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

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

 2014،  گزيده 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. 
  2014باغداساريان ، تورونتو اديك  -   نگاهي بر شيوه نگارش فارسي

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

-Հայոց ցեղասպանության Պատմություն, (Պարսկերեն), Տորոնտո, 2014 
 2014تورونتو اديك باغداساريان ،  -  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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Լրանում է Հայոց 
ցեղասպանության 102-րդ 

տարելիցը 
 

 
 

Ապրիլի 24-ին ամբողջ աշխարհի հայերը եւ 
համաշխարհային հանրության առաջադեմ հատվածը 
հիշում են 20-րդ դարի առաջին Ցեղասպանության 
զոհերին: Ապրիլի 24-ի օրը պատահաբար չի ընտրվել: 
Հայոց ցեղասպանությունը մի քանի փուլով է 
իրականացվել: Բայց հատկապես 1915 թվականի ապրիլի 
24-ին են Կոստնադնուպոլսում ձերբակալվել հայ 
մտավորականության ներկայացուցիչները, որոնք հետո 
մահապատժի են ենթարկվել: 
1892-ից 1923 թվականները Համիդյան Թուրքիան, 
այնուհետեւ երիթթուրքերի կառավարությունը՝ 
Թալեաթի, Էնվերի եւ Ջեմալի գլխավորությամբ, 
Արեւմտյան Հայաստանի, Կիլիկիայի եւ Օսմանյան 
Թուրքիայի նահանգների հայությանը զանգավածային 
արտաքսման եւ ոչնչացման են ենթարկել: 
Գրեթե 1,5 մլն մարդ է բնաջնջվել 1915-ից 1923 
թվականների ժամանակահատվածում: Մնացած  կես 
միլիոնից փոքր-ինչ ավելի հայրեը տարածվել են ամբողջ 
աշխարհում: Ցեղասպանության հետեւանքով Արեւմտյան 
Հայաստանը զրկվել է իր բնիկ բնակիչներից, իսկ հայրեը՝ 
իրենց պատմական հայրենիքից: Ոչնչացվել են 
հազարավոր հայկական ձեռագրեր, կործանվել են 
հարյուրավոր պատմական եւ ճարտարապետական 
հուշարձաններ, պղծվել են ժողովրդի սրբավայրերը: 
Հրկիզվել եւ կողոպտվել են ավելի քան 60 հայկական 
քաղաքներ եւ 2,5 հազար գյուղեր: 
Հայ ժողովրդի Ցեղասպանության փաստը շատ երկրներ 
են ճանաչել: 1965 թվականին դա առաջինը արել է 
Ուրուգվայը, որի օրինակին են հետագայում հետեւել 
Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Իտալիան, Գերմանիան, 
Հոլանդիան, Բելգիան, Լեհաստանը, Լիտվան, 
Սլովակիան, Շվեդիան, Շվեյցարիան, Հունաստանը, 
Կիպրոսը, Լիբանանը, Կանադան, Վենեսուելան, 
Արգենտինան, նաեւ ԱՄՆ-ի 45 նահանգներ: Հայոց 
ցեղասպանությունը ճանաչել են նաեւ Վատիկանը, 
Եվրախորհրդարանը, Եկեղեցիների համաշխարհային 
խորհուրդը: 
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 چكيده كتاب تاريخ آرتساخ(قره باغ)
)14(  

  نگارش: دكتر اديك باغداساريان
  

  اي از اسناد و مطالب مربوط به تنازع بقاء آرتساخشمه
  

  7سند شماره 
  پاسخ كنگره پنجم ارمنيان آرتساخ
  1به فرمانده انگليسي ژنرال شاتلورث

  ،شوشي1919آوريل  24 
    
ل و با موفقت كامل نسبت به حق تعيين سرنوشت مردم همسايه ترك، و بر اساس اين امر، كه تمام مسائل ارضي بايد در كنفرانس صلح بطور نهايي ح  

  دارد. يان آرتساخ نيز چنين حقي را براي خود محفوظ ميفصل شود، ارمن
دارد كه آذربايجان اعالم مي "كنگره پنجم ارمنيان آرتساخ با توجه به آرزوهاي گسترش حاكميت استاندار كل آذربايجان بر ارمنيان قراباغ، ضرورتا  

  ور اعم و ارمنيان آرتساخ بطور اخص بوده است و اين وضعيت تاكنون نيز باقي است.هاي صورت گرفته بر عليه ارمنيان بطهمواره يار و همكار تركيه در وحشيگري
  آذربايجان همچون هميشه، اكنون نيز طرفدار گرايش به سوي تركيه است.  
ده است و متعاقب هاي پست انجام شده در پشت جبهه جنگ كمك كرآذربايجان تركها را  به قفقاز دعوت كرد. او است كه به نحوي از انحاء به خيانت  

پروراند و بطور هنوز هم روياي بازگشت تركها را در مغز خود مي "حكومت"آن قفقاز مضمحل شده زمينه مناسب براي ورود تركها مهيا گرديده است. اين 
  دهد.سيستماتيك و منظم به اذيت و تعقيب ارمنيان ادامه مي

رك به اجرا در آمده، دولت آذربايجان براي تحت فشار قرار دادن ارمنيان به يك سيستم وروش بايكوت (تحريم) اقتصادي را كه پس از ورود پاشاهاي ت  
  حكومتي تبديل كرده است.

  باشند. هاي معمول براي رسيدن آذربايجان به اهداف خود ميها، روشيراهزني، چپاول، آدمكشي، شكار ارمنيان در مسير راه  
اند و براي حمايت كه هنوز ارمنيان آرتساخ تابع آن دولت نيستند وحتي نمايندگان قدرتمند انگليس در كنار ما ايستادهشود ها زماني انجام ميتمام اين ستم  

  اند.از ما فراخوانده شده
يل دارند، نابود سازد كند ارمنيان را به عنوان مردمي كه به فرهنگ اروپا و نه شرق تماما معتقديم كه آذربايجان با تأسي از برادر بزرگش تركيه سعي مي  

  اند. و بويژه ارمنيان آرتساخ را از ميان بردارد كه تا كنون از آزادي خود دفاع كرده تسليم ويراني و وحشيگري نشده
م اداري تواند دليلي بر تحميل سيستغير از آن، كنگره معتقد است كه شرايط سياسي، تاريخي، فرهنگي حقوقي و بويژه اقتصادي ارمنيان آرتساخ نمي  

  حكومت آذربايجان حتي به صورت موقت، بر ملت ارمني محسوب شود.
داند. اما درباره آنچه كه به ها پذيرش هر گونه شيوه اداري حكومتي مرتبط با آذربايجان را غير ممكن ميكنگره پنجم ارمنيان آرتساخ بر اساس همه اين  
اين امر هيچ ارتباطي به شناسايي حاكميت استانداري كل آذربايجان ندارد، زيرا امنيت عبور و مرور آزادانه  شود، به نظر كنگره،هاي مواصالتي مربوط مياحياء راه
  باشد كه نشانگر  كليت و تماميت اقتصادي است.هاي ارتباطي قفقاز داراي اهميت حياتي براي قفقاز ميكليه راه

  براي زندگي عادي اقتصادي، شرايط مورد نياز را فراهم خواهد ساخت.  ما معتقديم كه، صلح برقرار شونده در قفقاز توسط انگليس،  
همان  هاي راهزن ترك و آذربايجاني دردر مرزهاي آرتساخ ارمني در زماني به خوبي حل و فصل شده است كه آرتساخ توسط دسته 1هامسئله چراگاه  

  روزهاي شروع حمالت گروه اخير بر عليه باكو محاصره شده بود.
  داشت.كردند، اين مسئله حدت و شدت امروز را نمياگر ارمنيان آرتساخ را مجبور به پذيرش حاكميت آذربايجان نمي  
باشد، كنگره پنجم به امضأ همه نمايندگان كنگره مي بعالوه، با ارائه قطعنامه، رد شناسايي حاكميت موقت استانداري كل آذربايجان كه مورد تائيد و  

تواند براي كسب اند و فرماندهي انگليس ميدارد كه تصميم خود را بر اساس اراده راسخ و خواست مردمي اتخاذ كرده است كه به آن راي دادهآرتساخ اعالم مي
  اطمينان دست به برگزاري رفراندم بزند.

معتقد است كه بريتانياي  "گي و اقتصادي در حل اينگونه مسايل مهم سياسي اهميت بسيار زيادي دارد، لذا كنگره پنجم عميقابا علم به اينكه عوامل فرهن  
از  ز همان يكصد سال پيشكبير و فرماندهي قفقاز به پذيرش قهرآمير يوغ خان خاني آذربايجان كه ارمنيان با تحمل مشقات غير قابل تصور و به بهاي قربانيان خود ا

  اند اصرار نخواهند ورزيد. خود زدوده و طرد كرده
هاي اصلي اين كنگره پنجم ارمنيان آرتساخ بار دوم با شنيدن درخواست دستوري ژنرال شاتلورث مبني بر پذيرش حاكميت آذربايجان، و با بررسي انگيزه  

باشد و اعضاء كنگره يم منعكس كننده اراده تزلزل ناپذير همه ارمنيان آرتساخ ميداند زيرا اين تصمغير ممكن مي "درخواست، تغيير تصميم هميشگي خود را كال
توانند به آن خيانت كنند و در مورد عواقب خون آلود ناشي از استقرار جبري حاكميت آذربايجان بر خود هيچگونه مسئوليتي را نميخواهند و نميبه هيچ وجه نمي

  توانند به عهده گيرند.
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ան 100-ամյա 
ւթյունը հանդի
նց սպանությա
Օսմանյան Թ

դեմ թիրախավ
ու փորձ կա

համակարգ
րությունը մտ
ւ բռնագրա
հուշարձաննե
նրա մշակույթ
նշել է, թե 
ճանաչի 

նը: «Այս 
որում վերջա
երը եւ 
նը կոչ է պ
մերաշխությո

ունը, որը տեղ
այտարարել է 

ածում նաեւ նշ
քական խնդ
ւ Ադրբեջա
եջ է: Նա ընդգ
թ Էնգելի հե
իրականացնե
ւմ ագրեսիան
նգամանքի, թ
չակազմը՝ ի

ր Թիլերսոն
ունը ճանաչու

եւ ԱՄՆ-ի 
առնալիք», 
ան մեջ մեծ 
անկացած փ

Ադրբեջանը
վության կենթ

այոց ցեղասպա
ակն է ճանա
ալում հայերի

տում ենք 
ւնը, քանի որ 

մշակույթը 
ծաշրջանում»

լած բելգիա
կ են հղել Ա
ծ բելգիացի 

տգամավորներ
խորագիրը կր
բեջանի դեսպա

Libre» թերթ
նդրե դե Բյուս

մոն  Զյուսկին

ինքը ներկայ
այնքի շահեր
ետի ժամանա
ուն ստացա՝ 

տարելիցը: 
իսավոր հիշոց
ան մասին, որ

Թուրքիայի իշ
վորված հարձ

ատարելով»,- 

գված արշա
տադիր էր ոչ

ավել եւ ոչ
երը՝ ամբողջո
թի հիշատակը

ժամանակն 
պատմության
ամիս ես 

ապես ճանա
Միացյալ 

պարունակվո
ւն պաշտոն
ղի է ունեցել 
նա: 

շել է, որ Հայա
դիրների է 

անի կողմից
գծել է, որ իր գ
ետ կոչ են 
ել, որոնք 
ն նվազեցնել: 
թե ինչպես 
նձ հաճելի 

նը Լեռնայի
ւմ է որպես «

ազգային ա
եւ ես կ
դերակատար

փորձ»,- նշել
ը իր ագր

թարկվի: 
անության 10

աչել, որ մենք
ի դեմ ուղղվա
հայ ժողովր
նրանք շարու
պաշտպանել

»,- ամփոփել է

ացի պատգ
Ադրբեջանի

մի խումբ պ
րն Ադրբեջանի
րող բաց նա
անին։ 

թի փոխանց
սը, Ժան-Կլոդ
նդը, Ֆատում

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ացնում է «ու
րը: «Կոնգրես

ակ ես Հայաստ
նշելու Հա

Հարյուրամյա
ցում էր 1,5 միլ
րը սկսվել է 1
շխանությունն
ձակում են սկ

հայտարարե

ավի ընթացք
չ միայն հայե
նչացնել նրա

ովին ոչնչացնե
ը: 

է, որ Միա
ն այդ 

բանաձեւ 
աչվում են 

Նահանգն
ւմ որպես 

նապես ճանա
լ ավելի քան 

աստանը մեծ թ
բախվում 

ց տնտեսակ
գործընկերներ

արել մի շա
թույլ կտա

է կազմավո
էր լսել, 

ին Ղարաբա
«տարածաշրջա
անվտանգութ

կաջակցեմ 
րում ուևնենա
լ է նա՝ հ

րեսիայի համ

2-րդ տարելի
ք ոչ միայն չ
ված բռնությո
րդի հետ 

ւնակում են իր
լ դեռեւս ա
է նա: 

գամավորնե
ի դեսպանի
պատգամավոր

ի «սեւ ցուցա
ամակ են հ

ցմամբ՝ նամա
 Դեֆոսեն,  Ջ
մատա Սիդիբ

 

222  Ապրիլ,  2

Ամսագի

ւժեղ 
սում 
տան 
այոց 
ակը 
լիոն 
1915 
ները 
կսել 

ել է 

քում 
երին 
անց 
ելով 

ցյալ 
սեւ 
եմ 

այդ 
ների 

հայ 
աչել 
100 

թվով 
եւ 

կան 
ր Էդ 
արք 

ային 

րվել 
որ 

աղի 
անի 

թյան 
այս 

ալու 
հույս 
մար 

իցին՝ 
չենք 

ունը, 
մեր 

րենց 
վելի 

երը 
ն 

րներ 
ակի» 
հղել 

ակը 
Ջուլի 

բեն, 

Էրվե 
Բոկը ե
Նամա
մտահ
համա

«Ինչու
Ֆլանդ
Ղարա
ձեռք ե
հանրա
հայտա
պատգ
Նամա
այցելե
հակամ
են, որ
միջազ
ինքնո
եւ ո
յուրահ
հարմա
լուծու
որպես
«Այս կ
սովոր
ղեկավ
ուզում
մենք 
ժողով
արտա
լրատվ
ենք 
հանրա
գործը
չափա
 

Ավ

 
Մուղն
հավատ
անուն
տեսնե
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իր 

Դոյենը, Փոլ 
եւ Պյեռ Կոմպ

ակում պատգ
հոգությունն ե

ար հայտնվել ե

ւմն է մեր 
դրիայի եւ Վա

աբաղում (Արց
ենք սեղմել մա
ապետություն
արարել ձեր
գամավորները

ակի հեղինակն
ելով Արցախ

ամարտության
ր Բելգիայում 
զգային իրավ
որոշման եւ տ
որ ցանկա
հատկություն
արեցված լու
ւմների վրա 
ս համապատա
կարճ եւ ոչ պա
րեցրին՝ բոլոր
վարները, ում 
մ»,- նշում են 
պարզեցինք 

վրդավարությո
ահայտող 
վամիջոցների 
գտնվել այն

աքվեին, որի 
ընթացների հ

անիշներին»։ 

Իրենց խ
պարսիկ

վետարանն
կր

նու Սուրբ Գ
ատացյալները 
նով հայտնի
ելու: 

Դելվան, Բե
պանին, հաղոր
գամավորները
ն հայտնում ա
ն Ադրբեջանի

 

մեղքը՝ որպ
ալոնիայի պատ
ցախ)` մայրաք
այրերի եւ հայ
նը 26 տարի
ր երկրից՝ Ա
ը: 
ները հայտնու
խ, իրենք 

ն լուծումներ 
մոտ երկու դ

վունքի երկո
տարածքային 
ացած հակա
ններն, ինչը պ
ւծումներ՝ նշ
է աշխատու

ասխան մանդ
աշտոնական 
ր մայրերը, 
հետ մենք զրո
պատգամավ
նաեւ, որ Լ

ուն է՝  իր ա
ընդդիմությա
բազմակարծ

նտեղ անցկա
ժամանակ 

համապատաս

խոսքն արժե
կներն անգա
ն էին վկայ
րկին Մուղ

Գեւորգ եկեղե
հավաքվել էի

ի Բարսեղ 

ենուա Դրեզը
րդում է «Արցա
ը մասնավոր
առ այն, որ Ար
ի «սեւ ցուցակ

պես Բելգիա
տգամավորնե
քաղաք Ստեփ
յրերի հետ։ Այ

ի առաջ անկ
Ադրբեջանից»

ւմ են, որ բազ
մտադրությ

առաջարկելո
դար առաջ լո
ու սկզբունք
ամբողջական

ամարտություն
պահանջում է 
շելով, որ ա
ւմ ԵԱՀԿ Մի
դատով օժտվա

այցերը մեզ մ
ինչպես նա

ուցել ենք, խա
վորները եւ հա
Լեռնային Ղա
նհամաձայնո
ամբ, ինչ
ծությամբ։ Վ
ացված սահ
դիտարկել ե

սխանությունը

եւորելու հա
ամ Շուրիշկ
ակոչում. Ա

ղնիում էր 

եցին այսօր մ
ին՝ Շուրիշկա

Կեսարացու 

ը, Էմանուէլ դ
ախպրես»-ը:
րապես իրեն
րցախ այցելել

կում»։ 

 
այի, Բրյուսել
եր, որ Լեռնայի
փանակերտու

Այս ինքնահռչա
կախություն 
»,- նշում ե

զմաթիվ անգա
թյուն չունեի
ու։ Նրանք նշ
ուծում են գտ
ների՝ ազգեր
նության միջե
ն ունի ի
ինքնատիպ 

այդ հնարավո
ինսկի խումբ

ած կառույց։ 
մեկ հստակ բա
եւ բոլոր ա

աղաղություն ե
ավելում. «Բա
արաբաղը բա
ւթյունն ազա
չպես նա

Վերջերս ներկ
հմանադրակա
նք ընտրակա
ը միջազգայի

ամար 
կանի 

Այն այսօր 

մարդաշատ է
նի Ավետարա

ավետարան

դե 

նց 
ու 

լի, 
ին 
ւմ, 
ակ 

է 
են 

ամ 
ին 
շել 

տել 
րի 
եւ, 
իր 
եւ 
որ 
բը՝ 

ան 
այն 

են 
այց 
աց 

ատ 
եւ 

կա 
ան 
ան 
ին 

էր. 
ան 
նը 



 

 

2005
հաջ
ունե
Արա
բերվ
Ավա
տեղ
Օշա
վերա
Պար
գյու
Ավե
Քաջ
պատ
բուժ
զորո
Տար
Ավե

Ծնո
նույ
այս 
Շուր
Ավե
նրա
յուր
որ Ա
նույ
թաղ
Ավե
ճշմա
խու
Շուր
է մա
ակա
 

Վրա
այցի
հար
բան
գործ
«Բա
Հար
Իրա

5 թվականից
ջորդող կիրակ
եցող Շուրիշ
ագածոտնի թ
վում: 

անդապատում
ղահանության
ականից տարե
ադարձնելը դ
րսկաստանի 

ւղում, որտեղի
ետարանը գր
ջբերունի գավ
տմություններ
ժում, ցանկ
ության փառք
րբեր բնակավա
ետարանի զոր

ունդով Շուրի
նիսկ պարսիկ

Ավետարա
րիշկանաց Ավ

ետարանը բա
ա զորության 
րացնել: Շուրի
Ավետարանը 
նիսկ գողանա

ղել, բայց յ
ետարանը 
արտացիությա
ւնացած երկու
րիշկանի Ավե
անրանկարնե

անակուռ կրկն

Իրանի փ
վարչապե

տարածքո

աստանի վար
ի ժամանակ Պ
րցը կլինի Իր
նակցություննե
ծակալություն

անակցություն
րավ եւ Պարս
անի, Հայաս

ց ի վեր Քր
կի՝ Կրկնազատ
շկանի Ավետ

թեմի Մուղնո

մների համա
ն ժամանա
ել են Պարսկա
դարեր շարու

հայաբնակ 
ից էլ ստացել է
րվել է 1498 
վառում: Դրա 
ր կան: Ասում
կություններ 
քը ժամանակի
վայրերից գալի
րությամբ բուժ

իշկանից Շա
կները, իրենց

անն էին վկ
վետարանով, ո

ազմաթիվ անգ
մասին իմանա

իշկանցի Ասատ
երկու անգա

ալուց հետո ա
ոթ տարի 
չի վնասվ

ան վկայությո
ւ էջերն են: 
ետարանը կազ
երով, կաշվե 
նակազմով: 

ոխնախագ
ետը կքննա
վ էներգետ

րչապետ Գեոր
Պարսից ծոց-Ս
րանի փոխնա
երի կենտրո
նը: 
նների գլխավո
սից ծոց-Սեւ ծ
ստանի եւ 

րիստոսի Հա
տկին, հրաշա
տարանը Մա

ու Սուրբ Գե

աձայն՝ Շա
ակ հայերն 
աստան, եւ մի
ւնակ Ավետա
Փերիա գավ

է իր անվանում
թվականին 
զորության մ

մ են՝ այն հիվ
կատարում

ին հասել է մին
իս էին Շուրիշ
ժվելու: 

ահեն Մանուկ
 խոսքն արժ
կայակոչում. 
որ սուտ չեմ ա

գամներ վտան
ալով՝ շատերն
տուր Գրիգորյ
ամ գողացել 
աղբյուրի կողք
այնտեղ մնա
վել: Այս 
ունը միայն 

զմված է 322 է
կազմը պատ

գահը եւ Վր
արկեն Հայա

տիկ միջանց
 
րգի Կվիրիկա
Սեւ ծով տար

ախագահ Էսհ
ոնում, հայտ

որ առանցքը 
ծով տարանցի

Վրաստանի 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

արության տո
ագործ զորությ

ատենադարա
եւորգ եկեղեց

ահ-Աբասի բ
Ավետարա

ինչեւ Հայաստ
արանը պահվե
վառի Շուրիշկ
մը: 
Վասպուրակա

մասին բազմա
վանդություննե
: Ավետարա
նչեւ Հնդկաստ
շկան՝ հրաշագ

 
կյանն ասում

ժեւորելու համ
«Երդվում 

ասում»:  
նգի տակ է ե
ն են փորձել 
յանը պատմու
են: Մեկ անգ
քին հողի մեջ
ալուց հետո

պատմութ
խոնավությու

էջից, զարդարվ
տված է արծա

րաստանի 
աստանի 
ցքի հարցը

աշվիլիի Թեհր
րանցիկ միջան
հաք Ջահանգ
տնում է M

կլինեն Հյուս
իկ միջանցքն

կամ Իրա
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ոնին 
թյուն 
անից 
ցի է 

բռնի 
անն 

տան 
ել է 
կան 

անի 
աթիվ 

եր է 
անի 

տան: 
գործ 

մ է՝ 
մար, 

եմ 

եղել, 
այն 

ւմ է, 
գամ 
ջ են 

ո էլ 
թյան 
ւնից 

ված 
աթե 

 

րան 
նցքի 
գիրի 
Mehr 

սիս-
ները՝ 
անի, 

Ադրբե
Ջահա

Նրա 
էներգե
Վրաստ
ամառ
փոխա
 

Կհ
վեր

Հայաս
Վիրաբ
առաջի
վերաբ
հրապա
Այսօր՝
ժամա
Ցեղաս
աշխա
«Տասն
աշխա
երկար
այն կա
հայտ 
որոշա
կտեղա
Նշենք
ընդառ
լուսան
փաստ
երկրնե
«Հայո
երկու 
Ամատ
թարգմ
հանրո

2017 Ã.  էջ 3 

իր 

եջանի եւ Վ
անգիրին: 

խոսքով՝ եւս
ետիկ միջա
տանի, Հայա

ռային ժամա
անցման համա

հրապարակ
րաբերող փ

Ամ

ստանի ազգ
բյանն ու 
իկայում ա
բերող փա

պարակումը: 
՝ ապրիլի 2

անակ Վիրաբյ
սպանության 

ատանքները: 
նյակ հազար

ատանքները 
րաժամկետ ա

կավարտենք, ք
գալիս: Դա 

ակի քանակի 
ադրենք»,-ասա
ք, որ մայի
ռաջ Հայաստ
նկարների 

տաթղթերի ցո
երում ներկայ

ոց ցեղասպան
տարվա խնդ

տունի Վիրա
մանվելու են 
ության համա

Վրաստանի տ

ս մեկ կարե
անցքի ստ

աստանի եւ Ի
անակաշրջանն
ար: 

կվի Հայոց 
փաստաթղ
մատունի Վ

գային արխ
իր թիմի 

ավարտել Հ
աստաթղթերի

22-ին, հրավ
յանը նշեց ն

զոհերի 

րավոր մարդ
շարունակվու

աշխատանք է ե
քանի որ նոր
էլեկտրոնայի
հասնեն՝ երե

աց նա: 
իսյան հերոս

տանի ազգայի
քարտեզ

ուցահանդես, 
յացնել։ 
նության ճան

դիր չէ, տասնա
աբյանը՝ նշել

տարբեր լե
ար: 

տարածքներով

եւոր հարց 
տեղծմանը՝ 

Իրանի միջեւ
ներում էլեկ

ցեղասպա
ղթերի 3 հա
Վիրաբյան

խիվի տնօրե
անդամները 

Հայոց ցեղա
ի երեք 

վիրված մամ
նաեւ, որ շա

շտեմարանի

դկանց անու
ւմ են, դրա
եւ չեմ կարող 
ր անուններ, 
ին տարբերա
եք հարյուր հ

սամարտերի 
ին արխիվը ն
զներ, տ

որը փորձելո

նաչումը, հատ
ամյակների խն
լով, որ բո
զուներով հա

վ»,- ընդգծել 

 
վերաբերում 
Ռուսաստան

ւ ձմեռային 
տրաէներգիա

անությանը 
ատորները. 

 
են Ամատուն

մտադիր ե
ասպանության

հատորներ

ուլի ասուլիս
արունակում ե
ի ստեղծմա

ւններ ունեն
անք տարիներ

ասել, թե մի օ
փաստեր են 

ակով է եւ եթ
հազարի, ապ

100-ամյակի
նախատեսում 
տեսանյութեր
ու են տարբե

տուցումը մե
նդիր է»,- ասա
ոլոր նյութեր
ամաշխարհայի

է 

է 
նի, 
եւ 

այի 

նի 
են 
նը 
րի 

սի 
են 

ան 

նք, 
րի 
օր 

ի 
թե 

պա 

ին 
է 

րի, 
եր 

եկ-
աց 
րը 
ին 



 

 

Եթե
մար
աշխ
ժամ
Եզդ
կազ
Նրա
ու 
կազ
Թու
Ցեղ
չանի
պետ
ցեղա
մեր 
չլինե
Հան
հոգե
«Եթ
ճան
չուն
Պատ
Թու
իրա
Ցեղ
ցեղա
աշխ
ցեղա
 

Ա
Ֆ

ԱՄՆ
Ավե
հան
Արց
դաս

Ցեղասպա
իրենց զա

չունեն. ե

ե Թուրքիան չ
րդկության հա
խարհում: Այս
մանակ ապրի
դիների ազ
զմակերպությա
ա խոսքով` ա

ընդունում 
զմակերպությո
ւրքիան պետ
ղասպանությո
ի, մարդկությա

տք է ամ
ասպանությու
ձայնը բարձր

են»,-ընդգծել է
նդիպման մեկ
եւոր առաջնո

թե իրենց ռ
նաչում հայոց
նեն իրենց 
տմական բո
ւրքիան Արեւմ

ականացրել: Ի
ղասպանությո
ասպանությու

խարհում 
ասպանությու

ԱՄՆ-ում Ա
Ֆլորիդայի 

Ն-ում Արցա
ետիսյանը Ֆ
նդես է եկել դա
ցախի ԱԳՆ 
սախոսության

անությունը 
րգացած հա

եզդիների հ

չճանաչի հայո
ամար այդ չա
ս մասին լրա
իլի 22-ին հ
զգային մի
ան նախագահ

առաջադեմ մա
է ցեղասպ

ունները պետ
տք է ճանաչի
ուն գործելու 
ան համար այ
բողջ աշխա
ւն է տեղի ուն

րացնենք, որպ
է Ազիզ Թամո
կ այլ մասնա

որդ Բրո Հասա
ռաջադիմակա
ց Ցեղասպա

զարգացած 
ոլոր փաստե
մտյան Հայաս

Իսրայելը եւս հ
ունը չի ճան
ւնը չի ճանա

դեռ 
ւններ»: 

րցախի մշտ
համալսար
դասախոս

ախի մշտակա
Ֆլորիդայի մի
ասախոսությա

մամուլի 
նը ներկա 

չճանաչած
ամարելու ի

հոգեւոր առ

ոց Ցեղասպա
արիքը կշարո

ագրողների հ
այտարարել 
իություն» 
հ Ազիզ Թամո

արդկությունը 
պանությունը: 
տք է զբաղվե
ի հայ ժողով
փաստը: Եթե
յդ չարիքը կշա
արհին ցույ
նեցել: Մենք մ

պեսզի նման եր
ոյանը: 
ակից` Հայաս
անյանը, իր հե

ան համարող
նությունը, ն

պետությու
երով ապաց
ստանում ցեղ
հոլոքոստ է տ
նաչում: Քա
աչվել ու չի 

կկրկնվեն 

տական ներ
րանում հա
սությամբ 

ան ներկայա
իջազգային 

ամբ: 
ծառայության

են եղե

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ծ երկրներն
իրավունք 

ռաջնորդ 

 
անությունը, ա
ունակվի ամբ
ետ հանդիպմ
է «Հայաստա
հասարակակ

ոյանը: 
դատապարտ

«Միջազգա
են այդ խնդր
վրդի նկատմա
ե Թուրքիան 

արունակվի: Մ
ց տանք, 

մշտապես պետ
րեւույթներ այ

ստանի եզդին
երթին, նկատե

ղ երկրները 
նրանք իրավո
ւններ համա
ցուցված է, 
ղասպանությո
տեսել, բայց հա
անի դեռ Հա

դատապարտ
բազմա

րկացուցիչ
անդես է եկե

 
ացուցիչ Ռոբե

համալսարան

ն հաղորդմա
ել միջազգա
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ն 

ապա 
բողջ 
ման 
անի 
կան 

տում 
ային 
րով: 
ամբ 
դա 

Մենք 
որ 

տք է 
յլեւս 

ների 
ել է. 
չեն 

ունք 
արել: 

որ 
ուն է 
այոց 
այոց 
տվել, 
աթիվ 

չը 
ել 

երտ 
նում 

ամբ՝ 
ային 

հարաբ
ֆակու
Ռոբեր
հակամ
ընթաց
հարցե
Հանդի
պատա
կարգա
պետա
հարցե
 
Այսօ
25-ր

Արցախ
պատգ
Ստեփ
Արցախ
խորհր
ԱԺ մ
լրանու
«Թող 
չապրե
Հողը ն
այն»,-
 
Արց

պա

Արցախ
հուշա
սեփակ
հուշա
վերակ

2017 Ã.  էջ 4 

իր 

աբերություննե
ւլտետների ու
րտ Ավետիս

ամարտության
ցքը, անդրադ
երի: 
իպման ավ
ասխանել 
ավորմանը, Ա

ականաշինութ
երին: 

օր լրանում
րդ տարելի

խի Հանր
գամավորներն

փանակերտի 
խի պետակա
րդի առաջին ն
մամուլի ծառ
ւմ է Արթուր Մ

ոչ մեկի մ
ելով` Ղարաբա
նրանն է, ով ա
- սա էր նրա հա

ախում ցա
արսկական
սեփական

խում գտնվ
արձան Արց
ականությունն 
արձանների պ
կանգնումը մ

երի եւ 
ւսանողներն ո
սյանը ներկա
ն պատմությու
դարձել նաե

վարտին Ա
է հակա

Արցախի մի
թյան գոր

մ է Արթուր
իցը. պատգա

են նրա շի

րապետությա
ն այսօր՝ ա
հուշահամալի

ան-քաղաքակա
նախագահ Ար
ռայությունից 
Մկրտչյանի մա
մտքով չանցն
աղը կարող է

այդ հողի վրա
ամոզմունքը: 

անկացած հ
ն մզկիթը, 

նությունն է

վող ցանկաց
ցախի Հանր

է, եւ  այդ թվո
պահպանությո
մեր առաջնա

քաղա
ու դասախոսն
այացրել է 
ւնը, կարգավո

եւ տարածաշ

Արցախի ն
ամարտութքյա
իջազգային ճ
րծընթացին 

ր Մկրտչյան
ամավորնե

իրիմին 

ան Ազգայ
ապրիլի 14-ին
իր և ծաղիկ
ան գործիչ, Լ
րթուր Մկրտչյա

հայտնում 
ահվան 25-րդ 
նի, թե Ղար
է Հայաստանի

ա ապրում  և պ

հուշարձան,
Արցախի ժ

է. փոխնախ

ցած պատմ
րապետությա
ում՝ պարսկա
ունը, ուսում

ահերթ խնդիր

աքագիտությա
ները: 

ղարաբաղյա
որման այժմյա
շրջանային ա

ներկայացուցի
ան խաղա
ճանաչմանը 

վերաբերո

նի մահվան
երն այցելել

 
ին ժողով

ն, այցելել ե
կներ խոնարհ
ԼՂՀ Գերագու
անի շիրիմին:
են, որ այսօ
տարելիցը: 

րաբաղում հա
ի մաս դառնա
պաշտպանում

, այդ թվում
ժողովրդի 
խարար 

 
մամշակութայի
ան ժողովրդ

կան մշակույթ
մնասիրումն 
րներից է: Ա

ան 

ան 
ան 
այլ 

իչը 
աղ 
եւ 
ող 

ն 
լ 

վի 
են 
հել 
ւյն 
 
օր 

այ 
ալ: 
մ է 

մ 

ին 
դի 
թի 
ու 

Այս 



 

 

մաս
նախ
անդ
Մզկ
եւ 
Ադր
Հայտ
«201
Հնա
եվրո
ժառ
նշա
վրա
անվ
վերա
համ
դրու
Ցան
Հան
հուշ
ծրա
ցան
մեկն
 

ամ

Արտ
Քոչա
ողբե
«Այս
ամե
25 
գործ
հում
1992
ավե
Հան
անմ
խաղ
որու
անհ
Մի 
հայտ
վայր
համ
հան

սին հայտարա
խարարի 
դրադառնալով
կիթի շրջակա

վերականգն
րբեջանում շրջ
տարարությու
15 թվականից

ագիտական ժ
ոպական 
ռանգության 

անակում է, որ
ա է վեր
վերապահորեն
ականգնման 
մապատասխա
ւյթներին: 
նկանում եմ
նրապետությո
շարձանների 

ագրերը մշակ
նկացած եր
նաբանությու

Մարաղ
անպա

մենաթողո

տաքին գործ
արյանը մեկ
երգության 25
ս օրը խորհ
ենամռայլ, սա

տարի ա
ծողություննե
մանիտար իրա
2թ. ապրիլի
երեցին ու 
նրապետությա
մարդկային դ
ղաղ բնակիչն
ւմ՝ նրանցից 

հայտ։ 
քանի ժամ 

տնված գյու
րագություննե
մապատասխա
նցագործությա

արություն է 
տեղակալ 

վ Շուշիի Գո
այքում հնագիտ
նողական ա
ջանառվող մե
ւնում ասվում
ց Արցախի Հ
ժառանգությա
եւ Եվրոպ
պաշտպանու

ր  այդ բնագա
րցրել պար
ն հետեւում 

աշխատանք
անում է 

մ հատկապե
ունում  

ուսումնասի
կվում եւ ի
րրորդ կող
ններից»: 

ղայի հանցա
ատժելիութ
ության մթն

Շավարշ Ք

ծերի նախա
կնաբանությու
5-րդ տարելիցի
հրդանշում է 

ակայն ոչ այդք
առաջ ադր

երով կոպտագ
ավունքը։ 
ի 10-ին ա

հրկիզեցին
ան Մարաղա
դաժանություն
ներին, իսկ մի

ոմանց ճակ

ադրբեջանակ
ղի բնակիչնե
երն ու բարբա
անում են
ան բոլոր չափո

տարածել ԼՂ
Սերգեյ 

ոհար Աղա 
տական պեղ

աշխատանքներ
կնաբանությո

մ է. 
Հանրապետու
ան պահպա
պայի ճար
ւթյան կոնվեն

ավառում արցա
րտավորությո

է: Շուշիի 
քների ամբող

վերոհիշյալ 

ես ընդգծել,
պատ

իրման եւ 
իրականացվու
ղմի վերաբ

ագործությո
թյունը նպա
նոլորտի ձե
Քոչարյան 

արարի տեղ
ւն է տարա
ի կապակցութ

ղարաբաղյա
քան հայտնի է
րբեջանական

գույն ոտնահա

ադրբեջանցի 
ն ինքնորոշ
ա գյուղը, ո
ններով տան

ի մասին էլ՝ գե
ատագիրը մի

կան վերահս
երն վերապր

արոսությունը,
ն մարդկ
որոշիչներին։ 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ՂՀ էկոնոմիկ
Շահվերդյա

/Վերին Ջու
ումների, մզկ
րի վերաբեր

ուններին: 

ւթյունը միաց
նության մա
տարապետակ
նցիաներին, ի
ախյան կողմն

ուններ, որ
Վերին Մզկ

ղջ գործընթա
կոնվենցի

, որ Արցա
տմամշակությա

վերականգնմ
ւմ են անկ
բերմունքից 

ունների 
աստեց 
եւավորման

 
ղակալ Շավ
ածել Մարաղ
թյամբ: 
ան պատերա
էջերից մեկը, 

ն կողմն 
արեց միջազգա

օմոնականն
շված Արցա
ողջակիզեցին 
նջամահ արե
երեվարեցին․ 
ինչ օրս մնու

սկողության տ
րեցին ողջ 
, որոնք իրավա
կության 
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Ամսագի

կայի 
անը՝ 
ւմա/ 
կիթի 
րյալ 

ել է 
ասին 

կան 
ինչը 
ն իր 
րոնց 
կիթի 
ացը 

իայի 

ախի 
աին 
ման 
կախ 

եւ 

նը. 

