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 ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﻲ،  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن،ان( ارՊարսկերեն)
-Հայ Գրականության Պատմություն 3 հատորով(Պարսկերեն)  ﺟﻠﺪ3 ﺗﺎرﻳﺦ 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 ﻛﻼﺳﻴﻚ ارﻣﻨﻲ
-Գիքորը, անգլերեն,2014 ،  ﺗﻮروﻧﺘﻮ،  اﺛﺮ ﻫﻮاﻧﺲ ﺗﻮﻣﺎﻧﻴﺎن ﺑﺮﮔﺮدان اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ﮔﻴﻜﻮر
-Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Ա,Բ- Պարսկերեն
2014 ،  ﺗﻮروﻧﺘﻮ، ، 2  و1  ﺟﻠﺪ، ﮔﺰﻳﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ ادﻳﻚ ﺑﺎﻏﺪاﺳﺎرﻳﺎن

Մե՛նք երբե՛ք չե՛նք ներելո՛ւ
թուրքերի՛ն
We will never forgive the Turks
ﻣﺎ ﺗُﺮك ﻫﺎ را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪ

-Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Գ, Հայերեն
2014 ،  ﺗﻮروﻧﺘﻮ، ،  ﺟﻠﺪ ﺳﻮم، ﮔﺰﻳﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي ارﻣﻨﻲ ادﻳﻚ ﺑﺎﻏﺪاﺳﺎرﻳﺎن
-Հայ գրականության ընտրանի (Անգլերեն եւ պարսկերեն) Տորոնտո, 2014.
2014 ﺗﻮروﻧﺘﻮ،  ادﻳﻚ ﺑﺎﻏﺪاﺳﺎرﻳﺎن-  ﺑﺮﮔﺮدان ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ﮔﺰﻳﺪه ﻧﺜﺮ و ﻧﻈﻢ ادﺑﻴﺎت ارﻣﻨﻲ
-Ակնարկ Պարսկերենի Ուղղագրության, (Պարսկերեն) Տորոնտո, 2014.
2014  ﺗﻮروﻧﺘﻮ،  ادﻳﻚ ﺑﺎﻏﺪاﺳﺎرﻳﺎن- ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺷﻴﻮه ﻧﮕﺎرش ﻓﺎرﺳﻲ
-Թարգմանության մասին (Պարսկերեն), Տոտոնտո, 2014
2014  ﺗﻮروﻧﺘﻮ،  ادﻳﻚ ﺑﺎﻏﺪاﺳﺎرﻳﺎن-  ﻓﺎرﺳﻲ، ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻓﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ
-Հայոց ցեղասպանության Պատմություն, (Պարսկերեն), Տորոնտո, 2014
2014  ﺗﻮروﻧﺘﻮ،  ادﻳﻚ ﺑﺎﻏﺪاﺳﺎرﻳﺎن-  ﻓﺎرﺳﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮋادﻛﺸﻲ ارﻣﻨﻴﺎن
-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.
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-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
 ﺗﻮﺭﻭﻧﺘﻮ١٣٩۵ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺁﺭﺍﺭﺍﺕ – ﻓﺎﺭﺳﯽԱրարատյան Հանրապետ. Պարսկերեն, Տորոնտո, 2016, Rep. of Ararat, in Persian
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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 ﺣﻞ و
ﻓﺼﻞ ﺷﻮد ،ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﻲ را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻲدارد.
ﻛﻨﮕﺮه ﭘﻨﺠﻢ ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آرزوﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻛﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺮ ارﻣﻨﻴﺎن ﻗﺮاﺑﺎغ ،ﺿﺮورﺗﺎ" اﻋﻼم ﻣﻲدارد ﻛﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
ﻫﻤﻮاره ﻳﺎر و ﻫﻤﻜﺎر ﺗﺮﻛﻴﻪ در وﺣﺸﻴﮕﺮيﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ارﻣﻨﻴﺎن ﺑﻄﻮر اﻋﻢ و ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﺑﻄﻮر اﺧﺺ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ.
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻤﻴﺸﻪ ،اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﻃﺮﻓﺪار ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﺮﻛﻴﻪ اﺳﺖ.
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺗﺮﻛﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﻔﻘﺎز دﻋﻮت ﻛﺮد .او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎء ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖﻫﺎي ﭘﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ
آن ﻗﻔﻘﺎز ﻣﻀﻤﺤﻞ ﺷﺪه زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ورود ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻣﻬﻴﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ "ﺣﻜﻮﻣﺖ" ﻫﻨﻮز ﻫﻢ روﻳﺎي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺮﻛﻬﺎ را در ﻣﻐﺰ ﺧﻮد ﻣﻲﭘﺮوراﻧﺪ و ﺑﻄﻮر
ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ اذﻳﺖ و ﺗﻌﻘﻴﺐ ارﻣﻨﻴﺎن اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﺪ.
ﺑﺎﻳﻜﻮت )ﺗﺤﺮﻳﻢ( اﻗﺘﺼﺎدي را ﻛﻪ ﭘﺲ از ورود ﭘﺎﺷﺎﻫﺎي ﺗﺮك ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه ،دوﻟﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺮاي ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن ارﻣﻨﻴﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ وروش
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
راﻫﺰﻧﻲ ،ﭼﭙﺎول ،آدﻣﻜﺸﻲ ،ﺷﻜﺎر ارﻣﻨﻴﺎن در ﻣﺴﻴﺮ راهﻫﺎ ،روﺷﻲﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺳﺘﻢﻫﺎ زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﺗﺎﺑﻊ آن دوﻟﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ وﺣﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻧﮕﻠﻴﺲ در ﻛﻨﺎر ﻣﺎ اﻳﺴﺘﺎدهاﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ
از ﻣﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻲ از ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺶ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ارﻣﻨﻴﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اروﭘﺎ و ﻧﻪ ﺷﺮق ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد
و ﺑﻮﻳﮋه ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ را از ﻣﻴﺎن ﺑﺮدارد ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن از آزادي ﺧﻮد دﻓﺎع ﻛﺮده ﺗﺴﻠﻴﻢ وﻳﺮاﻧﻲ و وﺣﺸﻴﮕﺮي ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﻏﻴﺮ از آن ،ﻛﻨﮕﺮه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺑﻮﻳﮋه اﻗﺘﺼﺎدي ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اداري
ﺣﻜﻮﻣﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ،ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ارﻣﻨﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.
ﻛﻨﮕﺮه ﭘﻨﺠﻢ ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻴﻮه اداري ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن را ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲداﻧﺪ .اﻣﺎ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ
اﺣﻴﺎء راهﻫﺎي ﻣﻮاﺻﻼﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﮕﺮه ،اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﻛﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻧﺪارد ،زﻳﺮا اﻣﻨﻴﺖ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور آزاداﻧﻪ
ﻛﻠﻴﻪ راهﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻗﻔﻘﺎز داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻗﻔﻘﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﻠﻴﺖ و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ،ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮﻧﺪه در ﻗﻔﻘﺎز ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻠﻴﺲ ،ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﻋﺎدي اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﺮاﮔﺎهﻫﺎ 1در ﻣﺮزﻫﺎي آرﺗﺴﺎخ ارﻣﻨﻲ در زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آرﺗﺴﺎخ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﻪﻫﺎي راﻫﺰن ﺗﺮك و آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ در ﻫﻤﺎن
روزﻫﺎي ﺷﺮوع ﺣﻤﻼت ﮔﺮوه اﺧﻴﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﻮ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﮔﺮ ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻧﻤﻲﻛﺮدﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺪت و ﺷﺪت اﻣﺮوز را ﻧﻤﻲداﺷﺖ.
ﺑﻌﻼوه ،ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ،رد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﻛﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ و ﺑﻪ اﻣﻀﺄ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﻨﮕﺮه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻨﮕﺮه ﭘﻨﺠﻢ
آرﺗﺴﺎخ اﻋﻼم ﻣﻲدارد ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اراده راﺳﺦ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدﻣﻲ اﺗﺨﺎذ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن راي دادهاﻧﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ
اﻃﻤﻴﻨﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري رﻓﺮاﻧﺪم ﺑﺰﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي در ﺣﻞ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي دارد ،ﻟﺬا ﻛﻨﮕﺮه ﭘﻨﺠﻢ ﻋﻤﻴﻘﺎ" ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎي
ﻛﺒﻴﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻗﻬﺮآﻣﻴﺮ ﻳﻮغ ﺧﺎن ﺧﺎﻧﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻛﻪ ارﻣﻨﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر و ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺧﻮد از ﻫﻤﺎن ﻳﻜﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از
ﺧﻮد زدوده و ﻃﺮد ﻛﺮدهاﻧﺪ اﺻﺮار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ورزﻳﺪ.
ﻛﻨﮕﺮه ﭘﻨﺠﻢ ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﺑﺎر دوم ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﻮري ژﻧﺮال ﺷﺎﺗﻠﻮرث ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ،و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ
درﺧﻮاﺳﺖ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺧﻮد را ﻛﻼ" ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲداﻧﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه اراده ﺗﺰﻟﺰل ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻫﻤﻪ ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و اﻋﻀﺎء ﻛﻨﮕﺮه
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻮن آﻟﻮد ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺟﺒﺮي ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ را ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﻴﺮﻧﺪ.

»Þ³åÇÏÇ ³é³çÇÝ ¿çáõÙª «Չենք ներելու Թուրքերին
ì»ñçÇÝ ¿çáõÙª Էդ. Բաղդասարյանի նոր գրքերը

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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ն, եւ կոչ անում երկու
այնքների
ներկայացոււցիչներին
կել
համայ
շարունակ
հաշտոությանն
ո
ուղղված
ջանքերը»,-հայ
այտարարել
է
կանա
ադացի գործիչըը:

Կ
Կիպրոսի խ
խորհրդար
րանը միջազգային
հա
անրության
նը կոչ է ան
նում ճանաչչել Հայոց
ցե
եղասպանո
ությունը
ԵՐԵ
ԵՒԱՆ.- Հայաս
ստանի Հանրա
ային ձայնասփ
փիւռի կայանը
ը կը
տեղ
ղեկացնէ, թէ Չեխիոյ
Չ
խորհ
հրդարանը Եր
րեքշաբթի, Ապ
պրիլ
25ին
ն վաւերացոււցած է Հայոց Ցեղասպանո
ութիւնը ճանչչցող
բան
նաձեւ մը, որ
ր առաջադրո
ուած էր երես
սփոխան Ռոպ
պին
Պէօ
օնիշի կողմէ։
«Չե
եխիոյ պարտք
քն էր ճանչնա
ալ Հայոց Ցեղ
ղասպանութի
իւնը։
Քան
նի որ երէկ Հայոց
Հ
Ցեղասպ
պանութեան 102րդ տարելիցն
էր, այս բանաձե
եւը վաւերաց
ցնելը նաեւ խորհրդանշակ
խ
կան
իմա
աստ ունի», յայյտարարած է Պէօնիշ։
Նշենք, որ Չեխի
իոյ նախագահ
հ Միլոս Զեման եւս ճանչչցաւ
Հայո
ոց Ցեղասպա
անութիւնը եւ Ապրիլ 24ին,, հայ համայն
նքին
ուղղ
ղուած ցաւակ
կցական ու զօրակցական
զ
նամակ մը յղեց՝
Հայո
ոց Ցեղասպա
անութիւնը հա
ամայն աշխարհ
հի պատմութե
եան
մէջ ողբերգական էջ մը նկատե
ելով։
Չեխ
խիոյ խորհր
րդարանի Արտաքին
Ա
յարաբերութեա
անց
յանձ
ձնախումբը
Ապրիլ
14ին
միաձայնութեա
մ
ամբ
վաււերացուցած էր
է վերոյիշեալ բանաձեւը, որուն
ո
մէջ նաե
եւ կը
դատ
տապարտուի Ցեղասպանոււթիւնը ուրան
նալու ջանքերը
ը։

Ապ
պրիլի 24-ին
ն ողջ աշխա
արհն է հիշշում հայերի
ին.
Կանա
ադացի քաղ
ղաքական գործիչ
գ

Ապր
րիլի 24-ին ող
ղջ աշխարհն է հիշում հայ տղամարդկա
անց,
կան
նանց ու երեխ
խաներին, որո
ոնք 102 տարի
ի առաջ սոսկ
կալի
տառ
ռապանքներ են կրել եւ կյանքեր
կ
կորց
ցրել: Այս մա
ասին
ասվ
ված է Կանա
ադայի պահպ
պանողական կուսակցութ
թյան
առա
աջնորդ Ռոնա
ա Ամբրոուզի հայտարարութ
հ
թյունում:
Նրա
ա խոսքով, ամ
մեն տարի Կա
անադան եւ շատ
շ
այլ երկր
րներ
քննա
արկում են այդ տար
րելիցը՝ գոյություն ունե
եցող
հակ
կամարտությո
ունների վրա լույս սփռելոււ եւ ցույց տա
ալու,
որ
դրանք
են
նման
ողբերգակ
կան
չհանգեցնե
ադարձություն
նների:
իրա
Կան
նադան կա եւ պետք է շարունակի
ի մնալ մար
րդու
իրա
ավունքների եւ
ե ժողովրդավարական ազատությունն
ա
ների
հպա
արտ պաշտպ
պանն ամենոււրեք, որտեղ այդ արժեքն
ները

Կիպրոոսի
խորհրրդարանը
դ
դատապարտե
ել
է
Հայո
ոց
ցեղասսպանությունըը՝ միջազգայի
ին հանրությա
անը կոչ անելո
ով
հանցա
ագործություննը ճանաչել:
Խորհրրդարանի նիիստի իր ելոււյթում խոսնա
ակ Դեմետրի
իս
Սիլուրրիսը նշել է, որ Օսմանյա
ան կայսրութ
թյունում Հայո
ոց
ցեղասսպանությունիից հետո ավե
ելի քան 100 տ
տարի է անցե
ել,
սակայ
այն Թուրքիանն մինչեւ հիմա
ա հրաժարվում
մ է ճանաչել 1,5
միլիոնն հայերի սսպանությունը
ը, հայտնում է Famagussta
Gazettte-ն:
Սիլուրրիսը միջազգ
գային հանրո
ությանը կոչ է արել Հայո
ոց
ցեղասսպանությունըը ճանաչել եւ դատապարտ
տել:
Խորհրրդարանում
ամայնքի
ն
ներկայացուցի
իչ,
հայ
հա
պատգ
գամավոր Վ
Վարտկես Մ
Մահդեսյանն իր հերթի
ին
հայտա
արարել է, որր Հայոց ցեղա
ասպանության
ն մեղավորներ
րը
անպա
ատիժ են մնում
մ:
Նա նշշել է, որ ավեելի քան 100 տարվա ընթա
ացքում հայեր
րը
պահա
անջում են պատմակա
ան անհերքե
ելի փաստեր
րի
լիակա
ատար ճանաչո
ում:

Կոն
նգրեսական Դեյվ Թր
րոթ. Ժամա
անակն է, որ
ր
ԱՄ
ՄՆ-ը Հայոց ցեղասպա
անություն
նը ճանաչի

