و تسليم اين وحشيان نشويم كه بدون توجه 

كنند، كشند و اموالشان را غصب ميبه جنس و سن كليه ارمنيان را مي
  نمايند.سازند و همه چيز را طعمه حريق ميبناهاي فرهنگي را ويران مي

هزاران گروه از تاتارهاي محلي پشت سر سپاهيان عازم شوشي   
  كردند تا روستاها و شهرهاي اشغالي را ويران و چپاول كنند.حركت مي
دشمن با تصرف شهر، در خانكند و آسكران پادگانهاي نظامي   

كارشان چپاول ارمنيان و غصب اموال گرانبها و  "تاسيس كرد كه علنا
رويه غالت و آذوقه و بعدها نيز پولهايشان است... آنها با درخواست بي

  تران زيبا، روستاهاي ارمني را ورشكسته و نابود كردند.زنان و دخ
با توجه به واقعيات بيان شده و با شهادت عيني تمام اعمال   
ها در روستاهاي ارمني نشين مرتكب اي كه تركها و آذربايجانيوحشيانه

ايم تا بميريم شوند، ما اهالي جوانشير باز هم عزم خود را جزم كردهمي
  آنها نشويم.ولي فرمانبردار 

  
پس از سقوط شهر شوشي، يك جوخه مسلح مشترك ترك و   

آذربايجاني به جوانشير حمله كرد... نيروهاي سازمان يافته ارمني با 
گروه پيش قراول آنها در مسير روستاي مارتاكرت برخورد كردند و 

درهم شكسته دشمن را به عقب راندند. افرادي چون د.  "آنها را كال
و شاهمالي  1"لشكر وحشي"ك استان، شيرين بيگ افسر لمبرانسكي پزش

راهزن معروف راهنماي اين گروه بودند و سه نفر ارمني را به اسارت 
  درآورده... آنها را وحشيانه تيرباران كردند.

ده، افراد سرشناس دشمن در گتاشن سفالي خلع سالح ش  
روستا را دستگير كرده به پايگاه تارتار كه مقر اصلي شان بود بردند و 
در جريان شكنجه براي كسب اطالعاتي راجع به تعداد نيروهاي ارمني و 

  امكانات نظامي آنها، ايشان را كشتند.
  

با توجه به مطالب فوق و ورود متفقين به قفقاز و به منظور   
امان دهي به امنيت مردم، تا زمان برگزاري ايجاد ثبات و سرو س

كه سرنوشت ما هم بايد در آن تعيين شود، اين شورا و جلسه  2كنفرانس
م گرفت از دولت ارمنستان تقاضا كند تا در كنفرانس يكپارچه تصمي

آتي درخواست وحدت ارمنيان ساكن جوانشير و جمهوري آرارات را 
هاي بزرگ تسليم كند و مارا پس از اين در زير يوغ به نمايندگان دولت

حكومت جمهوري آذربايجان باقي نگذارند زيرا كه اين امر بر خالف 
گز باجي به اين متخصصان نابودي ملت اراده ما خواهد بود و ما هر

  ارمني نخواهيم داد.
در ساير نواحي اليزابت پل نيز اوضاع بر همين منوال بوده و   

  تقاضاها و تمايالت آنها نيز همانند ما است.
هاي شوراي ملي ارمني آرتساخ و (اين قطعنامه ممهور به مهر  

ستان ارسال شده جوامع روستايي ارمني جوانشير بوده، براي دولت ارمن
  است. ه.آ.).

، دستنويس اصل، 46-51، شماره 49، 1، 200ماخذ: آرشيو دولتي، "
  "به زبان روسي

  
  داردادامه 

                                                            
در سالهاي جنگ جهاني اول از ميان مسلمانان قفقاز تشكيل  "لشكر وحشي" -  1

 شد.
منظور كنفرانس صلح پاريس پس از پايان جنگ جهاني اول است كه در  -  2

برگزار شد. مسئله آرتساخ نيز در دستور جلسه كنفرانس  1919- 20سالهاي  
 قرار داشت.
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  بارِكنتان    
  هوانس تومانيان
  ترجمة اما بگي جانيان

 ادامه هفته دو يكي حدود كه است ارامنه ديني –نام يكي از جشن هاي ملي » بارِكنتان«
روز  50 حدود روزه بزرگ است كه قبل از يكشنبه آخرين آن اوج نقطه و كند مي پيدا

اهالي مناطق روستايي بهترين طول مي كشد و تا عيد پاك ادامه دارد.  ارامنه بويژه 
  خوراكي ها را براي اين روزها نگاه مي داشتند.