վարշ 
ղայի 

ազմի 
երբ 

իր 
ային 

ներն 
ախի 

ու 
եցին 
ընդ 

ւմ է 

տակ 
այն 

ամբ 
դեմ 

Մարա
անպա
մթնոլո
իրագո
ապաց
ձեռնա
զինուժ
 

Յո

Հավա
կազմա
պաշտ
Խաչա
վկայա
պաշտ
«Հավա
կազմա
հարցը
մայիսի
-ամփո
լրագրղ
Նա նա
ընդուն
Բորդյո
անվտա
նշանո
Նրա 
ընթաց
քննար
գտնվո
հանգա
միջոցա
սպառ
Նշենք
եղել է 
հոկտե
խորհր
 

Մ

Ֆրան
կանվա
սպանե
արտա
Այս մա
Մարս
հասար
Ֆրան
կմասն
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իր 

աղայում իր
ատժելիություն
որտի ձեւավո
ործման շա
ցույցն են Ա
արկված ագ
ժի կողմից իրա

ուրի Խաչա
գլխ

աքական 
ակերպության

տոնը 2017-ի
ատուրովը: Այս
ակոչելով կազ
տոնակատար Վ
աքական 
ակերպության
ը քննարկելիս
սի 2-ից նշանա
ոփելով ՀԱՊ
ղներին ասել է

աւ հայտնել է, 
նել ՀԱՊԿ ն
ուժային պ

տանգության խ
ով: 

խոսքով` 
ցքում ՀԱՊԿ
րկել են «ՀԱ
ող ռազմաքա
ամանքների շ
առումներ 
նալիքներին հ

ք, որ Յուրի Խ
ՀՀ Զինված ո

եմբերին նշա
րդի քարտուղա

Մարսելում հ
Սողոմո

նսիայի Մարս
անակոչվի Սո

նել է Հայո
աքսման կամա
ասին հայտնու
սելի քաղաքա

արակական 
նսիայի հա
նակցեն նախ

րականացված
նը նպաս
որմանը եւ ն
արունակությա

Արցախի դեմ 
գրեսիայի ժա
ականացված 

ատուրովը ն
խավոր քա

անվտանգո
ն (ՀԱՊԿ) 
ի մայիսի 
ս մասին հաղո
զմակերպությա
Վալերի Սեմե

անվտանգ
ն գլխավոր 
ս որոշում է 

ակել Խաչատո
ՊԿ ոչ պաշտ

է Սեմերիկովը
որ պետությա

նախկին գլխա
պարգեւատրել
խորհրդի գերա

ոչ պաշտո
Կ անդամ 

ԱՊԿ-ի պատ
աղաքական ո
շուրջ հարցե

ձեռնարկ
հակազդելու հ
Խաչատուրով
ուժերի գլխավ
անակվել է 
ար: 

հրապարա
ոն Թեհլերյ

սել քաղաքի հ
ողոմոն Թեհլ
ոց ցեղասպ

ակերպիչներից
ւմ է Armenian
ապետ Ժան-
եւ քաղաքա

այ համայ
խագծի պաշտ

ծ հանցագո
ստեց ամ
նոր հանցագո
անը։ Դրա

անցած տա
ամանակ ա
բարբարոս քա

նշանակվե
արտուղար

ության 
գլխավոր 

2-ից կստա
որդում է «ՌԻ
ան գլխավոր

երիկովին:  
ության 
քարտուղարի
ընդունվելայ

ուրով Յուրի Գ
ոնական գագ
ը: 
ան ղեկավարն
ավոր քարտո
լ ՀԱՊԿ 
ազանցության

ոնական գա
երկրների ն

տասխանատվ
ու ռազմամա
երն ու մի շա
կել` ան
հետ կապված»
վը 2008-2016 
վոր շտաբի պե
Ազգային ան

ակ կանավա
յանի պատ

հրապարակը 
լերյանի պատ
պանության 
ց մեկին՝ Թալ
n Weekly-ն: 
-Կլոդ Գոդե
ական գործ
նքի ներկ

տոնական ար

ործություններ
մենաթողությա
ործություններ

ա անհերքե
արվա ապրիլի
ադրբեջանակա
այլերը»։ 

լ է ՀԱՊԿ 

պայմանագր
քարտուղար

անձնի Յուր
ԻԱ Նովոստի»
ր քարտուղար

պայմանագր
ի նշանակել
յդ պաշտոնո

Գրիգորեւիչին 
գաթնաժողով

ները որոշում ե
ուղար Նիկոլա

հավաքակա
ն I աստիճան

ագաթնաժողով
նախագահներ

վության ներք
արտավարակա
արք լրացուց
նվտանգությա
»: 

թվականների
ետը: իսկ 2016
նվտանգությա

անակոչեն 
տվին 

 
պաշտոնապե

տվին, հայ, որ
զանգվածայի

լեաթ փաշայի

նը, մի քան
ծիչներ, նա

կայացուցիչներ
րարողության

րի 
ան 
րի 
ելի 
ին 

ան 

րի 
րի 
րի 
-ն 
րի 

րի 
ու 
ւմ 
», 

վը` 

են 
այ 

ան 
նի 

վի 
րը 
քո 
ան 
ցիչ 
ան 

ին 
-ի 

ան 

ես 
րը 
ին 

ին: 

նի 
եւ 
րը 

նը, 



 

 

որը 
կազ
նը՝  
համ
Հար
Ցեղ
ակա
եղբո
երբ 
վիրա
Թեհ
1920
Թեհ
հան
ուղե
բազ
մեծ 
Սպա
իշխ
Թեհ
սենս
միա
խաղ
սպա
Դատ
գործ
ազա
 

Ս

Ապր
Հան
Ժող
ռազ
համ
Գու
ՊՆ-
պատ
պետ
պաշ
Ռազ
Դավ
քաղ
Պաշ
պաշ
համ

տեղի կո
զմակերպում 

Ֆրանսիայ
մակարգման խ
րկ է նշել, 
ղասպանությա
անատես է եղ
որ սպանությ

թուրք զին
ավորների եւ մ
հլերյանը հայ
0 թվականին 
հլերյանը 
նձնարարությա
եւորվել է Բ
զմաթիվ վկան

վեզիր Տալեա
անությունից 

խանություններ
հլերյանի դա
սացիա են դա

այն Թեհլերյան
ղաղ բնա

անություններ
տարանը որո
ծել է անմեղ

ատ է արձակվ

Ստորագրվե
ՊՆ-ների

րիլի 11-ից 1
նրապետությո
ղովրդական 
զմական խ
մագործակցու
ւան Յուֆեյի գ
-ից հայտնո
տվիրակությա

տ, գեներա
շտպանությա
զմարդյունաբ
վիթ Փախ
ղաքականությ
շտոնական հ
շտպանությա

մագործակցու

ունենա ապ
է Մա

յի հայկակա
խորհրդի հետ 

որ Թեհլե
ան ժամանա
ղել 2 քույրերի
յանը: Թեհլեր
նվորները նր
մահացածներ
յտնվել է Կո
արտագաղթե

Դաշնակցո
ամբ («Ն
եռլին եւ 19
երի ներկայու

աթ փաշային: 
հետո Թ

րը կալանավո
ատավարությո
արձել: Դատա
նի գործողությ
ակչության 
ի կազմակերպ
շել է, որ Թեհ

ղսունակությա
վել: 

ել է Հայաս
2017թ. հա

ծրագ

14-ը աշխատա
ունում էր 

Հանրապե
խորհրդի 

ւթյան գրաս
գլխավորած պ
ում են, որ
անն ընդունել 
ալ-լեյտենանտ
ն նա

բերության պե
չանյանը ե
յան վարչությա

հանդիպումնե
ն ոլո

ւթյան ներկա

պրիլի 21-ին:
արսելի քա
ան կազմակ
միասին: 

երյանի ամբ
ակ ոչնչացվել

ի բռնաբարու
րյանին հաջող
րան թողել 
րի կույտում: 
ոստանդնուպո
ել է ԱՄՆ: Պա
ություն 

Նեմեսիս» 
921 թվականի
ւթյամբ գնդակ

Թեհլերյանին 
որել են: 
ունը եւ նրա
աքննության ն
թյունը, այլեւ՝ Թ

զանգվածա
պիչ: 
հլերյանը սպա

ան վիճակում

ստանի եւ Չ
ամագործակ

գիրը 

անքային այց
գտնվում 

ետության 
միջազգային

ենյակի պետ
պատվիրակութ
ր այցի ըն

են ՀՀ ԶՈՒ 
տ Մովսես
ախարարի 
ետական կոմի
եւ ՊՆ 
ան պետ Լեւո
րի ընթացքու
որտում 

ա ընթացքն 

ÈàôÚê # 2
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: Միջոցառո
աղաքապետա
կերպությունն

բողջ ընտան
լ է: Նա ի
ւթյանը եւ մոր
ղվել է ողջ մ

են մահանա

ոլսում, որտե
ատերազմից հե

կուսակցութ
գործողությ

ի մարտի 15
կահարել նախ

գերմանակ

ա արդարացո
նյութ է դարձե
Թալեաթի, որպ
ային վայր

անության պա
մ, ավելի ուշ 

Չինաստան
կցության 

 
ցով Հայաստա

Չինաստա
Կենտրոնակ

ն ռազմակ
տ, դերծովա
թյունը: 
նթացքում Չ
գլխավոր շտա

ս Հակոբյա
տեղակ

իտեի նախագ
պաշտպանակ
ն Այվազյանը:
ւմ քննարկվել

հայ-չինակ
ու զարգացմ
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ումը 
արա-
ների 

նիքը 
ինքն 
ր ու 
նալ, 
ալու 

եղից 
ետո 

թյան 
ուն) 
5-ին 

խկին 

կան 

ումը 
ել ոչ 
պես 
րագ 

ահին 
նա 

նի 

անի 
անի 
կան 
կան 

ակալ 

ՉԺՀ 
աբի 

անը, 
կալ-
գահ 
կան 
: 
լ են 
կան 
ման 

հեռան
անվտա
ներկա
պայմա
համա
նախա
Այցի ա
ՀՀ-ում
ուղեկց
Վիգեն
ամփո
բերվա
երկու 
մակա
նախա
ընդլայ
կարեւ
Հանդի
քաղա
դերծո
պաշտ
պաշտ
համա
 

Ի
մ

տ

Իրանի
որը կկ
տնտե
ապրիլ
ապրա
Սաֆա
Նրա խ
անի ե
տնտե
ձեռնա
կհայտ
նշված
տնտե
Սաֆա
Հիշեցն
Մոհա
կապո
եկել 
կարեւ
Իրանի

2017 Ã.  էջ 6 

իր 

նկարները, 
տանգության 
այացնող ա
անավորվածո

ագործակցությ
ագծեր իրակա
ավարտին ՉԺ
մ ՉԺՀ արտա
ցությամբ,  ըն
ն Սարգսյանը

ոփվել են բան
ած պայմանավ

երկրների 
արդակի հարա
արարն ընդգծե

այնման եւ 
ւորությունը: 
իպման ա

աքականությա
ովակալ Գու
տպանության 
տպանության 
ագործակցությ

Իրանի առա
միջանցքը կ

տնտեսակա

ի կողմից առ
կապի Պարսի

եսական խթա
իլի 21-ին հայ
անք արտադր
արյանը: 
խոսքով` Հայա

եւ ճիշտ քայլեր
եսական միո
արկում: Դ
տարարենք ազ
ծ նախաձեռնո
եսական հար
արյանը: 
նենք, որ Ի

ամադ Ջավադ
ող միջանցք ս

ու ընդգծել 
ւորությունը` 
ի: 

միջազգային 
խնդիրներ, ե

այլ հարցեր
ություններ պ

ունն ընդլայնե
անացնելու ուղ
ԺՀ բարձրաստ
ակարգ եւ լիա
նդունել է ՀՀ պ
ը: Հանդիպմա
նակցությունն
վորվածությու

միջեւ առ
աբերությունն
ել է կողմերի 

նոր ո

ավարտին 
ան վարչության

ւան Յուֆե
նախարա

նախարար
ան ծրագիրը:

աջարկած 
կարող է Հա

ան խթան դա

ռաջարկած տ
ից ծոցն ու Սե
ան կարող է 

այտարարել է 
րողների միո

աստանը ճիշտ
ր ձեռնարկի: 

ության հետ
Դրան զուգ
զատ առեւտրի
ությունը կարո
րցերը լուծե

Իրանի արտա
դ Զարիֆը Պա
ստեղծելու ա

չորս երկրն
Վրաստանի, 

եւ տարա
երկկողմ հետ
ր: Ձեռք 

պաշտպանութ
ելու, մի շարք 

ղղությամբ: 
տիճան պատվ

ազոր դեսպան 
պաշտպանութ
ան ընթացքում
ների արդյուն
ւնները: Բարձ

ռկա քաղաք
ները, ՀՀ պա

միջեւ փոխգ
ոլորտների 

ՊՆ պ
ն պետ Լեւոն

եյը ստորագ
արության 
րության մ
 

տրանսպո
այաստանի
առնալ. Փո

տրանսպորտա
եւ ծովը, Հայա

հանդիսանա
Հայաստանի

ւթյան նախա

տ եզրահանգո
«Այժմ Իրանը

տ մերձեցման
գընթաց մե
ի գոտի: Այդ ե
ող է հող նախ
ելու համար»

աքին գործե
արսից ծոցը 

առաջարկությա
ների համագ

Հայաստանի

ածաշրջանայի
տաքրքրությո

են բերվ
թյան ոլորտո

փոխշահավե

վիրակության
Թյան Էրլյուն

թյան նախարա
մ քննարկվել 

նքներն ու ձեռ
ձր գնահատելո
ական բարձ

աշտպանությա
գործակցությա

ներգրավվմա

պաշտպանակա
ն Այվազյանը 
գրել են Հ

եւ ՉԺ
միջեւ 2017

րտային 
ի համար 
որձագետ 

 
ային միջանցք
աստանի համա
ալ: Այս մասի
ի հայրենակա
ագահ Վազգե

ումներ պետք
ը Եվրասիակա
ն փորձեր 
ենք Մեղրի
ենթատեքստո
խապատրաստ
», - նշել 

րի նախարա
Սեւ ծովի հե

ամբ է հանդե
գործակցությա
ի, Ադրբեջան

ին 
ւն 

վել 
ւմ 

ետ 

նը, 
նի 

ար 
եւ 
ռք 
ով 
ձր 

ան 
ան 
ան 

ան 
եւ 
ՀՀ 
ԺՀ 
թ. 

քը, 
ար 
ին 

ան 
են 

ք է 
ան 

է 
ին 
ւմ 

տել 
է 

ար 
ետ 
ես 

ան 
նի, 



 

 

ռա

Թու
ստե
հետ
դեսպ
տար
Նրա
ուղա
Ռու
սերտ
Թու
համ
բազ
Արմ
պայ
միա
հոդվ
եւ Ա
որ 2
կորց
Դես
դրա
այնք
բաց
 

Իս

Իսպ
ճան
մեծա
երեք
Այդ 
դեսպ
Քաղ
քվեա

Թուրքի
ազմաբազա

ւրքիան մտա
եղծել: Այս մա
տ հանդիպման

պան Արմա
րածաշրջանու

ա խոսքով, թ
արկում ա
ւսաստանին, ո
տ ռազմակա
ւրքիան ա
մագործակցու
զա ստեղծելու 
ման Նավասա
յմանագրի 5-

ավորման տեղ
վածում ասվո

Ադրբեջանը, ո
20-ականների
ցնել ամբողջա

սպանի ներկա
ական կվերա
քան էլ հիմն

ցարձակապես

սպանիայի
ճանաչե

պանիայի Վի
նաչեց Հայոց
ագույն հանց
ք տասնյակ քա

մասին հա
պանատնից։ 
ղաքային խոր
արկության ա

իան ուզում
ա ստեղծել. 

դիր է Նախի
ասին, այսօր՝ 
ն ժամանակ 

ան Նավաս
ւմ տեղի ունեց

թուրքական ք
առաջին հե

որ քանի որ Հ
ան համագոր
առաջարկում 
ւթյունը եւ 

մտադրությո
արդյանը նկ
-րդ կետը բա
ղակայումը Ն
ում է, որ եթե 
ուրեմն վերան
ին ունեցել է Թ
ականությունը
այացմամբ, Թո

բերվի իր մ
նավոր չէ: Բա
ս դեմ կլինի նմ

ի Վիյենա ք
ց Հայոց ցե

իյենա (Villen
ց ցեղասպան
անքը դատա
աղաքների ցա

այտնում են 

րհրդում ներկա
արդյունքները

 է Նախիջե
Արման Նա

իջեւանում ռա
ապրիլի 28-ի

նշել է Արտա
արդյանը՝ ա
ցող վերջին զա
քաղաքական 
երթին Հայ
Հայաստանն 
րծակցություն

է ավե
Նախիջեւան

ւն է հայտնում
ատեց, սակա

ացառում է ո
Նախիջեւանում

նման քայլի դ
նայվում են ա
Թուրքան: Այս
ը, եթե նման քա
ուրքիան հույս
մտադրության
ացի այդ, ըս

ման որոշմանը

աղաքը պա
եղասպանո

na) քաղաքը
նությունը՝ հ

ապարտած իս
անկը: 

Իսպանիայո

այացված կուս
ը հետեւյալն 
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եւանում 
ավասարդյա

 
ազմական բա
ին, լրագրողն

ակարգ եւ լիա
անդրադառնա
արգացումներ

միտքը մեսի
յաստանին 
ու Ռուսաստա

ն ունեն, ուս
ելի խորա
ում ռազմակ
մ: 
այն, որ Ղա

որեւէ ռազմակ
մ. «Ավելին՝ 4
դիմեն Թուրքի

այն սահմաննե
սինքն՝ կարող
այլի գնան»: 
ս ունի, որ ԱՄ
նը, սակայն 
ստ նրա, Իրա
ը: 

աշտոնապե
ությունը  

 
ը պաշտոնապ
համալրելով 
սպանական շո

ում Հայաստա

սակցությունն
են՝ Կանաչ
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ան 

ազա 
ների 

ազոր 
ալով 
րին: 
իջ է 

եւ 
անը 
ստի 
ցնել 
կան 

արսի 
կան 
4-րդ 
իան 
երը, 
ղ են 

ՄՆ-ն 
դա 

անը 

ես 

պես 
այդ 

ուրջ 

անի 

ների 
չներ 

Եվրոպ
դեմ, 7
ձայն:
 

Կո
ցե

ԱՄՆ Կ
ընդուն
ցեղաս
Ապրիլ
խորհր
«Հայա
եւ երկ
եւ Հ
հետեւ
theden
Ամերի
երախտ
հայ հ
Կոլորա
 
Հայո
տեղ

Հայոց
տեղա
ապրիլ
նշել է 
ցեղաս
կենտր
Նրա 
կապվա
են ընթ
քրեակ
այնքա
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իր 

պա՝ կողմ, 11
7 ձայն: Սոցիա

ոլորադոյի 
եղասպանո

կապվ

Կոլորադո նա
նել՝ կապվա
սպանության 
լի 26-ի
րդարանական
աստանի եւ ն
կարատեւ հա
Հայոց ցեղ
ւանքների 
nverchannel.com
իկայի Հայ 

խտագիտությո
համայնքին իր
ադոն Հայոց ց

ոց ցեղասպ
ղափոխվեց

ց ցեղասպ
ափոխվեց հա
իլի 25-ին, լրա

Սահմանադր
սպանության 
րոնի համակա
խոսքով, Հա

ված տարբեր 
թանում: Մաս
կանացնել Ց

ան էլ հաջո

1 ձայն: Ժողո
ալիստական կ

օրենսդրա
ության 102

ված բանաձ

ահանգի օրենս
ած Օսմանյա

102-րդ տարե
ին ընդ
ններն աջա

նրա հարեւան
արաբերություն
ղասպանությա

ճանաչման 
m-ը: 
դատի գրաս

ուն է հայտնե
րենց աջակցո
ցեղասպանութ

պանություն
 հատուցմա

պանությունը 
ատուցման ոլ
ագրողների հե
րական դատա

իրավակա
արգող Վլադիմ
այոց ցեղասպ

երկրներում 
սնավորապես
եղասպանութ
ղված փորձ 

ովրդական կո
կուսակցությո

ական ժողով
2-րդ տարել
ձեւ է ընդու

սդրական ժող
ն կայսրությ

ելիցի հետ: 
դունված 
ակցություն 
նների միջեւ կ
ններին՝ հիմն

ան գոյությ
վրա»,-

սենյակի արե
ել խորհրդար
ության համա
թյունը ճանաչ

նը ճանաչմա
ան ոլորտ. 

ճանաչմա
լորտ: Այս մ
ետ հանդիպմ

արանի խորհր
ան հետազ
միր Վարդանյ

պանության ճա
հետաքրքիր 

ս, Եվրոպայու
թյան ժխտու

չէր, քանի

ուսակցությու
ուն՝ ձեռնպահ,

վը Հայոց 
լիցի հետ 

ւնել 

 
ղովը բանաձեւ
յունում Հայո

բանաձեւո
են հայտն

կառուցողակա
նված փաստեր

ուն ունեցո
հայտնում

եւմտյան թե
րանականների
ար: Ավելի վա
չել է:  

ան ոլորտի
փորձագետ

 
ան ոլորտի
մասին, այսօ
ման ժամանա
րդական, Հայո
զոտություններ

անը: 
անաչման հե
զարգացումնե

ւմ փորձ արվե
ւմը, բայց դ
ի որ, օրինա

ւն՝ 
, 3 

ւ է 
ոց 

ւմ 
նել 
ան 
րի 
ող 

է 

ւը 
ին 

աղ 

ից 
տ 

ից 
օր՝ 
ակ 
ոց 
րի 

ետ 
եր 
եց 

դա 
ակ 



 

 

Ֆրա
համ
չհամ
Մյու
գործ
ընթ
դատ
որոշ
դատ
Վար
գործ
աշխ
հաս
 

Այսօ
վատ
Մեծ
մաս
ցեղա
ուղե

«191
ընթ
տեղ
երթ
եւ 
մար
տառ
«Այս
վատ
Մեծ
Թրա
իրա
մատ
«Շա
իրեն
սրտ
հայր
հնա
Մեն
չտա
անց
ջան
որպ
համ
ասվ

անսիայի սահ
մարելով 
մապատասխա
ւս կողմից
ծընթացներ 

թանում 
տավարությու
շակի քաղա
տավարական 
րդանյանի խո
ծընթացում հ

խատել բոլոր 
սարակության

Թրամփը կ

օր մենք հի
տթարագույն 
ծ Եղեռնի տ
սին ասվում է 
ասպանությա
երձում: 

15թ. սկսած՝ Օ
թացքում, մեկ
ղահանություն

թերին: Ես միա
աշխարհաս

րդկային ան
ռապանքների
սօր մենք հ
տթարագույն 
ծ Եղեռնի տառ
ամփի խոսքո

ադարձություն
տուցում հայ ժ
ատերը նոր կյա
նց անջնջելի 

տում վառ պ
րենիքի մասի

ագույն հզոր քա
նք պետք է հ

անք դրանց կր
ցյալի փաստեր
նքերը, որ ձեռ
պես առավել ա
մար հիմքեր ն
ված է հայտար

հմանադրակա
Ֆրանսիայ

անող: 
, ըստ 
են տեղի 
են գո

ւններ. «Թեև
աքական ճ
խոչընդոտներ

ոսքով՝ Հայոց 
հաջողության
ուղղությունն

ն վրա բարոյա

կրկնեց Օբ
եզրո

իշում եւ ոգ
զանգվածայի

տառապանքնե
ԱՄՆ նախա

ան 102-րդ 

Օսմանյան կա
կ ու կես մի
ններին, կոտ

անում եմ Ամեր
փյուռ հայո
նմեղ կյանք

ի վիշտը»,-հա
հիշում եւ ո
զանգվածայի

ռապանքների
ով, մարդկութ
նների մասին
ժողովրդի անն
անք կերտեցի

ներդրումն ո
պահելով հի
ին, որտեղ նր
աղաքակրթու
հիշենք վայրա
րկնությունը: 
րն ընդունելու

ռնարկվում են
արդարացի ու
նախապատրա
րարությունու

ան խորհուրդ
ի սահ

Վարդանյանի
ունենում Ա

ույքային 
և այստեղ էլ
ճնշումների, 
րի»: 
ցեղասպանու

ն հասնելու հ
ներով, այդ թվ

ական ճնշում գ

բամայի «Մե
ույթը 

 
գեկոչում են

ին վայրագութ
երի բովով ա

ագահ Դոնալդ 
տարելիցի 

այսրության վե
իլիոն հայեր 
տորածներին 
րիկայի հայկա

ությանը՝ սգ
քերի ու 

այտարարել է 
ոգեկոչում են
ին վայրագութ
ի բովով անցա
թյան պատմու
ն մտորելիս 
նկուն ոգուն»: 
ին Միացյալ Ն
ունեցան մեր
շողություննե

րանց նախնին
թյուններից մե

ագությունները
Մենք ողջուն

ւ ու դրանց հե
ն հայերի ու թ
ւ հանդուրժող
աստելու հույժ
մ: 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

դը մերժեց 
հմանադրությա

ի, հետաքր
ՄՆ-ում, որտ

պահանջնե
լ բախվում 

տեխնիկակա

ւթյան ճանաչմ
համար պետ
վում նաեւ թո

գործադրելով:

եծ եղեռն» 

նք 20-րդ դա
թյուններից մ
անցածներին:

Թրամփի՝ Հա
առթիվ արվ

 
երջին տարին
զոհ են գնա

ու մահվ
ական համայն
գալու կորսվ

կրած բազ
նա եւ հավ

նք 20-րդ դա
թյուններից մ
ծներին»: 
ւթյան այդ մ
«արժանին 

Նահանգներու
 երկրում՝ իր
րը պատմակ
ները կերտել 
եկը: 
ը, որպեսզի թ
նում ենք ցավ
տ հաշվի նստ

թուրքերի կող
ղական ապագ
ժ կարեւոր քա
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այն՝ 
անը 

րքիր 
տեղ 
երով 

ենք 
անն 

ման 
տք է 

ուրք 

արի 
եկի՝ 
Այս 

այոց 
ված 

ների 
ացել 
վան 

նքին 
ված 
զում 

վելել. 
արի 
եկի՝ 

ռայլ 
ենք 

մ եւ 
րենց 
կան 
էին 

թույլ 
վալի 

տելու 
ղմից՝ 
գայի 

այլ»,-

Անկ

 
Անկար
տարել
Թուրք
Անկար
կառնի
օսման
Հավա
ժխտմ
ԱԳՆ-ն
անգա
«ապա
մեջ «
ԱԳՆ-ն
«միակ
կողմե
 

Ստամ
ստեղծ
ունենո
նվիրվա
 
Իրա
Պահ

Իրանի
ցեղաս
են ան
պահա
ցեղաս
Ցուցա
կարգա
որոնց 
մարդկ
Հայոց
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իր 

կարան դժգ
102-րդ տ

հա

րան դժգոհ 
ելիցի առթի
քիայի ԱԳՆ-ի
րան ակնկալո
ի «Առաջին հա
նյան թուրքերի

ատարիմ մնա
ման բազմամ
ն  «ԱՄՆ-ի 

ամ մեղադրել 
ատեղեկատվո
«կեղծ հավաս
ն կոչ է անու
կողմանի դի
երի տառապա

Ստամբուլ
ցեղասպա

մբուլի Սուլթա
ծագործությու
ում Հայոց ց

ված միջոցառո

անի հայերը
հանջում ե

ցե

ի հայկական
սպանության 
նցկացրել Սո

անջելով 
սպանությունը
արարները 
ախոսներ, նա
 վրա գրված
կության դեմ 
ց ցեղասպանո

գոհ է Հայո
տարելիցի ա
այտարարո

է Հայոց 
իվ Թրամփ
ի հայտարար
ում էր, որ ԱՄ
ամաշխարհայ
րի ու հայերի տ
ալով Հայոց 
մյա հռետոր

որոշակի շ
է քարոզչու

ության» ու Թ
ստիացումներ
ւմ ամերիկյան
իրքորոշում» 

անքները»։ 

լում տեղի է
նության զ

միջոցա

անահմեդի շր
ւնների թան
ցեղասպանու

ում։ 

ը բողոքի ա
ենք Թուրքի
եղասպանո

 
ն համայնքի 
102-րդ տարե

ուրբ Սարգիս 
Թուրքիայից

ը, հայտնում է
վանկարկում 

աեւ ձեռքներին
ծ էր «Թուրքի

հանցագործո
ության» համա

ոց ցեղասպ
առթիվ Թրա
ությունից

ցեղասպանո
փի հայտա
րության մեջ 
ՄՆ նոր վարչա
յին պատերազ

տառապանքնե
ցեղասպանո

րաբանության
րջանակներին
ւթյան մեջ, 
Թրամփի հայ
րի» պատճառ
ն վարչակազմ
ու հաշվի 

է ունենում
զոհերի հիշա
առում 

րջանում թուր
նգարանի դի
ւթյան զոհերի

ակցիա են ա
իայից ճանա
ությունը 

անդամները 
ելիցին նվիրվա

հայկական ե
 ճանաչ

է Ruptly TV–ը
էին հա

ն պահում էին
իան մեղավոր
ությունների մ
ար։ 

պանության
ամփի 

ության 102-ր
արարությունի

նշվում է, ո
ակազմը հաշվ
զմի ընթացքո
երը»։ 
ության ցինի

նը՝ Թուրքիա
ն» հերթակա
որը դարձել 
յտարարությա
ռը։ Թուրքիա
մին չզբաղեցն

առնել «բոլո

մ Հայոց 
ատակի 

 
րք–իսլամակա

իմաց տեղի 
ի հիշատակի

անցկացրել
աչել Հայոց

այսօր Հայո
ած միջոցառո
եկեղեցու մոտ
չել ՀԱյո

ը։ 
ակաթուրքակա
ն պաստառնե
ր է Սիրիայո
մեջ» ու «1915

 

րդ 
ից։ 
որ 
վի 
ւմ 

իկ 
այի 
ան 

է 
ան 

այի 
նել 
որ 

ան 
է 

ին 

լ․ 
ց 

ոց 
ւմ 
տ, 
ոց 

ան 
եր, 
ւմ 
-ի 



 

 

Վ

Թու
ցեղա
հայտ
«Ար
ցեղա
հայտ
ամե
քան
անհ
բաց
մշա
ունե
 
Երե

Երե
երկր
Քաղ
հուշ
հրա
ցեղա
քաղ
Գաղ
Ձեր
թող
դատ
 

Նոր
Բեր
միջո
տար
Իր 
հայո
թոռ

Վերջ տալ ժխ
մարդո

ւրքիայի մարդ
ասպանությա
տարարությու

րդարության ո
ասպանությա
տարարությա
ենատարածվա
նի որ դրանով
համար խախտ
ցի մարդկան

ակույթային ժ
եցվածքը»–նշվ

եւանում տ
ճանա

եւանում տեղա
րների դրոշնե
ղաքապետար
շահամալիր 

ապարակի ս
ասպանությու

ղաքային ինստ
ղափարի հեղ

ր երկիրը» երկ
ղել՝ ապագայո
տապարտող ե

Գլեդի
ցեղասպ

ր Հարավայի
րեջիկլյանը մ
ոցառմանը՝ ն
րելիցին: 
ելույթում նա

ուհի է, որը Հ
ռնուհին է: Նա

խտողակա
ու իրավուն

դու իրավունք
ան 102–րդ 

ւն է տարածել
ու ճշմարտութ

ան ժխ
ան մեջ նշվել 
ած մարդու ի
վ խթանում ո
տումների։  «
նց կոտորել
առանգությու
վել է հայտարա