Շատ երկրներ, այդ թվում՝ Միացյալ Նահանգներ
րը,
արվել են ճաննաչել հայ ժողովրդի դեմ ի
իրականացվա
ած
հրաժա
Ցեղասսպանություննը: Կոնգրես
սական Դեյվվ Թրոթն այս
ա
մասինն նշել է Armeenian Weekly կայքում հրա
ապարակված իր
ի
հոդվա
ածում:

ÈàôÚê # 222
2 Ապրիլ, 22017 Ã. էջ 1

Լույս Ամսագիիր
Հոդ
դվածում Թրոթ
թը նշել է, որ ինքը ներկայացնում է «ոււժեղ
եւ աչքի ընկնող
ղ» հայ համա
այնքի շահեր
րը: «Կոնգրես
սում
տրվելու իմ առ
ռաջին ժամկե
ետի ժամանա
ակ ես Հայաստ
տան
ընտ
ուղե
եւորվելու հն
նարավորւթյո
ուն ստացա՝ նշելու Հա
այոց
ցեղա
ասպանությա
ան 100-ամյա տարելիցը: Հարյուրամյա
ակը
նշելլու արարողոււթյունը հանդի
իսավոր հիշոց
ցում էր 1,5 միլլիոն
հայե
երի հոգեցուն
նց սպանությա
ան մասին, որ
րը սկսվել է 1915
1
թվա
ականին, երբ Օսմանյան Թուրքիայի
Թ
իշշխանությունն
ները
հայ ժողովրդի դեմ
դ
թիրախավ
վորված հարձ
ձակում են սկ
կսել
ան բնաջնջելո
ու փորձ կա
ատարելով»,- հայտարարե
ել է
նրա
Թրո
ոթը:
Նրա
ա խոսքով՝ համակարգ
գված արշա
ավի ընթացք
քում
Օսմ
մանյան կայսր
րությունը մտ
տադիր էր ոչչ միայն հայե
երին
բնա
աջնջել, այլեււ բռնագրա
ավել եւ ոչնչացնել նրա
անց
եկեղ
ղեցիները եւ հուշարձաննե
երը՝ ամբողջո
ովին ոչնչացնե
ելով
հայ ժողովրդի եւ նրա մշակույթ
թի հիշատակը
ը:
նգրեսականը նշել է, թե ժամանակն է, որ Միացյալ
Կոն
սեւ
Նահ
հանգները
ն
այդ
ճանաչի
պատմության
ժամ
մանակաշրջանը: «Այս ամիս ես բանաձեւ եմ
ներկ
կայացրել, որում
ո
վերջա
ապես ճանա
աչվում են այդ
վայր
րագություննե
երը
եւ
Միացյալ
ների
Նահանգն
կառ
ռավարության
նը կոչ է պարունակվո
պ
ւմ որպես հայ
ժողո
ովրդին համ
մերաշխություն պաշտոն
նապես ճանա
աչել
Ցեղ
ղասպանությո
ունը, որը տեղ
ղի է ունեցելլ ավելի քան 100
տար
րի առաջ»,- հա
այտարարել է նա:
Թրո
ոթն իր հոդվա
ածում նաեւ նշշել է, որ Հայա
աստանը մեծ թվով
թ
աշխ
խարհաքաղաք
քական խնդ
դիրների է բախվում եւ
Թոււրքիայի
ոււ
Ադրբեջա
անի
կողմից
ց
տնտեսակ
կան
շրջա
ափակման մե
եջ է: Նա ընդգ
գծել է, որ իր գործընկերներ
գ
ր Էդ
Ռոյս
սի եւ Էլիոթ
թ Էնգելի հե
ետ կոչ են արել մի շա
արք
առա
աջարկներ իրականացնե
ել,
որոնք թույլ
կտա
ային
տար
րածաշրջանոււմ ագրեսիան
ն նվազեցնել:
«Ըս
ստ այն հան
նգամանքի, թե
թ ինչպես է կազմավորվել
Թրա
ամփի վարչչակազմը՝ ինձ հաճելի էր լսել, որ
պետ
տքարտուղար
ր
Թիլերսոն
նը
Լեռնայի
ին
Ղարաբա
աղի
հակ
կամարտությո
ունը ճանաչոււմ է որպես «տարածաշրջա
«
անի
կայո
ունությանը եւ ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգութ
ա
թյան
շահ
հերին
սպա
առնալիք»,
եւ
ես
կաջակցեմ
կ
այս
հակ
կամարտությա
ան մեջ մեծ դերակատար
րում ուևնենա
ալու
վար
րչակազմի ցա
անկացած փորձ»,փ
նշելլ է նա՝ հույս
հ
հայտ
տնելով, որ Ադրբեջանը
ը իր ագր
րեսիայի համ
մար
պատ
տասխանատվ
վության կենթ
թարկվի:
«Մո
ոտենալով Հա
այոց ցեղասպա
անության 102-րդ տարելի
իցին՝
վաղ
ղուց ժամանա
ակն է ճանա
աչել, որ մենք
ք ոչ միայն չենք
չ
ընդո
ունում անցյա
ալում հայերի
ի դեմ ուղղվա
ված բռնությո
ունը,
այլե
եւ հաստատ
տում ենք հայ ժողովր
րդի հետ մեր
համ
մերաշխություւնը, քանի որ նրանք շարոււնակում են իր
րենց
եւ իրենց վառ մշակույթը պաշտպանելլ դեռեւս ավելի
կայուն տարածաշրջանում»
»,- ամփոփել է նա:
անկ

Արցախ այցելլած բելգիա
ացի պատգ
գամավորնե
երը
բ
բաց նամակ
կ են հղել Ադրբեջանի
Ա
ի դեսպանին
Արցցախ այցելած
ծ բելգիացի մի խումբ պատգամավոր
պ
րներ
«Բե
ելգիացի պատ
տգամավորներ
րն Ադրբեջանի
ի «սեւ ցուցա
ակի»
վերա
աբերյալ» խորագիրը
խ
կր
րող բաց նա
ամակ են հղել
հ
Բելգ
գիայում Ադրբ
բեջանի դեսպա
անին։
Բելգ
գիական «La Libre» թերթ
թի փոխանց
ցմամբ՝ նամա
ակը
ստո
որագրել են Ան
նդրե դե Բյուս
սը, Ժան-Կլոդ Դեֆոսեն, Ջուլի
Ջ
դե Գրոտը, Սիմ
մոն Զյուսկին
նդը, Ֆատում
մատա Սիդիբ
բեն,

Էրվե Դոյենը, Փոլ Դելվան, Բե
ենուա Դրեզը
ը, Էմանուէլ դե
դ
պանին, հաղոր
րդում է «Արցա
ախպրես»-ը:
Բոկը եեւ Պյեռ Կոմպ
Նամա
ակում պատգ
գամավորները
ը մասնավոր
րապես իրեն
նց
մտահհոգությունն են հայտնում ա
առ այն, որ Ար
րցախ այցելելու
ար հայտնվել են Ադրբեջանի
ի «սեւ ցուցակ
կում»։
համա

պես Բելգիա
այի, Բրյուսելլի,
«Ինչոււմն է մեր մեղքը՝ որպ
Ֆլանդ
դրիայի եւ Վա
ալոնիայի պատ
տգամավորնե
եր, որ Լեռնայի
ին
Ղարա
աբաղում (Արցցախ)` մայրաք
քաղաք Ստեփ
փանակերտոււմ,
ձեռք եենք սեղմել մա
այրերի եւ հայյրերի հետ։ Այ
Այս ինքնահռչա
ակ
հանրա
ապետություննը 26 տարի
ի առաջ անկ
կախություն է
հայտա
արարել ձերր երկրից՝ Ա
Ադրբեջանից»»,- նշում են
ե
պատգ
գամավորներըը:
Նամա
ակի հեղինակնները հայտնոււմ են, որ բազ
զմաթիվ անգա
ամ
այցելեելով
Արցախ
խ,
իրենք
մտադրությ
թյուն
չունեի
ին
հակամ
ամարտությանն լուծումներ առաջարկելո
ու։ Նրանք նշշել
են, որր Բելգիայում մոտ երկու դ
դար առաջ լո
ուծում են գտ
տել
միջազզգային իրավվունքի երկո
ու սկզբունքների՝ ազգեր
րի
ինքնոորոշման եւ տ
տարածքային ամբողջական
նության միջե
եւ,
ոոր
ցանկա
ացած
հակա
ամարտություն
ն
ունի
իր
ի
եւ
յուրահհատկությունններն, ինչը պ
պահանջում է ինքնատիպ եւ
հարմա
արեցված լոււծումներ՝ նշշելով, որ ա
այդ հնարավո
որ
լուծոււմների վրա է աշխատոււմ ԵԱՀԿ Մի
ինսկի խումբ
բը՝
ասխան մանդ
դատով օժտվա
ած կառույց։
որպեսս համապատա
«Այս կկարճ եւ ոչ պա
աշտոնական այցերը մեզ մ
մեկ հստակ բա
ան
սովորրեցրին՝ բոլորր մայրերը, ինչպես նաեւ բոլոր այն
ա
ուցել ենք, խա
աղաղություն են
ե
ղեկավվարները, ում հետ մենք զրո
ուզումմ»,- նշում են պատգամավ
վորները եւ հա
ավելում. «Բա
այց
մենք պարզեցինք նաեւ, որ Լ
Լեռնային Ղա
արաբաղը բա
աց
ուն է՝ իր անհամաձայնությունն ազա
ատ
ժողովվրդավարությո
արտա
ահայտող
ամբ,
ինչչպես
նաեւ
ընդդիմությա
լրատվվամիջոցների բազմակարծ
ծությամբ։ Վ
Վերջերս ներկ
կա
ենք գտնվել այննտեղ անցկա
ացված սահ
հմանադրակա
ան
աքվեին, որի ժամանակ դիտարկել ենք ընտրակա
ան
հանրա
գործըընթացների հհամապատաս
սխանությունը
ը միջազգայի
ին
չափա
անիշներին»։

Իրենց խ
խոսքն արժե
եւորելու հա
ամար
պարսիկ
կներն անգա
ամ Շուրիշկ
կանի
Ավ
վետարանն
ն էին վկայակոչում. Ա
Այն այսօր
կր
րկին Մուղ
ղնիում էր
Գեւորգ եկեղե
եցին այսօր մ
մարդաշատ էր.
է
Մուղննու Սուրբ Գ
հավատ
ատացյալները հավաքվել էի
ին՝ Շուրիշկանի Ավետարա
ան
անուննով հայտնիի Բարսեղ Կեսարացու ավետարան
նը
տեսնեելու:
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Լույս Ամսագիիր
20055 թվականից
ց ի վեր Քր
րիստոսի Հա
արության տո
ոնին
հաջջորդող կիրակ
կի՝ Կրկնազատ
տկին, հրաշա
ագործ զորությ
թյուն
ունե
եցող Շուրիշշկանի Ավետ
տարանը Մա
ատենադարա
անից
Արա
ագածոտնի թեմի
թ
Մուղնո
ու Սուրբ Գե
եւորգ եկեղեց
ցի է
բերվ
վում:
Ավա
անդապատում
մների համա
աձայն՝ Շա
ահ-Աբասի բռնի
բ
տեղ
ղահանության
ն
ժամանա
ակ
հայերն
Ավետարա
անն
Օշա
ականից տարե
ել են Պարսկա
աստան, եւ մի
ինչեւ Հայաստ
տան
վերա
ադարձնելը դարեր
դ
շարոււնակ Ավետա
արանը պահվե
ել է
Պար
րսկաստանի հայաբնակ Փերիա գավ
վառի Շուրիշկ
կան
գյոււղում, որտեղի
ից էլ ստացել է իր անվանում
մը:
Ավե
ետարանը գր
րվել է 1498 թվականին Վասպուրակա
անի
Քաջջբերունի գավ
վառում: Դրա զորության մասին
մ
բազմա
աթիվ
պատ
տմություններ
ր կան: Ասում
մ են՝ այն հիվ
վանդություննե
եր է
բուժ
ժում,
ցանկ
կություններ
կատարում:
Ավետարա
անի
զորո
ության փառք
քը ժամանակի
ին հասել է մին
նչեւ Հնդկաստ
տան:
Տար
րբեր բնակավա
վայրերից գալի
իս էին Շուրիշշկան՝ հրաշագ
գործ
Ավե
ետարանի զոր
րությամբ բուժ
ժվելու:

Ադրբեեջանի եւ Վ
Վրաստանի տ
տարածքներով
վ»,- ընդգծել է
Ջահա
անգիրին:

Նրա խոսքով՝ եւսս մեկ կարե
եւոր հարց վերաբերում է
Ռուսաստան
միջա
անցքի
ստ
տեղծմանը՝
նի,
էներգեետիկ
Վրաստ
տանի, Հայա
աստանի եւ Ի
Իրանի միջեււ ձմեռային եւ
ամառռային ժամա
անակաշրջանն
ներում էլեկտրաէներգիա
այի
անցման համա
ար:
փոխա

Կհ
հրապարակ
կվի Հայոց ցեղասպա
անությանը
վեր
րաբերող փ
փաստաթղ
ղթերի 3 հա
ատորները.
Ամ
մատունի Վ
Վիրաբյան

Ծնո
ունդով Շուրի
իշկանից Շա
ահեն Մանուկ
կյանն ասում
մ է՝
նույնիսկ պարսիկ
կները, իրենց խոսքն արժ
ժեւորելու համ
մար,
անն էին վկ
կայակոչում. «Երդվում եմ
այս Ավետարա
րիշկանաց Ավ
վետարանով, որ
ո սուտ չեմ ասում»:
ա
Շուր
Ավե
ետարանը բա
ազմաթիվ անգ
գամներ վտան
նգի տակ է եղել,
ե
նրա
ա զորության մասին իմանա
ալով՝ շատերն
ն են փորձել այն
յուր
րացնել: Շուրի
իշկանցի Ասատ
տուր Գրիգորյյանը պատմոււմ է,
որ Ա
Ավետարանը երկու անգա
ամ գողացել են: Մեկ անգ
գամ
նույնիսկ գողանա
ալուց հետո աղբյուրի
ա
կողք
քին հողի մեջջ են
ղել, բայց յոթ տարի այնտեղ մնա
ալուց հետո
ո էլ
թաղ
Ավե
ետարանը
վել:
Այս
պատմութ
թյան
չի
վնասվ
ճշմա
արտացիությա
ան վկայությո
ունը միայն խոնավություւնից
խոււնացած երկոււ էջերն են:
Շուր
րիշկանի Ավե
ետարանը կազ
զմված է 322 էջից,
է
զարդարվ
ված
է մա
անրանկարնե
երով, կաշվե կազմը պատ
տված է արծա
աթե
ակա
անակուռ կրկն
նակազմով:

Իրանի փոխնախագ
գահը եւ Վր
րաստանի
վարչապե
ետը կքննա
արկեն Հայա
աստանի
տարածքով էներգետ
տիկ միջանց
ցքի հարցը
Վրա
աստանի վար
րչապետ Գեոր
րգի Կվիրիկա
աշվիլիի Թեհր
րան
այցի
ի ժամանակ Պարսից
Պ
ծոց-Ս
Սեւ ծով տար
րանցիկ միջան
նցքի
հար
րցը կլինի Իր
րանի փոխնա
ախագահ Էսհ
հաք Ջահանգ
գիրի
բան
նակցություննե
երի կենտրո
ոնում, հայտ
տնում է Mehr
M
գործ
ծակալություն
նը:
«Բա
անակցություն
նների գլխավո
որ առանցքը կլինեն Հյուս
սիսՀար
րավ եւ Պարս
սից ծոց-Սեւ ծով
ծ տարանցի
իկ միջանցքն
ները՝
Իրա
անի, Հայաս
ստանի եւ Վրաստանի կամ Իրա
անի,