در همة خانه ها اغلب سفره هاي بسيار رنگي از صبح تا » بارِكنتان«در ايام   
شب گسترده بوده كه بر آن غذاهاي مختلف از گوشت، مرغ، غاز، بوقلمون، گاو و 

ب چيده مي شد.  و بدين ترتيب از گوسفند و نيز غذاهاي متنوع غير گوشتي و تنقال
خويشان و دوستان  پذيرايي مي كردند.  ديد و بازديد و دور هم جمع شدن و به شادي و 
پايكوبي پرداختن از ديگر مراسم اين جشن است.  چون خوردن غذاهاي گوناگون و 

  تنقالب از ويژگي هاي اين جشن است.  برخي از آن بعنوان جشن شكم ياد كرده اند.
  مترجم                                                                                                  

***  
  يكي بود يكي نبود زن و شوهري بود.

  اين زن و شوهر يك ديگر رو نمي پسنديدن.
هميشه با هم بگو و مگو داشتن و دعوا مي كردن.  شوهره به زنه مي گفت 

  احمق و زنه به شوهره.
روغن و برنج مي خره و با كوله پشتي  3روزي از روزها شوهره چند پيت

  بخونه مياره.
ي گم احمقي باورت نمي شه، اين همه روغن و برنج را آهان وقتي بهت م - 

برا چي خريدي و بخونه آوردي؟  مگه مي خو ختم پدرت رو بدي؟  يا اينكه 
  عروسي پسرته.

اي زن از كدوم ختم كدوم عروسي حرف مي زني؟  اينارو ببر در جايي  - 
  خريدم.» بارِكنتان«نگاه دار برا 

  مي داره. زن نفسي راحت مي كشه و مي بره نگاه
نيست، » باركنتان«مدتي مي گذره، زن هر چقدر انتظار مي كشه خبري از 

كه نيست.  تا اينكه روزي دم در خانه نشسته مي بينه كه مردي خيلي شتابزده از 
  كوچه عبور مي كنه.  او دستش رو بر پيشانيش گذاشته صدا مي ده.

  .كن صبر داداش –آهاي داداش  -    
 ايسته. مرد بالفاصله مي -    

 نيستي؟» باركنتان«داداش تو  - 
رهگذر وقتي مي بينه كه اين زن عقلش پاره سنگ داره فكر مي   

  كنه، خب بگم خودم هستم ببينم چي ميشه؟
  من خودمم چي مي گي؟» باركنتان«آره خواهر جون  - 
مي گم ما كه نوكر تو نيستيم كه روغن و برنجت رو نگاه داريم.  اين قدر  - 

داشتيم بس نيس...  شرم و حيا نمي كني...؟  چرا  نمي آيي مالت رو كه نيگا 
  ببري...

خواهر جون چرا ديگه ناراحت و عصباني ميشي.  برا همين اومدم داشتم  - 
  دنبال خونه شوما مي گشتم، پيداش نمي كردم.

                                                            
 مترجم - كيلو گرم   16يك پيت مساوي  3.

  خب بيا ببرش. - 
 مرد وارد خونه مي شه، روغن و برنج آنها رو كوله بار مي كنه و بسرعت 

  بسوي روستاي خود حركت مي كنه.
  وقتي شوهره بخونه مياد زنش مي گه.

  اومد چيزهاش رو دادم برد.» باركنتان«آره امروز او  - 
  ...؟  كدوم  چيزها؟» باركنتان«كدوم  - 
اون روغن و برنج رو مي گم...  يهو ديدم كه او از اون باال داره مياد و  - 

حسابي خوار و خفتش كردم و روغن و دنبال خونه ما مي گرده.  صداش كردم 
  برنجش رو بارش كردم رفت.