տեղադրվել 
աչած երկրն

ինստալյա

ադրվել են Ց
րով ինստալյա

րանից  հայտն
տանող ճան

սկզբնամասու
ւնը ճանաչած

տալիացիաներ
ղինակները նա
կլեզու գրառու
ում Հայոց ցեղ
երկրների համ

իս Բերեջիկ
պանություն

թոռնու
ին Ուելս նա
մասնակցել 

նվիրված Հայ

ա նշել է, որ 
Հայոց ցեղասպ
ա հավելել է, 

անությանը.
նքների միո

 
քների միությո

տարելիցի 
լ։ 
թյան համար 
խտմանը» 

է, թե ժխտ
իրավունքների
ու համարձակ
Ցեղասպանու
լուց, վերաց
ւններն ու թ
արության մեջ

են Ցեղասպ
ների դրոշն
ացիաներ 

Ցեղասպանութ
ացիաներ: 
նում են, որ Ցե
նապարհին ե
մ տեղադրվ

ծ պետություն
ր: 
աեւ «Հաջորդ
ւմով դատարկ
ղասպանությո

մար: 

կլյան. Ես Հ
նը վերապր
ւհին եմ 
ահանգի վար

է Սիդնեյու
ոց ցեղասպա

ինքը հպար
պանությունը
որ Հայոց ցե

ÈàôÚê # 2

Լույս 

. Թուրքիայ
ություն 

ունը (IHD) Հա
հետ կապվ

վերջ տալ Հա
վերնագ

տողականությո
ի խախտումն

կություն է տա
ւթյան ժամա
ցվել են ն

թալանվել հայ
ջ։ 

պանությու
ներով 

թյունը ճանա

եղասպանութ
եւ Ազատութ
վել են Հա
նների դրոշնե

դը կարող է լի
կ հատվածներ
ունը ճանաչող

Հայոց 
րածների 

րչապետ Գլե
ւմ անցկացվ

անության 102

րտ ավստրալա
ը վերապրածն
եղասպանութ
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Ամսագի

յի 

այոց 
ված 

այոց 
գրով 
ունը 
ն է, 
ալիս 
նակ 

նաեւ 
յերի 

ւնը 

 
աչած 

թյան 
թյան 
այոց 
երով 

լինել 
ր են 
ղ ու 

եդիս 
ված 
2-րդ 

ացի 
ների 
թյան 

զոհեր
միայն 

Չնայա
տարբե
Գլեդիս
ցեղաս
թվակա
է մի օ
հայտա
Միջոց
խորհր
խորհր
Թրենթ
քաղա
 

կառ

Եվրոպ
նիստն
են ԵԽ
Պեդրո
ԵԽԽՎ
խմբակ
յանը N
բոլոր 
են եղե
Բոլոր 
Ագրամ
վստահ
հասու
«Քաղ
խմբակ
էությա
Մենք,
կայաց
ուղեկց
Միլիցա
հանրո
լոբբիս
հարցե
պետք 
Ֆարմ
Նրա 
աննախ
անդա
Ագրամ
ստիպվ
բայց 
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իր 

րը աներեւակա
ն այն պատճա

ած բոլոր դժ
եր երկրներու

իս Բերեջիկլյ
սպանությունը
անին պատկե
օր աշխարհ մ
արարել է Բեր
ցառմանը մ
րդարանի 
րդարանական
թ Զիմերմա

աքական այլ դե

Սկանդալ Ե
ռույցի ադր

Ագրամ
պայի խորհրդի
ն աննախադե
ԽԽՎ գործո
ո Ագրամունտ
Վ-ում հայաստ

ակցության 
NEWS.am-ի թ
քաղաքական

ել Պեդրո Ագր
խմբերը 

ամունտն իր
հությունը եւ,
ւնացող ճգնաժ

ղաքական խմ
ակցությունը հ
ան պահանջել
, որպես ԵԺԿ 
ցրել, որի արդ
ցող երկու ա
ա Մարկովիչ

ությունը հի
ստների, պետ
երին պատաս
ք է տեղի 
մանյանը։ 

խոսքով՝ ԵԽ
ախադեպ իր
ամներ, այդ թվ
ամունտի հրա
պված էր ընդհա

ընդմիջումից

այելի վայրագ
ռով, որ հայ էի

ժվարություննե
ւմ նոր կյանք ս
լյանը կոչ 
ը: «Նրանք 
երացնել, որ ի
մեկ այլ ծայր

րեջիկլյանը: 
մասնակցել 

անդամ, 
ն բարեկամ

անը, պատգ
եմքեր: 

ԵԽԽՎ-ու
րբեջանամե
մունտի հր

դի խորհրդանա
եպ ընթացք է ո
ող նախագահ
տի հրաժարակ
տանյան պատ
պատգամավ

թղթակցի հետ
ն խմբերի առա
րամունտի շու
համակարծիք

ր գործողու
, ըստ էությա
ժամի հետ։ 

մբերի նիստե
հանդես է եկե
լով Պեդրո Ագ
խմբակցությո

դյունքում Պե
անձինք, որո
չի հակահայ 
իշում էր 
տք է հրապ
սխանեն հան

ունենա վա

ԽԽՎ նստա
րավիճակով, 
վում եւ ինքը՝ Ֆ
աժարականը
ատել նիստը, 
ց հետո այլե

գությունների 
ին: 

երին, հայերի
սկսել: 
է արել ճա
կարո՞ղ էին 

իրենց թոռներ
րում նահանգ 

են նաեւ
«Ավստրալի

մական խմբ
գամավոր Ք

ւմ. պահանջ
ետ նախագ

րաժարակա
ական վեհաժո
ունեցել. նիստ
հ, ադրբեջան
կանը։ 
տվիրակությա
վոր Սամվե
տ զրույցում նշ
ավոտյան նիս
ւրջ զարգացող
ք են եղել,
ւթյուններով 

ան, գործ ունե

երից հետո Ս
ել հայտարար
գրամունտի հ
ուն, համանմա
եդրո Ագրամո
ոնց, Ռոբերտ

զեկույցների
որպես ա

պարակային 
նրային լսումն
աղն առավո

աշրջանն այս
երբ ԵԽԽ

Ֆարմանյանը
։ «Պեդրո 
10 րոպե ընդմ

եւս չվերադա

են ենթարկվե

 
ին հաջողվել 

անաչել Հայո
արդյոք 19

ից մեկը կարո
կառավարել»

ւ Դաշնայի
իա-Հայաստան
բի նախագա
Քրեյգ Քելլի

ջում են 
գահ Պեդրո
անը 

ողովի այսօրվ
տում պահանջ
նամետ գործ

ան անդամ, ՀՀ
ել Ֆարմա
շեց, թե ԵԽԽ
ստերը նվիրվա
ղ իրավիճակի
, որ Պեդր

կորցրել 
են քաղաքակա

Սոցիալիստներ
րությամբ՝ ըս

հրաժարական
ան որոշում են
ունտը եւ նրա

տ Ուոլթերի 
ից սկսած, հա
ադրբեջանամե

բոլոր խմբեր
ների ձեւով, ո
ոտյան»,- նշե

սօր սկսվել 
ԽՎ մեծաթի
ը, պահանջել ե

Ագրամունտ
միջում վերցնե

արձավ ԵԽԽ

ել՝ 

է 

ոց 
15 
ող 
»,- 

ին 
ն» 

ահ 
ին, 

ո 

վա 
ջել 
ծիչ 

ՀԿ 
ան-
ԽՎ 
ած 
ին։ 
րո 

է 
ան 

րի 
ստ 
նը։ 
նք 

ան 
եւ 
այ 

ետ 
րի 
որ 
եց 

է 
իվ 
են 
տը 
ել, 

ԽՎ 



 

 

նախ
«Ստ
պատ
կոնս
քաղ
հան
Ըստ
քննա
սկա
հան
բաղ
նախ
պաշ
կիրա
կոռո
«Կա
Քաղ
Պեդ
տրա
ունե
շաբ
Նշե
պահ
իմփ
պատ
իր հ
էր: 
լրատ
դար
ներկ
Նիս
կոռո
նրա
 

Ար
Թո
ըն

Անկ
կայա
փոխ
ժամ
Բալ
Ինչպ
Անկ
մեջ 
Սեւա

խագահությու
տեղծված ի
տմության մե
սենսուս կա 

ղաքական 
նգուցալուծվի 
տ ԱԺ պա
արկումները՝ 

անդալների հ
նձնաժողով 
ղկացած կլինի
խկին դատավ
շտոն զբաղեց
ականացնեն Ե
ուպցիոն սկա

արծում եմ՝ եր
ղաքական ճգ
դրո Ագր
ամադրվածութ
ենա այս 
աթավերջ»,- ա
նք, որ ԵԽԽ
հանջել է կա

փիչմենթի գոր
տվիրակությա
հերթին հայտա
Ագրամունտը
տվամիջոցներ
րձել, նաեւ նշե
կայացրել ԵԽ

ստի ընթացք
ուպցիոն մի շ

ա անունն է շրջ

րևմտյա
ուրքիայում
նտանիքին 

կարայի ռազմա
ացրել 40 հա
խհատուցում վ
մանակ ծառա
լըքչըի ընտան
պես տեղեկա
կարայի ռազմ

նշվել է, թե
ակի ծնողների

ւն»,- ասաց 
իրավիճակն 
ջ, մինչ այս եր

բոլոր քաղ
հասունացող
Ագրամունտի
տգամավորի՝ 

կապված
հետ։ Քննար
ստեղծելու 

ի երեք հեղինա
վորների կամ 
ցրած անձան
ԵԽԽՎ-ի շուր
նդալների շու
րկուսն էլ լավ

գնաժամը կար
րամունտի 
թյունն էլ այնպ

նստաշրջա
ամփոփեց Սա
ԽՎ-ում Ուկր
առույցի նախ
րծընթաց սկս
ան այցի պատ
արարել է, որ Ս
ը պարզաբան
րի կողմից 
ել, որ իր այց

ԽԽՎ բյուրոյին
քում ԵԽԽՎ
շարք սկանդա
ջանառվում: 

ան Հա
մ ապրիլի 2
11 հազար 

են առա

ական բարձր
ազար թուրքակ

վճարել 2011–
այակցի կողմի
իքին։ 
ցնում է Ստա

մական բարձր
ե 16 հազարա
ին եւ 8 հազա

Ֆարմանյան
աննախադեպ

րբեք նման իր
ղաքական խմ
ղ ճգնաժամ
ի հրաժարակա

զուգահեռ 
ծ ԵԽԽՎ 
րկվել է ան
հարցը, որը
ակավոր անդ
նույնպիսի պ

նցից, որոնք 
րջ այս տարի
րջ։ 
վ նորություն 
րող է հանգու

հրաժարա
պիսին է, որ դ

անի ընթա
ամվել Ֆարմա
րաինայի պա
խագահ Պեդր
սել՝ Սիրիա ն
տճառով: Պեդ
Սիրիա իր այց

նել է, որ այդ
շահարկումնե
ի մասին պա
ն: 

Վ ղեկավարի
ալների մասին

այաստա
 
4–ին սպան
դոլար փոխ

աջարկել 

ագույն դատա
կան լիրա (1

–ի ապրիլի 24–
ից սպանված

ամբուլի հայկա
րագույն դատ
ական լիրա 
ր լիրա էլ քրոջ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

նն ու հավե
պ է ԵԽ
րավիճակ չի ե
մբերի մոտ, 
մը պետք 
անով»։ 

ընթանում 
կոռուպց

կախ արտա
ը, հավանաբ
դամներից, ՄԻ
պատասխանա

հետաքննությ
ներին ծավալվ

են մեզ համ
ւցալուծվել մի
ականով, 
դա պետք է տ

ացքում, մի
նյանը։  

ատվիրակությո
րո Ագրամու
նրա գլխավոր
դրո Ագրամու
ցելությունը սխ

դ երկիր իր ա
երի առարկա

արզաբանումնե

ին հիշեցրել 
ն, որոնցում ն

ան 
նված Սեւա
խհատուցո

 
արանը որոշո
1 հազար դոլ
–ին ծառայութ
ծ Սեւակ Շա

ական «Ակոս
տարանի որոշմ

տրամադրվու
ջ։ 
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ելեց. 
ԽԽՎ 
եղել․ 

որ 
է 

են 
ցիոն 

աքին 
բար, 
ԻԵԴ 

ատու 
թյուն 

ված 

մար։ 
իայն 

եւ 
տեղի 
ինչեւ 

ունը 
նտի 
րած 
նտն 
խալ 

այցը 
ա է 
եր է 

են 
նաեւ 

ակի 
ում 

ում է 
լար) 

թյան 
ահին 

»–ը, 
ման 
ւմ է 

Սեւակ
փոխհ
պատր
Նշենք
սպանվ
Սպան
որ այն
անելո
կրակո
սպանե
համա
Սեւակ
4,5 տ
զինծա
հետեւ
Սակա
վճիռն 
 
Դիա

Սոցցա
առաջա
սպիտա
«Առա
գրությ
Ավելի 
ինչ–որ
 

Սփ
 

դպ

Ջավա
գրակա
շարու
Ինչպե
ահազա
անցկա
Վերջի
լեզվի 
դեկտե
համա
բաժա
Ջավա
անգա

2017 Ã.  էջ 10 

իր 

կի ընտանիքի
հատուցումը 
րաստվում են 
ք, որ 2011-ի
նվել է մեկ այլ 
նության հետ կ
ն տեղի է ուն

ու ժամանա
ոցից։ Սեւակի

նել են ազգա
ար։ 

կ Շահին Բա
տարվա ազա
առայակից Ք
ւանքով մարդ 

այն զինվորակ
ն ու որոշում կա

արբեքիրի պ

անցերի թուրք
ացրել Դիար

տակ էակների տ
ջին անգամ

թյամբ։ 
ուշ պարզվել

ր տեսահոլովա

փյուռք
Վերջին ան

պրոցները հ
դասագրքե

ախքի հայկա
անութան դա
ւնակ այս դ
ես տեղեկանու
զանգում են՝ ա
ացնել, արդյու
ին անգամ Վր

եւ գրականո
եմբերին, 

ապատասխան
անվել աշակեր
ախքի հայկակ
ամ նոր դասագ

ի փաստաբան
ծիծաղելի փ
բողոքարկել ո

ի ապրիլի 2
զինծառայող`
կապված ժան
նեցել ծառայա

ակ, իբր, պ
ի ծնողները պ

այնականությա

ալըքչըի սպանո
ատազրկման 

Քվանչ Աղա
սպանելու հա

կան վճռաբե
այացրել գործ

պարիսպնե
են «տե

քական տիրո
րբեքիրի հզո
տեսագրությո

մ հրեշտակն

լ է, որ այդ 5 «
ակի մեջ նկար

նգամ Ջավ
հայոց լեզվի
եր ստացել

 

 
ական դպրո
ասագրքերի 
դպրոցները 
ւմ է jnew

այլեւս անհնա
ւնք ակնկալել 
րաստանի հա

ության դասա

նել  ուսումնա
րտներին: Այս
կան դպրոցն

գիրք են ստաց

ն Ջեմ Հալավո
փոքր գումար
որոշումը։ 
24-ի առավոտ
` Քվանչ Աղա
նդարմերիան 
ակից ընկերո
պատահաբար

պնդում են, որ
ան հողի վրա

ության գործո
է դատապա

աօղլուին` ա
ամար: 
եկ դատարան
ծը զրոյից վերա

երի վրա հր
սել» 
ույթում մեծ 
որ պարիսպ
ունը, որը մակ
ները հստա

«հրեշտակներ
րահանվող դեր

վախքի հայկ
վի եւ գրակա
լ են 5 տարի

ոցները հայո
պակաս ուն
դասագրքեր 

ws.ge-ից, մա
ար է առանց դ

աշակերտից:
այկական դպր
ագրքեր ստաց

որոնք 
ական ծրագ
սինքն, կարե

ների աշակեր
ել 2012 թ: 

ուրթը նշել է, թ
ր է եւ իրեն

տյան Սեւակ
աօղլուի կողմի

հայտարարել 
ոջ հետ կատա
ր արձակվա
ր իրենց որդո
ա՝ հայ լինել

ով դատարան
արտել Սեւակ
անփութությա

նը բեկանել է
անայել։ 

րեշտակներ

իրարանցում 
պների վրա 
կագրված է եղ

ակ երեւացին

րը» պարզապե
րասաններ են

կական 
անության 
ի առաջ 

 

ոց լեզվի 
նեն. տարինե

չեն ստացե
անկավարժներ
դասագրքի դա

րոցները հայո
ցել են 2015 

չե
գրին եւ չե

ելի է ասել, ո
րտները վերջի

թե 
նք 

կն 
ից: 

է, 
ակ 
ած 
ւն 
ու 

նը 
կի 

ան 

էր 

ր 

է 
5 

ղել 
ն» 

ես 
ն։ 

եւ 
եր 
ել: 
րը 

աս 

ոց 
թ. 
են 
են 
որ 
ին 



 

 

Եր

«Մո
Հայո
Քըր
կինո
կրկն
Նախ
տեղ
հայտ
նաե
Սար

 
Ջա

Ախա
է էր
եկեղ
Վիր
թե 
ունե
դար
բար
եղբա
ման
տեղ
սուր
կան
նաե
հավ

եւանում կա

ոսկվա» կինոթ
ոց ցեղասպա

րքորյանի «
ոռեժիսոր Թե
նօրինակմամբ
խագահի ա
ղեկատվությա
տնում են, թե

եւ նախագահ
րգսյանը։ 

ավախքում

ալքալաքի շրջ
ր Վիրահայոց
ղեցին: 

րահայոց թեմի
Գումբուրդու

ենալու տեղա
րձավ իրակա
րեպաշտ հայո
այրները հա
նկությունից ի
ղանքում կառ
րբ էր. հ
նոններով եւ ծ
եւ տեղացինե
վուր պատշա

այացել է «
ցուցադր

թատրոնում ա
անության մաս
«Survival Pi
երրի Ջորջի «
բ հայաստանյ

աշխատակազմ
ան միջոցների
ե ֆիլմի ցուցա
հ Սերժ Սա

մ օծվեց նոր
եկեղ

ջանի Գումբու
ց թեմի թվով 

ի լրատվական
ւ գյուղում սե
ացիների 80-

անություն: 20
որդիներ Խաչ
անձն առան
իրենց ընտանի
ուցել հայկակ

համագյուղացի
ծիսական արա
երի ավանդակ
աճի նշելու հ

Խոստումը
ությունը  

այսօր՝ ապրիլի
սին պատմող
ictures»-ի ե

«Խոստումը» ֆ
ան փակ ցուց

մի հասարա
հետ կապեր

ադրությանը ն
արգսյանը եւ 

րակառույց
ղեցին  

ւրդո հայաբնա
վ 58-րդ «Սուր

ն ծառայությո
եփական հայ
ամյա երազա

011 թվականի
ատուր եւ Սա

ն իրականու
իքի երազանք
կան աղոթատ
իներին ըն

արողությունն
կան Սուրբ Զ
նարավորությ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ը» ֆիլմի փ

ի 23-ին կայաց
ղ լեգենդար Ք
եւ օսկարա
ֆիլմի հայկակ

ցադրությանը:
ակայնության 
րի վարչությու
ներկա են գտ

տիկին Ռի

ց Սուրբ խա

ակ գյուղում օ
րբ խաչ» գոր

ունը հայտնու
յկական եկեղ
անքը վերջապ
ին Գումբուրդ
այաթ Սահար
ւթյուն դար

քը՝ Խաչի Դուռ
տուն: Նպատա
ձեռել հոգե

ներով ապրելո
Զատիկը այստ
յուն: Սահար
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ակ 

ցել է 
Քըրք 
ակիր 

կան 
:  

եւ 
ւնից 
նվել 

իտա 

 

աչ 

 
ծվել 

րծող 

ւմ է, 
ղեցի 
պես 
դոյի 
րյան 
ձնել 
ռնա 
ակը 
եւոր 
ու եւ 
տեղ 
րյան 

ընտա
իրակա
աշխա
եկեղե
սրբապ
գումբո
ավան
եկեղե
Եկեղե
խորհր
Ախալք
Մովսի
Աղասա
Աղասի
Երեւա
շրջան
Վիրահ
եպիսկ
Ջավա
հոգեշն
մասնա
նորակ
Այնուհ
գյուղե
քահա
Պատա
խոստ
հաղոր
Հավա
դիմելո
արժա
ազգա
Առաջն
մագա
Հայրն
աշխա
եկեղե
գործի
Ազգա
իսկ 
շրջան
Եկեղե
ժողով
տարա
(գեղա
ժամա
ղեկավ
ներկա
հոգեհ
կատա
տոնա
Ախալք
հաստա
նահա
դարից
կառու
հայկա
անուն
Ռուսա
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իր 

անիքի եկ
անացվեցին 

ատանքները, 
եցին հագե
պատկերներով
ուրդոցիները 

նդության համ
եցում: 
եցական արա
րդարանի պ
լքալաքի ժողո
իսյանը, շրջա

սարյանը, բա
սի Սուրենյա
անից, Ռուսա
ններից, բազու
հայոց թեմի 
կոպոս Միր

ախքի ընդհա
նորհ Տեր 
ակցությամբ 
կառույց Սուրբ
հետեւ Սամցխ
երի հոգեւոր 

անա Մարուք
արագը: Հընթ

տովանության 
րդություն: 

արտ Սուրբ Պա
ով ներկան

անավոր հայոր
անվեր նախ

նորդական օ
աղաթյա սրբա
ն իր օրհնու
ատանքների 
եցու ճարտար
ի բոլոր մասնա

անվեր գործի 
տեղացիների

նային իշխանո
եցական արար
վրդին բաժա
ածքում Վ
արվեստական 
անած «Սաս
վար՝ Անդրա

այացվեց համե
հմա մեղեդի
արումների ներ
ական եւ անմոռ
լքալաքի շրջ

տատվել են 
անգի Պալնի-Շ

ց ապրող հայե
ւյց անգմբե

ական վանքու
նով եւ ո
աստանաբնակ

կեղեցասեր 
եկեղեց

բարեկարգվ
եցավ անհ
վ: Կր

Սուրբ Զա
մաձայն, այժմ 

արողությանը
պատգամավոր
ովրդական ժ

անային վարչո
արերար Սայա

նը, պատվիր
աստանից 
ւմ հավատացյ

առաջնորդ 
րզախանյանի 
անուր առա

Բաբգէն 
Սրբասուր

բ խաչ եկեղեց
խե-Ջավախքի

հովիվ արժ
քյանը մատ
թացս Սուրբ

կարգ եւ հ

ատարագի Վի
ներին, գնահ
րդիներ Խաչիկ
խաձեռնության
օրհնության 
ապատկերով 
ւթյունը բաշխ
համակարգո

րապետին, շի
ակիցներին: 

նախաձեռնո
ին շնորհավո
ության ներկա
րողության ավ

անվեց մատա
Վաչիանի 
ղեկավար Նա

սուն» համ
անիկ սարկա

երգային ծրա
իների, երգի 
րքո օրը Գում
ռանալի: 
ջանի Գումբ
1828 թվակա
Շակավ գյուղ
երը աղոթք ե

եթ տաճարի
ւմ, որը կոչե
որը փլատ
կ տեղացի այ

եղբայրներ
ցու շի
վեց շրջակա
հրաժեշտ 
րկնազատկի 

ատկի տոնը 
արդեն Սուրբ

ը ներկա էի
ր Սամվել 

ժողովի նախա
ության նախա
աթ Սահարյ
րակություննե
եւ Վրաստա
յալներ: 

Գերաշնորհ 
ձեռամբ 

աջնորդական
վարդապետ

րբ մյուռո
ցին: 
ի Ախալքալաք
ժանապատիվ

տուցեց անդր
բ Պատարագ
հավատացյալն

իրահայոց թե
հատանքի 
կ եւ Սայաթ Ս
նը, նրանց
եւ գնահատ

հուշանվերն
խեց նաեւ 

ող Վալերի 
ինարարներին

ողներին շնոր
որանքի խոս

այացուցիչները
վարտից հետո
աղ: Եկեղեց

պարային 
ասլեթ Քեհյան
մույթի (գեղ

ավագ Մանու
ագիր: Դուդուկ

ու պարի
մբուրդոյում դա

բուրդո գյու
անից, գաղթե
ղից: Այստեղ 
ն արել տեղի 
ին հարակի
ել են Սուրբ 

տակների է 
լ հայորդիներ

րի կողմի
ինարարությա
ա տարածք

գույքով 
տոնի

նշեցին իրեն
բ Խաչ անունո

ին Վրաստան
Մանուկյան

ագահ Համլե
ագահ Էդուար

անը, տեղաց
եր Թբիլիսիի
անի տարբե

Տեր Վազգե
եւ Սամցխ

ն փոխանոր
տ Սալբիյան
ոնով օծվե

քի եւ մերձակ
վ Տեր Տաթ
րանիկ Սուր
գի կատարվե
ները ստացա

եմի առաջնորդ
խոսք ասա

Սահարյաններ
 փոխանցե

տանքի գիր 
ներ: Սրբազա
շինարարակա
Սահարյանի

ն եւ այս բար

րհակալությա
սքով դիմեցի
ը, հյուրերը: 
ո հավատացյա
ցու հարակի

համույթ
ն) եւ Երեւանի
ղարվեստակա
ւկյան) կողմի
կի եւ զուռնա
ի շնորհաշա
արձավ հիրավ

ւղում հայեր
ելով Էրզրում

դեռեւս 16-ր
10-11-րդ դար

ից կառուցա
Համբարձմա

վերածվա
ր այժմ գյուղո

ից 
ան 
քը, 
եւ 
ին 
նց 
ով 

նի 
նը, 
ետ 
րդ 
ցի 

ից, 
եր 

են 
խե-

րդ 
նի 
եց 

կա 
եւ 
րբ 
եց 

ան 

դը 
աց 
րի 
եց 
եւ 

ան 
ան 
ին, 
րի 

ան, 
ին 

ալ 
ից 
թի 
ից 

ան 
ից 

այի 
ատ 

վի 

րը 
մի 
րդ 
րի 

ած 
ան 

ած: 
ւմ 



 

 

կառ
երկհ
բառ
հազ

 

շ

Ստա
պայ
«Քա
սկսվ
Թու
քաղ
են 
աշխ
աշխ
Գեդ
հիմն
2015
զրոյ
աշխ
քաղ
«Վե
ման
մշա
սեփ
հավ
գործ
Նշե
ին 
այնո
էր 
Հաս

ռուցում են 
հարկանի դպ

ռ է, որ նշան
զարից ավելի բ

Ստամբուլ
ինարարակ

ամբուլուհայ 
յքարի արդյո
ամփ Արմեն» 
վել են շինարա
ւրքական H
ղաքապետ Քա

«Քամփ Ա
խատանքները
խատանքները
դիկփաշայի 
նադրամի նա
5-ին իրենց վ
յից կառուցվի

խատանքների 
ղաքապետերի
երանորոգումի
նկատան գոր

ակույթային կե
փականության
վատում ենք, 
ծընթացի տեղ
նք, որ Ստամ
զավթվել է 

ուհետ վաճառ
քանդել ման

սարակական ճ

400-աշակեր
պրոցական շե
նակում է ար
բնակիչ: 

լի «Քամփ 
կան աշխա

համայնքից 
ունքում հետ
անունով հայ

արական աշխ
Hurriyet-ի 
ադիր Թոփբա
Արմենի» փլ
, որին կհա
։ 

հայկական 
ախագահ Գրի
վերադարձվա
ի, իսկ հին ու

համար դիմե
ին եւ ստացել դ
ից հետո «Ք
րծունեություն
ենտրոն ենք 

ն վկայականը
որ ըստ տրվ

ղի կունենա»,-
մբուլի «Քամփ

թուրքական 
ռվել թուրք գո
նկատունը ե
ճնշման արդյո

րտի համար 
նք: Գումբուր
րեւն այստեղ

Արմեն» մա
ատանքները

խլած այնուհ
տ վերադարձ
յտնի մանկատ
ատանքները։ 
փոխանցմամ

աշի հրահանգ
լված հատվ
աջորդի արդ

բողոքակ
իգոր Աղաբաօ
ծ «Քամփ Ա
ւ փլված հատ
ել են Ստամբ
դրական պատ

Քամփ Արմե
նը, սակայն 
դարձնելու։ 

ը դեռ չենք ս
ված խոստմա
-ասել է Գրիգո
փ Արմեն» մա

իշխանությո
ործարարի։ Վ

եւ էլիտար տ
ունքում մանկ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

նախատեսվ
րդո – թուրքե
ղ, գյուղն ուն

անկատան 
ը սկսվել են

 
հետ երկարա
ձված հայկակ
տան տարածք

մբ՝ Ստամբ
ով արդեն սկս

վածի մաքրմ
դեն կառուցմ

կան եկեղե
օղլուն նշել է,

Արմենը» պետ
տվածի մաքրմ
ուլի ու Թուզ

տասխան։ 
նը» կպահպա

մի հատվա
Շենքի մի մա
ստացել, սակ

ան ամեն ինչ ը
որ Աղաբաօղլո

անկատունը 19
ունների կողմ
Վերջինս էլ որ
տներ կառու

կատան քանդո
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Ամսագի

ված 
երեն 
նի 3 

 

ն 

ատեւ 
կան 
քում 

բուլի 
սվել 
ման 
ման 

եցու 
, թե 

տք է 
ման 

զլայի 

անի 
ածը 
ասի 

կայն 
ըստ 
ուն։ 
987-
մից, 

րոշել 
ւցել։ 
ումը 

ժամա
հիմնա
Հիշյալ
կինը՝ Ռ
Մանկ
հերթա
 

Եգ
բնա

Եգիպտ
ապրիլ
անդա
«Եգիպ
շարու
քան վ
վտան
նա: 
Արմեն
Ծաղկա
ժամեր
հետեւ
վիրավ
«Բարե
պայթյ
եկեղե
ավելի 
Ավելի 
պայթյ
ղպտի
հյուսի
զոհվե
պատր
աղբյո
անց տ
սարքը
եկեղե
պատա
 
Լեհա
ամբո
Նախա
րդն 
բանաս
Լուկա
գրել 
հանրա
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իր 

անակավորապ
ական մասը վե
լ մանկատանն
Ռաքել Դինքը

կատան տ
ապահում են հ

գիպտոսի հ
ակչություն

վախեց

տոսի հայ հա
իլի 10-ին ասա
ամ Արմեն Մազ
պտոսում վիճ
ւնակվում է: Բ
վախեցած: Իս
նգ չկա, ամեն 

ն Մազլումյա
ազարդի կիր
րգության ժա
ւանքով այս 
վոր՝ բոլորը ղպ
եբախտաբար
յունը տեղի 

եցում: Վերջին
վիավոր»,-աս
վաղ տեղեկ

յունը որոտա
իական եկեղե
իս-արեւելք է 
ել: Եկեղեցու 
րիարք Թե

ուրները հայտն
տեղի է ունեցե
ը գործարկվե
եցում: Այնտեղ
ասխանատվո

ական TVP 
ողջ աշխա
ապատերազմա
էին կազմու
ստեղծ Շիմոն

ադին կամ էլ ա
են Լեհա

ապետություն

պես դադարե
երադարձվել։ 
ն են մեծացել 

ը։ 
տարածքում 
հայ ակտիվիստ

հայ համայ
նն ավելի շա
ցած. Արմեն

ամայնքն աապ
աց Եգիպտոս
զլումյանը: 
ճակը լավ է
Բնակչություն
սկ հայ համայ

ինչ բնական 

նի խոսքով, 
րակիի առիթ

ամանակ տեղ
պահին կա 

պտի: 
ր հայեր չեն տ
է ունեցել ղպ

ն տվյալներով 
սաց նա: 
կացրել էինք, 

ացել է Թանթ
եցում, որը 
գտնվում: Այ

ւ մեջ է եղ
եոդորոս Ե
նել են, որ նա

ել երկրորդ ահ
ել է Ալեքսա
ղ զոհվել է 1

ությունը ստան

3․ Լվովի հ
րհից զբոս
ական Լվովու
ւմ։ Նրանցից
ն Շիմոնին, քի

արքեպիսկոպո
աստանի պա
նում, տարբեր

ցվել էր, այ

լ նաեւ Հրանտ

ամիսներ 
տները։ 

նքն ապահ
ատ զայրա
ն Մազլումյ

պահով է: Այս
սի Հայ դատի

է, կյանքը բն
նն ավելի շատ
յնքը ապահով
հունով է ընթ

Եգիպտոսում
թով երկու 
ղի ունեցած 

44 զոհ եւ 

տուժել, տուժե
պտիների օրթ
զոհվել է 44 մա

որ Եգիպտո
թա քաղաքի 

Ալեքսանդրի
յնտեղ տեղու

ղել քրիստոնյ
Երկրորդը: 
ա չի տուժել: Ո
հաբեկչություն

անդրիայի Սո
11 ծխական: 
նձնել է ԻՊ-ը:

հայկական 
աշրջիկներ
ւմ հայերը բնա
ց շատերը՝ 
իմիկոս ու ին
ոս Իսակովիչը
ատմության 

ր գնահատակա

նուհետ շենք

տ Դինքը եւ նր

շարունա

հով է, իսկ 
ացած, քան 

յան 

 
ս մասին այսօ
ի հանձնախմբ

նական հունո
տ զայրացած 
վ է, այս պահի
թանում»,-ասա

մ ապրիլի 9-ի
եկեղեցիներո
պայթյուններ
100-ից ավե

ել են ղպտինե
թոդոքս  երկ
արդ, կա 100-ի

ոսում առաջի
Սուրբ Գեւոր

իայից 130 կ
ւմ 25 մարդ է
յա ղպտիներ
Պաշտոնակա

Որոշ ժամանա
նը՝  պայթուցի
ուրբ Մարկոս

Պայթյուններ
 

թաղամաս
ր է գրավու
ակչության 1/

Վերածնունդ
նժեներ Իգնաց
ը իրենց անուն

մեջ։ Հիմ
աններով, 40-8

քի 

րա 

ակ 

օր՝ 
բի 

ով 
է, 

ին 
աց 

ին 
ւմ 
րի 

ելի 

եր, 
ու 
ից 

ին 
րգ 
կմ 
էր 
րի 

ան 
ակ 
իկ 
սի 
րի 

սն 
ւմ 
/5-
դի 
ցի 
նը 

մա 
80 



 