Հայասստանի ազգ
գային արխ
խիվի տնօրե
են Ամատուն
նի
Վիրաբբյանն ու իր թիմի անդամները մտադիր են
ե
առաջիիկայում
ա
ավարտել
Հ
Հայոց
ցեղա
ասպանության
նը
վերաբբերող
փա
աստաթղթերի
ի
երեք
հատորներ
րի
հրապա
պարակումը:
Այսօր՝՝ ապրիլի 222-ին, հրավ
վիրված մամուլի ասուլիս
սի
ժամա
անակ Վիրաբյյանը նշեց ն
նաեւ, որ շա
արունակում են
ե
Ցեղասսպանության
զոհերի
շտեմարանի
ի
ստեղծմա
ան
աշխա
ատանքները:
«Տասննյակ հազարրավոր մարդ
դկանց անոււններ ունեն
նք,
աշխա
ատանքները շարունակվոււմ են, դրա
անք տարիներ
րի
երկարրաժամկետ ա
աշխատանք է ե
եւ չեմ կարող ասել, թե մի օր
օ
այն կա
կավարտենք, քքանի որ նոր
ր անուններ, փաստեր են ի
հայտ գալիս: Դա էլեկտրոնայի
ին տարբերա
ակով է եւ եթ
թե
ակի քանակի հասնեն՝ երե
եք հարյուր հ
հազարի, ապ
պա
որոշա
կտեղա
ադրենք»,-ասա
աց նա:
Նշենքք, որ մայիիսյան հերոս
սամարտերի 100-ամյակի
ին
ընդառռաջ Հայաստ
տանի ազգայի
ին արխիվը ն
նախատեսում է
լուսաննկարների
քարտեզ
զներ,
տ
տեսանյութեր
րի,
փաստ
տաթղթերի ցո
ուցահանդես, որը փորձելո
ու են տարբե
եր
երկրնեերում ներկայյացնել։
«Հայոոց ցեղասպաննության ճան
նաչումը, հատ
տուցումը մե
եկերկու տարվա խնդ
դիր չէ, տասնա
ամյակների խն
նդիր է»,- ասա
աց
տունի Վիրա
աբյանը՝ նշելլով, որ բո
ոլոր նյութեր
րը
Ամատ
թարգմմանվելու են տարբեր լեզուներով հա
ամաշխարհայի
ին
հանրոության համա
ար:
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Ցեղասպա
անությունը չճանաչած
ծ երկրներն
ն
իրենց զարգացած հա
ամարելու իրավունք
ի
չունեն. եզդիների
ե
հոգեւոր
հ
առ
ռաջնորդ

Եթե
ե Թուրքիան չճանաչի
չ
հայո
ոց Ցեղասպա
անությունը, ապա
ա
մար
րդկության հա
ամար այդ չա
արիքը կշարո
ունակվի ամբ
բողջ
աշխ
խարհում: Այս
ս մասին լրա
ագրողների հետ հանդիպմ
ման
ժամ
մանակ ապրի
իլի 22-ին հայտարարել է «Հայաստա
անի
Եզդ
դիների
ազ
զգային
մի
իություն»
հասարակակ
կան
կազ
զմակերպությա
ան նախագահ
հ Ազիզ Թամո
ոյանը:
Նրա
ա խոսքով` առաջադեմ
ա
մա
արդկությունը դատապարտ
տում
ու ընդունում է ցեղասպ
պանությունը: «Միջազգա
ային
զմակերպությո
ունները պետ
տք է զբաղվե
են այդ խնդր
րով:
կազ
Թոււրքիան պետ
տք է ճանաչի
ի հայ ժողով
վրդի նկատմա
ամբ
Ցեղ
ղասպանությո
ուն գործելու փաստը: Եթե
ե Թուրքիան դա
չանի
ի, մարդկությա
ան համար այյդ չարիքը կշա
արունակվի: Մենք
Մ
պետ
տք
է
ամբողջ
աշխա
արհին
ցույց
տանք,
որ
ցեղա
ասպանություւն է տեղի ուն
նեցել: Մենք մշտապես
մ
պետ
տք է
մեր ձայնը բարձր
րացնենք, որպ
պեսզի նման եր
րեւույթներ այյլեւս
են»,-ընդգծել է Ազիզ Թամո
ոյանը:
չլինե
Հան
նդիպման մեկ
կ այլ մասնա
ակից` Հայաս
ստանի եզդին
ների
հոգե
եւոր առաջնո
որդ Բրո Հասա
անյանը, իր հե
երթին, նկատե
ել է.
«Եթ
թե իրենց ռաջադիմակա
ռ
ան համարող
ղ երկրները չեն
ճան
նաչում հայոց
ց Ցեղասպանությունը, նրանք
ն
իրավո
ունք
չուն
նեն իրենց զարգացած պետություւններ համա
արել:
Պատ
տմական բո
ոլոր փաստե
երով ապաց
ցուցված է, որ
Թոււրքիան Արեւմ
մտյան Հայաս
ստանում ցեղ
ղասպանությո
ուն է
իրա
ականացրել: Իսրայելը
Ի
եւս հոլոքոստ
հ
է տեսել,
տ
բայց հա
այոց
Ցեղ
ղասպանությո
ունը չի ճան
նաչում: Քա
անի դեռ Հա
այոց
ցեղա
ասպանություւնը չի ճանա
աչվել ու չի դատապարտ
տվել,
աշխ
խարհում
դեռ
բազմա
աթիվ
կկրկնվեն
ցեղա
ասպանություւններ»:

Ա
ԱՄՆ-ում Արցախի մշտ
տական ներ
րկացուցիչչը
Ֆ
Ֆլորիդայի համալսար
րանում հա
անդես է եկե
ել
դասախոս
սությամբ

ԱՄՆ
Ն-ում Արցա
ախի մշտակա
ան ներկայա
ացուցիչ Ռոբե
երտ
Ավե
ետիսյանը Ֆլորիդայի
Ֆ
մի
իջազգային համալսարան
նում
հան
նդես է եկել դա
ասախոսությա
ամբ:
Արցցախի ԱԳՆ մամուլի ծառայության
ն հաղորդմա
ամբ՝
դաս
սախոսության
նը
ներկա
են
եղե
ել
միջազգա
ային

աբերություննեերի
եւ
քաղա
աքագիտությա
ան
հարաբ
ֆակոււլտետների ոււսանողներն ո
ու դասախոսն
ները:
Ռոբերրտ Ավետիսսյանը ներկա
այացրել է ղարաբաղյա
ան
հակամ
ամարտությանն պատմություւնը, կարգավո
որման այժմյա
ան
ընթացցքը, անդրադ
դարձել նաե
եւ տարածաշշրջանային այլ
ա
հարցեերի:
Հանդիիպման
ավվարտին
Ա
Արցախի
ն
ներկայացուցի
իչը
պատա
ասխանել
է
հակա
ամարտութքյա
ան
խաղա
աղ
կարգա
ավորմանը, Ա
Արցախի մի
իջազգային ճ
ճանաչմանը եւ
պետա
ականաշինութ
թյան
գոր
րծընթացին
ող
վերաբերո
հարցեերին:

Այսօօր լրանում
մ է Արթուր
ր Մկրտչյան
նի մահվան
ն
25-ր
րդ տարելի
իցը. պատգա
ամավորնե
երն այցելելլ
են նրա շի
իրիմին

ժողով
Արցախ
խի
Հանրրապետությա
ան
Ազգային
վի
պատգ
գամավորներնն այսօր՝ ա
ապրիլի 14-ին
ն, այցելել են
ե
Ստեփ
փանակերտի հուշահամալի
իր և ծաղիկ
կներ խոնարհ
հել
Արցախ
խի պետակա
ան-քաղաքակա
ան գործիչ, Լ
ԼՂՀ Գերագոււյն
խորհրրդի առաջին ննախագահ Ար
րթուր Մկրտչյա
անի շիրիմին:
ԱԺ մմամուլի ծառ
ռայությունից հայտնում են, որ այսօ
օր
լրանոււմ է Արթուր Մ
Մկրտչյանի մա
ահվան 25-րդ տարելիցը:
«Թող ոչ մեկի մ
մտքով չանցն
նի, թե Ղար
րաբաղում հա
այ
աղը կարող է Հայաստանի
ի մաս դառնա
ալ:
չապրեելով` Ղարաբա
Հողը ննրանն է, ով ա
այդ հողի վրա
ա ապրում և պ
պաշտպանում
մէ
այն»,-- սա էր նրա հա
ամոզմունքը:

Արցախում ցա
անկացած հ
հուշարձան,, այդ թվում
մ
պա
արսկական
ն մզկիթը, Արցախի ժ
ժողովրդի
սեփական
նությունն էէ. փոխնախ
խարար

Արցախ
խում գտնվվող ցանկացցած պատմ
մամշակութայի
ին
հուշա
արձան
Արցցախի
Հանր
րապետությա
ան
ժողովրդ
դի
ականությունն է, եւ այդ թվո
ում՝ պարսկական մշակույթ
թի
սեփակ
հուշա
արձանների պ
պահպանությո
ունը, ուսում
մնասիրումն ու
մեր առաջնա
ահերթ խնդիր
րներից է: Այս
Ա
վերակկանգնումը մ
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մաս
սին հայտարա
արություն է տարածել ԼՂ
ՂՀ էկոնոմիկ
կայի
նախ
խարարի
Սերգեյ
Շահվերդյա
անը՝
տեղակալ
անդ
դրադառնալով
վ Շուշիի Գո
ոհար Աղա /Վերին Ջոււմա/
Մզկ
կիթի շրջակա
այքում հնագիտ
տական պեղումների, մզկ
կիթի
եւ վերականգն
նողական աշխատանքներ
ա
րի վերաբեր
րյալ
րբեջանում շրջջանառվող մեկնաբանությո
ուններին:
Ադր
Հայտ
տարարություւնում ասվում
մ է.
«20115 թվականից
ց Արցախի Հանրապետու
Հ
ւթյունը միացել է
Հնա
ագիտական ժառանգությա
ժ
ան պահպանության մա
ասին
եվրո
ոպական
եւ
Եվրոպ
պայի
ճարտարապետակ
կան
ժառ
ռանգության պաշտպանոււթյան կոնվեն
նցիաներին, ինչը
ի
նշա
անակում է, որ
ր այդ բնագա
ավառում արցա
ախյան կողմն
ն իր
վրա
ա
է
վեր
րցրել
պար
րտավորությո
ուններ,
որ
րոնց
անվ
վերապահորեն
ն հետեւում է: Շուշիի Վերին Մզկ
կիթի
վերա
ականգնման աշխատանք
քների ամբող
ղջ գործընթա
ացը
համ
մապատասխա
անում
է
վերոհիշյալ
կոնվենցի
իայի
դրոււյթներին:
Ցան
նկանում եմ
մ հատկապե
ես ընդգծել,, որ Արցա
ախի
Հան
նրապետությո
ունում
պատ
տմամշակությա
աին
հուշշարձանների ուսումնասի
իրման եւ վերականգնմ
ման
ծրա
ագրերը մշակ
կվում եւ իրականացվու
ի
ւմ են անկ
կախ
ցան
նկացած
եր
րրորդ
կող
ղմի
վերաբ
բերմունքից
եւ
մեկն
նաբանություններից»:

Մարաղ
ղայի հանցա
ագործությո
ունների
անպա
ատժելիութ
թյունը նպա
աստեց
ամ
մենաթողո
ության մթն
նոլորտի ձե
եւավորման
նը.
Շավարշ Քոչարյան
Ք

Արտ
տաքին գործ
ծերի նախա
արարի տեղ
ղակալ Շավ
վարշ
Քոչա
արյանը մեկ
կնաբանություւն է տարա
ածել Մարաղ
ղայի
ողբե
երգության 25
5-րդ տարելիցի
ի կապակցութ
թյամբ:
«Այս
ս օրը խորհ
հրդանշում է ղարաբաղյա
ան պատերա
ազմի
ամե
ենամռայլ, սա
ակայն ոչ այդք
քան հայտնի էջերից
է
մեկը, երբ
25
տարի
առաջ
ա
ադր
րբեջանական
ն
կողմն
իր
ծողություննե
երով կոպտագ
գույն ոտնահա
արեց միջազգա
ային
գործ
հում
մանիտար իրա
ավունքը։
19922թ. ապրիլի
ի 10-ին ադրբեջանցի
ա
օմոնականն
ներն
ավե
երեցին
ու
հրկիզեցին
ն
ինքնորոշշված
Արցա
ախի
Հան
նրապետությա
ան Մարաղա
ա գյուղը, ողջակիզեցին
ո
ու
անմ
մարդկային դաժանություն
դ
ններով տան
նջամահ արե
եցին
խաղ
ղաղ բնակիչն
ներին, իսկ մի
ի մասին էլ՝ գե
երեվարեցին․ ընդ
որոււմ՝ նրանցից ոմանց ճակատագիրը մի
ինչ օրս մնոււմ է
անհ
հայտ։
Մի քանի ժամ ադրբեջանակ
կան վերահս
սկողության տակ
տ
տնված գյուղի բնակիչնե
երն վերապր
րեցին ողջ այն
հայտ
վայր
րագություննե
երն ու բարբա
արոսությունը,, որոնք իրավա
ամբ
համ
մապատասխա
անում
են
ն
մարդկ
կության
դեմ
հան
նցագործությա
ան բոլոր չափո
որոշիչներին։

աղայում
իրրականացված
ծ
հանցագո
ործություններ
րի
Մարա
անպա
ատժելիություննը
նպաս
ստեց
ամ
մենաթողությա
ան
մթնոլոորտի ձեւավո
որմանը եւ ն
նոր հանցագո
ործություններ
րի
իրագոործման
շա
արունակությա
անը։
Դրա
ա
անհերքե
ելի
ապացցույցն են Ա
Արցախի դեմ անցած տա
արվա ապրիլի
ին
ձեռնա
արկված ագ
գրեսիայի ժա
ամանակ ա
ադրբեջանակա
ան
զինուժ
ժի կողմից իրա
ականացված բարբարոս քա
այլերը»։