خونه ات خراب بشه، اي بي شعور بي عقل، وقتي مي گم احمقي، خب  - 
  احمقي ديگه...  كدوم طرف رفت؟

  اوناهاش اون طرف. - 
ميره.  مرد پشت سرش » باركنتان«شوهره سوار اسب ميشه و بتاخت بدنبال 

سواري بطرف او مياد.  مي فهمه كه اين سواره نيگاه مي كنه و مي بينه اسب 
  ميرسه.» باركنتان«بايد شوهر اون زن باشه.  شوهره مياد و به 

  روز بخير داداش - 
  روز بخير - 
  كسي رو كه از اينجا عبور كنه ديدي؟ - 
  آره رفته - 
  چي در كوله پشتي داشت؟ - 
  روغن و برنج - 
  فته؟ر كه شه مي چقدر رفته كي –آره همونه خودشه  - 
  خيلي وقته - 
  اگه با اسب بتازم بهش مي رسم؟ - 
نــه چطور مي توني برسي او پاي پياده و تو سوار بر اسب.  تا اسب با  - 

 -   دو – يك پايش دو با اون برداره قدم چهار – سه – دو –چهار پايش يك 
  .رسي نمي بهش تو و ره مي تند تند دو يك – دو يك

  پس مي گي چيكار كنم؟ - 
 او مثل هم تو و من پيش بذار رو اسبت خواي مي اگه –ر بايد بكني چيكا - 
  .برسي بهش شايد بدو پياده

  آره بد نمي گي. - 
  گذاشت و پياده براه افتاد.» باركنتان«و او از اسب پياده شد و آن را پيش 

كوله بارش را بار اسب كرده راهش رو » باركنتان«بمحض اينكه دور شد 
  خونه اش مي ره. كج كرده و بتاخت بسوي

و اما شوهره ميره و ميره و وقتي مي بينه كه ديگه به مردي كه روغن و 
برنجش رو برده نمي رسه برمي گرده و مي بينه كه اسبش هم نيست.  بخانه مي 
آد و باز بگو مگو و دعوا با زنش شروع مي شه.  شوهره برا روغن و برنج و زن 

  برا اسب.
- نوزه با هم بگو مگو دارن.  زن به شوهر مـياين زن و شوهر هنوز هم كه ه

حرفهاي آنان را مي شنوه و بر آنها مي » باركنتان«گه احمق و شوهر به زن و 
 .خنده
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Լույս են տեսել 
Էդիկ Բաղդասարյանի  նոր գրքերը 

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

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

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

-Աղվանք,  Ադրբեջան, Ոճրագործություն եւ  Ծավալապաշտություն 
(Պարսկերեն) ان، آذربايجان ، جنايت و توسعه طلبيار  

-Հայ Գրականության Պատմություն 3 հատորով(Պարսկերեն)  جلد 3تاريخ ادبيات ارمني در  
-Հայկական հարցը, հնագույն շրջանից մինչեւ մեր օրերը, 2 հատորով (Հայերեն) 

-Շահնամեն եւ հայկական աղբյուրները(Պարսկերեն)شاهنامه و منابع ارمني 

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

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

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

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

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

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

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

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

-Հայկական Հարցի Մանիֆեստ , Տորոնտո 2014 
-Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական Համառոտ Պատմություն, 2 հատորով, հատոր 1 և 2, Տորոնտո, 2015: 
-Անանիա Շիրակացի, Մաթեմատիկա, Պարսկերենի թարգմանեց Էդիկ Բաղդասարյանը, Տորոնտո, 2015: 

Anania Shirakatsi, Mathematics, translated into Persian by Edic Baghdasarian, Toronto, 2015. 
.1394ميالدي، رياضيات ، ترجمه اديك باغداساريان ، تورونتو  7آنانيا شيراكاتسي دانشمند سده   

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

.1394ميالدي، كيهانشناسي ، ترجمه اديك باغداساريان ، تورونتو  7آنانيا شيراكاتسي دانشمند سده   
-Hisory of Mathematics in Armenia, in English, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic),  Toronto,  2015 

Մաթեմատիկան Հայաստանում (Անգլերեն), աշխատասիրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ), Տորոնտո, 2015 
-Դավադրությունը Հայ Ժողովրդի Պատմության մեջ, Տորոնտո, Կանադա, 2016 

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

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

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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