 

հազ
3 հե
մաս
Շեշո

Լվով
թաղ
ամե
է ամ
եկեղ
պատ
Կատ
կար
Այն 
ամե
սիրտ
Երկ
ինչպ
Լեհա
Սմի
անվ
պաշ
մնա
«Նր
նվիր
նա։Ա
հայե
հոգե
Լեհա
Լեհա
շեշտ
այն»
լեհե
Ստո
Լուկ
մեկը
Քսյո
ու 
«Լեհ
երեւ
երկո
երկո
 
Շե

Աշխ
կառ
ցեղա

զար հայ է
եռուստաալիքի
սին ռեպորտա
ուվ քաղաքում

վի հայկակա
ղամասի կե
ենահարուստ 
մբողջ աշխար
ղեցին, այլեւ դ
տմություն ու 
տերինա Լոզա
րող Լվովը պա

այնքան ներդ
ենագեղեցիկ 
տը»։ 

կրորդ համաշ
պես նաեւ լե
աստանի նա

իրնովը, Լվովի
վերջ խոսել ա
շտպանել են ի

ացել Լեհաստա
րանք Լեհաստ
րված են իրեն
Այդ անսովոր
երը։ Թադեու
եւորականը, 
աստանն ու 
աստանի հետ

տում են հայե
»։Լեհաստանո

երի մասին։ 
ոֆանովիչն է
կասեւիչը, աշխ
ը։ 
ոնդզ Թադեու

կաթոլիկ ծ
հաստանի հա
ւույթ են։ Մա
ու հայրենիք 
ուսն էլ հավաս

երը բացատրե
ուզում ճա

խարհահռչակ 
ռավարության
ասպանությու

է ապրում, 
ի՝  Լվովի հա

աժում, որն ան
մ։ 

ան եկեղեցի
նտրոնում, 
ու գեղեցիկ թ

րհից զբոսաշր
դրա շուրջը գ
անկրկնելի մի
ան, Լվովի գ

ատկերացնել ա
դաշնակ է մնա
մասերից է։ 

շխարհային պ
հերի ճնշող 

ախկին արե
ի հայերի մաս

այդ մասին։ Նա
իրենց ինքնութ
անին։ 
տանի մեծ հա
նց մշակույթին
ր համադրությ
ւշ Գեւորգյանը

ասում է․ 
լեհերին, այն

տ։ Դրա համ
երի ավանդը, 
ում շատ են 

Նրանցից 
է, նշանավոր
խարհի առաջ

ւշ Իսակովի- Զ
ծիսակատարո
այերը շատ 

արդիկ, որոնք 
ունենք՝ Հայ

սարաչափ սիր

ել է, թե ինչու
անաչել Հայոց

երգչուհի 
նը կոչ է 
ւնը: 

ասվում է
այերին նվիրվա
նցել է Լեհաստ

ին գտնվում 
որը ժաման

թաղամասերից
րջիկներ գրավ
գտնվող տները
իջավայր ունե
գիդերից մեկն
առանց հայկա
ացած քաղաք
Այստեղ է բա

պատերազմից
մեծամասնու

եւելյան շրջա
սին գրքի հեղ
ա շեշտում է 
թյունը, բացեւ

այրենասերներ
ն ու պատմութ
յունը շեշտում
ը, Լվովի հայկ
«Հայերը շա

ն ամենն, ինչ
մար էլ լեհեր
այլ ոչ թե լռո
խոսում հայկ
մեկն էլ Յ

ր բարերար։
ին նավթարդյ

Զալեսկի, հայ 
ությունների 
հետաքրքիր 
իրենց մասին
յաստանն ու 
րում ենք»։ 

ւ ԱՄՆ-ն եւ Բ
ց ցեղասպան

Շերը Մեծ
արել ճ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

է լեհական T
աժ համաժող
տանի արեւելք

 
է հայկակ

նակին քաղա
ց էր։ Այն հիմ

վում։ Ու ոչ մի
ը, որոնք դար

են։ 
ն ասում է «

ական թաղամա
քի հետ։ Քաղա
աբախում Լվ

ց հետո հայե
ւթյունը մեկնե
աններից։ Յո
ղինակը, կարո

՝ չնայած հայ
ւ հավատարիմ

ր են, բայց շ
թյանը»,- ասո
մ են նաեւ իր
կական եկեղե

ատ են հարգ
չ կապակցվա
րը ընդունում
ության մատն

կական ծագու
Յուսեֆ Տեո
 Կամ Իգնա
յունաբերողնե

գրիգորյանակ
հագեւորակ

սոցիոլոգիակ
ն ասում են՝ մ

Լեհաստանը

Բրիտանիան չ
նությունը 
ծ Բրիտանի
ճանաչել Հա
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ած է 
մ ու 
նում 
ւմով 
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ացի 
երից 

կան 
կան․ 
կան 

մենք 
ը ու 

չեն 

իայի 
այոց 

Շերը 
կառա
քանի 
է barrh
 

«Մենք
նավթ 
ժամա
համա
Associ
Երգչու
հետաք
կանեն
Պատա
կճանա
 

Մա

Ռումի
տեղեկ
տարո
Տ. Զա
Մայր 
Կաթո
միաբա
ծայրա
Ապրիլ
առաջն
կկատա
հուղա
Յիշատ
ԿԵՆՍ
Տ Զա
անուն
Բուխա
Նախն
Հայկա
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իր 

նշել է, 
ավարություննե

որ Հայաստ
headnews.com-

ք փոքր ենք: 
չունենք: Մե

անակ է պե
ար»,- «Խոստո

iation-ի հետ զ
ւհին նշել է, 

աքրքրելու համ
ն իրենց բարու
ասխանելով հ
աչի ցեղասպա

ահացել է Ռ
վարդապ

ինիայի Հայոց
կացվել է, որ 

ում, վախճանվ
արեհ ծայրագո

Աթոռից հայտ
ողիկոսը եւ 
անությունը խ

ագույն վարդա
լի 19-ին, 
նորդանիստ 

տարվի Հայր
արկավորությա
տակն արդար
ՍԱԳՐԱԿԱՆ

արեհ ծայրագո
նը` Հակոբ) 
արեստում (Ռ
նական կրթ
ական վարժար

որ ԱՄՆ-ի 
երը չեն ճա

տանը ոչինչ չո
-ը: 

Հայաստանը 
ենք նրանց տա
ետք՝ Ցեղա

ում» ֆիլմի պ
զրույցում ասե
որ հայերը ո
մար. «Կարել
ւթյան շնորհի

հարցին, հույս
անությունը, Շ

Ռումինիայ
պետ Տ. Զար

ց թեմից Մայ
ապրիլի 13-ի 

վել է Սուրբ Էջ
ույն վարդապե
տնում են, որ 

Մայր Ա
խորապես սգու
ապետի մահը: 

Բուխարեստ
եկեղեցում, 

ր Զարեհի 
ան արարողու
րոյն օրհնութե

ույն վարդապ
ծնվել է 19

Ռումինիա): 
թությունը ս
րանում (1948-

եւ Մեծ 
անաչել ցեղա
ունի նրանց 

դեպի ծով ե
ալու ոչինչ չո

ասպանություն
պրեմիերայի ժ
ել է Շերը: 
ոչինչ չունեն՝ ա
լի է կարծել, 

իվ»: 
ս ունի՞, որ Դո
երն ասել է. «Ո

յի թեմի ծա
րեհ Պարոն

յր Աթոռ Սու
առավոտյան

ջմիածնի միաբ
ետ Պարոնյան
Գարեգին Բ Ա

Աթոռ Սուր
ւմ են բարեհի

տի Ս. Հրե
հընթացս Ս

վերջին օ
ւթյունը: 
եամբ եղիցի: 

պետ Պարոնյա
941 թ. հոկտ

ստացել է 
-1955 թթ.): 

Բրիտանիա
ասպանություն

տալու», գրո

 
ելք չունի: Մեն
ունենք: Որքա
նը ճանաչել
ժամանակ Pre

այս երկրների
որ նրանք դ

ոնալդ Թրամփ
Ո՛չ»: 

այրագույն 
նյանը 

 
ւրբ Էջմիածնի
ն` կյանքի 76-ր
բան Հոգեշնոր
նը: 
Ամենայն Հայո
րբ Էջմիածն
իշատակ Զարե

եշտակապետա
Ս. Պատարագ
օծումը, ապ

անը (ավազան
տեմբերի 2-ի

Բուխարեստ

այի 
նը, 
ւմ 

նք 
ա՞ն 

ու 
ess 

ին 
դա 

փը 

ին 
րդ 
րհ 

ոց 
նի 
եհ 

աց 
գի 

պա 

նի 
ին 

տի 



 

 

1955
ուսո
1961
ճեմա
1963
Զագ
ավա
գործ
1963
սար
արք
1965
ձեռա
1967
ակա
1969
պաշ
Արղ
1971
պաշ
իրեն
Կան
1976
աստ
Պատ
շար
1965
եկեղ
1973
որպ
Զար
հոդվ
տար
 
Հոլա

Համ
պատ
հան
հան
Հայ 
Հայկ
ներկ
Հոլա
ցեղա
բնու
վերա
կազ

5-1959 թթ. 
ումնարանում
1 թ. ընդունվ
արան, որի լսա
3-1964 թթ. 
գորսկի հոգ
արտաճառ`«Ս
ծը» թեմայով:
3 թ. սեպտե
րկավագ` ձ
քեպիսկոպոս Ա
5 թ. հունվա
ամբ Գերաշնո
7-1970 թթ. ու
ադեմիայում: 
9 թ. հուլիսի
շտպանել է 

ղության. կյան
1 թ. ծայրագո
շտպանել է 
նց տեղն 
նոնադրությա
6 թ. ստա
տիճան` պաշտ
տարագը Արե

րքում» թեմայո
5-2001 թթ. 
ղեցու հոգեւոր
3-2001 թթ. ս

պես առաջնորդ
րեհ ծայրագ
վածների եւ
րբեր մրցանա

անդահայերը
խորհրդա

մագործակցող
տվիրակությո

նձնախումբը և
նձնել Նիդերլա

ցեղասպանու
կական կա
կայացրել են
անդիայի կառա
ասպանությա
ւյթը, հոլա
աբերմունքը, 
զմակերպությո

սովորել է 
մ: 
վել է Ս. Էջ
արանական բ
սովորել է 

գեւոր ակադ
Ստեփանոս Վա

 
եմբերին Ս. 
ձեռամբ Գե
Աբրահամյան

արին ձեռնադ
որհ Տ. Ասողիկ
ւսանել է Բուխ

ին վարդապե
ավարտաճառ

նքն ու գործը» 
ույն վարդապե

ավարտաճա
ու նշանա

ան մեջ» թեմայ
ացել է Աստ

տպանելով ա
եւելյան մյուս 
ով: 

եղել է Բու
ր հովիվ: 

սպասավորել 
դական փոխա

գույն վարդա
ւ ուսումնաս

ակների: 

ը հանրագիր 
արան. կոչ են ա

ցեղասպա

ղ հոլանդահ
ունը, Նիդե
և այլ կազմակ

անդների խորհ
ւթյունը: 
ազմակերպութ
ն հանրագրի 
ավարության 

ան հարց» արտ
անդահայերի 

հայերի 
ունների խտ

Երեւանի Մա

ջմիածնի Գեւ
աժինն ավարտ
Ռուս Ուղղա

դեմիայում ե
արդապետ Լե

Էջմիածնում
երաշնորհ 
նի: 
րվել է կուսա
կ եպիսկոպոս

խարեստի Աստ

ետական աստ
ռ` «Հովսեփ 
թեմայով: 
ետության աս

առ`«Տեղական
ակությունը 

յով: 
տվածաբանու

ավարտաճառ` 
եկեղեցիների

ւխարեստի ա

է Ռումինիայ
անորդ: 
ապետը հեղի
սիրություններ

են հանձնել Ն
անում ընդուն

անությունը 

հայ կազմակ
երլանդների 
կերպությունն
հրդարան՝ կոչ

թյունների 
տարբեր կ

կողմից օգտա
տահայտությա

նկատմամ
նկատմամբ

տրականությա

ÈàôÚê # 2

Լույս 

անկավարժակ

ւորգյան հոգե
տել է 1965 թ.:

ափառ Եկեղե
եւ պաշտպա
եհացի. կյանք

մ ձեռնադրվե
Տ. Հայկազ

ակրոն քահա
Ղազարյանի:

տվածաբանակ

տիճանի համ
արքեպիսկոպ

ստիճանի համ
ն ժողովները 

Հայ Եկեղե

ւթյան դոկտ
«Հայ Եկեղե

ի պատարագն

առաջնորդանի

յի հայոց թեմ

ինակ է բազ
րի, արժանա

Նիդերլանդն
նել Հայոց 

 
կերպությունն

Հայ Դա
ներ հանրագիր
չ անելով ընդո

պատվիրակն
կետեր, շեշտե
ագործվող «Հա
ան վիրավորակ
մբ անարդ
բ թուրքակ

ան դրսևորո
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կան 

եւոր 
: 
եցու 
անել 
ն ու 

ել է 
զուն 

անա` 
: 
կան 

մար 
պոս 

մար 
եւ 

եցու 

տորի 
եցու 
ների 

իստ 

մում 

զում 
ացել 

երի 

ների 
ատի 
ր են 

ունել 

ները 
ելով 

այոց 
կան 
դար 
կան 

ումը, 

հոլան
Անկար
անհրա
իրավի
 

Մի
 

Հե
գե

Թուրք
կազմա
գեներ
«Օսմա
ծպտյա
Թուրք
ի հուլ
ցամաք
ունեցա
պատր
դատա
Մեղա
գեներ
Աքգյո
մինչեւ
Բագրա
փաստ
Նշենք
խոսել 
Թուրք
Բագրա
Ըստ 
Թուրք
միմյա
Թուրք
սակայ
շեշտո
պաշտ
Թուրք
 

Սա

 
Մի խ
անհայ
դեսպա
տուժա
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իր 

նդական քաղ
րայի թաքո
աժեշտություն
իճակը: 

իջազգա
եղաշրջման
եներալի տն

գի

քիայում 2016
ակերպման մե
րալ Էրհան 
աննյան կաս
ալ հրեաներն ո
քական Anado
լիսի 15–ի հեղ

աքային ուժե
ած դեպքերի
րաստված մե
արան։ 

ադրական զեկ
րալ Էրհան Ջ
ունի հրատա
ւ հանրապե
ատունիները»

տը եւս ներառվ
ք, որ Բագրատ
լ էր Ֆեթուլ
քիայում ինտ
ատունիները։
որոշ թուրք

քիայում գաղտ
անց ու ապր
քիայի Բագրա

այն ծպտյալ հ
ում են, Թու
տոններ են զբա
քիայի կյանքո

ալոնիկում ա
Թուրքիայի

խումբ անհայ
այտ անձանց

անատան վր
ածներ չկան, հ

ղաքական և 
ուն միջամտ
նը և բնակա

ային    
ն փորձ իրա
նից Բագրա

իրք են հայտ

6–ի հուլիսի 
եջ մեղադրվող

Ջահայի 
սրությունից 
ու Բագրատո

olu գործակալո
ղաշրջման փո
երի հրամա
ի գործով 1
եղադրական 

կույցում որպ
Ջահայի տնի
արակած «Օ
ետություն 
» գիրքը։ Այ
վել է մեղադրա
տունիների մ
լլահ Գյուլենը

տերնետով փն
։ 
ք հետազոտո
տնի խմբավոր
րում հատու

ատունիների ա
հայ են։ Իսկ
ւրքիայում Բ
աղեցնում ու կ
ւմ։ 

անհայտ ան
ի դեսպանա

յտ անձինք 
ց խումբը հ
րա հունակ

հայտնում է Hu

հասարակակ
տության դե

անաբար Թու

      

ականացրա
ատունիներ
տնաբերել

15–ի հեղաշ
ղ գլխավոր կա

տնից հայտ
մինչեւ հան

ունիները» գիր
ության փոխա
որձի գործի շ
անատարությո
150 զինվորա

զեկույցը ն

պես գլխավո
ից հայտնաբե
Օսմաննյան 

ծպտյալ հ
յս գիրքը հա
ական զեկույց
մասին իր հայ
ը։ Դրանից 
նտրում էին, 

ողների, Բա
րում են, ովքե
ւկ կանոններ
արտաքուստ 
կ որոշ թուր

Բագրատունին
կարեւոր դերա

նձինք հար
ատան շեն

ապրիլի 23-ի
հարձակվել 
ան Սալոնի
urriyet թերթը

կան կյանքո
եմ պայքար

ւրքիայի ներկ

ած թուրք 
րի մասին 

 
շրջման փորձ
ասկածյալների
տնաբերվել 

նրապետությո
րքը։ 
անցմամբ՝ 2016
շրջանակներո
ունում տեղ

ականների դե
ներկայացվել 

որ կասկածյա
երվել է Ահմե
կասրությունի

հրեաներն 
այտանեբրվել
ցում։ 

այտնի նզովքո
հետո ամբող
թե ովքեր ե

ագրատունիներ
եր ճանաչում ե
րով։ Այսինք
մուսուլման ե

րք լրագրողնե
ները ազդեցի
ակատարներ ե

րձակվել են
քի վրա 

ի առավոտյա
է Թուրքիա

իկ քաղաքու
։ 

ւմ 
րի 

կա 

ձի 
ից 

է 
ւն 

6–
ւմ 
ղի 
եմ 

է 

ալ 
եդ 
ից 
ու 
ու 

ւմ 
ղջ 
են 

րը 
են 

քն, 
են, 
եր 
իկ 
են 

 

ան 
այի 
ւմ, 



 

 

Դեպ
Թու
դեմք
նետ
Միջ
չի հա
Միջ
 

հ
մ

Ադր
են 
հեռա
Մաս
ամե
Բաք
haqq
դրա
տես
Հեռա
մինչ
հեռա
ՏՆՏ
մտն
առա
հեռո
Ժամ
որի 
 

մա

Ստա
մայր
ժամ
Թու
Գալ
մայր
մտա

պքը տեղի է
ւրքական Doğ
քերով անհայ

տել են Մոլոտո
ջադեպի հետե
ասցվել։ 
ջադեպի մյուս

Ադրբեջա
հեռուստաա
մասին տես

րբեջանի որոշ
ռուսական 

արձակումը։ 
սնավորապես

ենատարածվա
քու- ԿԱՏՎ 
qin.az–ին հա

անցով Հ
սահոլովակներ
արձակումը կ
չ այդ դրան
արձակվում։ 
Տ-ն ու ՏՆՏ4
նում, որը Ռ
աջատար 
ուստաալիքնե
մանցային հե
գլխավոր տնօ

Թուրքիայ
այրերը հար

զոհ

ամբուլի Գալա
րերը» հավաք
մանակ զոհ գն
ւրքական Ev
լաթասարայի 
րերը»  ձեռքն

ավորականներ

է ունեցել ա
an գործակա
տ անձինք շե

ովի երկու կոկտ
եւանքով ոչ ոք

 հանգամանք

անում արգ
ալիքը Հայո

սահոլովակ
համ

շ մալուխային
ՏՆՏ ու Տ

ս, ալիքները
ած մալուխա

1 -ի բաժան
այտնել են, ո
Հայոց ցե
րի ցուցա
կվերականգնվ
նց փոխարե

4-ը «Գազպրո
Ռուսաստանի

մեդիաընկե
երն էլ մտնո
եռուստատեսո
օրենը Արթուր

ում իրենց 
րգել են Հա
հերի հիշատ

աթասարայի հ
քվել են ու հար
նացած մտավո
vrensel–ի փո

հրապարակո
ներին պահել 
րի ու իրենց կ

առավոտյան 
ալության տվ
նքը հսկող ոս
տեյլ, դրանցից
ք չի տուժել, ն

ները չեն հայտ

գելափակել
ոց ցեղասպ

կների ցուցա
մար 

 
ն օպերատոր
ՏՆՏ 4 հեռ

ը այլեւս 
ային օպերատ
նորդներին ։ 
որ ալիքները
եղասպանութ
ադրության 
վի ապրիլի 2
ն թուրքակա

ոմ-մեդիա» հ
ի ու Արեւե
երությունն 
ում են «Գա
ություն» ենթ
ր Ջանիբեկյան

որդիներին
այոց ցեղաս
տակը (ֆոտ

հրապարակու
րգել 1915–ի Ցե
որականների 

ոխանցմամբ՝ 
ում հավաքվա

են 1915–ին
կորցրած որդի

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ժամը 05։30
վյալներով, փ
ստիկանների վ
ց մեկը այրվել
նյութական վ

տնում։ 

լ են ՏՆՏ 
պանության
ադրության

ներ դադարե
ռուստաալիքն

հասանելի 
տորներից մ

Ընկերությու
ը անջատվել 
թյան մա

պատճառ
25-ից հետո։ 
ան ալիքներ 

հոլդինգի մեջ
ելյան Եվրոպ

է։ Եր
ազպրոմ- մեդ
թահոլդինգի 
նն է։ 

ն կորցրած
սպանությա
տո) 

 
ւմ «Շաբաթ օր
եղասպանութ
հիշատակը։ 
ապրիլի 22–

ծ  «Շաբաթ օր
ն կոտորված 
իների նկարն
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0-ին։ 
փակ 
վրա 
լ է։ 
նաս 

ն 
ն 

ցրել 
ների 

չեն 
եկի՝ 
ւնից 

են 
ասին 
ռով։ 
Իսկ 

են 

 են 
պայի 
րկու 

դիա․ 
մեջ, 

 
ան 

րվա 
թյան 

–ին, 
րվա 
հայ 

ները՝ 

դատա
կոտոր
Նշենք
անհայ
պարբե
Ստամ
բացահ
մեղավ

 
Ջեֆ

Հայոց
ավելի 
պետք 
հրապա
հայտն
Ցեղաս
հարյո
երեխա
իրադա
դեպքե
Թուրք
որ դա
այն, ո
ընդուն
Սակա
Աքչամ
հանցա
զտում
Թուրք
վերջնա
կանխա
կառա
«Թուր
Հայաս
վերակ
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իր 

ապարտելով 
րածները։ 
ք, որ 1995–ի 

այտ հանգա
երաբար շաբա

մբուլի Գալաթ
հայտել ի
վորներին։ 

ֆրի Քլարֆ
ինչ-որ առ

ց ցեղասպանո
լավ հասկա

ք է կանխե
պարակված հո

նի մարդաբան
սպանության 

ուր հազարավ
աների սպան
արձություննե
երից առաջ: 
քական ոչ մի 

ա որոշակի էթ
որ հայ որբեր
նել: 

այն 2012 թվ
մը հրապարա
ագործություն
մներն Օսմ
քական արխ
ականապես ց

խամտածված, 
ավարության ե
րքիան երբեք
ստանի եւ 
կանգնվի, մի

պետության

մայիսի 27–
ամանքներում
աթ օրերը ակ
թասարայի հր
իրենց որ

ֆիլդ. Հայոց
ումով Հոլո

ության 102-րդ
նալ, թե ինչ 
ել նման դ
ոդվածում այս
ն Ջեֆրի Քլար

նախաբանը
վոր հայ տղ

նությունն էր
երը կոչում 

կառավարութ
թնիկ խմբի ծրա

րին ստիպում

վականին թո
ակեց «Երիտթ
ն. Հայոց ցեղ
մանյան կ
խիվներն ո

ցույց տվեց, որ
ծրագրված 

եւ զինված ուժ
ք ներողությո

Թուրքիայի 
ինչեւ թուրք

ն կողմից 

–ից  իրենց հա
մ կորցրա
կցիաներ են ի
րապարակում
րդիներին 

ց ցեղասպա
ոքոստի փո

դ տարելիցին
է տեղի ունե

դեպքերը: Nati
ս մասին գրել 
րֆիլդը: 
ը 1894-1896 
ղամարդկանց
: Հոդվածի հ
է փորձ 19

թյուն երբեք չի
ագրված ոչնչա
մ էին մահմե

ուրք պատմա
թուրքեր՝ մար
ղասպանությո
կայսրությունո
ուսումնասիրե
ր Հայոց ցեղա

եւ համա
ժերի կողմից: 
ուն չի խնդր

հարաբերութ
քական կառ

իրականացվո

արազատների
ած մայրեր
իրականացնո
մ՝ պահանջելո

սպանողներ

 

անությունն
որձն էր 

 
ն անհրաժեշտ
եցել եւ ինչպե
ional Post-ո
լ է բրիտանաց

թվականների
ց, կանանց 
հեղինակն ա
915 թվական

ի խոստովանե
ացում էր, նա
եդականությո

աբան Թանե
րդկության դե
ունն ու էթնի
ում» գիրք
ելով՝ Աքչամ
ասպանություն
ակարգված է

րել: Եվ երբե
թյունները չե
ռավարություն

ող 

ին 
րը 
ւմ 
ով 
րի 

ն 

տ է 
ես 
ւմ 
ցի 

ին 
ու 

այս 
նի 

ել, 
եւ 
ւն 

եր 
եմ 
իկ 

քը: 
մը 
նը 
էր 

եք 
են 
նը 



 

 

պաշ
ցեղա
առո
հոդվ
Մեն
երբ 
ոչնչա
վերջ
 

Փ

Ֆրա
ներկ
քաղ
հան
քրդա
կազ
որտ
որոն
մար
Միջ
փար
էին 
 

Կա
հ

Կան
հար
«Պա
միտ
պատ
զրկվ
մշա
ցեղա
պար
Ուի
Նա 
Օնտ
հաջ
որ 
սերո

շտոնապես չա
ասպանությու
ումներով փոր
վածի հեղինա

նք պետք է հի
Հիտլերը 

ացում էր ծրա
ջո, ո՞վ է այսօր

Փարիզում
մարտնչա

անսիայում Հա
կայացուցիչ 
ղաքապետարա
նրապետությա
ական համա

զմակերպել Շ
տեղ ծաղիկնե

նք երկու համ
րտնչել են Ֆրա
ջոցառմանը մ
րիզեցիները, ո
գտնվում։ 

անադայի Օ
հարգել է Հա

նադայի Օնտա
րգել է Հայոց ց
ատմությունը 

տքն ու սիրտը
տճառով ենք 
վել են 

ակութային ժ
ասպանությու
րտավորությա
նի հայտարար

երախտագի
տարիոյի 
ջողություններ

դուք հիշու
ունդները Մեծ

ասի ճշմարտո
ւն են վե
րձ դարձավ 

ակը: 
իշենք, որ 193
Լեհաստան 

ագրում, իր ե
ր խոսում հայ

մ հարգել են
ած հայ զինվ

այաստանի դե
Հովհաննես 

անի աշխ
ան, Ֆրանսիա
այնքների նե

Շանզելիզեից 
եր են դրել հ
մաշխարհայի

անսիայի համա
միացել են նա
որոնք այդ պա

Օնտարիո ն
այոց ցեղա

հիշատ

արիո նահան
եղասպանութ
մեծագույն ո

ը բաց են նրա
մենք այսօր հ
ազատությո

ժառանգությո
ւնը պատմու

ան մասին հա
րության մեջ: 
իտություն է

բազմամշակ
րում ունեցած 
ւմ եք՝ երաշ
ծ Եղեռնից դա

ւթյունն այն մ
երապրել, ո
Հոլոքոստից 

39 թվականի 
ներխուժում 

լույթներից մե
երի ջարդերի 

ն Ֆրանսիա
վորների հի
 

եսպան Վիգեն
Գեւորգյա

խատակիցներ
այի հայկական

երկայացուցի
մինչեւ Հաղ

հայ զինվորնե
ին պատերազմ
ար, հայտնում
աեւ զբոսաշր

ահին Հաղթակ

նահանգի վ
ասպանությ

տակը 
 

 
նգի վարչապե
թյան զոհերի հ
ուսուցիչ է նրա
ա դասերի հա
հիշում 1,5 մլն

ունից, սեփ
ունից եւ կ
ւթյան դասե

ամոզիչ հիշեցո

է հայտնել 
կութային 
ավանդի համ

շխավորում 
ասեր կքաղեն: 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

մասին, որ հայ
որը բազմա

առաջ»,- գրե

օգոստոսի 22
եւ հրեան

եկում ասել է.
մասին»: 

այի համար
իշատակը

ն Չիթեչյանը, Լ
անը, փարիզ
րը, Կիպր
ն, ասորական
իչները երթ 
ղթական կամ
երի հիշատակ
մների ժամա

մ է Armenews–
րջիկներն ու 
կան կամարի մ

վարչապետ
յան զոհերի

 

տ Քեթլին Ու
հիշատակը: 
անց համար, 
ամար: Հենց 
ն հայերին, որ
փականությու
կյանքից: Հա
րը հիշելու 
ում է»,- նշվա

հայ համայն
պատմութ

մար: Այն փաս
է, որ ապա

 

222  Ապրիլ,  2

Ամսագի

յերը 
աթիվ 

ել է 

2-ին, 
ների 
. «Ի 

ր 

ԼՂՀ 
զյան 
րոսի 
ն ո ւ 

են 
մար, 
կին, 
նակ 

–ը։ 
այն 

մոտ 

տը 
ի 

ւինը 

ում 
այս 

րոնք 
նից, 

այոց 
մեր 

ած է 

նքին 
թյան 
ստը, 
ագա 

բն

Ապրիլ
հայ բ
ասվու
հայտա
տարել
Թրյու
պալատ
ցեղաս
առաջա
հիշատ
կյանք
մեր հ
սերուն
Կանա
Վարչա
դավա
հաստա
բռնութ
«Հայո
հույս ե
փոխա
 

Ժ
ճանա

Մենք 
եթե 
ցեղաս
հայտա
Նրա խ
իրենք 
ցեղաս
փաստ
թե թշն
«Մենք
որ Դ
որովհ
չենք 
տեսնո
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իր 

Ապրիլի 2
նակչությա

Կա

լի 24-ին մենք
բնակչության 
ւմ է Կանա
արարությունո

ելիցի կապակց
ւդոն հիշեցնու
տը միաձայ
սպանության 
արկությունը:

տակը, ովքեր
ն ու տուժեց

հարգանքի տո
նդներին, որ

ադայում», - նշ
ապետն ընդծե

անանքից կամ
տատում են իր

թյան առջեւ 
ոց ցեղասպան
ենք հայտնում

ադաձ հարգան

Ժամանակն
աչի Հայոց 

չենք կարող ա
տարանջատ

սպանությունն
արարել է ԱՄՆ
խոսքով, որպե

ք պարտավորվ
սպանության 

տը, անկախ ն
նամու, հզոր թ
ք չենք կարող 
Դարֆուրի 

հետեւ Սուդան
ճանաչելու, ո

ում ենք, թե ի

24-ին մենք
ն ողբերգա

անադայի վ

ք հիշում ենք 
ողբերգական

ադայի վարչա
ում`Հայոց 
ցությամբ: 
ւմ է, որ 201

այն ընդունե
զոհերի հի

: «Այդ օրը
ր անարդարա
ցին ցեղասպա
ուրքն ենք մա
րոնցից շատ
շել է նա: 
ել է, որ այդ օ
մ էթնիկ պա

րենց` ցանկաց
անտարբեր 

նության հիշա
մ, որ մեր ապ
նք կլինի»,-հայ

ն է, որ ԱՄՆ
ցեղասպա

աշխարհի բա
տենք եւ 
ն է հարկավ
Ն կոնգրեսակ
ես աշխարհի 
ված են պար

եւ ցանկաց
նրանից, թե ա
թե թույլ իշխա
հետեւողակա
ցեղասպանո

նը թույլ է, իսկ
որովհետեւ Թ
ինչպես է Թո

ք հիշում են
ական կորո

արչապետ

ավելի քան մ
ն կորուստներ
ապետ Ջասթ

ցեղասպանու

5 թվականին
ց ապրիլի 
իշատակի օ
ը հարգում 
ացիորեն կո
անության ժա
ատուցում նր

տերն այժմ 

րը կանադաց
ատկանելությո
ցած տեսակի ա

չմնալու հա
ատակի օրը ին
պագայում խա
այտարարել է Թ

Ն-ը պաշտո
անությունը

արոյական առ
տարբերակե

վոր ճանաչե
կան Ադամ Շի

բարոյական 
զորոշ բարձրա

ցած այլ ցեղ
այն կատարվե
անության կողմ
ան մնալ, եթե հ
ւթյունը ճա
կ Հայոց ցեղա
Թուրքիան ո
ուրքիան դեպի

նք հայ 
ւստները. 