Յո
ուրի Խաչա
ատուրովը ն
նշանակվել է ՀԱՊԿ
գլխ
խավոր քա
արտուղար
Հավա
աքական
անվտանգո
ության
պայմանագր
րի
կազմա
ակերպությանն (ՀԱՊԿ)
քարտուղար
րի
գլխավոր
պաշտ
տոնը 2017-իի մայիսի 2-ից կստա
անձնի Յուր
րի
Խաչա
ատուրովը: Այսս մասին հաղո
որդում է «ՌԻ
ԻԱ Նովոստի»-ն
վկայա
ակոչելով կազզմակերպությա
ան գլխավոր
ր քարտուղար
րի
պաշտ
տոնակատար Վ
Վալերի Սեմե
երիկովին:
«Հավա
աքական
անվտանգության
պայմանագր
րի
կազմա
ակերպությանն գլխավոր քարտուղարի
ի նշանակելու
հարցըը քննարկելիսս որոշում է ընդունվելայյդ պաշտոնում
մայիսի
սի 2-ից նշանա
ակել Խաչատո
ուրով Յուրի Գ
Գրիգորեւիչին »,
-ամփոոփելով ՀԱՊ
ՊԿ ոչ պաշտոնական գագ
գաթնաժողով
վը`
լրագրղղներին ասել է Սեմերիկովը
ը:
Նա նա
աւ հայտնել է, որ պետությա
ան ղեկավարն
ները որոշում են
ե
ընդուննել ՀԱՊԿ ննախկին գլխա
ավոր քարտո
ուղար Նիկոլա
այ
Բորդյոուժային
պ
պարգեւատրելլ
ՀԱՊԿ
հավաքակա
ան
անվտա
տանգության խ
խորհրդի գերա
ազանցության
ն I աստիճան
նի
նշանոով:
Նրա խոսքով` ոչ պաշտո
ոնական գա
ագաթնաժողով
վի
Կ անդամ երկրների ն
նախագահներ
րը
ընթացցքում ՀԱՊԿ
քննարրկել են «ՀԱ
ԱՊԿ-ի պատ
տասխանատվ
վության ներք
քո
գտնվոող ռազմաքա
աղաքական ո
ու ռազմամա
արտավարակա
ան
հանգա
ամանքների շշուրջ հարցե
երն ու մի շա
արք լրացուց
ցիչ
միջոցա
առումներ
ձեռնարկ
կել`
ան
նվտանգությա
ան
սպառ նալիքներին հհակազդելու հ
հետ կապված»»:
Խաչատուրով
վը 2008-2016 թվականների
ին
Նշենքք, որ Յուրի Խ
եղել է ՀՀ Զինված ո
ուժերի գլխավ
վոր շտաբի պե
ետը: իսկ 2016-ի
անակվել է Ազգային ան
նվտանգությա
ան
հոկտեեմբերին նշա
խորհրրդի քարտուղա
ար:

Մ
Մարսելում հ
հրապարա
ակ կանավա
անակոչեն
Սողոմո
ոն Թեհլերյյանի պատ
տվին

Ֆրաննսիայի Մարսսել քաղաքի հ
հրապարակը պաշտոնապե
ես
անակոչվի Սո
ողոմոն Թեհլլերյանի պատ
տվին, հայ, որ
րը
կանվա
սպանե
նել է Հայո
ոց ցեղասպ
պանության զանգվածայի
ին
արտա
աքսման կամա
ակերպիչներիցց մեկին՝ Թալլեաթ փաշայի
ին:
Այս մա
ասին հայտնոււմ է Armeniann Weekly-ն:
Մարսսելի քաղաքա
ապետ Ժան--Կլոդ Գոդենը, մի քան
նի
հասար
արակական եւ քաղաքա
ական գործ
ծիչներ, նաեւ
Ֆրաննսիայի
հա
այ
համայնքի
ներկ
կայացուցիչներ
րը
խագծի պաշտ
տոնական ար
րարողության
նը,
կմասննակցեն նախ
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Լույս Ամսագիիր
որը տեղի կո
ունենա ապ
պրիլի 21-ին:: Միջոցառո
ումը
զմակերպում
է
Մա
արսելի
քա
աղաքապետա
արակազ
նը՝
ան կազմակ
կերպությունն
ների
Ֆրանսիայյի հայկակա
մակարգման խորհրդի
խ
հետ միասին:
համ
Հար
րկ է նշել, որ Թեհլե
երյանի ամբ
բողջ ընտան
նիքը
Ցեղ
ղասպանությա
ան ժամանա
ակ ոչնչացվելլ է: Նա ինքն
ի
ակա
անատես է եղ
ղել 2 քույրերի
ի բռնաբարոււթյանը եւ մոր
ր ու
եղբո
որ սպանությյանը: Թեհլեր
րյանին հաջող
ղվել է ողջ մնալ,
երբ թուրք զին
նվորները նր
րան թողել են մահանա
ալու
ավորների եւ մահացածներ
մ
րի կույտում:
վիրա
Թեհ
հլերյանը հայյտնվել է Կո
ոստանդնուպո
ոլսում, որտե
եղից
19200 թվականին արտագաղթե
ել է ԱՄՆ: Պա
ատերազմից հե
ետո
Թեհ
հլերյանը
Դաշնակցո
ություն
կուսակցութ
թյան
հան
նձնարարությա
ամբ
(«Ն
Նեմեսիս»
գործողություն)
ուղե
եւորվել է Բեռլին եւ 19
921 թվականի
ի մարտի 15
5-ին
բազ
զմաթիվ վկաների ներկայոււթյամբ գնդակ
կահարել նախ
խկին
մեծ վեզիր Տալեա
աթ փաշային:
անությունից
Թեհլերյանին
Թ
գերմանակ
կան
Սպա
հետո
իշխ
խանություններ
րը կալանավո
որել են:
Թեհ
հլերյանի դա
ատավարությո
ունը եւ նրա
ա արդարացո
ումը
սենս
սացիա են դա
արձել: Դատա
աքննության նյութ
ն
է դարձե
ել ոչ
միա
այն Թեհլերյան
նի գործողությ
թյունը, այլեւ՝ Թալեաթի,
Թ
որպ
պես
խաղ
ղաղ
բնա
ակչության
զանգվածա
ային
վայր
րագ
սպա
անությունների կազմակերպ
պիչ:
Դատ
տարանը որոշել է, որ Թեհ
հլերյանը սպա
անության պա
ահին
գործ
ծել է անմեղ
ղսունակությա
ան վիճակում
մ, ավելի ուշ նա
ազա
ատ է արձակվ
վել:

ածաշրջանայի
ին
հեռաննկարները, միջազգային եւ տարա
անվտա
տանգության խնդիրներ, ե
երկկողմ հետ
տաքրքրություն
ներկա
այացնող
ա
այլ
հարցեր
ր:
Ձեռք
են
բերվ
վել
պայմա
անավորվածո
ություններ պ
պաշտպանութ
թյան ոլորտում
համա
ագործակցությունն ընդլայնե
ելու, մի շարք փոխշահավե
ետ
ագծեր իրակա
անացնելու ուղ
ղղությամբ:
նախա
Այցի ա
ավարտին ՉԺ
ԺՀ բարձրաստ
տիճան պատվ
վիրակության
նը,
ՀՀ-ումմ ՉԺՀ արտա
ակարգ եւ լիա
ազոր դեսպան Թյան Էրլյուն
նի
ուղեկցցությամբ, ըննդունել է ՀՀ պ
պաշտպանութ
թյան նախարա
ար
Վիգենն Սարգսյանըը: Հանդիպմա
ան ընթացքում
մ քննարկվել եւ
ամփոոփվել են բաննակցությունն
ների արդյուն
նքներն ու ձեռ
ռք
բերվա
ած պայմանավվորվածություւնները: Բարձ
ձր գնահատելո
ով
երկու երկրների միջեւ առ
ռկա քաղաքական բարձ
ձր
արդակի հարա
աբերությունն
ները, ՀՀ պա
աշտպանությա
ան
մակա
արարն ընդգծեել է կողմերի միջեւ փոխգ
գործակցությա
ան
նախա
ընդլայ
այնման
եւ
ո
ոլորտների
ներգրավվմա
ան
նոր
կարեււորությունը:
ՊՆ
Հանդիիպման
ա
ավարտին
պ
պաշտպանակա
ան
քաղա
աքականությա
ան վարչության
ն պետ Լեւոն
ն Այվազյանը եւ
եյը ստորագ
գրել են ՀՀ
Հ
դերծոովակալ Գոււան Յուֆե
պաշտ
տպանության
նախարա
արության
եւ
ՉԺ
ԺՀ
պաշտ
տպանության
նախարար
րության
մ
միջեւ
2017թ.
համա
ագործակցության ծրագիրը:

Ի
Իրանի առա
աջարկած տրանսպորտային
մ
միջանցքը կ
կարող է Հա
այաստանի
ի համար
տ
տնտեսակա
ան խթան դա
առնալ. Փո
որձագետ

Ս
Ստորագրվե
ել է Հայաս
ստանի եւ Չինաստան
Չ
նի
ՊՆ-ների 2017թ. հա
ամագործակ
կցության
ծրագ
գիրը

Ապր
րիլի 11-ից 14-ը
1
աշխատա
անքային այց
ցով Հայաստա
անի
Հան
նրապետությո
ունում
էր
գտնվում
Չինաստա
անի
Ժող
ղովրդական
ետության
Կենտրոնակ
կան
Հանրապե
ռազ
զմական
խորհրդի
խ
ն
ռազմակ
կան
միջազգային
համ
մագործակցոււթյան գրասենյակի պետ
տ, դերծովա
ակալ
Գոււան Յուֆեյի գլխավորած
գ
պատվիրակութ
պ
թյունը:
ՊՆ--ից հայտնո
ում են, որ
ր այցի ըն
նթացքում ՉԺՀ
Չ
պատ
տվիրակությա
անն ընդունել են ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտա
աբի
պետ
տ,
գեներա
ալ-լեյտենանտ
տ
Մովսես
ս
Հակոբյա
անը,
պաշշտպանության
նա
ախարարի
տեղակ
կալՌազ
զմարդյունաբ
բերության պե
ետական կոմի
իտեի նախագ
գահ
Դավ
վիթ
Փախչանյանը
եւ
ե
ՊՆ
պաշտպանակ
կան
քաղ
ղաքականությյան վարչությա
ան պետ Լեւոն Այվազյանը::
Պաշշտոնական հանդիպումնե
հ
րի ընթացքոււմ քննարկվելլ են
պաշշտպանության
որտում
հայ-չինակ
կան
ոլո
համ
մագործակցոււթյան ներկա
ա ընթացքն ու զարգացմ
ման

Իրանիի կողմից առ
ռաջարկած տ
տրանսպորտա
ային միջանցք
քը,
որը կկկապի Պարսիից ծոցն ու Սե
եւ ծովը, Հայա
աստանի համա
ար
տնտեեսական խթա
ան կարող է հանդիսանա
ալ: Այս մասի
ին
իլի 21-ին հայ
այտարարել է Հայաստանի
ի հայրենակա
ան
ապրիլ
ապրա
անք արտադրրողների միության նախա
ագահ Վազգե
են
Սաֆա
արյանը:
Նրա խ
խոսքով` Հայա
աստանը ճիշտ
տ եզրահանգո
ումներ պետք
քէ
անի եեւ ճիշտ քայլերր ձեռնարկի: «Այժմ Իրանը
ը Եվրասիակա
ան
տնտեեսական միո
ության հետ
տ մերձեցման
ն փորձեր է
արկում:
Դ
Դրան
զուգ
գընթաց
մե
ենք
Մեղրի
ին
ձեռնա
կհայտ
տարարենք ազզատ առեւտրի
ի գոտի: Այդ ե
ենթատեքստում
նշվածծ նախաձեռնո
ությունը կարո
ող է հող նախ
խապատրաստ
տել
տնտեեսական հարրցերը լուծե
ելու համար»», - նշել է
արյանը:
Սաֆա
Հիշեցննենք, որ Ի
Իրանի արտա
աքին գործերի նախարա
ար
Մոհա
ամադ Ջավադ
դ Զարիֆը Պա
արսից ծոցը Սեւ ծովի հե
ետ
կապոող միջանցք սստեղծելու ա
առաջարկությա
ամբ է հանդե
ես
ների համագ
գործակցությա
ան
եկել ու ընդգծել չորս երկրն
ի, Ադրբեջան
նի,
կարեււորությունը` Վրաստանի, Հայաստանի
Իրանիի:
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Թուրքի
իան ուզում է Նախիջե
եւանում
ռա
ազմաբազա
ա ստեղծել. Արման Նա
ավասարդյա
ան

Եվրոպ
պա՝ կողմ, 111 ձայն: Ժողո
ովրդական կո
ուսակցություւն՝
դեմ, 7 ձայն: Սոցիա
ալիստական կ
կուսակցությո
ուն՝ ձեռնպահ,, 3
ձայն:

Կո
ոլորադոյի օրենսդրա
ական ժողով
վը Հայոց
ցե
եղասպանո
ության 1022-րդ տարելլիցի հետ
կապվ
ված բանաձ
ձեւ է ընդոււնել

Թոււրքիան մտադիր է Նախի
իջեւանում ռա
ազմական բա
ազա
ստե
եղծել: Այս մա
ասին, այսօր՝ ապրիլի 28-ի
ին, լրագրողն
ների
հետ
տ հանդիպման
ն ժամանակ նշել է Արտա
ակարգ եւ լիա
ազոր
դեսպ
պան
Արմա
ան
Նավասարդյանը՝
անդրադառնա
ա
ալով
տար
րածաշրջանոււմ տեղի ունեց
ցող վերջին զա
արգացումներ
րին:
Նրա
ա խոսքով, թուրքական
թ
քաղաքական
ք
միտքը մեսի
իջ է
ուղա
արկում
առաջին
ա
հե
երթին
Հայյաստանին
եւ
Ռոււսաստանին, որ
ո քանի որ Հայաստանն
Հ
անը
ու Ռուսաստա
սերտ
տ ռազմակա
ան համագոր
րծակցություն
ն ունեն, ուս
ստի
Թոււրքիան
առաջարկում
ա
է
ավե
ելի
խորացնել
համ
մագործակցոււթյունը եւ Նախիջեւանում ռազմակ
կան
բազ
զա ստեղծելու մտադրություն է հայտնում
մ:
Արմ
ման Նավասա
արդյանը նկատեց, սակա
այն, որ Ղա
արսի
պայյմանագրի 5--րդ կետը բա
ացառում է որեւէ
ո
ռազմակ
կան
միա
ավորման տեղ
ղակայումը Նախիջեւանում
Ն
մ. «Ավելին՝ 4-րդ
4
հոդվ
վածում ասվո
ում է, որ եթե նման քայլի դիմեն
դ
Թուրքի
իան
եւ Ա
Ադրբեջանը, ուրեմն
ո
վերան
նայվում են այն
ա սահմաննե
երը,
որ 220-ականների
ին ունեցել է Թուրքան:
Թ
Այս
սինքն՝ կարող
ղ են
կորցցնել ամբողջա
ականությունը
ը, եթե նման քա
այլի գնան»:
Դես
սպանի ներկա
այացմամբ, Թո
ուրքիան հույս
ս ունի, որ ԱՄ
ՄՆ-ն
դրա
ական կվերաբերվի իր մտադրության
մ
նը, սակայն դա
այնք
քան էլ հիմն
նավոր չէ: Բա
ացի այդ, ըս
ստ նրա, Իրա
անը
բացցարձակապես
ս դեմ կլինի նմ
ման որոշմանը
ը:

ԱՄՆ Կ
Կոլորադո նա
ահանգի օրենս
սդրական ժող
ղովը բանաձեււ է
ընդուննել՝ կապվա
ած Օսմանյան կայսրությյունում Հայո
ոց
ցեղասսպանության 102-րդ տարե
ելիցի հետ:
Ապրիլլի
26-իին
ընդ
դունված
բանաձեւում
խորհրրդարանականններն
աջա
ակցություն
նել
են
հայտն
«Հայա
աստանի եւ ննրա հարեւան
նների միջեւ կ
կառուցողակա
ան
եւ երկկարատեւ հա
արաբերություն
ններին՝ հիմն
նված փաստեր
րի
եւ
Հ
Հայոց
ցեղ
ղասպանությա
ան
գոյություն
ունեցո
ող
հետեււանքների
ճանաչման
հայտնում
վրա»,է
thedennverchannel.com
m-ը:
Ամերիիկայի Հայ դատի գրաս
սենյակի արե
եւմտյան թեւը
երախտ
խտագիտությո
ուն է հայտնե
ել խորհրդար
րանականների
ին
հայ հհամայնքին իրրենց աջակցո
ության համա
ար: Ավելի վա
աղ
Կոլորա
ադոն Հայոց ցցեղասպանութ
թյունը ճանաչչել է:

Հայո
ոց ցեղասպ
պանություն
նը ճանաչմա
ան ոլորտի
ից
տեղ
ղափոխվեց հատուցմա
ան ոլորտ. փորձագետ
տ

Իս
սպանիայի
ի Վիյենա քաղաքը պա
աշտոնապե
ես
ճանաչեց Հայոց ցե
եղասպանո
ությունը

Իսպ
պանիայի Վի
իյենա (Villen
na) քաղաքը
ը պաշտոնապ
պես
ճան
նաչեց Հայոց
ց ցեղասպան
նությունը՝ համալրելով
հ
այդ
մեծա
ագույն հանցանքը դատա
ապարտած իս
սպանական շո
ուրջ
երեք
ք տասնյակ քա
աղաքների ցա
անկը:
Այդ մասին հա
այտնում են Իսպանիայո
ում Հայաստա
անի
պանատնից։
դեսպ
Քաղ
ղաքային խոր
րհրդում ներկա
այացված կուս
սակցությունն
ների
քվեա
արկության արդյունքները
ա
ը հետեւյալն են՝ Կանաչչներ

Հայոցց
ցեղասպ
պանությունը
ճանաչմա
ան
ոլորտի
ից
ափոխվեց հա
ատուցման ոլլորտ: Այս մ
մասին, այսօ
օր՝
տեղա
իլի 25-ին, լրա
ագրողների հե
ետ հանդիպմ
ման ժամանա
ակ
ապրիլ
նշել է Սահմանադրրական դատա
արանի խորհր
րդական, Հայո
ոց
իրավակա
ան
հետազ
զոտություններ
րի
ցեղասսպանության
կենտրրոնի համակա
արգող Վլադիմ
միր Վարդանյանը:
Նրա խոսքով, Հա
այոց ցեղասպ
պանության ճա
անաչման հե
ետ
ված տարբեր երկրներում հետաքրքիր զարգացումնե
եր
կապվա
են ընթ
թանում: Մասսնավորապես
ս, Եվրոպայոււմ փորձ արվե
եց
քրեակկանացնել Ցեղասպանութ
թյան ժխտոււմը, բայց դա
դ
այնքա
ան էլ հաջողված փորձ չէր, քանի
ի որ, օրինա
ակ
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Ֆրա
անսիայի սահ
հմանադրակա
ան խորհուրդ
դը մերժեց այն՝
համ
մարելով
Ֆրանսիայի
սահ
հմանադրությա
անը
չհամ
մապատասխա
անող:
Մյոււս
կողմից,
Վարդանյանի
ի,
հետաքր
րքիր
ըստ
գործ
ծընթացներ են տեղի ունենում ԱՄՆ-ում, որտ
տեղ
ընթ
թանում
ույքային
պահանջնե
երով
են
գո
դատ
տավարություւններ. «Թեև
և այստեղ էլլ բախվում ենք
որոշշակի
քաղա
աքական
ճնշումների,
ճ
անն
տեխնիկակա
դատ
տավարական խոչընդոտներ
րի»:
Վար
րդանյանի խո
ոսքով՝ Հայոց ցեղասպանոււթյան ճանաչմ
ման
գործ
ծընթացում հաջողության
հ
ն հասնելու համար
հ
պետ
տք է
աշխ
խատել բոլոր ուղղությունն
ներով, այդ թվ
վում նաեւ թո
ուրք
հաս
սարակության
ն վրա բարոյա
ական ճնշում գործադրելով:
գ

Թրամփը կրկնեց
կ
Օբ
բամայի «Մե
եծ եղեռն»
եզրո
ույթը
օր մենք հի
իշում եւ ոգ
գեկոչում են
նք 20-րդ դա
արի
Այսօ
վատ
տթարագույն զանգվածայի
ին վայրագութ
թյուններից մեկի՝
Մեծ
ծ Եղեռնի տառապանքնե
տ
երի բովով անցածներին:
ա
Այս
մաս
սին ասվում է ԱՄՆ նախա
ագահ Դոնալդ Թրամփի՝ Հա
այոց
ցեղա
ասպանությա
ան 102-րդ տարելիցի առթիվ արվ
ված
ուղե
երձում:

«19115թ. սկսած՝ Օսմանյան
Օ
կա
այսրության վե
երջին տարին
ների
ընթ
թացքում, մեկ
կ ու կես մի
իլիոն հայեր զոհ են գնա
ացել
տեղ
ղահանություն
ններին,
կոտ
տորածներին
ու
մահվ
վան
երթ
թերին: Ես միա
անում եմ Ամեր
րիկայի հայկա
ական համայն
նքին
եւ աշխարհասփյուռ հայո
ությանը՝ սգ
գալու կորսվ
ված
րդկային
ան
նմեղ
կյանք
քերի
ու
կրած
բազ
զում
մար
տառ
ռապանքների
ի վիշտը»,-հա
այտարարել է նա եւ հավ
վելել.
«Այս
սօր մենք հիշում
հ
եւ ոգեկոչում
ո
են
նք 20-րդ դա
արի
վատ
տթարագույն զանգվածայի
ին վայրագութ
թյուններից մեկի՝
Մեծ
ծ Եղեռնի տառ
ռապանքների
ի բովով անցածներին»:
Թրա
ամփի խոսքո
ով, մարդկութ
թյան պատմոււթյան այդ մռայլ
իրա
ադարձություն
նների մասին
ն մտորելիս «արժանին ենք
մատ
տուցում հայ ժողովրդի
ժ
անն
նկուն ոգուն»:
մ եւ
«Շա
ատերը նոր կյա
անք կերտեցի
ին Միացյալ Նահանգներու
Ն
իրեն
նց անջնջելի ներդրումն ունեցան
ո
մեր երկրում՝ իր
րենց
սրտ
տում վառ պահելով
պ
հիշողությունները պատմակ
կան
հայր
րենիքի մասի
ին, որտեղ նր
րանց նախնին
ները կերտել էին
հնա
ագույն հզոր քա
աղաքակրթություններից մե
եկը:
Մեն
նք պետք է հիշենք
հ
վայրա
ագությունները
ը, որպեսզի թույլ
թ
չտա
անք դրանց կր
րկնությունը: Մենք ողջուն
նում ենք ցավ
վալի
անցցյալի փաստեր
րն ընդունելոււ ու դրանց հետ հաշվի նստ
տելու
ջան
նքերը, որ ձեռ
ռնարկվում են
ն հայերի ու թուրքերի
թ
կող
ղմից՝
որպ
պես առավել արդարացի
ա
ոււ հանդուրժող
ղական ապագ
գայի
համ
մար հիմքեր նախապատրա
ն
աստելու հույժ
ժ կարեւոր քա
այլ»,ասվ
ված է հայտար
րարությունում:

Անկ
կարան դժգ
գոհ է Հայո
ոց ցեղասպ
պանության
102-րդ տ
տարելիցի ա
առթիվ Թրա
ամփի
հա
այտարարո
ությունից
ության 102-ր
րդ
Անկարրան դժգոհ է Հայոց ցեղասպանո
տարել
ելիցի
առթիիվ
Թրամփ
փի
հայտա
արարությունի
ից։
Թուրքքիայի ԱԳՆ-իի հայտարար
րության մեջ նշվում է, որ
ո
Անկարրան ակնկալո
ում էր, որ ԱՄ
ՄՆ նոր վարչա
ակազմը հաշվ
վի
կառնիի «Առաջին հա
ամաշխարհայյին պատերազ
զմի ընթացքում
օսմաննյան թուրքերի
րի ու հայերի տ
տառապանքնե
երը»։
Հավա
ատարիմ մնա
ալով Հայոց ցեղասպանո
ության ցինի
իկ
ժխտմման բազմամ
մյա հռետոր
րաբանության
նը՝ Թուրքիա
այի
ԱԳՆ-նն «ԱՄՆ-ի որոշակի շրջանակներին
ն» հերթակա
ան
անգա
ամ մեղադրել է քարոզչոււթյան մեջ, որը դարձել է
ատեղեկատվո
ության» ու Թ
Թրամփի հայյտարարությա
ան
«ապա
մեջ ««կեղծ հավասստիացումներ
րի» պատճառ
ռը։ Թուրքիա
այի
ԱԳՆ-նն կոչ է անոււմ ամերիկյան
ն վարչակազմ
մին չզբաղեցն
նել
«միակկողմանի դիիրքորոշում» ու հաշվի առնել «բոլո
որ
կողմեերի տառապա
անքները»։

Ստամբուլլում տեղի է ունենում
մ Հայոց
ցեղասպանության զ
զոհերի հիշա
ատակի
միջոցա
առում

Ստամմբուլի Սուլթա
անահմեդի շր
րջանում թուր
րք–իսլամակա
ան
ստեղծծագործություւնների թան
նգարանի դի
իմաց տեղի է
ունենոում Հայոց ցցեղասպանոււթյան զոհերի
ին
ի հիշատակի
նվիրվա
ված միջոցառո
ում։

Իրա
անի հայերը
ը բողոքի ա
ակցիա են ա
անցկացրելլ․
Պահ
հանջում ե
ենք Թուրքի
իայից ճանա
աչել Հայոց
ց
ցե
եղասպանո
ությունը
Իրանիի հայկականն համայնքի անդամները այսօր Հայո
ոց
ցեղասսպանության 102-րդ տարե
ելիցին նվիրվա
ած միջոցառում
են աննցկացրել Սո
ուրբ Սարգիս հայկական ե
եկեղեցու մոտ
տ,
պահա
անջելով
ճանաչչել
ՀԱյո
ոց
Թուրքիայից
ցեղասսպանությունըը, հայտնում է Ruptly TV–ը
ը։
Ցուցա
արարները
վանկարկում
էին
հա
ակաթուրքակա
ան
կարգա
ախոսներ, նա
աեւ ձեռքներին
ն պահում էին
ն պաստառնե
եր,
որոնց վրա գրվածծ էր «Թուրքի
իան մեղավոր
ր է Սիրիայում
ությունների մ
մեջ» ու «1915-ի
մարդկկության դեմ հանցագործո
Հայոցց ցեղասպանո
ության» համա
ար։
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Լույս Ամսագիիր
Վ
Վերջ տալ ժխ
խտողակա
անությանը.. Թուրքիայյի
մարդո
ու իրավուն
նքների միո
ություն

Թոււրքիայի մարդ
դու իրավունք
քների միությո
ունը (IHD) Հա
այոց
ցեղա
ասպանությա
ան 102–րդ տարելիցի հետ կապվ
ված
հայտ
տարարություւն է տարածելլ։
«Ար
րդարության ու
ո ճշմարտութ
թյան համար վերջ տալ Հա
այոց
ցեղա
ասպանությա
ան
ժխ
խտմանը»
վերնագ
գրով
հայտ
տարարությա
ան մեջ նշվել է, թե ժխտ
տողականությո
ունը
ամե
ենատարածվա
ած մարդու իրավունքների
ի
ի խախտումն
ն է,
քան
նի որ դրանով
վ խթանում ու
ո համարձակ
կություն է տա
ալիս
անհ
համար խախտ
տումների։ «Ցեղասպանոււթյան ժամանակ
բացցի մարդկան
նց կոտորելլուց, վերաց
ցվել են նաեւ
ն
մշա
ակույթային ժառանգություւններն ու թալանվել
թ
հայյերի
ունե
եցվածքը»–նշվ
վել է հայտարա
արության մեջջ։

Երե
եւանում տեղադրվել
տ
են Ցեղասպ
պանություւնը
ճանա
աչած երկրն
ների դրոշն
ներով
ինստալյա
ացիաներ

Երե
եւանում տեղա
ադրվել են Ցեղասպանութ
Ց
թյունը ճանա
աչած
երկր
րների դրոշներով ինստալյա
ացիաներ:
Քաղ
ղաքապետար
րանից հայտն
նում են, որ Ցե
եղասպանութ
թյան
հուշշահամալիր տանող ճան
նապարհին եւ
ե Ազատութ
թյան
հրա
ապարակի սկզբնամասու
ս
մ տեղադրվ
վել են Հա
այոց
ցեղա
ասպանություւնը ճանաչած
ծ պետություն
նների դրոշնե
երով
քաղ
ղաքային ինստ
տալիացիաներ
ր:
Գաղ
ղափարի հեղ
ղինակները նա
աեւ «Հաջորդ
դը կարող է լինել
լի
Ձեր
ր երկիրը» երկ
կլեզու գրառոււմով դատարկ
կ հատվածներ
ր են
թող
ղել՝ ապագայո
ում Հայոց ցեղ
ղասպանությո
ունը ճանաչող
ղ ու
դատ
տապարտող երկրների
ե
համ
մար:

Գլեդի
իս Բերեջիկ
կլյան. Ես Հայոց
Հ
ցեղասպ
պանություն
նը վերապր
րածների
թոռնոււհին եմ
Նոր
ր Հարավայի
ին Ուելս նա
ահանգի վար
րչապետ Գլե
եդիս
Բեր
րեջիկլյանը մասնակցել
մ
է Սիդնեյոււմ անցկացվ
ված
միջո
ոցառմանը՝ նվիրված
ն
Հայոց ցեղասպա
անության 102
2-րդ
տար
րելիցին:
Իր ելույթում նա
ա նշել է, որ ինքը հպար
րտ ավստրալա
ացի
ուհի է, որը Հայոց
Հ
ցեղասպ
պանությունը
ը վերապրածն
ների
հայո
թոռ
ռնուհին է: Նա
ա հավելել է, որ Հայոց ցե
եղասպանութ
թյան

զոհերրը աներեւակա
այելի վայրագ
գությունների են ենթարկվե
ել՝
միայնն այն պատճառով, որ հայ էի
ին:

Չնայա
ած բոլոր դժ
ժվարություննե
երին, հայերի
ին հաջողվել է
տարբեեր երկրներոււմ նոր կյանք ս
սկսել:
Գլեդիս
իս Բերեջիկլյլյանը կոչ է արել ճա
անաչել Հայո
ոց
ցեղասսպանությունըը: «Նրանք կարո՞ղ էին արդյոք 1915
թվակա
անին պատկեերացնել, որ ի
իրենց թոռներից մեկը կարո
ող
է մի օօր աշխարհ մ
մեկ այլ ծայր
րում նահանգ կառավարել»
»,հայտա
արարել է Բերրեջիկլյանը:
են
նաեււ
Միջոցցառմանը
մ
Դաշնայի
ին
մասնակցել
խորհրրդարանի
«Ավստրալի
իա-Հայաստան
ն»
անդամ,
խորհրրդարանականն բարեկամ
մական խմբբի նախագա
ահ
Թրենթ
թ Զիմերմա
անը, պատգ
գամավոր Ք
Քրեյգ Քելլի
ին,
քաղա
աքական այլ դեեմքեր:

Սկանդալ Ե
ԵԽԽՎ-ոււմ. պահանջ
ջում են
կառ
ռույցի ադր
րբեջանամե
ետ նախագ
գահ Պեդրո
ո
Ագրամ
մունտի հր
րաժարակա
անը
Եվրոպ
պայի խորհրդի
դի խորհրդանա
ական վեհաժո
ողովի այսօրվ
վա
նիստնն աննախադեեպ ընթացք է ո
ունեցել. նիստ
տում պահանջջել
են ԵԽ
ԽԽՎ գործո
ող նախագահ
հ, ադրբեջան
նամետ գործ
ծիչ
Պեդրոո Ագրամունտ
տի հրաժարակ
կանը։
ԵԽԽՎ
Վ-ում հայաստ
տանյան պատ
տվիրակությա
ան անդամ, ՀՀ
ՀԿ
խմբակ
ակցության
պատգամավ
վոր
Սամվե
ել
Ֆարմա
անյանը N
NEWS.am-ի թ
թղթակցի հետ
տ զրույցում նշշեց, թե ԵԽԽ
ԽՎ
բոլոր քաղաքականն խմբերի առա
ավոտյան նիս
ստերը նվիրվա
ած
ղ իրավիճակի
ին։
են եղեել Պեդրո Ագրրամունտի շոււրջ զարգացող
Բոլոր խմբերը համակարծիք
ք են եղել,, որ Պեդր
րո
ամունտն
իրր
գործողոււթյուններով
կորցրել
Ագրամ
է
վստահհությունը եւ,, ըստ էությա
ան, գործ ունե
են քաղաքակա
ան
հասոււնացող ճգնաժ
ժամի հետ։
«Քաղղաքական խմ
մբերի նիստե
երից հետո Ս
Սոցիալիստներ
րի
խմբակ
ակցությունը հհանդես է եկե
ել հայտարար
րությամբ՝ ըս
ստ
էությա
ան պահանջելլով Պեդրո Ագ
գրամունտի հ
հրաժարական
նը։
Մենք,, որպես ԵԺԿ խմբակցությո
ուն, համանմա
ան որոշում են
նք
դյունքում Պե
եդրո Ագրամո
ունտը եւ նրա
ան
կայացցրել, որի արդ
ուղեկցցող երկու ա
անձինք, որո
ոնց, Ռոբերտ
տ Ուոլթերի եւ
Միլիցա
ա Մարկովիչչի հակահայ զեկույցների
ից սկսած, հա
այ
հանրոությունը
հիիշում
էր
որպես
ա
ադրբեջանամե
ետ
լոբբիսստների, պետ
տք է հրապ
պարակային բոլոր խմբեր
րի
հարցեերին պատասսխանեն հան
նրային լսումն
ների ձեւով, որ
ո
պետքք է տեղի ունենա վա
աղն առավո
ոտյան»,- նշե
եց
Ֆարմմանյանը։
ԽԽՎ նստա
աշրջանն այս
սօր սկսվել է
Նրա խոսքով՝ ԵԽ
ախադեպ իրրավիճակով, երբ ԵԽԽ
ԽՎ մեծաթի
իվ
աննախ
անդա
ամներ, այդ թվվում եւ ինքը՝ Ֆ
Ֆարմանյանը
ը, պահանջել են
ե
Ագրամ
ամունտի հրա
աժարականը։ «Պեդրո Ագրամունտ
տը
ստիպվ
պված էր ընդհա
ատել նիստը, 10 րոպե ընդմ
միջում վերցնե
ել,
բայց ընդմիջումիցց հետո այլե
եւս չվերադա
արձավ ԵԽԽ
ԽՎ
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նախ
խագահություւն»,- ասաց Ֆարմանյան
նն ու հավե
ելեց.
«Ստ
տեղծված իրավիճակն
ի
աննախադեպ
պ
է ԵԽ
ԽԽՎ
պատ
տմության մեջ, մինչ այս եր
րբեք նման իր
րավիճակ չի եղել․
ե
կոնս
սենսուս կա բոլոր քաղ
ղաքական խմ
մբերի մոտ, որ
քաղ
ղաքական
հասունացող
ղ
ճգնաժամ
մը
պետք
է
հան
նգուցալուծվի Ագրամունտի
ի հրաժարակա
անով»։
Ըստ
տ ԱԺ պատգամավորի՝ զուգահեռ ընթանում են
քննա
արկումները՝
ծ
ԵԽԽՎ
ցիոն
կապված
կոռուպց
սկա
անդալների հետ։
հ
Քննար
րկվել է անկախ արտա
աքին
հան
նձնաժողով ստեղծելու հարցը, որը
ը, հավանաբ
բար,
բաղ
ղկացած կլինի
ի երեք հեղինա
ակավոր անդ
դամներից, ՄԻ
ԻԵԴ
նախ
խկին դատավ
վորների կամ նույնպիսի պատասխանա
պ
ատու
պաշշտոն զբաղեց
ցրած անձան
նցից, որոնք հետաքննությ
թյուն
կիրա
ականացնեն ԵԽԽՎ-ի
Ե
շուր
րջ այս տարիներին ծավալվ
ված
կոռո
ուպցիոն սկանդալների շուրջ։
«Կա
արծում եմ՝ եր
րկուսն էլ լավ
վ նորություն են մեզ համ
մար։
Քաղ
ղաքական ճգ
գնաժամը կար
րող է հանգոււցալուծվել մի
իայն
Պեդ
դրո
Ագր
րամունտի
հրաժարա
ականով,
եւ
տրա
ամադրվածութ
թյունն էլ այնպ
պիսին է, որ դա
դ պետք է տեղի
տ
ունե
ենա
այս
նստաշրջա
անի
ընթա
ացքում,
մի
ինչեւ
շաբաթավերջ»,- ամփոփեց
ա
Սա
ամվել Ֆարմանյանը։
ԽՎ-ում Ուկր
րաինայի պա
ատվիրակությո
ունը
Նշենք, որ ԵԽԽ
հանջել է կա
առույցի նախ
խագահ Պեդր
րո Ագրամունտի
պահ
իմփ
փիչմենթի գոր
րծընթաց սկս
սել՝ Սիրիա նրա
ն
գլխավոր
րած
պատ
տվիրակությա
ան այցի պատ
տճառով: Պեդ
դրո Ագրամունտն
իր հ
հերթին հայտա
արարել է, որ Սիրիա
Ս
իր այց
ցելությունը սխ
խալ
էր: Ագրամունտը
ը պարզաբան
նել է, որ այդ
դ երկիր իր այցը
ա
տվամիջոցներ
րի կողմից շահարկումնե
երի առարկա
ա է
լրատ
դար
րձել, նաեւ նշե
ել, որ իր այցի մասին պա
արզաբանումնե
եր է
ներկ
կայացրել ԵԽ
ԽԽՎ բյուրոյին
ն:
Նիս
ստի ընթացք
քում ԵԽԽՎ
Վ ղեկավարի
ին հիշեցրել են
կոռո
ուպցիոն մի շարք
շ
սկանդա
ալների մասին
ն, որոնցում նաեւ
ն
նրա
ա անունն է շրջջանառվում:

Ար
րևմտյա
ան Հա
այաստա
ան

Սեւակկի ընտանիքիի փաստաբան
ն Ջեմ Հալավո
ուրթը նշել է, թե
թ
փոխհհատուցումը ծիծաղելի փ
փոքր գումար
ր է եւ իրեն
նք
որոշումը։
պատրրաստվում են բողոքարկել ո
Նշենքք, որ 2011-իի ապրիլի 224-ի առավոտ
տյան Սեւակ
կն
սպանվ
նվել է մեկ այլ զինծառայող`` Քվանչ Աղա
աօղլուի կողմի
ից:
Սպաննության հետ կկապված ժան
նդարմերիան հայտարարել է,
որ այնն տեղի է ուննեցել ծառայա
ակից ընկերո
ոջ հետ կատա
ակ
անելոու ժամանա
ակ, իբր, պ
պատահաբար
ր արձակվա
ած
պնդում են, որ
ր իրենց որդուն
կրակոոցից։ Սեւակիի ծնողները պ
սպանե
նել են ազգա
այնականությա
ան հողի վրա
ա՝ հայ լինելու
համա
ար։
ալըքչըի սպանո
ության գործո
ով դատարան
նը
Սեւակկ Շահին Բա
4,5 տ
տարվա ազա
ատազրկման է դատապա
արտել Սեւակ
կի
զինծա
առայակից Ք
Քվանչ Աղա
աօղլուին` ա
անփութությա
ան
հետեււանքով մարդ սպանելու հա
ամար:
Սակա
այն զինվորակկան վճռաբե
եկ դատարան
նը բեկանել էր
է
վճիռնն ու որոշում կա
այացրել գործ
ծը զրոյից վերա
անայել։

Դիա
արբեքիրի պ
պարիսպնե
երի վրա հր
րեշտակներ
ր
են «տեսել»
Սոցցա
անցերի թուրքքական տիրո
ույթում մեծ իրարանցում է
առաջա
ացրել Դիարրբեքիրի հզո
որ պարիսպ
պների վրա 5
սպիտա
տակ էակների տ
տեսագրությո
ունը, որը մակ
կագրված է եղ
ղել
«Առա ջին անգամ
մ հրեշտակն
ները հստա
ակ երեւացին
ն»
թյամբ։
գրությ
Ավելի ուշ պարզվելլ է, որ այդ 5 ««հրեշտակներ
րը» պարզապե
ես
ակի մեջ նկար
րահանվող դեր
րասաններ են
ն։
ինչ–որր տեսահոլովա

Սփ
փյուռք
Վերջին ան
նգամ Ջավ
վախքի հայկ
կական
դպ
պրոցները հ
հայոց լեզվի
վի եւ գրակա
անության
դասագրքե
եր ստացելլ են 5 տարի
ի առաջ

Թո
ուրքիայում
մ ապրիլի 24–ին սպան
նված Սեւա
ակի
ըն
նտանիքին 11 հազար դոլար փոխ
խհատուցո
ում
աջարկել
են առա

Անկ
կարայի ռազմա
ական բարձրագույն դատա
արանը որոշո
ում է
կայա
ացրել 40 հա
ազար թուրքակ
կան լիրա (11 հազար դոլլար)
փոխ
խհատուցում վճարել
վ
2011–
–ի ապրիլի 24–
–ին ծառայութ
թյան
ժամ
մանակ ծառա
այակցի կողմի
ից սպանված
ծ Սեւակ Շա
ահին
Բալլըքչըի ընտանիքին։
Ինչպ
պես տեղեկացնում է Ստա
ամբուլի հայկա
ական «Ակոս»–ը,
Անկ
կարայի ռազմ
մական բարձր
րագույն դատ
տարանի որոշմ
ման
մեջ նշվել է, թե
ե 16 հազարա
ական լիրա տրամադրվոււմ է
ակի ծնողների
ին եւ 8 հազար լիրա էլ քրոջջ։
Սեւա

Ջավա
ախքի հայկա
ական դպրո
ոցները հայո
ոց լեզվի եւ
գրակա
անութան դա
ասագրքերի պակաս ուն
նեն. տարինե
եր
շարոււնակ այս դ
դպրոցները դասագրքեր չեն ստացե
ել:
ws.ge-ից, մա
անկավարժներ
րը
Ինչպեես տեղեկանոււմ է jnew
ահազա
զանգում են՝ ա
այլեւս անհնա
ար է առանց դ
դասագրքի դա
աս
անցկա
ացնել, արդյոււնք ակնկալել աշակերտից:
Վերջիին անգամ Վրրաստանի հա
այկական դպր
րոցները հայո
ոց
լեզվի եւ գրականո
ության դասա
ագրքեր ստացցել են 2015 թ.
որոնք
են
դեկտեեմբերին,
չե
համա
ապատասխաննել ուսումնա
ական ծրագ
գրին եւ չե
են
անվել աշակերրտներին: Այս
սինքն, կարե
ելի է ասել, որ
ո
բաժա
ախքի հայկակկան դպրոցն
ների աշակեր
րտները վերջի
ին
Ջավա
անգա
ամ նոր դասագ
գիրք են ստացել 2012 թ:
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Երեւանում կա
այացել է «Խոստումը
ը» ֆիլմի փակ
ցուցադրությունը
«Մո
ոսկվա» կինոթ
թատրոնում այսօր՝
ա
ապրիլի
ի 23-ին կայաց
ցել է
Հայո
ոց ցեղասպա
անության մաս
սին պատմող
ղ լեգենդար Քըրք
Ք
Քըր
րքորյանի
«Survival
«
Piictures»-ի
եւ
ե
օսկարա
ակիր
կինո
ոռեժիսոր Թե
երրի Ջորջի «Խոստումը»
«
ֆիլմի
ֆ
հայկակ
կան
կրկն
նօրինակմամբ
բ հայաստանյան փակ ցուց
ցադրությանը::
Նախ
խագահի աշխատակազմ
ա
մի հասարա
ակայնության եւ
տեղ
ղեկատվությա
ան միջոցների հետ կապեր
րի վարչություւնից
հայտ
տնում են, թե
ե ֆիլմի ցուցա
ադրությանը ներկա
ն
են գտնվել
նաե
եւ նախագահ
հ Սերժ Սա
արգսյանը եւ տիկին Ռի
իտա
Սար
րգսյանը։

Ջա
ավախքում
մ օծվեց նոր
րակառույց
ց Սուրբ խա
աչ
եկեղ
ղեցին

Ախա
ալքալաքի շրջջանի Գումբոււրդո հայաբնա
ակ գյուղում օծվել
է էր
ր Վիրահայոց
ց թեմի թվով
վ 58-րդ «Սուր
րբ խաչ» գոր
րծող
եկեղ
ղեցին:
Վիր
րահայոց թեմի
ի լրատվական
ն ծառայությո
ունը հայտնոււմ է,
թե Գումբուրդոււ գյուղում սե
եփական հայյկական եկեղ
ղեցի
ենալու տեղա
ացիների 80-ամյա երազա
անքը վերջապ
պես
ունե
դար
րձավ իրակա
անություն: 20
011 թվականի
ին Գումբուրդ
դոյի
բար
րեպաշտ հայո
որդիներ Խաչատուր եւ Սա
այաթ Սահար
րյան
եղբա
այրները հա
անձն առան
ն իրականոււթյուն դարձնել
ման
նկությունից իրենց
ի
ընտանի
իքի երազանք
քը՝ Խաչի Դուռ
ռնա
տեղ
ղանքում կառուցել հայկակ
կան աղոթատ
տուն: Նպատա
ակը
սուր
րբ
էր.
համագյուղացի
հ
իներին
ընձեռել
հոգե
եւոր
կան
նոններով եւ ծիսական
ծ
արա
արողությունն
ներով ապրելո
ու եւ
նաե
եւ տեղացինե
երի ավանդակ
կան Սուրբ Զատիկը
Զ
այստ
տեղ
հավ
վուր պատշա
աճի նշելու հնարավորությյուն: Սահար
րյան