 
մեկ դար առա
րը: Այս մասի
թին Թրյուդո
ւթյան 102-ր

ն Համայնքներ
24-ը Հայո

օր անվանել
ենք նրան

որցրեցին իրե
ամանակ: Մեն
րանց ու նրան

բնակվում ե

իները` անկա
ունից, միասի
ատելության 

ակվածություն
նձ հետ միասի
աղաղություն 
Թրյուդոն: 

ոնապես 
. Ադամ Շի

ռաջնորդը մնա
նք, թե ո

ել: Այս մասի
ֆը: 
առաջնորդնե
աձայնել Հայո

ղասպանությա
ել է բարեկամ
մից: 
հայտարարեն

անաչելու են
ասպանություն
ուժեղ է: Մեն
ի ավտորիտա

աջ 
ին 

ոյի 
րդ 

րի 
ոց 
ու 
նց 
են 
նք 
նց 
են 

ախ 
ին 
ու 

նը: 
ին 
ու 

ֆ 

ալ, 
որ 
ին 

եր, 
ոց 

ան 
մի, 

նք, 
նք, 
նը 
նք 

ար 



 

 

համ
Պու
որեւ
ռազ
ցեղա
լցնե
բար
ճան
Կոն
համ
Սիր
վտա
հազ
փախ
 

Ն
Հ

Մեն
ցեղա
Այս 
Շեր
Նրա
սեփ
բար
որտ
«Թո
ցեղա
ավտ
ճան
Ես հ
պալ
Ցեղ
քայլ
Կոն
ոչնչա
«Ցե
առա
Հիտ
պատ
որով
խու
պատ

մակարգ սլանո
ւտինի ստեղծա
ւէ բարոյակա

զմավարական
ասպանությա

ենք: Ժաման
րձրաձայն, պ
նաչի Հայոց ցե
նգրեսականը 
մար վտանգա
րիայի կամ Ի
անգի առջեւ
զարավոր 
խստականներ

Ես հանգ
Ներկայաց
Հայոց ցեղա

նք պետք 
ասպանությու

մասին հայ
րմանը: 
ա խոսքով, 
փական պատ
րգավաճ, հզոր
տեղ կցանկա
ուրքիան 
ասպանությու

տորիտար 
նապարհին են
հանգիստ չեմ
լատը չի ճանա

ղասպանությա
լն է»: 

նգրեսականի 
ացնում ես այ

եղասպանությ
աջին քայլն է 
տլերը համոզ
տասխանատվ
վհետեւ Օս

ւսափել 
տասխանատվ

ում, դեպի մի
ած համակար

ան պատճառ
ն պատճառ

ան հարցում Թ
նակն է, ո

պարզորոշ, հ
եղասպանությ
նկատել է, ո

ավոր ժամանա
Իրաքի տարա
ւ են, ժամ

փախստ
ր, ապաստան

գիստ չեմ մն
ցուցիչների 
ասպանութ

է ճանաչեն
ւնընաեւ թուր
յտարարել է 

Գերմանիա
տմությունը 
ր եւ ժողովրդ
անային ապ
շարունակում
ւնը , արդյուն

եւ էրդող
ն: 
մ մնա, քանի դ
աչել Հայոց ցե
ան հերքումը

խոսքով, ազ
դ հանցանքի 
ան հերքումը
եւ կարիք չկ

զել իր ենթա
վությունից ի

սմանյան կա
ցեղասպ

վությունից»: 

ի համակարգ, 
րգին: Եվ չկա 
ռ, սակայն ն
, որպեսզի 

Թուրքիայի ջրա
որ Միացյա
հստակ ու 
յունը»,-ընդգծ

որ այսօր աշխ
ակներ են. «Ժա
ածքներում հա

մանակներ, 
տականներ, 
ն են գտել Հայա

նա, քանի դ
պալատը չ

թյունը. Բրե
 

 
նք 20-րդ 
րք ժողովրդին

ԱՄՆ կոնգ

ան կարողաց
եւ Գերմա

դավարական 
պրել բազմա
մ է հ
նքում նրանք 
ղանիստական

դեռ ԱՄՆ Ներ
եղասպանությ
ը ցեղասպան

զգը ոչնչացնե
մասին հիշողո
ը հաջորդ ցե
կա հիշեցնելո
ականերին, ո
իրենք կարող
այսրությանը 
պանության 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

որը շատ նմա
որեւէ պատճ

նաեւ չկա որ
մենք Հա

աղացի վրա ջ
ալ Նահանգն

միանշանակո
ծել է նա: 
խարհում հայ
ամանակներ, 

այերը ոչնչացմ
երբ տասն

սիրիա
աստանում»:

դեռ ԱՄՆ 
չի ճանաչել
եդ Շերման

 

դարի առա
ն օգնելու համ
գրեսական Բ

ցավ գիտա
անիան դար

մի պետությ
աթիվ մարդ
հերքել Հա

ծայրահեղակ
ն պետութ

րկայացուցիչն
յունը, որովհե
նության վեր

ելուց հետո 
ությունը, սակ
եղասպանութ

ու, թե ինչպես
որ ողջակիզմ
ղ են խուսափ

հաջողվել 
համ
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Ամսագի

ան է 
ճառ, 
րեւէ 
այոց 
ջուր 
ները 
որեն 

յերի 
երբ 

ման 
նյակ 

ահայ 

լ 
ն 

աջին 
մար: 
Բրեդ 

կցել 
ձավ 
յուն, 
դիկ. 
այոց 
կան, 
թյան 

ների 
ետեւ 
րջին 

դու 
կայն 
թյան 
ս էր 
ման 
փել, 

էր 
մար 

Բուեն
ցեղաս
Որոշո
Prensa
«Հիշող
հայրե
Բանա
Կառլո
Թուրք
կազմա
 

Կա
տ

Կանա
հայտն
նախօ
ժխտո
Ելույթ
պատգ
ժողով
որպես
հիշատ
ժխտո
կայրսր
Ուկրա
ցեղաս
ու Հոլ
պարտ
ցեղաս
Կանա
հայտն
անփո
համա

2017 Ã.  էջ 17 

իր 

Բուենոս Ա
ցեղասպա

նոս Այրեսի ք
սպանության հ
ումն ընդունվ
a Armenia-ի 
ղություն, 

ենադարձությո
աձեւը, որի 
ոս Թամադա
քիայի դեսպա
ակերպած ակ

անադացի պ
տալ Հայոց ց

ադայի խորհր
նել է, որ Հայ
րեին կարեւո

ումը։ 
թ ունենալ
գամավորը հ
վուրդները պ
ս պատմական
տակը այսօր 
ողների տգիտ
րությունում տ

աինայում, Ռո
սպանությունն
լոքոսթի մաս

տավորություն
սպանությունն

ադայի Հայ դա
նել պատգամ

ոփոխ աջակց
ար։ 

Այրեսն ապ
անության 

հայտար

քաղաքապետա
հիշատակի օր

վել է ապրիլի
փոխանցմա

ճշմարտությո
ուն»: 
հեղինակները

ան են, ապրի
անի նստավա

կցիայից հետո

պատգամա
ցեղասպան

րդարանի պա
յոց ցեղասպա

որ է դադարեց

լով Կանա
հայտնել է, 

պետք է ցեղ
ն, այլ ոչ թե ք

պղծվում է 
տությամբ։ 
տեղի ունեցա
ուանդայում, 
ների, նաեւ ե

սին՝ մենք պետ
ն ստանձնեն
ներ այլեւս չեն

ատի հանձնախ
մավորին՝ այ

ցության ու ս

պրիլի 24-ը Հ
հիշատակի

րարել 

արանն ապրի
ր է հայտարար
ի 20-ի նիստ

ամբ՝ օրվա կ
ուն, արդա

ը Ժոզե Կա
իլի 24-ին ներ
այրի մոտ հ
: 

վորը կոչ է 
նության ժխ

ատգամավոր 
անության 102
ցնել ցեղասպ

ադայի խո
որ բոլոր 

ղասպանությո
քաղաքական հ

այդ իրադա
Խորհրդածելո

ած Հայոց ցեղա
Բոսնիայում 

եզդիների ցեղ
տք է հանուն
նք, երաշխա
ն կրկնվի»,- աս
խումբը շնորհ
յս կարեւոր 
սկզբունքային

Հայոց 
ի օր է 

 
իլի 24-ը Հայո
րել: 

տի ընթացքու
կարգախոսն 

արություն 

ամպանյոլին 
րկայացվելու 
հայ համայնք

արել վերջ
խտմանը 

 
Բրայան Մե

2-րդ տարելից
պանություններ

որհրդարանու
ազգերն 

ունը ճանաչե
հարց։ «Զոհեր

արձություններ
ով Օսմանյա
ասպանությա
տեղի ունեցա

ղասպանությա
ն մարդկությա
ավորելով, ո
սել է նա։ 
հակալություն

հարցի շուր
ն դիրքորոշմա

ոց 

ւմ: 
է 

եւ 

եւ 
է 

քի 

 

եյը 
ցի 
րի 

ւմ՝ 
ու 
են 
րի 
րը 

ան 
ան, 
ած 
ան 
ան 
որ 

ն է 
րջ 

ան 



 

 

Մ

պ

ազգ

Հայ 

կերպ

Աբո

ինչ 

չկա…

անգ

հան

Ո՛չ տ

օղլո

կենտ

հալա

հաս

կրոն

կառ

որպ

իր հ

կեղե

էր ժ

հրդե

արա

Հաս

կողո

բեկը

ծեծե

հար

եպի

ծեծո

տաճ

Տեղա

երկո

ձերբ

վար

սպա

450 

թողն

       
1 - Ê³
2 - Ð³
3 - Ø.
4 - Ø³
ä³ïÙ
 

Մշակույ
Ակ
հա

Ինչու հա
պարսկակա
Պարսկական 

գաբնակչությա

ժողովրդի  

պով դասակար

ա - Ազգայ

վյանը այսպե

ուզում են, է

…. Աղչիկն աս

գամ թուրքաց

նում, շատ անգ

տունն է իրա

ուշաղը»
1
: 

Նույնիսկ Ամ

տրոն Էջմի

ածանքների ո

սնում, որ նույն

նափոխ անել
2

 

բ - Կաշա

ռավարություն

պեսզի կաշառք

հպատակների

եքումների, ա

ժողովուրդը
3
: 

1810 թ. երբ

եհվեց մի մա

ատավորել էր 

սան խանը ա

ոպտելու Էջմի

ը իր մարդկա

ել ու ջարդել 

րվածից վա

իսկոպոսը: Քս

ում են Ներսի

ճարից գետնա

ապահ Բարսե

ու ժամ ընկած

բակալվում 

րդապետը, Ա

առնում է նրա

թուման դրա

նում միաբանո

                       
³ã³ïáõñ ²μáíÛ³
³Û Äáíáíñ¹Ç ä³ï
. Â³ÕÇ³¹Û³Ýó, Ö
³ï»Ý³¹³ñ³Ý, Î³
ÙáõÃÛáõÝ, Ñ. 5, ¿ç

յթ 
կնարկ Հա
այրենադա

19-20֊րդ դ

այերը ցան
ան խանակա
տիրապետութ

ան վիճակը գ

կիռարվող ճն

րգել. 

յին-կրոնական

ես է վկայում. 

էն են անում:

սես, քաշում ե

նում (մուսուլ

գամ էլ գլուխը

անը, ո՛չ մալը

մենայն Հայոց

իածինը, ե

ու բռնությունն

նիսկ հոգեւոր 
2
: 

առակերությու

նը օգտագործ

քներ կամավոր

ից: Նյութակա

նհաշիվ հարկ

 Փամբակից 

արդու կողմից

այդ նույն Նա

այդ առիթը 

իածնի վանքը

անցով ներխո

պատահած մ

խճանվում 

սան հրացանա

իսյան Հովհա

աքարշ տանո

ղ եպիսկոպոս

ծ է մնում սառ

են Ներսես

Ավետիսը եւ 

անց հրանոթազ

ամ կորզելուց

ությանը
4
: 

                       
³Ý, §ì»ñù ÐÛ³ëï³
ïÙáõÃÛáõÝ, Ñ. 5, ¿
Ö³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃ
³ÃáÕ. ¹Çí³Ý, ÃÕ
ç 58£ 

այ ժողովր
արձությա

դարերում 
Դր. Էդի

նկացան թո
ան տիրապ
թյան վերջին 

գնալով ավելի

նշումները կա

ն հալածանք

« Մարդ ո՞ր 

: Դատաստան

են, տղեն ասե

լմանացնում,- 

ը  կտրում, էր

, ոչ ապրանք

 Կաթողիկոսո

ենթարկվում 

ների: Բանը եր

պաշտոնյանե

ւն, թալան: 

ծում էր  ա

ր «նվիրատվո

ան հարստահա

երի ճնշման տ

փախած Նա

ց, որը ընտա

աղի խանը, ս

օգտագործեց

: Նաղի խանի

ուժում է Էջմի

մարդկանց: Զի

է զառամյ

ավոր պարսիկ

աննես եպիսկո

ում մինչեւ Գ

սին այնպես են

ռույցի վրա: Մ

ս Աշտարակ

ուրիշներ: 

զարկ անել: Է

ց հետո միա

      
³ÝÇ¦, ºñ»õ³Ý 195
¿ç 56£ 
ÃÛáõÝ Ç Ð³Ûë, Ñ. 1

ÕÃ. 17, í³í. 46£ Ð³

ÈàôÚê # 2

Լույս 

րդի  
անը 

իկ Բաղդասար
ոթափել 

պետություն
տարիներին 

ի էր ծանրան

արելի է հետե

քներ: Խաչատ

հողը տա գլխ

ն չկա, իրավո

ես՝ տանում, շ

Է.Բ.), հավա

րում, նախատ

քը, ոշչ ջանը,

ությունը եւ 

էին ան

րբեմն այնտեղ

երին էին փորձ

Սարդարա

ամեն մի առ

ւթյուններ» կո

արությունների

տակ սնանկան

ղի խանի տո

անեկան պատ

սարդարի եղբ

՝ կրկին անգ

ի եղբայր Հա

իածին եւ սկս

ինվորներից մ

ալ Ստեփա

կներ դաժանո

ոպոսին եւ Մ

Գայանեի վան

ն հարվածում,

Մի քանի օր հ

կեցին, Ղու

Հասան խ

ջմիածնի վան

այն հանգիստ 

9, ¿ç 38£ 

1, ¿ç 227£ 
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Ամսագի

րյան 

նը 
հայ 

նում: 

եւյալ 

տուր 

խին. 

ունք 

շատ 

տից 

տում: 

, ո՛չ 

նրա 

նլուր 

ղ էր 

ձում 

կան 

ռիթ, 

որզի 

ի եւ 

նում 

ունը 

տիվը 

այր՝ 

գամ 

սան 

սում 

մեկի 

անոս 

որեն 

Մայր 

նքը: 

,  որ 

հետո 

կաս 

անը 

նքից 

են 

Այ

վկայու

գ 

բացակ

անառա

ժողովր

հարեմ

մասին

ընդհա

կրկնա

ազգայ

արատ

տան մ

բարիք

 

Ե

դ 

պետա

գործա

որոնց 

տեսնո

փչացա

հույսե

օգնութ

դիմեց

դիմեց

շնորհի

ժաման

երազա

ե-

կողմից

բռնագ

ընթաց

երեքա

կենդա

եւ կոր

որի ը

աղջին

գազան

թալան

այդպի

դարի 

փախց

երկար
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իր 

յդպիսի դեպք

ւթյուններ: 

- Անօրինո

կայում էր օր

ակ եւ ան

վրդին՝  որոնց

մի, հարյուրա

ն էր մտածում

արնապես, ե

ակիորեն՝ մա

յին պատ

տավորվում  ի

մեջ: Քաղաքա

քներից է որեւ

Երեւան 1673-ի

գ

-  Հայ ժ

ականությունից

ադրեց վերակա

իրագործմա

ում պարսկակ

ած տիրապե

երը կապեց 

թյան հետ, ի

 եվրոպական

 Ռուսաստան

իվ կարողաց

նակամիջոցու

անքների մի մա

Դարերի ըն

ց իրականացվ

գաղթը, սեփա

ցքում հազա

աներ ու ծեր

անի մնացողնե

րցնում իրենց 

ընթացքում բ

նկերն ու կանա

նաբարո տ

նմանը չկար ո

իսի վերաբերմ

կեսերը հայ 

ցնելու» անզո

ր, որից նմուշն

քերի մասին 

ւթյուն, անբա

րինական, ժող

նբարոյական 

ցից էր Ֆաթհ

վոր կանանց 

մ: Տառապում

ւ հայերն 

ասնավորապես

տիվն ու 

իր իսկ հայրե

ակիրթ հարեւ

է համայնքի ե

ն, ֆրանսացի

ծագրութեան 

 

ժողովուրդը 

ց, միշտ եր

անգնելու իր ա

ն համար ոչ 

կան ավատա

ետության պա

օտար քր

ինչպես արդեն

ն երկրներին,

նին եւ իր 

ցավ ավելի 

ւմ (1828 – 

ասը: 

նթացքում պ

վող շարունակ

ական հողից 

արավոր անմ

րունիներ կոր

երի մի մասն 

ազգային-կրո

բռնաբարվում

այք նաեւ ման

ռփամուլությա

ոչ մի սահամա

մունքը դեռեւս

գյուղացիներ

ւսպ ցանկութ

ներ են ապրում

 

մեզ են մնա

արոյականութ

ղովրդական մ

տիրողներ 

հ Ալի շահը,  

եւ տռփամո

մ էր Իրանի ո

ու մյուս ք

ս. հայի մ

արժանա

ենի հողի վրա

աններ ունեն

եւ ժողովրդի հա

ի ուղեւոր Ժան

համաձայն 

երբ զրկվեց 

րազեց եւ 

ազգային իղձն

մի լուսավոր

ատիրական -

այմաններում,

րիստոնյա տ

ն անդրադար

, նրանցից հ

սեփական ո

պակաս քան

1918 ) իրա

պարսկական 

կական գերեվա

ու տնից  

մեղ մարդիկ,

րցնում էին ի

էլ բռի կրոնա

ոնական ինքն

մ եւ իւրացվ

նուկները,  քա

անն ու  

ան: Իրանական

ս շարունակվե

րի նկատմամբ

թյունները շա

մ մինչ օրս:   

ցել բազմաթի

թյուն: Երկրո

մի վարչակազ

էին իշխո

որը միայն ի

ոլական կյանք

ղջ ժողովուրդ

քրիստոնյաներ

մարդկային 

ապատվություն

ա, իր հայրենի

ալը ամենամե

ամար: 

ն Շարտէնի 

իր ազգայի

ապա ջանքե

ն ու երազանք

ր ապագա չէ

թալանչիակա

  ուստի ի

տերություններ

րձել ենք՝ նա

հուսահատվելո

ւժերին, որոն

ն մեկ դարյ

ականացնել ի

տիրակալներ

արություններ

զրկվելը, որ

, կանայք 

իրենց կյանք

աթող էին լինո

նությունը, նա

վում էին հա

անի որ թշնամ

քրիստոնյա

ն վայրի ցեղեր

եց մինչեւ 20-ր

բ: «Հայ աղջի

արունկվեց շա

   (Շար. 

իվ 

ւմ 

զմ, 

ւմ 

իր 

քի 

դը՝ 

րը  

եւ 

նը  

իի 

եծ 

 

ին 

եր 

ը, 

էր 

ան 

իր 

րի 

ախ 

ով 

նց 

յա 

իր 

րի 

րը, 

րի 

ու 

ը, 

ւմ 

եւ 

այ 

մու 

յի 

րի 

րդ 

իկ 

ատ 

5) 
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Լույս Ամսագիր 

Հայկական կոտորածների 
պատմութհունից 

(Դրվագներ Հայոց Մեծ Եղեռնին նվիրված ընդարձակ հոդվածից) 

 
Դր. Էդիկ Բաղդասարյան 

Տորոնտոյի Հայկական Ուսումնասիրությունների Կենտրոնի 

տնօրեն, 

«Լույս» ամսագրի և «Ապագա» հանդեսի խմբագիր 

 
Հայկական տարրի ոչնչացումը հատկապես սկսվել է 15-րդ 

դարից, սակայն, երբ հայ ազատագրական պայքարը նոր 

կազմակերպված հիմքերի վրա դրվեց, եւ հայ ժողովուրդը 

ազգային զարթոնք ապրեց՝ հայկական կոտորածները 

կազմակերպված եւ ծրագրված կերպով նոր թափ ստացան 

հատկապես 19-դարի երկրորդ կեսից:  

Ի նկատի ունենալով մեր խոսքի ժամանակի սահմանները, 

ստորեւ տալիս ենք հայկական կոտորածների նորագույն շրջանի 

ժամանակագրությունն ու կոտորածների թիվը. 

 

Nօ.թվական        վայրը                         Քանակը (մարդ) 

 1           1860         Լիբանան           12,000 

 2           1876       Բուլգարիա             14,000 

 3           1877       Բայազետ                          1,400 

 4           1879       Ալաշկերտ                          1,250 

 5           1881       Ալեքսանդրիա                  2,000 

 6           1892      Ներքին Թուրքիա     3,500 

 7           1894      Սասուն                               12,000 

 8           1895      Արեւմտահայաստան         300,000 

 9           1846      Կոստանդնապոլիս            9,570 

 10          1903     Մակեդոնիա                     14,667 

 11          1904     Սասուն                                5,640 

 12          1909     Կիլիկիա                              30,000 

 13          1915     Թուրքիաև Արեւմտահայաստան 1,500,000 

 14          1918     Կարս-Արդանան                50,000 

 15          1918     Բաքու եւ շրջակայք          30,000 

 16          1919     Կիլիկիա եւ շրջակայք       60,000 

 17          1921     Հաճըն    20,000 

 18          1922     Զմյուռնիա                         10,000 

         Ընդամենը (1860 թ.- 1922թ.)                     2,284,027
5
 

 

Արեւմտահայութհան  ֆիզիկական բնաջնջման իր հրեշավոր 
ծրագրերը թուրքական բռնակալությունը մշակել է դեռեւս 19-րդ 

դարի վերջերին: Սակայն այդ քաղաքականությունն ավելի լայն 

չափերով իրագործվեց երիտթուրքերի կառավարման 

տարիներին: 

Դեռ 1914 թ. աշնանը եւ 1915 թ. սկզբներին թուրքական 

իշխանություններն սկսեցին հատվածաբար ոչնչացնել բանակ 

զորակոչված հայերին, ապա նաեւ ճանապարհների վրա 

աշխատեցնելու պատրվակով զորահավաքի ենթարկված 15-20 եւ 

45-60 տարեկան տղամարդկանց: Օգտագործելով 

պատերազմական իրադրությունը, իթթիհատականները 1915 թ. 

սկզբներին կայացած իրենց կուսակցության կենտկոմի գաղտնի 

նիստում որոշեցին արեւմտահայության բնաջնջման եւ 

տեղահանության կոնկրետ եղանակները: 

Թալեաթի նախագահութհամբ գումարված գաղտնի 

նիստում, որին մասնակցում էին Էնվերը, Նազըմը, Բեհաեդդին 

Շաքիրը եւ ուրիշներ, հանդես գալով որպես հիմնական զեկուցող 

                                                           
5- New York Times, ²ßË³ñÑÇ ³Ñ³μ»ÏãáõÃjáõÝÝ»ñÁ »õ Ïáïáñ³ÍÝ»ñÁ: ¾ç 396) 

 

կոմիտեի քարտուղար Նազըմը կոչ էր անում չբավարարվել 

Ադանայի կոտորածի նման մասնակի ջարդերով. «Պետք է հայ 

ազգը արմատախիլ լինի, մեր հողի վրա մի անհատ անգամ չմնա, 

հայ անունը մոռացվի: Հիմա պատերազմի մեջ ենք, սրանից 

հարմար առիթ չի գտնվի, մեծ պետությունների միջամտությունը 

եւ թերթերի բողոքի ձայնը նկատելի իսկ չի կարող լինի, լինելու 

պարագային խնդիրը կատարված մի իրողություն կդառնա եւ 

կփակվի, այս անգամվա գործողությունը բնաջնջումի մի 

գործողություն պիտի լինի, մի հայ անհատ իսկ չմնալու 

պայմանով բնաջնջումը անհրաժեշտ է»: 

 Այսպես, ապրիլի 15-ին տեղական իշխանություններին 

Թալեաթի, Էնվերի, եւ Նազըմի ստորագրությամբ գաղտնի 

հրաման ուղարկվեց, որտեղ ասված էր, թե օգտվելով 

պատերազնի ընձեռած հնարավորությունից, անհրաժեշտ է 

վերջնականապես բնաջնջել հայերին՝ նրանց քշելով դեպի 

Արաբիայի անապատները: 

   Դահիճները առաջին հերթին հաշվեհարդար տեսան հայ 

ականավոր գործիչների ու մտավորականների, այդ թվում 

մեջլիսի հայ պատգամավորների հետ: Միայն  Կ. Պոլսում ապրիլի 

24-ի լույս 25-ի գիշերն ոստիկանությունը ձերբակալեց 235 

անվանի հայ մտավորականների: Շուտով ձերբակալվածների 

թիվը հասավ շուրջ 800-ի, որոնք քշվեցին դեպի Անատոլիայի 

խորքերը եւ գազանաբար սպանվեցին աքսորի ճանապարին: Կ. 

Պոլսի նահատակված հայ մտավորականների թվում էին Գ. 

Զոհրապը, Դանիել Վարուժանը, Սիամանթոն, Ռ. Զարդարհանը, 

Ռ. Սեւակը, Հովհ. Թլկատինցին, Հրանդը, Երուխանը եւ շատ շատ 

ուրիշներ: Հանճարեղ Կոմիտասը պատահաբար փրկվելով մահից 

եւ ականատես լինելով հայ ժողովրդի մեծագույն այդ 

ողբերգությանը՝ կորցրեց բանականությունը: 

Երիտթուրքերի կառավարությունը 1915 թ. հունիսի 15-ին Կ. 

Պոլսի սուլթան Բայազիտի հրապարակում կախաղան 

բարձրացրեց հնչակհան կուսակցութհան 20 ղեկավարների 

(Փարամազ, դոկտ. Պենե, Վանիկ, Ա.Աչքպաշյան եւ այլն): 

Թալիաթի ստորագրությամբ մի գաղտնի կարգադրություն է 

հղվում վիլայեթների իշխանություններին, ուր ասվում էր, որ 

բնաջնջել անհրաժեշտ է Արեւմտհան Հայաստանի եւ Կիլիկիայի 

ողջ հայ ազգաբնակչությունը. «Կառավարությունը իր վրա է 

վերցնում ամբողջ պատասխանատվությունը եւ հրամայում է 

չխնայել անգամ օրորոցի երեխաներին»: 

  Տեղական իշխանությունները մեծագույն ճշտությամբ էին 

կատարում Թալեաթի բոլոր կարգադրությունները: Այսպես 1915 

թ. ապրիլ-մայիսին տեղահան արվեցին Կիլիկիայի հայերը, 

հունիս-հուլիսին՝ Կարինի, Տրապիզոնի, Վանի, Բիթլիսի, 

Խարբերդի եւ Սվազի, օգոստոս-սեպտեմբերին՝ Անկարայի, 

Ադաբազարի, Բրուսայի, Ջեբել Մուսայի, Ուրֆայի եւ Այնթապի 

հայերը: 

 Հայերի աքսորը դեպի Դեյր-եզ-զոր (աղավաղված՝ Տեր Զոր) 

քաղաքի շրջակա տոթակեզ անապատը եւ զանգվածային ջարդը 

միեւնույն եղանակով եւ միաժամանակ իրականացվեց 

Թուրքիայի ավելի քան 50 վայրերում: 

Աքսորից առաջ տղամարդկանց բաժանում էին 

ընտանիքներից ու ոչնչացնում: Գեղեցիկ կանանց ու աղջիկներին 

բռնի կերպով առանձնացնում էին՝ մեծահարուստ թուրքերի 

հարամներն ուղարկելու համար: Ապա սովահար հոծ 

զանգվածներին քշում էին Անատոլիայի լեռնաքնցքներով, կիզիչ 

արեւի ճառագայթների տակ՝ դեպի միջագետքի անապատները: 

Հազարավոր հայեր ճանապարհին մահանում էին սովից, 

ծարավից, ուժասպառությունից: Նրանք՝ ովքեր այլեւս անկարող 

էին առաջ շարժվել, անմիջապես սվինահարվում էին:  

Այս աքսորյալներից շատ քչերն էին տեղ հասնում.օրինակ՝ 

Սեբաստիայից եւ Խարբերդից աքսորված 18,000 հայերից 
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Լույս Ամսագիր 
աքսորավայր են հասել 150 կին եւ երեխա. Հալեպից Րես-յուլ-Այն 

եւ Մերսենի ճանապարհով աքսորված 20,000 հայերից կենդանի 

մնացին 5,000 հոգի: Կարինի վիլայեթի 215,000 հայ 

ազգաբնակչությունից կենդանի մնացին ընդամենը 2000, իսկ 

Կարին քաղաքի 18,000 հայերից՝ 120 մարդ: 

Հայկական կոտորածներն ոչ միայն տեղի էին ունենում 

հայկական վիլայեթներում ու Թրակիայում, այլ նաեւ ուրիշ 

տեղերում բնակվող հայերի նկատմամբ:  

Հայերին գլխովին չաքսորեցին միայն երկու քաղաքներից՝ 

Կ. Պոլսից ու Զմյուռնիայից:  

Այսպիսով, 1915-1918 թթ ընթացքում երիտթուրքական 

կառավարության կողմից ձեռնարկված հայաջինջ 

գործողությունների հետեւանքով մոտ երկու միլիոն հայեր 

աքսորվեցին, որոնցից մեկ ու կես միլիոնից ավելին սպանվեց 

կամ զոհ գնաց սովին ու համաճարակին Միջագետքի 

անապատներում: Բռնի թուրքացման ենթարկվեցին շուրջ 200,000 

հայեր, գերազանցապես կանայք ու երեխաներ: 

 Երիտթուրքերը գազանային եղանակով  «լուծեցին» 

հայկական հարցը: Մեծ եղեռնից հետո արյունարբու Թալեաթ 

փաշան պաշտոնապես հայտարարեց՝ «չկա այլեւս հայկական 

հարց, քանի որ չկան նաեւ հայեր»:   

 1916 թ. Լոնդոնում հայկական հարցի կապակցությամբ 

տեղի ունեցած բանակցություններին հայ ազգային 

պատվիրակության նախագահ Պողոս Նուբար փաշայի 

առաջարկը՝ կոտորածներից ազատված հայ տարագիրներից 

Արեւելյան լեգեոն ստեղծելու մասին, հավանություն գտավ 

Ֆրանսիայի (Ժորժ Պիկո) եւ Անգլիայի (Մայքըլ Սայքս) կողմից: 

 1916 թ. նոյեմբերի 28-ին Ֆրասիայի կառավարությունը 

որոշեց հայ տարագիրներից կազմավորել այդ լեգեոնը: Այդ 

լեգեոնի ընդհանուր թիվը 1918 թ. մայիսին կազմում էր 5,662 

զինվոր, որից 400-ն էին սիրիացիներ, մնացածը հայեր էին: 

Նրանք առաջին անգամ պատերազմական գործողություններին 

մասնակցեցին միայն 1918 թ. սեպտեմբերի 19-ին Պաղեստինի 

ճակատում: 

Հնչակյանների, ռամկավարների եւ դաշնակցականների 

ղեկավարները հուսադրվելով իմպերիալիստական Ֆրանսիայի 

պետական գործիչների խաբեբա  ճառերից, 1920 թ. օգոստոսի 3-

ին Ադանայի մոտակայքում, յուրաքանչյուրը առանձին-առանձին 

«Միջագետքի հանրապետություն» հռչակեցին, իսկ Ադանայում 

օգոստոսի 4-ին Միհրան Տամատյանի նախագահած Ազգային 

գերագույն խորհուրդը «Ֆրանսիական հովանավորության տակ 

ինքնավար Հայաստան հռչակեց»: Այդ հանրապետություններից 

երկուսը առաջին իսկ օրը, իսկ երրորդը՝ երրորդ օրը 

վերացվեցին Ֆրանսիական զորամասերի կողմից:  

    Սկսված անգլո-ֆրանսիական հակասությունների 

պայմաններում Ֆրանսիան հակվեց դեպի Թուրքիան: 1921թ. 

հոկտեմբերի 20-ին Անկարայում Ֆրանսիայի եւ Քեմալական 

Թուրքիայի միջեւ կնքվեց պայմանագիր, որով Ֆրանսիան իր 

զորքերը հեռացրեց Կիլիկիայից: Այսպիսով՝ ինչ որ 

իթթիահատականներին չհաջողվեց անել Մեծ եղեռնի օրերին, 

հինգ տարուց հետո հաջողվեց կատարել քեմալականներին: Այդ 

երկրորդ ցեղասպանությունը, որին զոհ գնացին 30,000-ից ավելի 

կիլիկիահայեր, այս անգամ կատարվեց մեծ պետությունների 

թողտվությամբ: Կիլիկիան եւս դատարկվեց հայությունից: 

Մինչեւ տողերիս գրելու պահը, մեր այսպես կոչված 

«ազգային կուսակցություներն» ու նրանց հարող անգիտակից 

որոշ ժողովրդական խավեր թե Հայաստանում եւ թե Սփյուռքում 

մեծ պետությունների փեշերից աղերսում են Հայ դատի ու հայեց 

ցեղասպանության ճանաչումը, որը դարձել է միայն եկամուտի 

միջոց նրանց համար, չարաշահելով անգիտակից ժողովրդի 

ազգային զգացմունքները:  

Մեծ եղեռնի դրդապատճառներն ու 
պատասխանատուները 

Մեծ եղեռնի առաջացման գլխավոր պատճառները կարելի է 

ամփոփել հետեւյալ կերպով. 

 

1-Թուրքական ազգի ձեւավորման պրոցեսի անբաժանելի 

մասն էր կազմում հայերի   ուծացումն ու ոչնչացումը: 

2-Եվրոպայի իմպերիալիստական պետությունների համար 

առիթ էր ծառայում «հայկական հարցն» ու հայերի գոյությունը 

թուրքական իշխանության տերիտորիայում, որով նրանք 

կարողանում էին միջամտել թուրք պետության գործերին: 

Կոտորածների ծրագրի շնորհիվ միանգամայն վերանում էր այդ 

հարցը: 

3-Հայկական գլխավոր կոտորածները ծրագրվեցին 

մասոնական-սիոնիստական կազմակերպությունների միջոցով, 

որպեսզի հայերի ոչնչացումով հրյաների ամենամեծ տնտեսական 

մրցակիցը կանգ առնի գոյություն ունենալ:   Հայտնի է, որ թե 

օսմանական ժամանակաշրջանի, եւ թե իթթիհատական եւ 

քեմալական ղեկավարները կամ ծագումով մասոնական հրյաներ 

էին, եւ կամ թուրք մասոնականներ  (օրինակ՝  Թալեաթ   փաշան,  

Քեմալ Աթաթուրքը, փրինս  Ահմադ  քեմալ  էդդին  Էֆենդի   եւ  

Նուրեդդին          Էֆենդի՝          Սուլթան  Աբդուլ Մաջիդի 

զավակները, Մուսթաֆա Ռաշիդ փաշա, օսմանական վարչապետ 

եւ այլն): 

4-Հայերը եւ հայ ազատագրական պայքարը մեծ խոչնդոտ 

էին համարվում պանթուրքական զավթողական ծրագրերի 

իրականացման դեմ, որի իսկական հրահրողներն էին 

Գերմանիան, Անգլիան եւ Ֆրանսիան (իհարկե տարբեր 

ժամանակաշրջաններում). Որոնք Արեւելյան Հարցի 

ժամանակակաից տերերն ու հրահրողներն էին։ Հայկական 

ազատագրական պայքարն ու արեւմտահայերը առհասակ 

ռուսական հակում ունեին, որը չէր համընկնում արեւմտյան 

երկրների շահերին: Հայերի այդ հավատարմության դիմաց թե 

ցարական Ռուսաստանը եւ թե բոլշեւկյան պետությունը դրժեց 

իր ուխտը, նախընտրեց պաշտպանել ուրքերին ու ազերիներին: 

Ռուսները ավելի քիչ հանցավոր չեն Եվրոպական 

իմպերիալիստական-մասոնա-սիոնիստական Անգլիայից, 

Ֆրանսիայից ու նրանց մոլորակներից:  

5-Օսմանական նախկին երկրների անկախացումը 

(Բուլգարիա, Հունաստան եւ բալկաններ) այդ պետությանը 

պարտադրեց ուշադրություն դարձնել արեւելյան սահմաններին 

եւ ճնշել հայկական շարժումները: 

6-Հայկական անհեռատես եւ արկածախնդրական զինյալ 

գործողությունները: Քանի որ ժողովուրդը իր հողի վրա էր 

ապրում, հայկական զինյալ Ֆիդայական խմբերը Կովկասից 

անցնում էին Պարսկաստան ապա Արեւմտյան Հայաստան, 

կատարում  ակաբեկչական գործողություն, ապա հեռանում, իսկ 

դրանց հետեւանքով տասնյակ հազարավոր անպաշտպան 

խաղաղ հայ բնակչություն սրի էր քաշվում մուսուլման թուրքերի 

ու քուրդերի ձեռքով: Ցավոք մինչ օրս էլ հայկական քաղաքական 

խմբերը պատմությունից դաս չեն վերցրել: Հայոց թափված 

արյունը դարձել է նրանց ու գաղտնի կազմա-կերպությունների 

ու «մարդասեր» արեւմուտքի տնտեսական ու քաղաքական 

շահարկումների միջոց: 

 

Հայկական կոտորածների իսկական պատասխանատուները 

հետեւյալներն են. 

1-Համաշխարհային գաղտնի կազմակերպությունները, իմա 

մասոնական-սիոնիստական օթյակներն ու խմբերը, որոնց 

ճիրանների մեջ են գտնվում իմպերիալիստական 

պետությունները (Արեւելյան Հարցի տերերը): 
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Լույս Ամսագիր 
2-Գերմանական, Ավստրո-հունգարական, Անգլիական, 

Ֆրանսիական եւ Ցարական պետությունները: 

3-Օսմանական, իթթիհատական եւ քեմալական 

պետությունները: 

4-Թուրքիայի թուրքերը, քուրդերն ու ազերի թաթարները; 

 

1919 թ. մարտի 8-ին սուլթան Մեհմեդ 6-րդ Վահիդեդդինի 

(1918-1922)  հատուկ հրամանով, երիտթուրքական 

կուսակցական պարագլուխներն ու նախարարները հանձնվում 

են Կ. Պոլսի ռազմական արտակարգ ատյանի քննությանը: Այս 

դատաքննությունների ընթացքում հեռակա կարգով մեղադրվում 

են 10 իսկ դատավարությանը ներկա 20 կուսակցական եւ 

պետական բարձրաստիճան գործիչներ: 

 Հեռակա կարգով դատի տրված մեղադրյալներն էին. 

1-Թալեաթ փաշա - ներքին գործ. նախարար, մեծ վեզիր 

(1917-1918): 

2-Էնվեր  փաշա - ռազմական նախարար 

3-Ջեմալ փաշա- ծովային: 

4-Բեհաեդդին Շաքիր Բեյ- երիտ. թուրք. կուսակցության կկ 

անդամ «Թեշքիլաթ-ը Մախսուսե»-ի նախագահ: 

5-Դոկտ. Նազըմ Բեյ- կուսակց. կկ անդամ, հանրակրթական 

նախարար: 

 6-Ջավիդ բեյ- Ֆինանսների նախարար: 

7-Սուլեյման Էլբիստանի բեյ- հողագործության, առեւտրի 

նախարար ( 1915-1917):  

8-Մուստաֆա Շերեֆ բեյ- հողագործության եւ առեւտրի 

նախարար: 

9-Ոսկան Էֆենդի- փոստի եւ հեռագրատան նախարար 

(1914-1917): 

10-Դոկտ. Ռուզուհի Էֆենդի- կուսակց. կկ անդամ: 

11-Ազիզ Էֆենդի-հասարակական անվտանգութհան 

նախարար: 

 
Հայկական վրեժխնդրության պատմությունից 

 
Հայոց մեծ եղեռնի թուրք կազմակերպիչները զերծ չմնացին 

հայերի վրեժխնդրությունից եւ հայկական գնդակների թիրախը 

դարձան: 

Դաշնակցության «Նեմեսիս» գործողության եւ հայ բոլշեւիկ 

ազգայինների նպատակն էր պատժել 1915 թ. հայերի 

ցեղասպանությունը կազմակերպող եւ իրականացնող 

երիտթուրք («Միություն եւ առաջադիմություն» կուսակցություն) 

պարագլուխներին, 1918 թ. Բաքվի հայերի ջարդի 

կազմակերպիչներին եւ թուրքերի հետ համագործակցած հայ 

դավաճաններին: 

«Նեմեսիս» գործողությունը կազմակեպել է Հայ 

հեղափոխական դաշնակցությունը: «Նեմեսիս» կամ «Նեմեզիս» 

(հուն. Νέμεσις ) է կոչվել հին հունական վրեժխնդրության 

աստվածուհու անունով: Գործողության կատարման որոշումը 

կայացվել է 1919 թ. Երեւանում Հայ հեղափոխական 

դաշնակցության 9-րդ ընդհանուր ժողովում: Նշվել է 

ցեղասպանության հանցագործների 650 անուն, որոնցից 

առանձնացվել են 41 գլխավոր հանցագործները: 

Այս     որոշումն     ընդունվեց     Նաթալու     եւ    Գրիգոր 

Մերջանովի  քրտնաջան ու  համառ    աշխատանքի  շնորհիվ 

քանզի  հենց     սկզբից     էլ     դրան     դեմ   էին     ՀՅԴ 

ամենաազդեցիկ մի  շարք գործիչներ 

որոնց     թվում  էին  հրեից փեսաներ Ս.  Վրացյանը, Ռ .   Տեր - 

Մինասյանը,  Ռ . Դարբինյանն  ու  Ա.  Ջամալյանը : 

Ահա՛ նրանց պատճառաբանությունը .    «Հայկական 

նորաստեղծ հանրապետութիւնը կարիքն ունի  Թուրքիո 

բարեկամութեան»: Ինչեւէ,  չնայած հզոր  խոչնդոտներին, 

կյանքի     է կոչվում      « 

Նեմեսիս»  գործողությունը,որի  անմիջական ղեկավարը, 

ոգին ու  կազմակերպիչը   հանդիսացավ      Շահան      Նաթալին 

: 

«Նեմեսիս» գործողությունն իրականացնելու համար 

ստեղծվել են պատասխանատու մարմին (ղեկավար` ԱՄՆ-ում 

Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Արմեն Գարո) եւ 

հատուկ հիմնադրամ (ղեկավար` Շահան Սաթճակլյան): 

Գործողության օպերատիվ ղեկավարությունն ու նյութական 

ապահովումն իրագործելու էին Շահան Նաթալին (Հակոբ Տեր - 

Հակոբյան)՝եւ Գրիգոր Մերջանովը: Հանցագործներին 

հայտնաբերելու գործը ղեկավարելու էր Հրաչ Փափազյանը, որը, 

որպես թուրք ուսանող, կարողացել էր թափանցել երիտթուրք 

վտարանդիական բարձր շրջանակներ: 

 «Նեմեսիս» գործողությունը նախապատրաստվել է 

մանրամասն: Գործողության կազմակերպչական կենտրոններն 

էին Կ. Պոլսի «Ճակատամարտ» եւ Բոստոնի «Դրոշակ» թերթերի 

խմբագրատները: Վրիժառուների խմբերը` յուրաքանչյուրում  3-5 

մարդ, հետապնդելու էին կոնկրետ հանցագործին եւ հարմար 

պահին դատավճիռն ի կատար էին ածելու: 

«Նեմեսիսը» կազմակերպվեց հաջողությամբ: 

1-1919 թ. Թիֆլիսի Երեւանյան հրապարակում Արամ 

Երկանյանը գնդակահարեց մուսավաթական Ղասիմբեկովին: 

2-Էնվեր փաշան (Ստամբուլ,  նոյեմբերի 22,  1881 թ.-      

Դուշանբե   (Տաջիկստան),  օգոստոս 4, 1922 թ.) 1921 թ. անցել է 

Միջին Ասիա, որտեղ գլխավորել է բասմաչների 

գործողությունները: Սպանվել է խորհրդային զորքերի հետ 

բախումներից մեկի ժամանակ 40-ամյա 

տարիքում`  արցախցի ռազմիկ Հակոբ Մելքումյանի կողմից: 

Նախկինում ենթադրվում էր, որ 1922 թ. Թաշքենդում սպանվել էր 

հայազգի Աղաբեգովի ձեռքով: 

3-Ջեմալ փաշան (1872-1922 Օսմանյան 

Թուրքիայի  Պաղեստինյան  Ճակատի  Հրամանատար,  

նաեւ  Երիտասարդ Թուրքեր  կազմակերպության 

ղեկավարներից) 1922 թ. հուլիսի 25-ին Թիֆլիսում խոտորջուրցի 

երիտասարդներ Պետրոս Տ. Պողոսյանի եւ Արտաշես Գեւորգյանի 

միջոցով: Այդ գործողությանը մասնակցել են նաեւ  Ստեփան 

Ծաղիկյանը եւ Զարեհ Մելիք-Շահնազարյանցը: 

4-1920 թ. Թիֆլիսում 20-ամյա Արամ Երկանյանը սպանեց 

Ադրբեջանի մուսավաթական կառավարության ղեկավար Խան 

Խոյսկուն` 1918 թ. սեպտեմբերին Բաքվի 30 եւ 1920 թ. մարտի 23-

ին Շուշիի 35 հազար հայերի ջարդի գլխավոր կազմակերպչին, 

մուսավաթական Սաֆարովին, իսկ մյուս դահիճը` Խաս 

Մահմեդովը, վիրավորվեց: 

5-Աբբաս Բեգովը 1920 թ. սպանվեց Արամ Երկանյանի 

ձեռքով: 

6-Թալեաթ փաշան 1921 թ. մարտի 15-ին Բերլինում Սողոմոն 

Թեհլիրյանի ձեռքով: 

8- 1921 թ. դեկտեմբերի 5-ին Արշավիր Շիրակյանը Հռոմում 

սպանեց երիտթուրքական կառավարության առաջին կաբինետի 

ղեկավար Սայիդ Հալիմին` կոտորածի ծրագիրը հաստատողին: 
9-1922 թ. ապրիլի 17-ին Ա. Շիրակյանն ու Ա. Երկանյանը 

Բեռլինում գնդակահարեցին Տրապիզոնի նախկին նահանգապետ 

Ջեմալ Ազմիին եւ «Թեշքիլաթը մախսուսե» կազմակերպության 

հիմնադիր Բեհա-էդդին Շաքիրին. տիկին Թալեաթի աչքի առաջ 

(սպանվել է նաեւ Շաքիրի թիկնապահներից մեկը): 

10-1921 թ. հուլիսի 19-ին Կ. Պոլսում` «Ճակատամարտ» 

թերթի խմբագրատան առաջ, 33-ամյա Մ. Թոռլաքյանը 
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Լույս Ամսագիր 

թվականներին Ստամբուլի պետական կոնսերվատորիայի 
ազգագրական երգի բաժնի դոցենտին «թուրքական 
ազգագրական երգերի մայր» էին կոչում (թուրքերեն՝ 
«Թյուրքու անա»)։ Ըստ «Ստամբուլի կանանց թանգարանի» 
վեբ–կայքի՝ Էլիզայի հոր անունը Հարություն է եղել։   
Դժբախտաբար, կարիերայի ամբողջ ընթացքում նա երբեք 
հրապարակավ չի խոստովանել իր հայկական ծագման 
մասին, իսկ թուրքերը կարծել են, թե թուրք է, քանի որ 
թուրքական անուն է ունեցել՝ Զեհրա Բիլիր։ 1985 թ. 
Արաբկիրի այն փողոցը, որտեղ նրա տունն է գտնվել, 
անվանակոչվել է «Զեհրա Բիլիր»։ Նա մահացել է 2007 թ. 
հունիսի 28-ին Ստամբուլում՝ ծերանոցում։ 
Այսօր այլեւս գաղտնիք չէ, որ նա հայկական ծագում ունի։ 
Համացանցում տարբեր աղբյուրներ փաստում են, որ նրա 
իրական ազգանունը Սուրհանդակյան է եղել, մինչդեռ 
լրագրող Պերճուհի Բերբերյանը, ով Էլիզայի մանկության 
ընկերուհին է եղել, անցած տարի «Ակօս» թերթում լույս 
տեսած իր հոդվածում նշում է, թե Էլիզայի ազգանունն 
իրականում Օլջույան է. «Նա ամուսնությունից հետո է 
դարձել Զեհրա Բիլիր… Ինչ-որ մեկը նրա անունը 
համացանցում է գրանցել, ինչ-որ մեկն էլ տեսել, որ 
հայկական ծագում ունի, և ամենուրեք Էլիզա 
Սուրհանդակյան անուն-ազգանունն է տարածվել։ Ես 
չգիտեմ, թե ով է հորինել դա, երբ կամ ինչպես, սակայն ինչ-որ 
կերպ որոշվել է, որ նրա ազգանունը պետք է որ 
Սուրհանդակյան լինի… Սա միանգամայն սխալ է։ Զեհրա 
Բիլիրի իրական անունն Էլիզա Օլջույան է»։ 
Բերբերյանը պատմում է, որ ինքն էլեկտրոնային նամակ է 
ստացել Ալի Բերքեր Բիլիրի կողմից, ով ներկայացել է որպես 
Զեհրա Բիլիրի թոռ։ Այնուհետև Բերբերյանն անձամբ 
հանդիպել է Ալիի հետ, իսկ վերջինս էլ ասել է, թե ինքը 
գաղափար անգամ չունի, թե որտեղից է ի հայտ եկել 
«Սուրհանդակյան» ազգանունը։ «Ալին համառորեն դիմել է 
Էլիզային սխալ ազգանուն վերագրողներից մի քանիսին, 
սակայն նրանք պնդել են, թե «դա նրա իսկական ազգանունն 
է»։ Ալիից լավ իր տատիկի ազգանունը ո՞վ կարող է իմանալ։ 
Ալին ինձ ուղարկել է նաև Էլիզայի մոր՝ Աղավնի Օլջույանի 
շիրմաքարի լուսանկարը, որտեղ հանգչում է նաև Էլիզայի 
եղբայրը՝ Կարապետը… Տեսնենք, թե ինչով կպսակվեն Ալիի 
ջանքերը, ով վճռական է տրամադրված` կենդանի պահել իր 
տատիկի անունն ու ժառանգությունը»,- գրում է 
Բերբերյանը։ 
Լրագրող Ալի Ջան Սեքմեջը գրում է, թե Էլիզայի 
հարազատները 1915 թ. Հայոց ցեղասպանության զոհ են 
դարձել. «Էլիզայի հայրը՝ Հարությունը, Առաջին 
համաշխարհային պատերազմի մասնակից է եղել, սակայն 
հայտնի չէ, թե որ ռազմաճակատում է կռվել, և նա 
պատերազմից հետ չի վերադարձել։ Արաբկիրը, ինչպես և 
ողջ տարածաշրջանը, քաոսի մեջ էր 1915 թ. ողբերգության 
հետևանքով։ Էլիզայի հարազատներից շատերը, ով այդ 
ժամանակ դեռ գրկի երեխա էր, տեղահանության 
ենթակաների ցուցակներում էին ընդգրկված։ Էլիզայի մայրը 
հուսահատ վիճակում էր, նա մեկ տղա և երեք աղջիկ ուներ, 
որոնք դեռ շատ փոքր էին։ Նրան սարսափեցնում էր 
տեղահանության միտքը, որի ճակատագիրն անհայտ էր։ Նա 
չգիտեր՝ ինչ անել, երիտասարդ էր և այրի։ Ի վերջո ընդունում 
է արաբկիրցի մի թուրքի ամուսնության առաջարկն ու 
որոշում նոր կյանք սկսել՝ այս կերպ խուսափելով Արաբկիրի 
հայերի մղձավանջից՝ տեղահանությունից։ Գուցե նրա 

բարեկամներն ու ընկերները թուրքի հետ ամուսնությունը 
տարօրինակ համարեին, սակայն նա այդ զոհաբերությունն 
արել էր հանուն իր երեխաների»։ 
2002 թ. թուրքական «Սաբահ» պարբերականը հարցազրույց 
է վերցրել Բիլիրից։ Երբ նրան հարցրել են իր արմատների 
մասին, նա պատասխանել է. «Ես բնիկ էլյազըղցի եմ։ Հորս 
չեմ հիշում, նա հայ է եղել, զինվորագրվել է և մասնակցել 
Առաջին աշխարհամարտին, երբ ես մեկ ու կես տարեկան եմ 
եղել։ Նրա մասին այլևս երբեք ոչինչ չենք լսել՝ կամ 
գնդակահարվել է, կամ մահացել։ Ես թուրք հորս գիտեմ։ 
Թեպետ գրանցման մատյաններով ես հայ եմ, սակայն թուրք 
եմ ու մուսուլման»։ Իսկ երբ «Սաբահ»-ի լրագրողը հարցրել 
է, թե ինչ է նրա իսկական անունը, պատասխանել է. «Դա 
կարևոր չէ, իմ իրական անունը չեմ ասի։ Ես փոխակերպված 
հայ եմ, բայց ինչպես ասացի, հարազատ հորս չգիտեմ»։ Նա 
նաև հավելել է, որ «Զեհրա» է անվանակոչվել մի մուսուլման 
մյուֆթիի կողմից՝ 22 տարեկանում, երբ պետք է թուրքի հետ 
ամուսնանար, իսկ «Բիլիր»-ը ամուսնու ազգանունն է։ 
«Ակօս» թերթի նախկին գլխավոր խմբագիր, լրագրող Ռոբեր 
Քոփթաշը 2007 թ. Էլիզայի կյանքի բոլորովին այլ 
մեկնաբանություն է ներկայացրել. «Նա երաժշտության 
դասեր է առել հայ երաժիշտ Արտակ Ջանդար-Թերզյանի 
մոտ… Նա իր իսկական անունը շշնջացել է Ստամբուլի հայ 
արվեստագետների ու մտավորականների մոտ, բայց երբևէ 
չի բարձրաձայնել հանրության համար։ Նրա առաջին 
ձայնագրությունները Վահրամ Կեսարյանի ձայնագրման 
ստուդիայում են արվել։ Նրա դիմանկարը ստամբուլաբնակ 
մի հայ նկարիչ է նկարել։ Մի քանի անգամ Հակոբ Այվազի 
հրատարակած «Քոնուք» ամսագրի շապիկին է հայտնվել։ 
Քչերը գիտեին նրա իրական ծագումը, սակայն երբեք այն չեն 
հրապարակայնացրել… երբեք նրան բարդ դրության մեջ չեն 
դրել»։ 
Էլիզան միակ հայ արվեստագետը չէր, որ թուրք 
հասարակությունից թաքցրել է իր հայկական ծագումը։ 
Թուրքիայում բազմաթիվ հայ դերասաններ ու երաժիշտներ 
են նույնն արել՝ իրենց թուրք երկրպագուներին, կարիերան և 
անգամ կյանքը կորցնելու վախից դրդված։ Նրանցից մեկն էլ 
Սամի Հազինսեսն էր (1925-2002)՝ հայտնի դերասան, 
կոմպոզիտոր և երգահան, ում իրական անունը Սամուել 
Հակոբ Ուլուջյան է եղել, սակայն երբևէ այդ անունով 
հանդես չի եկել։ 
Իր եզակի հարցազրույցներից մեկում՝ 1994 թ. հայտնի 
իրավապաշտպան ու լրագրող Յելդա Օզջանը հարցրել է նրա 
իրական ծագման մասին, և զրույցն անախորժությամբ է 
սկսվել, քանի որ Ուլուջյանը չի ցանկացել խոսել իր 
հայկական արմատների մասին. 
«-Դուք չե՞ք ցանկանում խոսել Ձեր հայկական ծագման 
մասին,- հարցրել է Օզջանը։ 
-Երբեք,- պատասխանել է Ուլուջյանը։ 
– Այսինքն՝ դուք չե՞ք ցանկանում, որ հայտնի դառնա Ձեր 
հայկական ինքնությունը։ 
– Ձեզ ո՞վ է ասել, որ ես հայ եմ»։ 
Երբ լրագրողը պնդել է, Ուլուջյանն ընդունել է, որ հայկական 
ծագում ունի և հավելել. «Այն սերը, որ նրանք [թուրքերը] 
ունեն իմ հանդեպ, կանհետանա։ Ահա թե ինչու չեմ ուզում 
դա [իմ էթնիկական ծագումը հայտնի դառնա]։ Այս մասին 
դեռ մի գրեք, թողեք` մեռնեմ, հետո գրեք, իսկ առայժմ 
մոռացեք դրա մասին»։ 
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Կից 
տեղե
Հնդկ
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անը հարցազ
հից մեկ տարի
դըքյոյի Սուրբ

նձնվեց Ստ
եզմանոցում։ 
ուշտ, Թու
ատյացությու
ծ են մնա

ապարակավ 
րդկանց՝ այդ 
ինակությունն

Նույնիսկ Ցեղա
քրաքանակ հ
զիկական ու բա
ոց ցեղասպ
տերազմի տա
երի զանգված
ացնել նաև հ
տերազմի տ
սնամյակների
նրապետությա

Հար

կաթայում (Հնդկ
ծում է 1821թ. հի

չև Հնդկաստանի
տատությունը եղ
այնքների հիմնա
անել է շուրջ 280 
երարների կողմի
լի քան մեկ դար 
եգործական հիմ

կայն 20-րդ դարի
ունակական նվա
օջախում ուսանո
ոցները թույլ են տ
ոցում ուսանում 
աքացիներ են: 

եկացնում ենք, ո
կացած երկրից: 
պես նաև սոցիալ
ապատասխան տ
ունման նպատակ
րավորություն կս
ություն: 

ներկայացնում ե
եկատվական  հա
կաստանում ՀՀ 
տրաստ են տրամ

Տեղեկատվո

զրույցը հրապ
ի անց։ Նրա հ
բ Թագավոր ե
տամբուլի 

ւրքիայում 
նն էին պատճ

ացել իրենց 
ընդունելուց։
թվում նաև 

ների համար «
ասպանություն
հայ համայն
արոյական հա

պանությունն 
արիներին զո
ծային կոտոր

հայ մարդու ին
տարիներին, 
ի համար
ան հիմնադրու

**
րգելի՛ հայ

աստան, Արևմտ
իմնադրված  Հայ

ի անկախության
ղել է հարավասի
ական միջնակար
աշակերտ: Դպր
ից: Դպրոցի գոր
առաջ հնդկահա
մնադրամի հաշվի

ի կեսերից Հնդկա
ազման հետևանք
ող աշակերտներ
տալիս ընդունել 
է շուրջ 70 աշակ

որ այստեղ կարո
Առաջարկում են
ապես անապահ
տարիքի երեխա
կահարմարությա
ստանան ձեռք բ

ենք դպրոցի ղեկ
ակիրճ նյութը: Ա
դեսպանությունը
մադրելու լրացու

ության և հեռահ

պարակեց 200
հոգեհանգիստ
եկեղեցում, իսկ
Հասանփաշա

տիրող հա
ճառը, որ Էլի

հայկական
 Թուրքիայ

պետական 
«հայ» բառն ա
նից 102 տարի

նքը՝ 60,000 
արձակումների

Առաջին հ
ուտ իրենց 
րած չէր. այն 
նքնությունն ո
այլև «խաղա

ր՝ սկսած
ւմից։ 

** 
յրենակից

տյան Բենգալ նա
յոց մարդասիրա

ն ձեռքբերումը վ
իական տարածա
րգ ուսուցման կր
րոցը ֆինանսավ
րծունեությունը ի
այ համայնքի կող
վին: 

աստանի հայ հա
քով այժմ կտրու
րի թիվը: Թեև ա
մինչև 250 աշա
կերտ, որոնց գեր

ող են սովորել հա
նք դիտարկել նա
հով ընտանիքներ
աների՝ տվյալ կրթ
անը, որտեղ նրա
բերելու առավել 

կավարության հե
Անհրաժեշտությ
ը և Սփյուռքի ն
ւցիչ տեղեկատվ

հաղորդակցությա
Վա
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Լույս 

03 թ.՝ Ուլուջյա
տը տեղի ունե

կ մարմինը հո
այի հայկակ

այաֆոբիան 
զան և Սամո

ն ինքնությո
ում բազմա
ու զինվորակ

անգամ հայհոյա
ի անց Թուրքի

մարդ, հաճ
ի է ենթարկվո
համաշխարհա
հայրենի հող
նպատակ ու

ու ոգին ոչ մի
աղ ժամանա

Թուրքի

ցներ 

ահանգ) այսօր էլ
ական ակադեմիա

վերոնշյալ 
աշրջանի հայկա
րթօջախը, որտե
վորվել է հնդկահ
իրականացվում 
ղմից ստեղծված

ամայնքի 
ւկ պակասել է 
առկա ֆինանսա
կերտ, ներկայու
րակշիռ մասը ՀՀ

այ երեխաներ 
աև մանկատների
րից 
թօջախ 
անք 
որակյալ 

ետ մշակված 
ան դեպքում 
ախարարությու
վություն: 

Հարգան
ան վարչության 
աղինակ Վարդա
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անի 
ցավ 

ողին 
կան 

ու 
ուելը 
ունը 

աթիվ 
կան 
անք 
իայի 
ճախ 
ում։ 
ային 
ղում 
ւներ 
իայն 
ակ»՝ 
իայի 

 
ան: 

ական 
եղ 
հայ 
մ է 
ծ 

կան 
ւմ 
Հ 

րից, 

ւնը 

 
նքով` 
պետ 

անյան 
 

ԿՈԼԿ

հիմնա
նախա
կրթակ
համա
պահա

որոշմա
Էջմիա
Հայոց
գործո
լիազոր

լողավա
առան
հիմնա

աշակե

պատա
հարցա
Սուրբ
կենտր
մուտք
ճանա
Սուրբ

ամառ
վերադ
ժամա
Հայաս

խնամ
հանդի
ժամկե
Հայաս

հայկա

          
6  Պաշտ
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իր 

ԿԱԹԱՅԻ ՀԱ

Կոլկաթայի
ադրվել է 
աձեռնությամբ
կան ծ

ապատասխան
անջներին:  

1999թ. Կ
ամբ կրթօջա

ածնի խնամա
ց Կաթողիկ
ունեության 
րությունների

Կրթօջախն
վազան, տղան
նձին կացար
ադրված «Արա

Ներկայում
երտներ առավ

 
Ընդունելո
 
Կրթօջախ 

անիները: 
ազրույցի հիմա
բ Էջմիածնում
րոնի անմիջա
քի արտոն

ապարհածախս
բ Էջմիածնի հա

Դպրոցը եր
ռային արձա
դառնալու ճ

անակահատվա
ստան սեփակ

Դպրոցի
մակալ, պա
իսացող արակ
ետային զին
ստան վերադա

 
Կրթությու
Կոլկաթայի

ական թեքում

                      
տոնական կայքը

ԱՅՈՑ ՄԱՐԴԱ

ի Հայոց մար
1821թ. 

բ և մինչև 187
ծրագիրը, 
նեցվել է նահա

Կոլկաթայի 
ախը հանձնվ
ակալությանը։ 
կոսին է 
կառավարմա

ի իրականացո
ն ունի բ
ների և աղջիկ
րաններ: Այնտ

արատյան» գրա
մ հաստատո
վելապես Հայա

ության պայմ

կարող են ըն
Ընդունելութ

ան վրա, որը տ
մ՝ Քրիստոնե
ական ղեկավ
նագրի տրա
սը հոգում է
ամապատասխ
րեք տարին մ

ակուրդներին 
ճանապարհա

ածում նրան
կան միջոցներո

ղեկավարությ
ատասխանատ

կան սեռի շրջա
նծառայությու
արձի համար։

ւնը 
ի Հայոց մա
մով անգլիալե

                      
ը. http://www.arm

ԱՍԻՐԱԿԱՆ

րդասիրական
հնդկահայ 

0թ. ունեցել է 
որը 

անգի կրթակա

Գերագույն 
վել է Մայր 

Նույն որոշմ
վերապահվե

ան հետ կա
ումը։  
բուժարան, 
կների համար 
տեղ գործու
ադարանը։ 
ությունում 
աստանից։ 

անները 

նդունվել 8-ից
թյունը կա
տեղի է ունենո
եական դաստ
վարությամբ: 
ամադրման 
է կրթօջախը՝
խան ծառայու

մեկ հոգում է
Հայաստան

ածախսը, իս
նք կարող
ով: 

թյունը, որպե
տու է ՀՀ

անավարտներ
նն անցնելո
  

արդասիրական
եզու միջնակա

   
meniancollege.edu

Ն ԱԿԱԴԵՄԻ

ն ակադեմիա
համայնք

իր ինքնուրու
հետագայո

ան համակարգ

դատարան
Աթոռ Սուր

մամբ Ամենա
ել ճեմարան
ապված բոլո

մարզասենյա
նախատեսվա

ւմ է 1828

ուսանում ե

ց 11 տարեկա
ատարվում 

ում Մայր Աթո
տիարակությա

Հնդկաստան
վճարը 

՝ Մայր Աթո
ւթյան միջոցո
աշակերտներ

մեկնելու
սկ միջանկյա

են այցել

ես օրինակա
Հ քաղաքաց
րի՝ պարտադի
ւ նպատակո

ն ակադեմիա
արգ դպրոց 

u.in/ 

Ա 
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Լույս Ամսագիր 

որտեղ աշակերտները սովորում են նաև հինդի։ 
Հայաստանից գործուղված մասնագետների կողմից 
հայերենով դասավանդվում են Հայոց լեզու, Հայ 
գրականություն, Հայոց պատմություն, Հայ եկեղեցու 
պատմություն և Հայ երգ-երաժշտություն առարկաները: 
Մանկավարժների ընտրությունը և Կոլկաթա գործուղումը 
իրականացնում է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի կողմից։ 10-
ամյա միջնակարգ կրթությունը բարեհաջող ավարտած և 
համապատասխան վարքագիծ դրսևորած սաներին 
հնարավորություն է տրվում կրթությունը շարունակել 
Կոլկաթայի լավագույն ավագ դպրոցներում:                     
 Սաների կեցության, ուսման, հագուստի և 
գրենական պիտույքների ծախսերն ամբողջովին հոգում է 
կրթօջախը: 
 
 Բժշկական ապահովումը 
 Ճեմարանն ունի բժիշկ, ով շաբաթը երկու անգամ 
այցելում է աշակերտներին: Առողջական գանգատների 
դեպքում աշակերտի զննությունից հետո նշանակվում է 
համապատասխան բուժում, իսկ անհրաժեշտության 
դեպքում նա տեղափոխվում է հիվանդանոց: Առկա է նաև 
շուրջօրյա բուժքրոջ հաստիք, որն այժմ 
ժամանակավորապես թափուր է (ընդունելության համար 
տրված է հայտարարություն): Բժշկական բոլոր ծախսերը 
հոգում է կթրօջախը: 
 
 Սննդակարգը 
 Ճեմարանն ունի ճաշարան, որտեղ աշակերտները 
սնվում են օրը երեք անգամ: Նրանք նաև թեթև ուտեստներ 
են ստանում երկար դասամիջոցին և կեսoրից հետո ազատ 
ժամանցին: Հաճախ աշակերտներին տրվում են անհրաժեշտ 
մթերքներ, որպեսզի նրանք պատրաստեն թխվածքներ կամ 
ազգային ուտեստներ: 
  
 Հիգիենայի պայմանները 
 Դպրոցն ունի լվացքատուն, որտեղ լվացվում և 
արդուկվում է աշակերտների հագուստը: Յուրաքանչյուր 
շաբաթ նրանք ստանում են մաքուր անկողին։ 
Ննջասենյակների, սանհանգույցների, դասարանների 
մաքրությունն ապահովում են հավաքարարները: Տարածքի 
մաքրությունն ու այգու խնամքը կատարվում են բակային 
աշխատողների կողմից: Աշակերտները ստանում են 
համազգեստ, կոշիկ, սպորտային հագուստ, ներքնաշորեր և 
անձնական հիգիենայի բոլոր պարագաները: 
 
 Էքսկուրսիաները և ուխտագնացությունները 
 
 Դպրոցի տեսչությունը ուսուցչական կազմի հետ 
միասին հաճախակի կազմակերպում է բազմապիսի 
կրթադաստիարակչական և ճանաչողական էքսկուրսիաներ 
Կոլկաթայի զանազան թանգարաններ, տեսարժան վայրեր, 
իսկ ամառային արձակուրդներին՝ նաև այցեր զբոսայգիներ 
ու ժամանցի վայրեր: 
 Յուրաքանչյուր կիրակի աշակերտները մասնակցում 
են Կոլկաթայում կամ Հնդկաստանի Արևմտյան Բենգալ 
նահանգի այլ քաղաքներում գոյություն ունեցող հայկական 
եկեղեցիներից որևէ մեկում մատուցվող սուրբ պատարագին, 
որի ընթացքում տղաների մի մասն ըստ ցանկության 

սպասավորում է սուրբ խորանում, իսկ աղջիկները որպես 
դպրաց դաս երգում են երգչախմբում: 
 Կապը հարազատների հետ 
 
 Շաբաթը մեկ օր աշակերտներին տրվում է 
հնարավորություն գրադարանից «Skype» ծրագրի միջոցով 
զրուցել հարազատների հետ (արձակուրդներին ավելի 
հաճախ): Աշակերտների ննջարանում առկա է քաղաքային 
հեռախոս,  սահմանված ժամերին հարազատները կարող են 
զանգահարել։ 
 Ուսումնական տարվա ընթացքում սաներին 
արգելվում է օգտագործել  բջջային հեռախոս կամ պլանշետ։ 
Առկայության դեպքում դրանք պահվում են ղեկավարության 
մոտ և արձակուրդներին վերադարձվում են։  
 Դպրոցի տարածքում տեղադրված տեսախցիկների 
միջոցով հնարավոր է առցանց հետևել բակում ու 
մարզադաշտում աշակերտների երեկոյան ժամանցին:  
 
 Հարազատների այցելությունները 
 Աշակերտների հարազատները, նախապես 
տեղեկացնելով, կարող են այցելել երեխաներին: Դպրոցի 
ղեկավարությունը նրանց տրամադրում է ժամանակավոր 
կացարան։ Հաճախ աշակերտներին այցելած ծնողները 
կամավոր աշխատաում են խոհանոցում՝ օգնելով հնդիկ 
խոհարարներին պատրաստելու հայկական ուտեստներ 
 

Դպրոցի տարածքը 
 Կրթօջախն ունի մոտ հինգ հազար քառակուսի 
մետր խնամված տարածք, որտեղ աշակերտների համար 
առկա են կրթության, կեցության և ժամանցային գրեթե 
բոլոր պայմանները՝ ներառյալ համակարգչային, 
հեռուստացույցի, արվեստի, երաժշտության սենյակները, 
գրադարանը, ընդարձակ դահլիճը, մարզադաշտը, 
մարզասրահը, լողավազանը (այն գտնվում է վերանորոգման 
փուլում), ինչպես նաև լվացքատունը՝ կարելու և արդուկելու 
համար նախատեսված կից բաժիններով: 
 