ընտա
անիքի
եկկեղեցասեր
եղբայրներ
րի
կողմի
ից
անացվեցին
շի
ինարարությա
ան
իրակա
եկեղեցցու
աշխա
ատանքները,
բարեկարգվ
վեց շրջակա
ա տարածք
քը,
եկեղեեցին
հագեեցավ
անհ
հրաժեշտ
գույքով
եւ
պատկերներովվ:
Կր
րկնազատկի
ին
սրբապ
տոնի
գումբոուրդոցիները Սուրբ Զա
ատկի տոնը նշեցին իրեն
նց
ավաննդության համ
մաձայն, այժմ արդեն Սուրբբ Խաչ անունո
ով
եկեղեեցում:
արողությանը
ը ներկա էի
ին Վրաստան
նի
Եկեղեեցական արա
խորհրրդարանի պ
պատգամավոր
ր Սամվել Մանուկյան
նը,
Ախալք
լքալաքի ժողո
ովրդական ժ
ժողովի նախա
ագահ Համլե
ետ
Մովսիիսյանը, շրջա
անային վարչո
ության նախա
ագահ Էդուար
րդ
Աղասա
սարյանը, բա
արերար Սայա
աթ Սահարյանը, տեղաց
ցի
Աղասի
սի Սուրենյանը, պատվիր
րակություննե
եր Թբիլիսիի
ից,
Երեւա
անից, Ռուսա
աստանից եւ Վրաստա
անի տարբե
եր
շրջանններից, բազոււմ հավատացյյալներ:
Վիրահհայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Վազգե
են
եպիսկկոպոս Միրրզախանյանի ձեռամբ եւ Սամցխ
խեՋավա
ախքի
ընդհա
աջնորդական
ն
փոխանոր
րդ
անուր
առա
հոգեշննորհ
Տեր
Բաբգէն
վարդապետ
տ
Սալբիյան
նի
մասնա
ակցությամբ
րբ
մյուռո
ոնով
օծվե
եց
Սրբասուր
նորակկառույց Սուրբբ խաչ եկեղեցցին:
Այնուհհետեւ Սամցխ
խե-Ջավախքի
ի Ախալքալաք
քի եւ մերձակ
կա
գյուղեերի հոգեւոր հովիվ արժ
ժանապատիվ
վ Տեր Տաթեւ
քահա
անա Մարուքքյանը մատ
տուցեց անդր
րանիկ Սուր
րբ
արագը: Հընթ
թացս Սուրբբ Պատարագ
գի կատարվե
եց
Պատա
խոստ
տովանության կարգ եւ հ
հավատացյալն
ները ստացա
ան
հաղորրդություն:
Հավա
արտ Սուրբ Պա
ատարագի Վի
իրահայոց թե
եմի առաջնորդ
դը
դիմելոով
ներկաններին,
գնահ
հատանքի
խոսք
ասա
աց
արժա
անավոր հայորրդիներ Խաչիկ
կ եւ Սայաթ Ս
Սահարյաններ
րի
ազգա
անվեր
նախ
խաձեռնության
նը,
նրանց
փոխանցե
եց
տանքի գիր եւ
Առաջննորդական օօրհնության եւ գնահատ
մագա
աղաթյա սրբա
ապատկերով հուշանվերն
ներ: Սրբազա
ան
Հայրնն իր օրհնոււթյունը բաշխ
խեց նաեւ շինարարակա
ան
աշխա
ատանքների համակարգո
ող Վալերի Սահարյանի
ին,
եկեղեեցու ճարտարրապետին, շի
ինարարներին
ն եւ այս բար
րի
ակիցներին:
գործիի բոլոր մասնա
Ազգա
անվեր գործի նախաձեռնո
ողներին շնոր
րհակալությա
ան,
որանքի խոս
սքով դիմեցի
ին
իսկ տեղացիներիին շնորհավո
ության ներկա
այացուցիչները
ը, հյուրերը:
շրջաննային իշխանո
Եկեղեեցական արարրողության ավ
վարտից հետո
ո հավատացյա
ալ
ժողովվրդին բաժա
անվեց մատա
աղ: Եկեղեցցու հարակի
ից
տարա
ածքում
Վ
Վաչիանի
պարային
համույթ
թի
(գեղա
արվեստական ղեկավար Նա
ասլեթ Քեհյան
ն) եւ Երեւանի
ից
ժամա
անած
«Սասսուն»
համ
մույթի
(գեղ
ղարվեստակա
ան
ղեկավվար՝ Անդրա
անիկ սարկա
ավագ Մանոււկյան) կողմի
ից
ներկա
այացվեց համեերգային ծրա
ագիր: Դուդուկ
կի եւ զուռնա
այի
հոգեհհմա մեղեդիիների, երգի ու պարի
ի շնորհաշա
ատ
կատա
արումների ներրքո օրը Գում
մբուրդոյում դա
արձավ հիրավ
վի
տոնա
ական եւ անմոռ
ռանալի:
լքալաքի շրջջանի Գումբբուրդո գյոււղում հայեր
րը
Ախալք
հաստա
տատվել են 1828 թվակա
անից, գաղթե
ելով Էրզրում
մի
նահա
անգի Պալնի-Շ
Շակավ գյուղ
ղից: Այստեղ դեռեւս 16-ր
րդ
րի
դարիցց ապրող հայեերը աղոթք են արել տեղի 10-11-րդ դար
կառոււյց անգմբեեթ տաճարի
ին հարակի
ից կառուցա
ած
հայկա
ական վանքոււմ, որը կոչե
ել են Սուրբ Համբարձմա
ան
անուննով
եւ
ո
որը
փլատ
տակների
է
վերածվա
ած:
Ռուսա
աստանաբնակկ տեղացի այլ հայորդիներ
ր այժմ գյուղում
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Լույս Ամսագիիր
կառ
ռուցում են 400-աշակեր
րտի համար նախատեսվ
ված
երկհ
հարկանի դպ
պրոցական շենք: Գումբուր
րդո – թուրքե
երեն
բառ
ռ է, որ նշան
նակում է ար
րեւն այստեղ
ղ, գյուղն ուն
նի 3
հազ
զարից ավելի բնակիչ:
բ

անակավորապ
պես դադարեցվել էր, այնուհետ շենք
քի
ժամա
հիմնա
ական մասը վեերադարձվել։
Հիշյալլ մանկատաննն են մեծացելլ նաեւ Հրանտ
տ Դինքը եւ նր
րա
կինը՝ Ռ
Ռաքել Դինքըը։
Մանկկատան
տ
տարածքում
ամիսներ
շարունա
ակ
հերթա
ապահում են հհայ ակտիվիստ
տները։

Եգ
գիպտոսի հ
հայ համայնքն ապահ
հով է, իսկ
բնա
ակչություն
նն ավելի շա
ատ զայրա
ացած, քան
վախեց
ցած. Արմեն
ն Մազլումյյան

Ստամբուլլի «Քամփ Արմեն» մա
անկատան
շինարարակ
կան աշխա
ատանքները
ը սկսվել են
ն

Ստա
ամբուլուհայ համայնքից խլած այնուհ
հետ երկարա
ատեւ
պայյքարի արդյո
ունքում հետ
տ վերադարձ
ձված հայկակ
կան
«Քա
ամփ Արմեն» անունով հայյտնի մանկատ
տան տարածք
քում
սկսվ
վել են շինարա
արական աշխատանքները։
Թոււրքական
Hurriyet-ի
H
մբ՝
Ստամբ
բուլի
փոխանցմամ
քաղ
ղաքապետ Քա
ադիր Թոփբա
աշի հրահանգով արդեն սկս
սվել
են «Քամփ Արմենի»
Ա
փլլված հատվ
վածի մաքրմ
ման
խատանքները, որին կհա
աջորդի արդ
դեն կառուցմ
ման
աշխ
աշխ
խատանքները։
Գեդ
դիկփաշայի
բողոքակ
կան
եկեղե
եցու
հայկական
հիմն
նադրամի նա
ախագահ Գրի
իգոր Աղաբաօ
օղլուն նշել է,, թե
20155-ին իրենց վերադարձվա
վ
ծ «Քամփ Արմենը»
Ա
պետ
տք է
զրոյյից կառուցվի
ի, իսկ հին ոււ փլված հատ
տվածի մաքրմ
ման
աշխ
խատանքների համար դիմե
ել են Ստամբուլի ու Թուզ
զլայի
քաղ
ղաքապետերի
ին եւ ստացել դրական
դ
պատ
տասխան։
«Վե
երանորոգումի
ից հետո «Ք
Քամփ Արմենը» կպահպա
անի
ման
նկատան գոր
րծունեություն
նը, սակայն մի հատվա
ածը
մշա
ակույթային կե
ենտրոն ենք դարձնելու։ Շենքի մի մա
ասի
սեփ
փականության
ն վկայականը
ը դեռ չենք ստացել,
ս
սակ
կայն
հավ
վատում ենք, որ ըստ տրվ
ված խոստմա
ան ամեն ինչ ըստ
ը
գործ
ծընթացի տեղ
ղի կունենա»,--ասել է Գրիգո
որ Աղաբաօղլո
ուն։
Նշենք, որ Ստամ
մբուլի «Քամփ
փ Արմեն» մա
անկատունը 19
987ունների կողմ
մից,
ին զավթվել է թուրքական իշխանությո
ուհետ վաճառ
ռվել թուրք գո
ործարարի։ Վերջինս
Վ
էլ որ
րոշել
այնո
էր քանդել ման
նկատունը եւ
ե էլիտար տներ
տ
կառոււցել։
սարակական ճնշման
ճ
արդյո
ունքում մանկ
կատան քանդո
ումը
Հաս

Եգիպտ
տոսի հայ հա
ամայնքն աապ
պահով է: Այս
ս մասին այսօ
օր՝
ապրիլ
իլի 10-ին ասա
աց Եգիպտոս
սի Հայ դատի
ի հանձնախմբ
բի
անդա
ամ Արմեն Մազզլումյանը:
«Եգիպ
պտոսում վիճ
ճակը լավ էէ, կյանքը բն
նական հունո
ով
շարոււնակվում է: Բ
Բնակչություն
նն ավելի շատ
տ զայրացած է,
վ է, այս պահի
ին
քան վվախեցած: Իսսկ հայ համայյնքը ապահով
վտաննգ չկա, ամեն ինչ բնական հունով է ընթ
թանում»,-ասա
աց
նա:
մ ապրիլի 9-ի
ին
Արմենն Մազլումյանի խոսքով, Եգիպտոսում
Ծաղկա
ազարդի կիրրակիի առիթ
թով երկու եկեղեցիներում
ժամերրգության ժա
ամանակ տեղ
ղի ունեցած պայթյուններ
րի
հետեււանքով այս պահին կա 44 զոհ եւ 100-ից ավե
ելի
վիրավվոր՝ բոլորը ղպ
պտի:
«Բարեեբախտաբարր հայեր չեն տ
տուժել, տուժե
ել են ղպտինե
եր,
պայթյյունը տեղի է ունեցել ղպ
պտիների օրթ
թոդոքս երկու
եկեղեեցում: Վերջինն տվյալներով զոհվել է 44 մա
արդ, կա 100-ի
ից
ավելի վիավոր»,-ասսաց նա:
ոսում առաջի
ին
Ավելի վաղ տեղեկկացրել էինք, որ Եգիպտո
ացել է Թանթ
թա քաղաքի Սուրբ Գեւոր
րգ
պայթյյունը որոտա
ղպտիիական եկեղեեցում, որը Ալեքսանդրի
իայից 130 կմ
կ
է
հյուսիիս-արեւելք է գտնվում: Այյնտեղ տեղոււմ 25 մարդ էր
զոհվեել: Եկեղեցոււ մեջ է եղ
ղել քրիստոնյյա ղպտիներ
րի
Թեեոդորոս
Ե
Երկրորդը:
Պաշտոնակա
ան
պատրրիարք
աղբյոուրները հայտննել են, որ նա
ա չի տուժել: Ո
Որոշ ժամանա
ակ
տեղի է ունեցեել երկրորդ ահ
հաբեկչություն
նը՝ պայթուցի
իկ
անց տ
սարքըը գործարկվեել է Ալեքսա
անդրիայի Սո
ուրբ Մարկոս
սի
եկեղեեցում: Այնտեղ
ղ զոհվել է 111 ծխական: Պայթյուններ
րի
ասխանատվո
ությունը ստան
նձնել է ԻՊ-ը:
պատա

Լեհա
ական TVP 3․ Լվովի հ
հայկական թաղամաս
սն
ամբո
ողջ աշխարհից զբոսաշրջիկներ
ր է գրավոււմ
Նախա
ապատերազմա
ական Լվովոււմ հայերը բնա
ակչության 1//5րդն էին կազմոււմ։ Նրանցիցց շատերը՝ Վերածնունդ
դի
իմիկոս ու ին
նժեներ Իգնաց
ցի
բանասստեղծ Շիմոնն Շիմոնին, քի
Լուկա
ադին կամ էլ ա
արքեպիսկոպո
ոս Իսակովիչը
ը իրենց անուն
նը
գրել
են
Լեհա
աստանի
պա
ատմության
մեջ։
Հիմ
մա
ապետություննում, տարբեր
ր գնահատակա
աններով, 40-8
80
հանրա
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հազ
զար հայ է ապրում, ասվում է լեհական TVP
T
3 հե
եռուստաալիքի
ի՝ Լվովի հա
այերին նվիրվա
աժ համաժող
ղովի
մաս
սին ռեպորտա
աժում, որն ան
նցել է Լեհաստ
տանի արեւելք
քում
Շեշո
ուվ քաղաքում
մ։

Շերը նշել է, որ ԱՄՆ-ի եւ Մեծ Բրիտանիա
այի
կառա
ավարություննեերը չեն ճա
անաչել ցեղա
ասպանություն
նը,
տանը ոչինչ չո
ունի նրանց տալու», գրում
քանի որ Հայաստ
է barrhheadnews.com--ը:

Լվով
վի հայկակա
ան եկեղեցի
ին գտնվում է հայկակ
կան
թաղ
ղամասի կենտրոնում, որը ժաման
նակին քաղա
աքի
ամե
ենահարուստ ու գեղեցիկ թաղամասերից
թ
ց էր։ Այն հիմա էլ
է ամ
մբողջ աշխար
րհից զբոսաշր
րջիկներ գրավ
վում։ Ու ոչ մի
իայն
եկեղ
ղեցին, այլեւ դրա
դ
շուրջը գտնվող
գ
տները
ը, որոնք դար
րերի
պատ
տմություն ու անկրկնելի մի
իջավայր ունե
են։
Կատ
տերինա Լոզա
ան, Լվովի գիդերից
գ
մեկն
ն ասում է «Չեմ
կար
րող Լվովը պա
ատկերացնել առանց
ա
հայկա
ական թաղամա
ասի։
Այն այնքան ներդ
դաշնակ է մնա
ացած քաղաք
քի հետ։ Քաղա
աքի
ենագեղեցիկ մասերից է։ Այստեղ է բա
աբախում Լվ
վովի
ամե
սիրտ
տը»։
Երկ
կրորդ համաշշխարհային պատերազմից
պ
ց հետո հայե
երի,
ինչպ
պես նաեւ լեհերի ճնշող մեծամասնոււթյունը մեկնե
ել է
Լեհա
աստանի նա
ախկին արե
եւելյան շրջա
աններից։ Յո
ուրի
Սմի
իրնովը, Լվովի
ի հայերի մաս
սին գրքի հեղ
ղինակը, կարո
ող է
անվ
վերջ խոսել այդ
ա մասին։ Նա
ա շեշտում է ՝ չնայած հայյերը
պաշշտպանել են իրենց
ի
ինքնութ
թյունը, բացեււ հավատարիմ
մ են
մնա
ացել Լեհաստա
անին։
«Նր
րանք Լեհաստ
տանի մեծ հա
այրենասերներ
ր են, բայց շատ
շ
նվիր
րված են իրեն
նց մշակույթին
ն ու պատմութ
թյանը»,- ասո
ում է
նա։Ա
Այդ անսովոր
ր համադրությյունը շեշտում
մ են նաեւ իրենք՝
հայե
երը։ Թադեոււշ Գեւորգյանը
ը, Լվովի հայկ
կական եկեղե
եցու
հոգե
եւորականը, ասում է․ «Հայերը շա
ատ են հարգ
գում
Լեհա
աստանն ու լեհերին, այն
ն ամենն, ինչչ կապակցվա
ած է
Լեհա
աստանի հետ
տ։ Դրա համ
մար էլ լեհեր
րը ընդունում
մ ու
շեշտ
տում են հայե
երի ավանդը, այլ ոչ թե լռո
ության մատն
նում
այն»»։Լեհաստանո
ում շատ են խոսում հայկ
կական ծագոււմով
լեհե
երի մասին։ Նրանցից մեկն էլ Յուսեֆ
Յ
Տեո
ոֆիլ
Ստո
ոֆանովիչն է,
է նշանավոր
ր բարերար։ Կամ Իգնա
ացի
Լուկ
կասեւիչը, աշխ
խարհի առաջին նավթարդյյունաբերողնե
երից
մեկը
ը։
Քսյո
ոնդզ Թադեոււշ Իսակովի- Զալեսկի,
Զ
հայ գրիգորյանակ
կան
ու կաթոլիկ ծիսակատարո
ծ
ությունների հագեւորակ
կան․
հաստանի հա
այերը շատ հետաքրքիր սոցիոլոգիակ
կան
«Լեհ
երեււույթ են։ Մա
արդիկ, որոնք իրենց մասին
ն ասում են՝ մենք
մ
երկո
ու հայրենիք ունենք՝ Հայյաստանն ու Լեհաստանը
ը ու
երկո
ուսն էլ հավաս
սարաչափ սիր
րում ենք»։