 Անվտանգությունը 
 
 Դպրոցի ողջ տարածքը շրջապատված է բարձր, 
ամուր ու անանցանելի պարսպով: Գոյություն ունի մեկ 
հիմնական մուտք՝ կրկնակի դարպասներով, որտեղ 24-
ժամյա ծառայություն են իրականացնում անվտանգության 
աշխատակիցները: Ակադեմիայի ողջ տարածքը 
վերահսկվում է տեսախցիկներով: 
 Առանձին դեպքերում աշակերտները տարածքից 
կարող են դուրս գալ միայն վերակացուի թույլտվությամբ ու 
անցաթղթով՝ ավագ ուսանողներից մեկի ուղեկցությամբ: 
Իսկ ավագ դպրոցների կամ բուհերի ուսանողները պետք է 
վերադառնան սահմանված ժամից ոչ ուշ: 
 
 Աշակերտների քանակը 
 
 Այժմ կրթօջախում ընդհանուր առմամբ բնակվում է 
73 հոգի, որոնցից 61-ը ճեմարանի աշակերտներն են, իսկ 
մյուսները ուսանում են քաղաքի ավագ դպրոցներում կամ 
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում:  
 Կրթօջախը հնարավորություն ունի ընդունելու 
մինչև 250 աշակերտ: 
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Լրանում է Հայոց 
ցեղասպանության 102-րդ 

տարելիցը 
 

 
 

Ապրիլի 24-ին ամբողջ աշխարհի հայերը եւ 
համաշխարհային հանրության առաջադեմ հատվածը 
հիշում են 20-րդ դարի առաջին Ցեղասպանության 
զոհերին: Ապրիլի 24-ի օրը պատահաբար չի ընտրվել: 
Հայոց ցեղասպանությունը մի քանի փուլով է 
իրականացվել: Բայց հատկապես 1915 թվականի ապրիլի 
24-ին են Կոստնադնուպոլսում ձերբակալվել հայ 
մտավորականության ներկայացուցիչները, որոնք հետո 
մահապատժի են ենթարկվել: 
1892-ից 1923 թվականները Համիդյան Թուրքիան, 
այնուհետեւ երիթթուրքերի կառավարությունը՝ 
Թալեաթի, Էնվերի եւ Ջեմալի գլխավորությամբ, 
Արեւմտյան Հայաստանի, Կիլիկիայի եւ Օսմանյան 
Թուրքիայի նահանգների հայությանը զանգավածային 
արտաքսման եւ ոչնչացման են ենթարկել: 
Գրեթե 1,5 մլն մարդ է բնաջնջվել 1915-ից 1923 
թվականների ժամանակահատվածում: Մնացած  կես 
միլիոնից փոքր-ինչ ավելի հայրեը տարածվել են ամբողջ 
աշխարհում: Ցեղասպանության հետեւանքով Արեւմտյան 
Հայաստանը զրկվել է իր բնիկ բնակիչներից, իսկ հայրեը՝ 
իրենց պատմական հայրենիքից: Ոչնչացվել են 
հազարավոր հայկական ձեռագրեր, կործանվել են 
հարյուրավոր պատմական եւ ճարտարապետական 
հուշարձաններ, պղծվել են ժողովրդի սրբավայրերը: 
Հրկիզվել եւ կողոպտվել են ավելի քան 60 հայկական 
քաղաքներ եւ 2,5 հազար գյուղեր: 
Հայ ժողովրդի Ցեղասպանության փաստը շատ երկրներ 
են ճանաչել: 1965 թվականին դա առաջինը արել է 
Ուրուգվայը, որի օրինակին են հետագայում հետեւել 
Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Իտալիան, Գերմանիան, 
Հոլանդիան, Բելգիան, Լեհաստանը, Լիտվան, 
Սլովակիան, Շվեդիան, Շվեյցարիան, Հունաստանը, 
Կիպրոսը, Լիբանանը, Կանադան, Վենեսուելան, 
Արգենտինան, նաեւ ԱՄՆ-ի 45 նահանգներ: Հայոց 
ցեղասպանությունը ճանաչել են նաեւ Վատիկանը, 
Եվրախորհրդարանը, Եկեղեցիների համաշխարհային 
խորհուրդը: 
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 چكيده كتاب تاريخ آرتساخ(قره باغ)
)14(  

  نگارش: دكتر اديك باغداساريان
  

  اي از اسناد و مطالب مربوط به تنازع بقاء آرتساخشمه
  

  7سند شماره 
  پاسخ كنگره پنجم ارمنيان آرتساخ
  1به فرمانده انگليسي ژنرال شاتلورث

  ،شوشي1919آوريل  24 
    
ل و با موفقت كامل نسبت به حق تعيين سرنوشت مردم همسايه ترك، و بر اساس اين امر، كه تمام مسائل ارضي بايد در كنفرانس صلح بطور نهايي ح  

  دارد. يان آرتساخ نيز چنين حقي را براي خود محفوظ ميفصل شود، ارمن
دارد كه آذربايجان اعالم مي "كنگره پنجم ارمنيان آرتساخ با توجه به آرزوهاي گسترش حاكميت استاندار كل آذربايجان بر ارمنيان قراباغ، ضرورتا  

  ور اعم و ارمنيان آرتساخ بطور اخص بوده است و اين وضعيت تاكنون نيز باقي است.هاي صورت گرفته بر عليه ارمنيان بطهمواره يار و همكار تركيه در وحشيگري
  آذربايجان همچون هميشه، اكنون نيز طرفدار گرايش به سوي تركيه است.  
ده است و متعاقب هاي پست انجام شده در پشت جبهه جنگ كمك كرآذربايجان تركها را  به قفقاز دعوت كرد. او است كه به نحوي از انحاء به خيانت  

پروراند و بطور هنوز هم روياي بازگشت تركها را در مغز خود مي "حكومت"آن قفقاز مضمحل شده زمينه مناسب براي ورود تركها مهيا گرديده است. اين 
  دهد.سيستماتيك و منظم به اذيت و تعقيب ارمنيان ادامه مي

رك به اجرا در آمده، دولت آذربايجان براي تحت فشار قرار دادن ارمنيان به يك سيستم وروش بايكوت (تحريم) اقتصادي را كه پس از ورود پاشاهاي ت  
  حكومتي تبديل كرده است.

  باشند. هاي معمول براي رسيدن آذربايجان به اهداف خود ميها، روشيراهزني، چپاول، آدمكشي، شكار ارمنيان در مسير راه  
اند و براي حمايت كه هنوز ارمنيان آرتساخ تابع آن دولت نيستند وحتي نمايندگان قدرتمند انگليس در كنار ما ايستادهشود ها زماني انجام ميتمام اين ستم  

  اند.از ما فراخوانده شده
يل دارند، نابود سازد كند ارمنيان را به عنوان مردمي كه به فرهنگ اروپا و نه شرق تماما معتقديم كه آذربايجان با تأسي از برادر بزرگش تركيه سعي مي  

  اند. و بويژه ارمنيان آرتساخ را از ميان بردارد كه تا كنون از آزادي خود دفاع كرده تسليم ويراني و وحشيگري نشده
م اداري تواند دليلي بر تحميل سيستغير از آن، كنگره معتقد است كه شرايط سياسي، تاريخي، فرهنگي حقوقي و بويژه اقتصادي ارمنيان آرتساخ نمي  

  حكومت آذربايجان حتي به صورت موقت، بر ملت ارمني محسوب شود.
داند. اما درباره آنچه كه به ها پذيرش هر گونه شيوه اداري حكومتي مرتبط با آذربايجان را غير ممكن ميكنگره پنجم ارمنيان آرتساخ بر اساس همه اين  
اين امر هيچ ارتباطي به شناسايي حاكميت استانداري كل آذربايجان ندارد، زيرا امنيت عبور و مرور آزادانه  شود، به نظر كنگره،هاي مواصالتي مربوط مياحياء راه
  باشد كه نشانگر  كليت و تماميت اقتصادي است.هاي ارتباطي قفقاز داراي اهميت حياتي براي قفقاز ميكليه راه

  براي زندگي عادي اقتصادي، شرايط مورد نياز را فراهم خواهد ساخت.  ما معتقديم كه، صلح برقرار شونده در قفقاز توسط انگليس،  
همان  هاي راهزن ترك و آذربايجاني دردر مرزهاي آرتساخ ارمني در زماني به خوبي حل و فصل شده است كه آرتساخ توسط دسته 1هامسئله چراگاه  

  روزهاي شروع حمالت گروه اخير بر عليه باكو محاصره شده بود.
  داشت.كردند، اين مسئله حدت و شدت امروز را نمياگر ارمنيان آرتساخ را مجبور به پذيرش حاكميت آذربايجان نمي  
باشد، كنگره پنجم به امضأ همه نمايندگان كنگره مي بعالوه، با ارائه قطعنامه، رد شناسايي حاكميت موقت استانداري كل آذربايجان كه مورد تائيد و  

تواند براي كسب اند و فرماندهي انگليس ميدارد كه تصميم خود را بر اساس اراده راسخ و خواست مردمي اتخاذ كرده است كه به آن راي دادهآرتساخ اعالم مي
  اطمينان دست به برگزاري رفراندم بزند.

معتقد است كه بريتانياي  "گي و اقتصادي در حل اينگونه مسايل مهم سياسي اهميت بسيار زيادي دارد، لذا كنگره پنجم عميقابا علم به اينكه عوامل فرهن  
از  ز همان يكصد سال پيشكبير و فرماندهي قفقاز به پذيرش قهرآمير يوغ خان خاني آذربايجان كه ارمنيان با تحمل مشقات غير قابل تصور و به بهاي قربانيان خود ا

  اند اصرار نخواهند ورزيد. خود زدوده و طرد كرده
هاي اصلي اين كنگره پنجم ارمنيان آرتساخ بار دوم با شنيدن درخواست دستوري ژنرال شاتلورث مبني بر پذيرش حاكميت آذربايجان، و با بررسي انگيزه  

باشد و اعضاء كنگره يم منعكس كننده اراده تزلزل ناپذير همه ارمنيان آرتساخ ميداند زيرا اين تصمغير ممكن مي "درخواست، تغيير تصميم هميشگي خود را كال
توانند به آن خيانت كنند و در مورد عواقب خون آلود ناشي از استقرار جبري حاكميت آذربايجان بر خود هيچگونه مسئوليتي را نميخواهند و نميبه هيچ وجه نمي

  توانند به عهده گيرند.
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  و امضاء شده از طرف قطعنامه تائيد

  همه اعضاء شركت كننده در كنگره 
  

 23كنگره پنجم ارمنيان قراباغ در جلسه غير رسمي خود بتاريخ   
با دريافت برنامه و طرح اداري ژنرال شاتلورث نماينده  1919آوريل 

فرماندهي انگليس در مورد حكومت موقت آرتساخ و پس از بررسي آن در 
  زير را اتخاذ نمود:آوريل تصميمات  24جلسه 

  موافق است. "با برقراري صلح و ثبات در آرتساخ كامال -1
ارمنيان آرتساخ بر اساس پيشنهاد فرماندهي انگليس، با كمال  -2

ميل و صداقت روابط دوستانه و صلح آميز خود را همچون 
  نمايند.هميشه با مردم همسايه ترك حفظ مي

 "رزي آرتساخ بايد نهايتابا توجه اينكه، اختالفات ارضي و م -3
در كنفرانس صلح حل و فصل شود، همچنانكه ژنرال 
شاتلورث اين مطلب را اعالم كردند، كنگره پنجم ارمنيان 
آرتساخ بر آن است كه اين طرح با منافع حياتي و خواست 
خلق ارمن كه با ارائه تقاضاهاي جمعي و كتبي به نمايندگان 

  خود اعالم داشته تطابق ندارد.
كنگره، هر گونه طرح ارتباط اداري با آذربايجان را غير قابل   
داند و اجراي قهر آميز اين طرح را به عنوان محرك و انگيزه قبول مي

شمارد و مسئوليت آن را اختالفات شديد قومي و وقوع خونريزي مي
  گيرد.پنجمين كنگره ارمنيان آرتساخ تحت هيچ شرايطي به عهده نمي

  اند.نماينده امضاء كرده 48رخانه و تمام اعضاء دبي  
  پنجمين كنگره ارمنيان آرتساخ

  "، چاپ شده، رونوشت199،1،38،27ماخد: آرشيو اسناد دولتي، "
  

  8سند شماره 
  گزارش شوراي ملي ارمني باكو

  به دولت جمهوري ارمنستان 
  درباره اوضاع آرتساخ

  
  1919ژوئن 

سياسي خود  شوراي ملي ارمني باكو در تدوين موضعگيري  
نسبت به حكومت آذربايجان همواره مسئله آرتساخ را مبنا قرار داده است و 

كند كه حل اين مسئله خارج از در عين حال اين امر را نيز درك مي
كند باشد. شوراي ملي همچنين احساس ميمحدوده اختيارات شوراي ما مي

هاي ساكن كه خود در قبال سرنوشت ارمنيان به عنوان يكي از اقليت
  آذربايجان مسئوليتهايي به عهده دارد. 

اي است كه شوراي ملي باكو در جهت متأسفانه شرايط به گونه  
موضعگيري در اين يا آن مورد و يا براي اقدام به كاري هيچگونه خط و 

كرد و به همين راهنمايي مشخص و فرماني از دولت ارمنستان دريافت نمي
م به هر گونه كاري خارج از حيطه اختيارات دليل نيزشوراي ملي از اقدا

خود پرهيز كرده تنها موضع انفعالي گرفته است كه با منافع حياتي مردم 
ارمني هماهنگي نداشته و در مورد مسئله آرتساخ هرگز به تمايالت سياسي 

  دولت ارمنستان خدشه وارد نساخته است...
بايجان و شوراي ملي در جريان مذاكرات خود چه با دولت آذر  

چه فرماندهي انگليس هميشه مسئله آرتساخ را پيش شرط قرار داده است و 
همواره تاكيد نموده كه دولت آذربايجان بايد از اقدامات تهاجمي بر عليه 
ارمنيان آرتساخ پرهيز كند و حل و فصل مسئله آنها را تا برگزاري كنفرانس 

قي گذارد. چه ژنرال با -status gvoصلح پاريس و اتخاذ تصميم در وضع 
تامسون و چه خان خويسكي نخست وزير جمهوري آذربايجان همواره 

اند كه هيچگونه اقدام تهاجمي بر عليه آرتساخ صورت قول داده "مؤكدا
نخواهد گرفت. نيز بايد ياد آوري كنيم كه موضعگيري نمايندگان ارمني 

وده است. به عنوان پارلمان آذربايجان در قبال مسئله آرتساخ داراي اهميت ب
شويم: در اواخر آوريل سال جاري گواه بر اين امر مطلب زير را يادآور مي

تصميم گرفت مسئله  وقتي كه كابينه جديد آذربايجان به رياست اوسوبكف
آرتساخ را در اعالميه دولت چنان بگنجاند كه آن را متعلق به جمهوري 

به فرمان شوراي ملي در خواستار  1آذربايجان اعالم كند، وزيران ارمني
حذف اين نكته از اعالميه شدند و در غير اينصورت تهديد به استعفا كردند. 

  دولت آذربايجان از اين موضع خود عقب نشيني و اين ماده را حذف كرد.
ي خود به هاي سياسشوراي ملي باكو همواره در طول فعاليت  

هاي نمايندگي از نداي ارمنيان آرتساخ گوش فرا داده است. اغلب هيئت
آمدند و با ارائه گزارشهاي كتبي و شفاهي شوشي و زانگزور به باكو مي

كردند. شوراي ملي نه تنها از خود اوضاع در حال وخامت را تشريح مي
ه در حد تحميل گرايش و اراده خود به ارمنيان آرتساخ دوري جسته بلك

توان بصورت معنوي و مادي به آنها كمك كرده است... بار اول، كميته 
مركزي داشناكسوتيون جمهوري ارمنستان در باكو چهار صد هزار 

) 000/500) روبل در اختيار آرتساخ بار دوم پانصد هزار روبل (000/400(
م از طريق شوراي ملي باكو در اختيار شوراي ملي آرتساخ، و اما بار سو

) روبل در اختيار آنان قرار داده است. با 000/160يكصد و شصت هزار (
اي در برابر درياي نيازها بودند. شوراي باكو با اين حال تمام اينها قطره

توجه به مشكالت و نيازهاي عديده خود، متاسفانه نتوانسته است بيش از 
ساخ كار داده براي آرتآنچه كه شرايط تنگ و بسيار محدودش اجازه مي

  كند.
شد با اين وصف به مرور زمان موقعيت اهالي آرتساخ تضعيف مي  

و سياست دولت آذربايجان در قبال ارمنيان آرتساخ تعرضي تر و سلطه 
توان گفت كه عزيمت ژنرال آندرانيك از زانگزور گرديد. ميجويانه تر مي

طرفي به  بر روي سرنوشت آرتساخ تاثير گذاشت. آندرانيك با سپاه خود از
شد و از عنوان نيروي مقاوم در برابر حكومت متجاوز آذربايجان تلقي مي

ديگر سو ارمنيان آرتساخ با احساس اين پشت و پناه قوي و امن هرچه بيشتر 
نسبت به مقاومت خود خوشبين و مطمئن بودند. دولت آذربايجان نيز در 

كرد. از اين ل ميسياست خود نسبت به آرتساخ ماليم تر و محتاطانه تر عم
در مورد آرتساخ حين  2حيث، نظر ابراز شده از طرف ف. خان خويسكي

ما هيچ قصدي براي "مذاكراتش با رئيس شوراي ملي حائز توجه است: 
ر مسئله آرتساخ نداريم، گر چه اعمال سياست سلطه جويانه و اشغالگري د

معتقديم كه اگر تهديدات آندرانيك در كار نبود، ارمنيان آرتساخ بدرستي 
. رئيس شوراي ملي به او اعتراض "پذيرفتندحكومت آذربايجان را مي

پرسد كه آيا دولت آذربايجان مصمم است دست به عمليات كرده مي
ما چنين "دهد: پاسخ مي تهاجمي بر عليه آندرانيك بزند؟، خان خويسكي

قصدي نداريم، بعالوه سياست سلطه جويانه مورد پسند فرماندهي انگليس كه 
  ."باشدآندرانيك از حمايت آن برخوردار است نمي

ليكن دور شدن آندرانيك از منطقه و به بيان ديگر تخليه بخشي از آرتساخ از 
هاي ديگر را بخش ها نه تنها مقاومتنيروهاي سازمان نيافته ارمني جبهه

آورد بلكه باعث قطع كند و وضعيت نا امني برايشان پديد ميتضعيف مي
گردد. بدين ها با زانگزور و جمهوري ارمنستان نيز ميارتباط اين بخش

                                                            
 باشد.ر وزراء ارمني االصل جمهوري آذربايجان ميمنظو -  1
 مسئوليت وزارت امور خارجه آذربايجان را به عهده داشت. 1919ف. خان خويسكي از بهار  -  2
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ترتيب روابط متقابل نيروهاي ارمني و مسلمان جهت و راستا و روند 
عيف و محدود ميكند. هر چه مقاومت دفاعي ارمنيان تضمتضادي پيدا مي

گردد و سياست تهاجمي آن شود همانقدر نيرو و نفوذ آذربايجان تقويت مي
  پذيرد. روند شديدتري مي

با اين حال جاي شگفتي نيست كه چرا دولت آذربايجان از تبديل   
سياست تهديد آميز خود به عمليات فعاالنه دوري نجست و از بروز 

گيري نكرد. گواه مسلم اوجگيري خونريزي و كشتارهاي سازمانيافته جلو
سياست سلطه جويي گستاخانه و پر اطمينان آذربايجان در خصوص مسئله 

چهار ماه گذشته را بايد مذاكرات هيئت رئيسه شوراي  -آرتساخ حين سه 
ملي با نخست وزير بعد از وقايع خونين اخير آرتساخ دانست. اوسو بكف بي 

رويدادهاي اخير آرتساخ دردناك  هرقدر كه"مهابا اينگونه اعالم كرد: 
باشد، بايد بدانيد كه اگر ارمنيان آرتساخ به مقاومت خود ادامه دهند و 
موضع منفي خود را در قبال حكومت آذربايجان تغيير ندهند اين رويدادها 
آخرين بارشان نخواهد بود. اينگونه برخوردها اجتناب ناپذيرند، بنابراين 

دگان خود، اهالي آرتساخ را تشويق به شوراي ملي بايد توسط نماين
فرمانبرداري از حكومت ما كند و از طرف ديگر در نزد جمهوري ارمنستان 
ميانجيگري نمايد تا با تمايالت ما در خصوص مسئله آرتساخ مخالفت 

  . "نكند
هولناكي اوضاع بوجود آمده و رويدادهاي غير مترقبه احتمالي   

داشت تا رويدادهاي پيش آمده و وخامت شوراي ملي ارمني باكو را بر آن 
  اوضاع را مورد بررسي قرار داده روز دهم ژوئن تصميم زير را اتخاذ كند:

.... با توجه به اينكه سياست توسعه طلبي دولت آذربايجان براي اشغال "
بابد و اين سياست نتايج دلخراش خود آرتساخ ارمني روز به روز تشديد مي

ا بصورت برخوردهاي خونين و كشتارهاي جمعي ها و روستاهرا در شهر
داند وخامت كامل نشان داده است، بنابراين شوراي ملي بر خود واجب مي

اوضاع را در برابر دولت ارمنستان تشريح كند و خواستار اقدامات جدي و 
  ."مستقل براي جلوگيري از تمام مشكالت آينده شود

اعضاء ارمني هيئت پارلماني  1شوراي ملي با استماع گزارش  
اعزامي آذربايجان به آرتساخ، براي بار دوم در خصوص مسئله آرتساخ 

  اتخاذ تصميم كرد...
گذرد اوضاع آرتساخ رو است كه هرچه زمان مي در اين تصميمگيري آمده

هاي اخير اوضاع ارمنيان گذارد و پس از قتل و خون ريزيبه وخامت مي
وضعيت مشروح زير در  "آرتساخ غير قابل تحمل گرديده است. عمال

  آرتساخ پديد آمده است :
حضور و نفوذ حكومت آذربايجان چه در شهر شوشي و چه كليه  -1

گردد. نماينده اين حكومت و به تدريج تقويت مي هاي منطقهبخش
ماه نه تنها به ميزان  5-6استاندار كل سلطانف موفق شده است در حين 

هاي مهم آرتساخ متمركز كند هاي نطامي در بخشقابل توجهي دسته
هاي داوطلب تشكيل دهد و تمام ساكنان مسلمان بويژه كوچ بلكه دسته

  ها را مسلح نمايد.نشين
سلطانف ارتباط آرتساخ را با زانگزور قطع كرده است و با حلقه  -2

آهنين ديزاك و واراندا را محاصره نموده محور آسكران را گرفته و 
روستائيان ارمني نواحي آسكران را كه بدون ترس از مخاطره حيات و 

هايشان قادر به خروج از خانه و ادامه اشتغال نيستند، چپاول دارايي
ترك در ترس و وحشت هميشگي نگاه داشته است. دولت بوسيله سپاه 

                                                            
هيئتي متشكل از اعضاء  1919ژوئن  4-5رسي در مورد كشتارهاي خونين آرتساخ در براي باز -  1

 ارمني و ترك، پارلمان از طرف مجلس به محل اعزام شده بود.

آذربايجان وضعيتي پديد آورد كه متعاقب آن ادامه عمليات و پيشروي 
  نظامي به مانعي برخورد نخواهد كرد.

استاندار كل آذربايجاني به موازات تداركات و آماده سازي نظامي و  -3
رط ديپلماتيك هاي بالشرزمي نيروها از امكانات مالي گسترده و كمك
هاي ميليون روبل وام 25نيروي سوم برخوردار است. دولت آذربايجان 

نامحدود براي اجراي طرحهاي خود در آرتساخ اختصاص داده است. 
اين واقعيت انكار ناپذير را نيز متذكر شويم كه فرماندهي انگليس با 
پذيرش مشروعيت حكومت استاندار كل و در راستاي كمك به تحكيم 

خدمات بزرگي به دولت آذربايجان در قبال مسئله آرتساخ انجام مي آن،
  دهد.

آرتساخ ارمني در برابر همه موارد ياد شده داراي وضعيت غم انگيزي 
  گردد:به شرح زير ارائه مي "است كه اختصارا

ها و ارمنيان آرتساخ به عنوان يك جامعه ملي، داراي تمام برتري -1
باشند ليكن با محاصره توسط كوهو مقاومت ميهاي دفاع از خود انگيزه

ها.... در برابر عمليات نظامي دولت آذربايجان اقليت محسوب مي
  گردند.

اند، زيرا ارتباطش با زانگزور قطع ارمنيان آرتساخ جدا و تنها مانده -2
شده امكان برقراري ارتباط با نيروهاي قوي، آماده و آزاد ارمني 

ور و از طريق آنها با دولت ارمنستان و امكان همچون ارمنيان زانگز
اند كه حتي كسب كمك از آنان را ندارند. آنها تا حدي محصور گشته

توانند نيازها و مايحتاج دفاعي را آزادانه به ارمنيان در صورت نياز نمي
  باكو وشوراي آنان اطالع دهند.

مختار  ارمنيان آرتساخ تحت ستم قرار دارند، زيرا تشكيالت خود -3
در روستاها متشكل  "ملي آنان از امكان حضور علني محرومند. آنها فعال

هاي سوار كار اند. اعضاء شوراي ملي آرتساخ تنها توسط پيكشده
-كنند. هر گونه اظهار و اقدام اجتماعيارتباطشان را با شوشي حفظ مي

ا توسط ملي تحت نظارت و انقياد شديد قرار دارد. ارمنيان آرتساخ نه تنه
حكومت آذربايجان بلكه بوسيله فرماندهي انگليس به همان اندازه كه در 

ورزد تحت فشار نيز قرار مياقدامات ضد آذربايجاني خود جسارت مي
  گيرد.

ارمنيان آرتساخ تحت انقياد قرار دارند... زيرا حكومت آذربايجان  -4
دست خود تجاري را در  -كليه امكانات مالي و جريان منابع اقتصادي

متمركز كرده است، كليه اقشار جامعه ارمني را در تنگنا قرار داده است 
و تشكيالت اداري و نظامي اينها با محروميت از منابع ثابت و منظم 

تواند موجوديت خود را حفظ نمايد. اين نكته درآمدها... به زحمت مي
هاي ترا نيز اضافه كنيم كه ارمنيان وحشت زده چون نتوانستند فعالي

كشاورزي خود را انجام دهند، لذا از نظر اقتصادي دو چندان متضرر مي
گردند. حال در مورد بايكوت اقتصادي اعالم شده توسط تركها سخن 

  گوئيم كه از آخر ماه مه به بعد ادامه دارد.نمي
سرباز  2000توانند....ارمنيان آرتساخ آمادگي ندارند زيرا تنها مي -5

فشنگ دارد. بر اساس اطالعات  70- 80ز آنها بدهند كه هريك ا
اند. اين هاي عادي سيستم قديمي مسلحموجود، روستائيان به تفنگ

نيروهاي نا آماده و سازمان نيافته آرتساخ در برابر سپاهيان منظم و كثير 
مسلح مسلمان قرار  "آذربايجان، گروههاي داوطلب و ساكنان كامال

  دارند.... 
ه ارمنيان آرتساخ را در دامان نوميدي افكنده مهمترين عاملي ك  

اين است كه انتظار هيچ كمكي از خارج ندارند و از طرف ديگر، 
اند، ارمنيان انگليسيان هر گونه اميد و اعتقاد را در ارمنيان خاموش كرده
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كردند كه فرماندهي ماه ژوئن فكر مي 4- 5آرتساخ تا رويدادهاي 
كومت آذربايجان، از حد تهديدات پا انگليس با درخواست شناسايي ح

فراتر ننهاده به هيچ وجه كشتار و خونريزي را اجازه نخواهد داد. ليكن 
اند و مجبورند با فريب اميدهايشان را خورده "حاال اهالي آرتساخ كال

  اتكا به نيروي خودشان دردشان را درمان كنند...
، 168- 172ي ها، شماره561، 5، 40033ها، مأخذ: اسناد سازمان"

  ."دستويس، اصل
  

  9سند شماره 
  

  تراژدي يا سوكنامه قراباغ
   *هايي از خاطرات يك شاهد عينيبخش

  
  1919آوريل  27

تازه سپيده بامدادان زده بود كه سير روستائيان ارمني به   
آمدند، در ميان آنها هاي بي انتها ميآقدام آغاز گرديد.  آنها در صف

ن ارمني براي تعداد زيادي زنان پا برهنه بودند. چه كسي ديده بود كه ز
قحطي و گرسنگي اين امر را باعث شده  "خريد به آقدام بيايد. اما فعال

آمدند. به زودي معلوم بود و آنها با كيسه و خرجين و االغ كرايه مي
اند و هيچ چيز به ارمنيان نميشد كه تركها تحريم اقتصادي اعالم كرده

و شتابان از كرد در نهان چيزي فراهم كند دهند و هر كسي سعي مي
آقدام دور شود، زيرا شرايط بسيار نامساعد بود... بزودي يك مطلب 
هم در آقدام مشخص شد، تركها، االغها، اسبها و گاوهاي ارمنيان را از 

كردند كه اينها مال خودشان بوده گرفتند و آنها را متهم ميدستشان مي
كرد، تراض مياند. اگر كسي اعها قبل آنها را دزديدهو ارمنيان مدت

  رسيد...خورد و اعتراض او هم به جايي نميكتك مي
نگهبانان ترك مرا در آسكران متوقف كردند، مورد مواخذه   

شد، نگهبان ترك در قرار دادند و رهايم كردند. قلبم از غم منفجر مي
كرد و آسكران؟... آن آسكران كه همه حمالت تركها را متوقف مي

گردانيد و اغ ارمني را دست نيازيدني ميچون سنگري مستحكم قراب
ترسيدند كه گذشتن ار آسكران را دليل بر تركها آنگونه از آن مي
  دانستند.مردانگي و شجاعت مي

                                                            
يكي از غم انگيز ترين دوران تاريخ ارمنيان آرتساخ به شمار مي 1919سال   *

ارد شده در رود. آذربايجان مساواتي به كمك فعاالنه استعمارگران انگليسي و
، همه امكانات خودرا در جهت مطيع ساختن 1918آرتساخ به تاريخ نوامبر 
  گرفت.آرتساخ قيامگر به كار مي

شوراي ملي ارمني باكو به منظور كمك به مبارزه آزاديبخش ارمنيان            
آرتساخ ميساك گابريلي تردانيليان (با است مستعار روبن آرامائيس، متولد 

سرزمين آلتا) را به آرتساخ  1954وستاي پير جمال، مرگ به سال در ر 1872
دانيم او در فرستاد. آرامائيس نويسنده و چهره فعال اجتماعي بود. چنانكه مي

برابر تركهاي ارمنستان غربي و ترك و تاتارهاي آرتساخ مسلحانه مبارزه كرده 
  بود.

مان سال، هنگام حضور و تا آغاز ژوئيه ه 1919آرامائيس از آوريل            
اقامتش در آرتساخ دفتر خاطراتش را تهيه كرده و در دسامبر همان سال براي 
لئو مورخ بزرگ رامني ارسال نموده است. اين نامه خاطرات او تحت عنوان 

( مطالبي كوتاه براي تاريخ) قرار دارد. سبك نگارش  "تراژدي قراباغ"
حفظ شده است. تنها چند مورد  "هاي انتخاب شده عينانويسنده در بخش

 ايم.تصحيح و توضيح بر متن اضافه كرده

دادند و پادگان عساكر جديد را در خوجالو آموزش مي  
  خانكند تبديل به پادگان ارتش آذربايجان شده بود...

كه آخرين جلسه  به شوشي رسيدم. مطلع شدم 11ساعت   
گرديد. با استفاده از اين بايد عصر همان روز برگزار مي 1كنگره

موقعيت كه جلسه صبح هنوز در سالن مدرسه كليسا ادامه داشت راهي 
  آنجا شدم.
به ژنرال شاتلورث تشكيل شده  كنگره به منظور دادن پاسخ  

  .2بود
اين ژنرال موضع بسيار عجيبي نسبت به قراباغ و زانگزور   

هزار ارمني را تحت  300اتخاذ كرده بود... او مصمم بود به هر قيمت، 
يوغ آذربايجان نوزاد قرار داده ارمنستان را از عنصري سالم و مستعد 

  محروم سازد...
نظامي  كنگره در حال اتمام بود كه ميشا آرزومانيان نماينده  

جمهوري ارمنستان از باكو وارد شوشي شد تا در معيت ميسيون 
  3انگليسي قرار گيرد...

وي مخالف  4آرزومانيان به من گفت... سلطانف كه با انتصاب  
بود از طريق دولت آذربايجان اعتراض و تقاضا كرده تا فرد ديگري را 

  منصوب كنند...
اگر چه شاتلورث اعالم كرده بود كه موجوديت شوراي ملي   

ديگر قابل قبول نيست و ميسيون انگليسي نبايد هيچگونه  5ارمني قراباغ
اگر چه شوراي ملي متفرق شده بود و ارتباطي با آن داشته باشد و 

در مخاطره قرار داشتند، اما شوراي ملي بصورت  "اعضاء آن شخصا
  داد.هاي خود ادامه ميغير رسمي به فعاليت

در شوراي ملي راجع به همه مسايل توافق نظر وجود داشت...   
و معتقد بود كه قراباغ بخش جدايي ناپذير ارمنستان است و سياست 

ا بايد آنقدر ادامه داد تا مسئله قراباغ در جهان خارج بطور فرسايشي ر
مثبت حل و فصل شود، اگر چه همه درباره وخامت اوضاع قراباغ 

  معترف بودند...
يك امر ديگر نيز قابل توجه بود، شوراي ملي با همه نيرو و   

  كرد برخوردهايي بين ارمنيان و تركان بوقوع نپيوندد.توان تالش مي
  

  ادامه دارد  
                                                            

در شهر شوشي  1919آوريل   23-29نگره پنجم ارمنيان قراباغ مورد نظر است كه ك -١
 برگزار شد.

شاتلورث در آغاز آوريل جانشين و. تامسون فرمانده ارتش انگليس در باكو شد. او از  -2
خواست به اطاعت آذربايجان در آيند. كنگره براي دادن پاسخ به او ارمنيان آرتساخ مي

 ي گرديد.تشكيل شد و به منظور شركت در فعاليت كنگره بود كه شاتلورث راهي شوش
به درخواست ارمنيان آرتساخ پس از بارها اعتراض، دولت ارمنستان، فرماندهي انگليس  -3

با استقرار نمايندگي ارمنستان در آرتساخ موافقت كرد. مسئله اصلي سروان ميشا 
معيت گرسنه، بهبود وضع آنها و پرداختن به مسايل سياسي آرتساخ آرزومانيان، كمك به ج

 بود.
، خسرو بيگ سلطانف عضو حزب 1919ژانويه  15با ضمانت ژنرال تامسون انگليسي،  -4

كرد و داراي تخصص پزشكي و جالد  "مساوات، زاده روستاي مينكند شوشي، اصال
نيان به عنوان استاندار كل نواحي شوشي، زانگزور، جوانشير و جبرائيل منصوب شده ارم

 بود.
طي كنگره چهارم ارمنيان قراباغ در  1919فوريه  12-21اخ شوراي جديد ارمني آرتس -5

شوشي انتخاب شده بود. شاتلورث در نطق خود در كنگره پنجم اعالم كرده است كه 
 داند.شوراي ملي بايد منحل شود و آن را غير قانوني مي
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 هراچيا ماتووسيان

  
نويس داراي آثار سياسي اجتماعي در نويس و روزنامههراچيا ماتووسيان داستان

 .  نخستمنطقه لُري بدنيا آمد» آهني دزور«در روستاي  1937اول آوريل 
اي را با تخصص حروفچيني و كار چاپ بپايان رسانده و مشغول مدرسه حرفه

- دانشكده روزنامه نگاري دانشگاه دولتي ايروان فارغكار شده است.  سپس از 
و » آوانگارد«التحصيل گرديده است، و در نشريات مهمي چون روزنامه 

(ارمنستان)  كار »  هاياستان«(صداي وطن) و » هايرنيكي دزاين«هاي  ماهنامه
هاي زيادي را در اين نشريات بچاپ رساند.  او عالوه كرد كه مقاالت و داستان

هاي كوتاه، مجموعه مقاالت سياسي و اجتماعي دارد.  از وي تا كنون داستانبر 
عنوان كتاب منتشر شده كه شماري از آنها براي خردساالن و  19بيش از 

تو مانند عنكبوت مغرور زندگي «توان از مثنوي باشد، كه مينوجوانان مي
خاچكار «، »خانه براي مادر«(براي خردساالن)، » سيب سر در گم قصه«، »كن

(داستان) » سپيدمويان«(ارمنستان سنگ صليب)، سياسي اجتماعي)، »  هاياستان
  در ايروان در گذشت. 2016سال  و غيره نام برد.وي در

  اما بگيجانيان
  خورشيد، دخترك، زردآلو و...

 اين دنيا چقدر زيبا است 
 هراچيك ماتوسيان                                       

  امابگي جانيان : مترجم
دنيارا دوست اي عشق داشته باشد و اين آدم اقالً  بايد كمي مهر و محبت و ذره

بدارد.  اما آخر چه جور دوستش بداري!  چرا به آن عشق بورزي؟ بجاي اينكه 
قديم را جستجو كني،  آنجا  در جستجوي » كاناكر«بروي، و » كاناكر«به 

صداي آبوويان باشي، وارد خانه آبوويان كه اكنون موزه اوست شوي و در 
قديمي زردآلو را ببيني و هاي آنجا بجاي درختان زردآلوي نجات يافته، باغ

بگويي كه از باغ پدران آبوويان چي مانده! سر به زير انداخته، در ايستگاه موزه 
شوي.  باغ تاريخي را به بيمارستان و قبرستان مبدل كرديم.  آبوويان پياده مي

  رسد:رويم. اي!... صدايي بگوشم ميبسوي بخش پانسمان مي
  عمو!... عمو! - 

 ود.  نگاهش متوجه من بود.صدايي كودكانه ب
  عمو... عمو... نه! نه!... بابا بزرگ، بابا بزرگ... - 

ايستم. كوچولو با ناف بازش، پا برهنه كمي هراسناك و كمي هم با مي
اش و حتي اش، پوست آفتاب خوردهكرد. چهرهجسارت به من نگاه مي

هاست ن نزديكيهاي هماچشمانش گوياي اين بودند كه او يكي از ساكنان خانه

 اش يك طبقه و در ميان درختان است.  چشم بر من دوخته است.و اينكه خانه
  چرا دستپاچه شد؟

  عمو... نه، نه خير... بابا بزرگ. - 
 بگو، بگو ببينم كوچولو چه اتفاقي افتاده؟ - 
 بابا بزرگ، بابا بزرگ... - 

 كنم.به او نزديك شده موهايش را نوازش مي
اي ديگر الزم نيست آنرا تكرار عزيزم، تو بابا بزرگ را گفتهكوچولوي  - 

  تونم كمكت كنم؟خواهي؟  چطور ميكني، آهان، حال بگو ببينم چه مي
كند و دهد و بمن نگاه مياز گرمي و نوازش من او بخود جرأت بيشتر مي

 شود.مي» كار«هاي خودش مشغول سپس با دست
توني اين ا بزرگ ... آره بابا بزرگ تو ميبابا بزرگ عمو... نه، فقط باب - 

  هسته را بشكني؟
كند، در دست چپش هسته هايش را بسوي من دراز ميضمن صحبت او دست

 زردآلو و در دست راستش سنگي بود و گفت.
  تونم اينو بشكنم.من نمي - 

 گيرم.هسته را از دستش مي
 سنگ  را  هم بردار. - 
 توني هسته را بشكني.هسته نميكوچولو با سنگ كوچكتر از  - 

من سعي كردم هسته را بشكنم ولي شكسته نشد.  دوباره سعي كردم تا آنرا 
بشكنم ولي شكسته نشد كه نشد و پس از اينكه يك بار سنگ را به انگشتم 
كوبيدم و باالخره آنرا شكستم و مغزش را تميز كرده بسوي او دراز كردم او 

ه نگاه كرد و به دهنش نزديك ساخت و بطور غير اول به من و سپس به مغر هست
 اي پرسيد.منتظره
  قسمت كنيم؟ - 

 بلعد.خندم و او مغز هسته را ميمي
  خواستم به راهم ادامه بدهم كه او پرسيد.

  عمو... نه، بابا بزرگ تو هسته نداري؟ - 
 چرا دارم خيلي هم دارم... - 

 گويد.او با خوشحالي مي
  م.پس بشكن تا بخوري - 
 پيشم نيست. - 

  پرسد:دهم و او ميهايم را باز كرده نشانش ميكف دست
  هاي زردآلوي تو كجا هستند؟پس هسته - 
 روي درختان زردآلو. - 

 شود.كند و آنچه را كه شنيده باورش نمياو زل زل نگاهم مي
  خندد.هايش را تو هوا بلند كرده و ميدست

درخت زردآلو ما  هم داريم.  روي  آهان... ميگه رو درخت زردآلو، - 
  دونم هسته كجاست.درخت زردآلو هسته نميشه.  من مي

 هسته در كجا است؟ - 
 توي زردآلو. - 
هايش را نگاه زنده باد تو خيلي با هوش هستي. آهان زردآلو بخور و هسته - 

دار.  وقتي كه گذر من باينجا افتاد آنرا بمن بده تا بشكنم تو هم آنها را 
 خوري...ب

كنم.  اما بعد شكمم درد هايش را جمع ميخورم و هستهمن زردآلو مي - 
خورم و بابا اي شكمو... من آب هم ميكنه ميگهگيره.  مادرم سرزنشم ميمي

بزرگم ميگه نخور. من مغر هسته زردآلو هم خيلي دوست دارم.  بابا بزرگ اگر 
دادي تا به خورم، مگر مي شكستي و بمنتو هسته زردآلو داشتي اونارو مي

 نه؟... اگه  خيلي زياد داشته باشي به خودت هم ميدم.
 آورم.فردا من برايت زردآلو مي - 

خوام، ما زردآلو زياد داريم.  ما آب زردآلو را گرفته و نه، من زردآلو نمي
كنيم. برگه را در ام، ما از زردآلو برگه هم درست مياي ريختهدر ظروف شيشه
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 كنيم... پس چي فكر كردي...مان زير آفتاب خشك مي حياط
 برايت زردآلو نياورم پس چي بياورم؟ - 
 هسته زردآلو. - 
 كه تو بشكني و من بخورم... - 

 اي نيم وجبيِ، اما چه زبوني داره...بچه
. در اين دنياي كهن 1»دودوك«زباني سوزان مانند زردآلو پر طنين مانند 

توسط يك هسته زردآلو ما با يكديگر » كاناكر«در در يك كوچه فرسوده 
ام را جلب كرده بود و كمي مكث كردم.  آشنا شديم.  زبان او، نگاه او، توجه

 بايست به بيمارستان بروم تا پانسمانم كنند.در حاليكه من مي
  آيي؟بابا بزرگ چرا به خانه ما نمي - 
 من جاي خانه شما را بلد نيستم. - 
 م بيا برويم...دانمن مي - 
هايي هستم تا چيزي از خود در بياورم براي نرفتنم دليلي در جستجو واژه - 

بتراشم...  از من دور نيست، يهو ديدي بدنبال اين دخترك افتاده وارد منزل نا 
 آشنا شوم.

كند.  آخر سر هم   بابا بزرگ برويم... مادرم با زردآلو از شما پذيرايي مي - 
 خوريم.شكنيم و ميآوريم اينجا ميها را ميهسته

ها و يا والدينت برايت هسته زردآلو ها و پدر بزرگچرا مادر بزرگ - 
 شكنند؟نمي

گويند كوچولوها نبايد خورند.  ميشكنند ولي خوشان هم ميچرا نه، مي - 
 بخورند، برايشان خوب نيس. اما من خيلي دوس دارم.

 .گويند نبايد پس نبايد..اگر مي - 
 اي گفت:  او مدتي نگاهش را بمن دوخت و بطور غير منتظره

  اي بابا  ديگه  چي بگم. بابا بزرگ، آخر تو هم بابا بزرگ هستي ديگه. - 
 شب در منزل داستان دختر كوچولو را تعريف كردم.  دخترم پرسيد.

 اسمش چه بود؟  چند سال داشت. - 
لوي يك وجبي بود.  با اسمش را نپرسيدم، سنش را هم... يك كوچو - 

زباني شيرين و پوستي برنگ زردآلو.  شش سالي بيشتر نداشت.  اما چنان بلبل 
 داند...كرد كه خدا ميزباني مي

بايست دوباره به بيمارستان بروم دخترم يك بسته كوچك بدستم وقتي مي
 داد و گفت.

-و ميدهي اگر سر راهت دوست كوچولويت را ببيني اين را به او مي - 
 بوسيش.

 سه عدد هسته زردآلو هم تو جيبم گذاشتم.  - 
 و... شايد بخت به من ياري كرد  چون دوباره او را ديدم.

پس از سالم و احوالپرسي بسته را به او دادم.  او نگاهي بمن انداخت و 
  پرسيد.
  اينها هسته زردآلو هستند؟ - 
آورم. را  از جيبم در ميها توي جيبم است و هسته زردآلوها خير، هسته - 

اما او يك دانه هسته و يك سنگ در دستش داشت. بي سرو صدا مشغول كارم 
خورد.  بيادش دهم به او ميشكنم و ميشوم و بايك سنگ ديگر هسته را ميمي
كنم در ام، كف دستم  را بسوي او دراز ميآيد كه من به او هسته نشان دادهمي

 زند.شود و داد ميهايش گشاد ميچشمآن فقط سه هسته بود.  او 
 بري؟هايت ميبابا... بابا بزرگ براي نوه - 
 امروز نوه من تو هستي. - 
 گويم.دهم و ميشود.  بسته كوچك را به او ميمتوجه گفته نمي - 
 كني.بري خانه بازش ميمي - 
ه و به هاي تو دستم چشم دوختهايم را نشنيده به هستهاما انگار او گفته - 

 پرسد.آرامي مي

                                                            
  ني ساخته شده از چوب درخت زردآلو . 1

ها خوشمزه هستند يا بري؟  اين هستهات ميبابا بزرگ اينها را براي نوه - 
 اي كه من دزديده  بودم؟هسته

 اي؟اي را دزديدهتو چه هسته - 
خورم تا بابا بزرگم شكنم و ميآورم، ميدزدم و مياز حياط خودمان مي - 

 و مادرم نبينند.
كند. اما پس از زردآلو عقل و هوش انسان را زياد ميتو زردآلو بخور،  - 

 آن آب نخور.
 اش چي؟پس هسته - 
 د كوچولو چطور بگويم!  هسته هم زردآلو است. - 
 شوم؟خورم خيلي عاقل ميحال كه من زردآلو زياد مي - 
 شوي.خيلي! تو عاقلترين آدم جهان مي - 
 كند؟هسته زردآلو هم انسان را با هوش مي - 
- خورد و ميدهم ميشكنم و ميدهم، دو تا هسته ديگر ميجوابش را نمي - 
 گويد.
 آوري؟خوشمزه بود، باز هم مي - 
 آورم.حتماً  مي - 
- خواستم هسته سومي را بشكنم دستش را به سويم دراز كرده و ميمي - 
 گويد.
 خوام نشكن.ديگه نمي - 
-دهد و ميد و سپس باز پس ميكنگيرد، بدقت به آن نگاه مياز دستم مي - 
 پرسد.
 عمو ... نه، نه، نه، ... بابابزرگ... خانه شما از اينجا خيلي دور است؟ - 
 آمدم، براي همين هم گفتم.خواست كه از راهي دور ميدلم مي - 
 آيم!از جايي خيلي دور مي - 
 روي؟حال به جاي دوري مي - 
 بروم گفتم:خواستم به جايي دور و دورتر چون مي - 
 روم.خيلي دور مي –به جايي خيلي دور  - 
 در اون جاي دور خاك هست؟ - 

 دهم.با  تعجب زياد جواب مي
  آري، در آن جاي خيلي دور خاك هست.  - 
 در اون جاي خيلي دور آب هم هست؟ - 
 خواهي؟خاك هم هست آب هم هست همه چيز هست، تو چي مي - 
 را نشكني ببري و در زير خاك پنهانش كني.خواهم كه هسته زردآلو مي - 
 چرا پنهانش كنم. - 
 كه از آن درخت در بيايد. - 
 چه درختي؟ - 
خواهد بگويد كه بابا بزرگي اما خيلي چيزها كند، انگار ميتعجب مي - 

  گويد:داني و شگفت زده مياست كه بايد بداني، اما نمي
 
ها، در خواهم در دور دستدرخت هسته... اوا درخت زردآلو ديگه مي - 

خواهم درخت زردآلويم را آن جاي خيلي دور درخت زردآلو داشته باشيم... مي
  در خواب ببينم.

 
كنم شوم.  پيش خودم فكر ميگويم.  ساكت از آنجا دور ميمن چيزي  نمي

كه خاچاطور آبوويان هم وقتي كه هنوز كوچك بود، او را خاچيك، خاچر 
ها اش را هم شكسته است، همه بچهآلو خورده و هستهكردند، زردصدا مي

خورند. حاال هم اين كوچولوي شكنند مياش را ميخورند و هستهزردآلو مي
هاي دوران شكند و مثل تمام بچهاش را ميخورد و هستهيك وجبي زردآلو مي

خواهد كه در مكاني دور! درخت زردآلوي خودش را داشته گذشته او هم  مي
  هايش ببيند.و آنرا در خوابباشد 
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  به چه نزديكيم؟ از چه دوريم؟
 هراچيك ماتوسيان                                      

  مترجم:امابگي جانيان
نزديك هستيم، اگر طبيعت است، بوي خوش  –انگيزي نزديك بـه طــرز شگفت  

ور كنيم و در عطر و بويش غوطههايش را حس ميكنيم، رنگآن را استشمام مي
-گيرند و بجاي آن نفس خدا ميشويم، نفست را از تو ميشويم، رنگين ميمي

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

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

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

  هايي هستند؟ها چه قطبنزديك... اين –دور  
ها است كه به تو تعلق ندارد.  آن نزديك كه را نفست را بسته، مدت  

بـه تو تعلق ندارد. آنچه را  هاست كه دوري! دوري فـناپذير،  ناميرا، جاوداني مدت
داشت و حاال هم مال تو است.  در دستت، در جيبت پيدا كردي بايد به تو تعلق مي

هايت است. در نهايت مواظبت آن را فرزندت سپردي، تو است، در افكار و انديشه
  داني و فرزندت و بس!  اما در لحظه بعد ديگر مال تو نيست.مي

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

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

ن نيز باسحر افسون اين را راه روند و اكنواست از شرقي كه پدرانشان رفته اند مي
اند.  شرق معرفت را به جهان داده، عشق را بوجود آورده، مهر در پيش گرفته

» كره زمين در ابتدا فقط شرق داشته است«ورزيدن را آموخته است.  اين كه 
حرف يك ديوانه نيست.   فر و شكوه شرق در شرق از درياچه تا دريا از موج تا 

شرق ديگر جا نبود.  غرب بازتاب شرق شد.  بايد زيست، خلق  موج متالطم شد.  در
هر «كرد و لذت برد.  دنيا كسب معرفت كرد. شرقي از شرق خود سخني شنيد:  

چند اعترافش مايه شرمندگي است، اما بايد گفت كه در ميان كليه موجودات زنده 
ي؟ اين را كي؟ چه كس»  داند به چه چيزي احتياج دارد.فقط انسان است كه نمي

گويد. شايد اين را در چين گفته و آيا گوينده فهميده است؟ كه ضرب المثلي مي
توانستند بگويند.  ايران را از ياد اند و شايد هم در ژاپن، البته در هندوستان ميگفته

تواند فرزندان عاقل و دانا داشته باشد، حتي كشورهاي نبريم.  هر كشوري مي
توانند فرزندان متفكر بدنيا بياورند.  اما ايران از نظر فرهنگ هم ميوحشي و بي

نظير است.  ايران را دوست بدار، اما شرق معجزه آسا را با شكوه معرفت كشوري بي
تواني اي از شرق ميو ابهتش، و در بيچارگي مقصرش فراموش مكن.  در هر گوشه

راه ابريشم بود.  درخت  افراد داناي شرقي را ببيني.  ارمنستان تو شرق بزرگي بود. 
ها همانند چشمه ساران جوشان، سخنان دانا برآمده است.  زردآلو بود.  از دل كوه

اند، شايد هم پرندگان برده ها سخنان ارامنه را به اقصا نقاط جهان بردهشايد آب
داند چه چيزي برايش مفيد است... اين سخن را باشند... فقط انسان است كه نمي

بايد در كفه ترازو گذاشت و وزنش كرد.  و اما اين سخن چقدر در همچون طال 
خارج ماند.  بعد از چند قرن به ارمنستان رسيد؟  رسيد و گفت كه من در ارمنستان 

ها در شرق كهن زيسته است.  و تو به معناي اين سخن، ها و قرنزاده شدم.  قرن
ما دگر بار بيدار گشته و سخني كه زماني ازش گذشته و بدست تاريخ سپرده شده، ا

به نزد تو آمده است، فكر كن.  هان، آيا زماني فرا خواهد رسيد كه صد سال 
  زندگي باعث خجالت انسان گردد؟  صد سال  زندگي ارزش بدنيا آمدن را دارد؟...

نوه كشور خورشيد گونه شرق يعني ارمنستان، جلگه كوچولويي را كه   
اي كه دوربين انديشه گشته، ده است.  جلگهاز نياكانش به ارث برده پيدا كر

هاي دورها به جايي در ميان مه –كند.  به دور ها نگاه ميدوربيني كه به دور دست
آور ها سو سو مي زنند...  در  صد سالگي فوت كردن بايد شرمافسانه آميز شرق

» هاقپاد«باشد.  اجداد هوانس، پدرش بنده بودند.  آنها بنده كشت زارهاي روستاي 

متعلق به اچميادزين بودند.  نوه بنده فرزند بنده بعنوان فردي آزاد شده از يوغ 
گي به اين روستاي كوچك آمده و بندگي خودش را كرده است.  زمين را شخم بند

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

ه خود بوده است.  او صد و سي و طبيعت به نحوي كنار آمده است.  انسان بنده خان
چهار سال زندگي كرده است.  سنگ قبرش سه بار در خاك مدفون شده است.  بر 
- سنگ قبرش گاوآهني با يك جفت گاو و مردي بر آن خم شده كنده كاري كرده

اند.  كه پدر بزرگ هوانس  است.  او خيلي نيرومند بوده، گاوآهن را با يك دست 
ديگر عرقش را پاك كرده كه قطره قطره در شياري كه گاو  نگاه داشته و با دست

-ريخت، يكي از گاوها براي اينكه شيار كج نشود ميكرد فرو ميآهن ايجاد مي
اند؟  كند.  شخم گران چه فكر كردهايستاد.  و شش زوج ديگر گاوها هم توقف مي

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

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

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

ماند.  اجداد آمده و رويم.  فقط يك كلمه يك گفتار ميايم و ميآمده  
اند.  نوه اند.  اجداد در شرق سهم خودشان زندگي كردهاند.  اجداد آمده و رفتهرفته

، به شرق آنها و شرق خودش اجداد كه  جلگه آفتابي را تبديل به وسيله رويت كرده
اي مجلل بوده است. شرق قرباني آفريندگي بوده انديشد.  شرق پدران بافتهمي

است.آثـار نـوابغ مــوسيقي و ادبي اروپا بايد در كوره شرق آبديده شوند، شرق 
  كند.گري ميكوره است و كوره

ش را نوه پدران بنده كه خود بنده نيست، از جلگه آفتابي اجداد نگاه  
ها را چه كسي آفريده است؟  به بهشت شرقي سهم خودش دوخته است.اين افسانه

خالق اين درخت كهن بهشتي كيست؟  مارتيروس ساريان ارمنستان را بيش از پيش 
ها غرق شرقي كرد، او در ميان خورشيدان مصر، دختران مصري را كه در شرق

ر ارمني است؟  چارنتس شاعر گوييم چارنتس يك شاعاند پيدا كرد.  چرا ميشده
- بزرگ شرق است، همانند شاعران بزرگ ايران كه بر خورشيدان رنگ افشاني مي

كنند.  ميهن بايد كنند.  اين شاعران هستند كه كشور را به مام ميهن مبدل مي
خورشيدها  داشته باشد.  از خورشيد نبايد فقط گرما، مهر، زندگي و گل برتابد، 

گر است اگرچنانچه از اژه، زبان و زبان ها! برآيند.  خاك آفرينشبلكه از آن بايد و
خورشيدان باران واژگان قطره، قطره بر آن فروبريزند .  چارنتس افسانه آفرينش 
خود را بافت و بر روي كوه آرارات پهن كرد.  افسانه خود آرارات است، افسانه 

  ديگري وجود ندارد.
ز كنار چشمه زالل جلگه آفتابي نـوه اجـداد بنده كه بنده نيست ا  

كند.  چشمه به زبان پدرانش سخن مي گويد و با قلب آنها نياكانش دنيا را نظاره مي
گويد كه نياكانم بنده بودند، اما زبان آنها زبان بندگي نبود، تپد و توي فكرش ميمي

د.  كنكس زبانش را همچون هديه دريافت نميبلكه خود بندة زبانشان بودند.  هيچ
آورد.  تو طبيعت را محفوظ بدار، ازش حمايت و زبان را طبيعت  به ارمغان مي

اي.  خاك زبان دارد.  فقط پاسداري كن، همچون زباني كه از پدرانت به ارث برده
دهد.  انسان زبانش را از خاك است كه زبان دارد.  خاك زبانش را از دست نمي

و خاكت را در درونت محفوظ بدارد و از دهد.  خاك نگهدار زبان است.  تدست مي
اندرون آن برو! برو! برو! مگر اينكه به مقصد برسي.اسكندر مقدوني از درون 

آيد.  حمالت اسكندر از نظر هنر جنگي بسيار قشنگ آيد و ميمشرق زمين مي
انان، شاعران و هستند.  به قدري زيبا كه  پس از وي همه كارشناسان جنگي، تاريخد

ها خود را متعهد مي دانند تا درباره وي حكايت كنند و حكايت كنند.  بانتمام ز
ها و تركان سلجوقي سگ مگس وار به اگر ارمنستان در شرق نبود آيا تاتارها، مغول

شدند؟ و ... اما ارمنستان بايد همين جا آتشفشاني كند، چون در ارمن او حمله ور مي
تر اند.  خاك ما از خودش بزرگاني كردههاي آرارات و آراگادز آتشفشزمين كوه

دهد و اش گوش فرا نميهاي چهارگانهشنود و آراگادز با قلهاست.  آرارات نمي
هاي خودشان را  دارند. ما ها حرفگويند؟  كوهاش ميها! دربارهشنود كه چهنمي

اند، آه ايم و به ما ملت شرقي، مردمان شرقي گفتهكشوري كوه زبان هستيم.ما زيسته
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  با غرور و طوالني به سمت شرق جهان نگاه كن.
در ميان زنجيره غرور آفرين تاريخ نويسان وارتان آرولتسي (شرقي) را   

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

خاطر مانده.  اما كشوري كه پادشاهي آراراتيان بود، سرزمين ارمن، كشور ارامنه 
بود  قرباني شد، كه زبانش منبع و سرچشمه شده بود.  چنين كوچك شد؟ كوچك، 
نحيف و قرباني شد، تبديل به تاريخ كيليكيه، ترانه كيليكيه شد.  تبديل به سرزمين 

  عاري از ارمني و فرهنگش كردند.فرهنگ و هنر شد.  آنرا  همچون نجوان 
كني؟  چرا با در خانه جاي خود را پيدا نمي ،چرا تو در خاك خود  

شوي؟  گيري و قرباني ميپرستي آتش ميمانده از دوران بت هاي نجيب باقيجرقه
- اش ميسازي؟ چرا چارنتست را رنج و عذاب داده شكنجهچرا توماينانت را يتيم مي

تو   كني؟بخش نژده را در خود جذب نميكني و فلسفه نجاتكني؟ چرا كاهلي مي
آن پير نيستي كه بر گذر هفت راهي نشسته  تا هفت پند و يك تكيه نان به هر 
رهگذري بدهي. تو به هر رهگذري  هفت مشت آب و هفت مشت خاك دادي. آيا 

هاي كشورت، فهميدي كه آنها چه كساني هستند؟  هر مشت خاكي كه تو دادي پايه
ود در كشورهاي ديگر، در هاي جهانت را سست كردند.  تو  به جستجوي خپايه
گويد.  بيگانه دل بسته تاريخ و هاي ديگر پرداختي... بيگانه در باره تو زياد ميموزه

كند.  سنگ نوشد و دعا خيرت ميهاي تو است.  شراب تو را ميسنگ صليب
هاي اروپايي است.  آيا جهان شيفته است؟  هاي كهن تو زينت بخش موزهصليب

اند؟  مگر اين چنيني را كفتارها بلعيده، نابودشان كرده چند هزار! سنگ صليب
ها قرباني، قتل عام شده كم بود؟  در اقصا نقاط جهان پراكنده و دياسپور ميليون

ها، آثار تاريخ ارامنه را كه مايه شدگان كم بودند؟  كـه حــاال هم سنگ صليب
خدايان ساختيم؟  كتاب كنند؟  آيا ما خدا و افتخار فرهنگ جهاني هستند منهدم مي

مقدس را ما نوشتيم؟  خدا مشغله و دردسرهايش زياد است.  كساني كه به خدا 
اند شمارشان زياد است.  خدا فرصت رسيدن به ما و نجات ما را ندارد.  ما را نزديك

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

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

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

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

ن امروز بايد از نياكان مخلوط و در هم برهمشان خشنود باشند.  دنيا زير است.  تركا
من تركم، «گويند:  پاي تركان فرش شده است.  ميليون نفر را كشته اند و مي

اين را كودك ترك بايد در كودكستان در گهواره ياد ».  صاحب جهان و خوشبخت
مال من است و » موش«مال من است، » وان«بگيرد.  در كودكستان بايد بگويد 

مال من.  چرا ضعف نشان داديم و نتوانستيم سرزمين بهشت مانندي را كه » ساسون«
گوييم جهان نسبت به پروردگار ارزانيمان داشته بود حفظ و حراست كنيم؟  چرا مي

تفاوت ماند و اروپا كور بود؟  اروپاي امروز هم كور است.  اكنون خانم خانه ما بي
كند درهاي اميد و آرمان ما دهد.  سعي مييرات در خانه انجام ميدار شده و تغي

يعني آرتساخ را تبديل به نخجوان ديگري بكند.  مثل گندم ما را در غربال ريخته و 
  كند.غربال مي

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

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

تعظيم فرود آورده و كنند و در عوض در برابر قدرتمندان جهان سر عاجز و بيچاره مي
كنند، چشم و شوند.  پادشاهان بازوان خود را بر سر ملت ورزيده و توانمند ميمطيع مي

گوششان در برابر ملت تيز است.  تو ملتي كهن هستي، كهن تر از تو  كيست؟  همان 
سازي كه كز كني در خود فرو روي و زير دست  ايرانيان.  چرا خودت را مجبور مي

تمرگي.  چرا اين حقيقت ساده و روشن را ياد نگرفتي؟  كه هيچ كس قدرتمندي ب
نيرومند تر از تو نيست، نفهميدي كه سردار آندرانيك تو نيرومندترين است و 
نيرومندتر از هر سردار نظامي در جهان.  منتها ما آن خصلتي را كه مستبدان دارند، 

  مستقل ضروري است نداريم...گري كه براي سياستمداران يك كشور نداريم.  آن حيله
كشور بايد تاريخ داشته باشد.  ملتي شايسته تاريخ.  و ملت هم بايد ايثارگر،   

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

كنند، درختان و ننرهايش را داشته باشد.  كشور بايد كساني را كه با خاك همزباني مي
كنند و نياكان را بخاطر دارند، داشته باشد.  كيستي تو؟  تو قلم دشت و چمن را حس مي

فرساي كشورت هستي،  تو انصاف زمانه كشورت هستي.  به ژرفاي تاريخي نظر افكن و 
هايي را پيدا هايت را بشنو، تو بايد واژهنت را ببين، مويه كوههاي آن نياكادر سر راه

كني، و آنها را بهم مرتبط سازي و حرف خودت را بزني، آن حرفي كه بتواند ملتت را 
دور گفتارت، دور تاريخ گرد آورد، همانند سرگشتگان زمستاني در جنگل كه آتش 

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

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

-با ملكه سميراميس افسانه اي در جهان باقي گذاشته  1پادشاه ارامنه آرا گقتسيك   است.
- را بوجود آورد.  طرح» سميراميس و آرا گقتسيك«اند؟  و ماركوس گريگوريان قالي 

هاي قالي را خودش ريخته و خودش هم بافته است.  ماركوس با هنر قالي بافي و خاك 
.. ديگر چه كسي ماند؟ و جهان را شيفته كرد.  ماركوس نقاشي خود ارمني و ايراني را.

در تهران نمايشگاه آثار خود را داير كرد و ميليونر معروف نلسون ركفلر شماري از آثار 
اين ارمني را در تهران خريد و به نيويورك منتقلشان كرد.  آمريكايي خونسرد مدتها 

تا اينكه روزي او هم شرقي شد.   درباره آثار ماركوس گريگوريان انديشيد و انديشيد. 
اي به ماركوس گريگوريان كه نجات دنيا را در رنگ ها جستجو مي متاثر گشته و نامه

شما در رديف آن افراد خالق چند جانبه، مشوق، مجبوب، متفكر عميق «كرد نوشت:  
در ام.  از پشت كار، خوشبيني شما ام ديدههاي متمادي زندگيهستيد كه من در طي سال

برخورد با مشكالت خيلي خوشم مي آيد... از اينكه با شما آشنا شدم بسيار خوشوقتم، 
  ».برايم مايه شادي و وجد بسيار است

-همان ركول كندآمريكايي با احساس لحظاتي مسرت بخش بطور حتم مي   
اي زير طاق آسمان است... در طي تاريخ چند هزار ساله ارمنستان گفت ارمنستان موزه

رياي اش گفته و نوشته است.  و با سخنان بيان كس، هزاران انديشه و فكر در بارههزار
اند...  اكنون اين سخنان ذوب شده عسل وار بلورين خود بر غناي دفاتر تاريخش افزوده

دهد.  تمام حرفها بتدريج دور شده، شوند.  اما سخن نه كشور و نه ملت را نجات ميمي
روند.  ملتي قتل عام ديده كه از بيابان گشته در تن تو فرو ميشوند.  خارِ بيگانه مي

خواهد كه دركش صحراي درزور گذشته، و در اقصا نقاط  جهان پراكنده شده، مي
تواند خودش را درك كند، زيرا آرارات فريادش را در سينه خفه كنند، اما خود نيز نمي

سارويان كر است. يتم،يتم، يتم...  كرده،  گوش جهان در برابر نداي رمان نويس، ويليام
كني ملت داري، دست هاي متمادي يتيم، يتيم حتي در آن موقع كه احساس ميو قرن

  پدر و مادر باالي سرا است. 
  شاعرت نزديكيم؟ دوريم؟» صعب الوصول«نسبت به 

كند كه دور كدام است؟  نويسده سراپا ديده از جلگه نياكان نگاه مي  
ت كـدام است؟  و اشتباه در كجا است؟  چرا بيگانه را بيشتر از نزديك كدام؟  راس
ايم.  چرا تاريخ خود را گذاشته، تاريخ ديگران ايم و باورش كردهخوديي دوست داشته

را نوشتيم؟ چرا يگانه دشمن درون خود را نديديم، ديديم باز هم كشوري دشمن را،  
وب كرد، كشوري كه ما را  به سوي كشوري كه ما را غارت نموده سرزمين ما را لگد ك

  درزور راند  و هنوز هم باور داريم كه يك چنين كشوري توبه خواهد كرد.
و نويسنده در فكر است كه آيا گفتگويش را نيمه تمام بگذارد؟  به   

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

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

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

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

                                                            
  آراي زيبا 1



 
  لويسلويس

LLOOUUYYSS  
AArrmmeenniiaann  MMoonntthhllyy  

ÈÈààôôÚÚêê 
Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³Ùë³·Çñ

 ISSN 1682-5446 

Մե՛նք երբե՛ք չե՛նք ներելո՛ւ 
թուրքերի՛ն 

We will never forgive the Turks 
رك ها را هرگز نخواهيم بخشيدتُما   

 

 
 

1915 آوريل 24  
سالروز نژادكشي ارمنيان در تركيه    

 

 # 222, Ապրիլ 2017 Ã.   No 222, April  2017     1396 ارديبهشتماه              شماره 222

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

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

 2014،  گزيده 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. 
  2014باغداساريان ، تورونتو اديك  -   نگاهي بر شيوه نگارش فارسي

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

-Հայոց ցեղասպանության Պատմություն, (Պարսկերեն), Տորոնտո, 2014 
 2014تورونتو اديك باغداساريان ،  -  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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