ելք չունի: Մեն
նք
«Մենքք փոքր ենք: Հայաստանը դեպի ծով ե
նավթ չունենք: Մեենք նրանց տա
ալու ոչինչ չո
ունենք: Որքա
ա՞ն
անակ է պեետք՝ Ցեղա
ասպանություն
նը ճանաչելու
ժամա
համա
ար»,- «Խոստո
ում» ֆիլմի պ
պրեմիերայի ժ
ժամանակ Preess
ել է Շերը:
Associiation-ի հետ զզրույցում ասե
Երգչոււհին նշել է, որ հայերը ո
ոչինչ չունեն՝ ա
այս երկրների
ին
հետաք
աքրքրելու համ
մար. «Կարելլի է կարծել, որ նրանք դա
դ
կանենն իրենց բարոււթյան շնորհի
իվ»:
Պատա
ասխանելով հհարցին, հույս
ս ունի՞, որ Դո
ոնալդ Թրամփ
փը
կճանա
աչի ցեղասպա
անությունը, Շերն ասել է. «Ո
Ո՛չ»:

երը բացատրե
ել է, թե ինչոււ ԱՄՆ-ն եւ Բրիտանիան
Բ
չեն
չ
Շե
ուզում ճա
անաչել Հայոց
ց ցեղասպան
նությունը
Աշխ
խարհահռչակ երգչուհի Շերը Մեծ
ծ Բրիտանի
իայի
կառ
ռավարության
նը
կոչ
է
արել
ճանաչել
ճ
Հա
այոց
ցեղա
ասպանություւնը:

Մա
ահացել է Ռ
Ռումինիայյի թեմի ծա
այրագույն
վարդապ
պետ Տ. Զար
րեհ Պարոն
նյանը

Ռումիինիայի Հայոցց թեմից Մայյր Աթոռ Սոււրբ Էջմիածնի
ին
տեղեկկացվել է, որ ապրիլի 13-ի առավոտյան
ն` կյանքի 76-ր
րդ
տարոում, վախճանվվել է Սուրբ Էջջմիածնի միաբբան Հոգեշնոր
րհ
արեհ ծայրագո
ույն վարդապե
ետ Պարոնյան
նը:
Տ. Զա
Մայր Աթոռից հայտ
տնում են, որ Գարեգին Բ Ա
Ամենայն Հայո
ոց
եւ
Ա
Աթոռ
Սուր
րբ
Էջմիածն
նի
Կաթոողիկոսը
Մայր
միաբա
անությունը խ
խորապես սգոււմ են բարեհի
իշատակ Զարե
եհ
ծայրա
ագույն վարդա
ապետի մահը:
Ապրիլլի 19-ին, Բուխարեստ
տի Ս. Հրե
եշտակապետա
աց
առաջննորդանիստ եկեղեցում, հընթացս Ս
Ս. Պատարագ
գի
կկատա
տարվի Հայրր Զարեհի վերջին օ
օծումը, ապ
պա
հուղա
արկավորությա
ան արարողոււթյունը:
Յիշատ
տակն արդարրոյն օրհնութե
եամբ եղիցի:
ԿԵՆՍ
ՍԱԳՐԱԿԱՆ
Տ Զա
արեհ ծայրագո
ույն վարդապ
պետ Պարոնյա
անը (ավազան
նի
անուննը` Հակոբ) ծնվել է 19941 թ. հոկտ
տեմբերի 2-ի
ին
Բուխա
արեստում (Ռ
Ռումինիա):
Նախննական կրթ
թությունը ս
ստացել է Բուխարեստ
տի
Հայկա
ական վարժարրանում (1948--1955 թթ.):

ÈàôÚê # 222
2 Ապրիլ, 22017 Ã. էջ 13
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19555-1959 թթ. սովորել է Երեւանի Մա
անկավարժակ
կան
ուսո
ումնարանում
մ:
19611 թ. ընդունվ
վել է Ս. Էջջմիածնի Գեււորգյան հոգե
եւոր
ճեմա
արան, որի լսա
արանական բաժինն ավարտ
տել է 1965 թ.::
19633-1964 թթ. սովորել է Ռուս Ուղղա
ափառ Եկեղե
եցու
Զագ
գորսկի հոգ
գեւոր ակադ
դեմիայում եւ
ե
պաշտպա
անել
ավա
արտաճառ`«Ս
Ստեփանոս Վա
արդապետ Լե
եհացի. կյանքն ու
գործ
ծը» թեմայով:
19633 թ. սեպտե
եմբերին Ս. Էջմիածնում
մ ձեռնադրվե
ել է
սար
րկավագ`
ձեռամբ
ձ
Գե
երաշնորհ
Տ.
Հայկազ
զուն
արք
քեպիսկոպոս Աբրահամյան
Ա
նի:
19655 թ. հունվա
արին ձեռնադրվել է կուսա
ակրոն քահա
անա`
ձեռա
ամբ Գերաշնո
որհ Տ. Ասողիկ
կ եպիսկոպոս Ղազարյանի::
19677-1970 թթ. ոււսանել է Բուխ
խարեստի Աստ
տվածաբանակ
կան
ակա
ադեմիայում:
19699 թ. հուլիսի
ին վարդապե
ետական աստ
տիճանի համ
մար
պաշշտպանել է ավարտաճառ
ռ` «Հովսեփ արքեպիսկոպ
պոս
Արղ
ղության. կյան
նքն ու գործը» թեմայով:
19711 թ. ծայրագո
ույն վարդապե
ետության աս
ստիճանի համ
մար
պաշշտպանել է ավարտաճա
առ`«Տեղական
ն ժողովները եւ
իրեն
նց տեղն ու նշանա
ակությունը Հայ Եկեղե
եցու
Կան
նոնադրությա
ան մեջ» թեմայյով:
19766 թ. ստա
ացել է Աստ
տվածաբանոււթյան դոկտ
տորի
աստ
տիճան` պաշտ
տպանելով ավարտաճառ`
ա
«Հայ Եկեղե
եցու
Պատ
տարագը Արե
եւելյան մյուս եկեղեցիների
ի պատարագն
ների
շար
րքում» թեմայո
ով:
19655-2001 թթ. եղել է Բոււխարեստի առաջնորդանի
ա
իստ
եկեղ
ղեցու հոգեւոր
ր հովիվ:
19733-2001 թթ. սպասավորել
ս
է Ռումինիայյի հայոց թեմ
մում
որպ
պես առաջնորդ
դական փոխա
անորդ:
Զար
րեհ ծայրագ
գույն վարդա
ապետը հեղի
ինակ է բազ
զում
հոդվ
վածների եււ ուսումնաս
սիրություններ
րի, արժանա
ացել
տար
րբեր մրցանա
ակների:
երի
անդահայերը
ը հանրագիր են հանձնել Նիդերլանդն
Ն
Հոլա
խորհրդա
արան. կոչ են անում
ա
ընդուն
նել Հայոց
ցեղասպա
անությունը

Համ
մագործակցող
ղ հոլանդահ
հայ կազմակ
կերպությունն
ների
պատ
տվիրակությո
ունը,
Նիդե
երլանդների
Հայ
Դա
ատի
հան
նձնախումբը և այլ կազմակ
կերպությունն
ներ հանրագիր
ր են
հան
նձնել Նիդերլա
անդների խորհ
հրդարան՝ կոչչ անելով ընդո
ունել
Հայ ցեղասպանոււթյունը:
կական
կա
ազմակերպութ
թյունների
պատվիրակն
ները
Հայկ
ներկ
կայացրել են
ն հանրագրի տարբեր կետեր,
կ
շեշտե
ելով
Հոլա
անդիայի կառա
ավարության կողմից օգտա
ագործվող «Հա
այոց
ցեղա
ասպանությա
ան հարց» արտ
տահայտությա
ան վիրավորակ
կան
բնոււյթը,
հոլա
անդահայերի
նկատմամ
մբ
անարդ
դար
վերա
աբերմունքը,
նկատմամբ
բ
թուրքակ
կան
հայերի
կազ
զմակերպությո
ունների խտ
տրականությա
ան դրսևորո
ումը,

հոլաննդական քաղ
ղաքական և հասարակակ
կան կյանքում
ուն միջամտ
տության դե
րի
Անկարրայի թաքո
եմ պայքար
անհրա
աժեշտություննը և բնակա
անաբար Թոււրքիայի ներկ
կա
իրավիիճակը:

Մի
իջազգա
ային
Հե
եղաշրջման
ն փորձ իրա
ականացրա
ած թուրք
գե
եներալի տն
նից Բագրա
ատունիներ
րի մասին
գի
իրք են հայտ
տնաբերել

Թուրքքիայում 20166–ի հուլիսի 15–ի հեղաշշրջման փորձ
ձի
կազմա
ակերպման մեեջ մեղադրվող
ղ գլխավոր կա
ասկածյալների
ից
գեներրալ Էրհան Ջահայի տնից հայտ
տնաբերվել է
աննյան կասսրությունից մինչեւ հան
նրապետություն
«Օսմա
ծպտյա
ալ հրեաներն ո
ու Բագրատո
ունիները» գիր
րքը։
Թուրքքական Anadoolu գործակալո
ության փոխա
անցմամբ՝ 2016
6–
ի հուլլիսի 15–ի հեղ
ղաշրջման փո
որձի գործի շշրջանակներում
ցամաք
աքային
ուժեերի
հրամա
անատարությո
ունում
տեղ
ղի
ունեցա
ած դեպքերիի գործով 1150 զինվորա
ականների դե
եմ
պատրրաստված մեեղադրական զեկույցը ն
ներկայացվել է
դատա
արան։
Մեղա
ադրական զեկկույցում որպ
պես գլխավո
որ կասկածյա
ալ
գեներրալ Էրհան Ջ
Ջահայի տնի
ից հայտնաբե
երվել է Ահմե
եդ
արակած «Օ
Օսմաննյան կասրությունի
ից
Աքգյոունի հրատա
հանրապեետություն
հ
հրեաներն
ու
ծպտյալ
մինչեււ
Բագրա
ատունիները»» գիրքը։ Այյս գիրքը հա
այտանեբրվելու
փաստ
տը եւս ներառվվել է մեղադրա
ական զեկույցցում։
Նշենքք, որ Բագրատ
տունիների մ
մասին իր հայ
այտնի նզովքում
խոսելլ էր Ֆեթուլլլահ Գյուլենը
ը։ Դրանից հետո ամբող
ղջ
տերնետով փն
նտրում էին, թե ովքեր են
ե
Թուրքքիայում ինտ
Բագրա
ատունիները։։
Ըստ որոշ թուրքք հետազոտո
ողների, Բա
ագրատունիներ
րը
տնի խմբավոր
րում են, ովքե
եր ճանաչում են
ե
Թուրքքիայում գաղտ
միմյա
անց ու ապրրում հատոււկ կանոններ
րով։ Այսինք
քն,
ատունիների ա
արտաքուստ մուսուլման են,
ե
Թուրքքիայի Բագրա
սակայ
այն ծպտյալ հհայ են։ Իսկ
կ որոշ թուր
րք լրագրողնե
եր
շեշտոում են, Թոււրքիայում Բ
Բագրատունին
ները ազդեցի
իկ
տոններ են զբա
աղեցնում ու կ
կարեւոր դերա
ակատարներ են
ե
պաշտ
Թուրքքիայի կյանքում։

Սա
ալոնիկում ա
անհայտ ան
նձինք հար
րձակվել են
Թուրքիայի
ի դեսպանա
ատան շենքի վրա
խումբ անհայյտ անձինք ապրիլի 23-ի
ի առավոտյա
ան
Մի խ
անհայ
այտ անձանցց խումբը հ
հարձակվել է Թուրքիա
այի
դեսպա
անատան վրրա հունական Սալոնի
իկ քաղաքոււմ,
տուժա
ածներ չկան, հհայտնում է Huurriyet թերթը։
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Դեպ
պքը տեղի է ունեցել առավոտյան
ա
ժամը 05։30
0-ին։
Թոււրքական Doğan գործակա
ալության տվ
վյալներով, փակ
փ
դեմք
քերով անհայտ անձինք շենքը հսկող ոս
ստիկանների վրա
վ
նետ
տել են Մոլոտո
ովի երկու կոկտ
տեյլ, դրանցից
ց մեկը այրվելլ է։
Միջջադեպի հետե
եւանքով ոչ ոք
ք չի տուժել, նյութական
ն
վնաս
չի հա
ասցվել։
Միջջադեպի մյուս հանգամանքները չեն հայտ
տնում։

դատա
ապարտելով պետության
ն կողմից իրականացվո
ող
կոտորրածները։
Նշենքք, որ 1995–ի մայիսի 27––ից իրենց հա
արազատների
ին
անհայ
այտ
հանգա
ամանքներում
մ
կորցրա
ած
մայրեր
րը
պարբեերաբար շաբա
աթ օրերը ակ
կցիաներ են ի
իրականացնում
Ստամմբուլի Գալաթ
թասարայի հր
րապարակում
մ՝ պահանջելո
ով
բացահհայտել
իիրենց
որ
րդիներին
սպանողներ
րի
մեղավվորներին։

Ադրբեջա
անում արգ
գելափակելլ են ՏՆՏ
հ
հեռուստաա
ալիքը Հայո
ոց ցեղասպ
պանության
ն
մ
մասին տես
սահոլովակ
կների ցուցա
ադրության
ն
համ
մար

Ադր
րբեջանի որոշշ մալուխային
ն օպերատորներ դադարեցրել
են ռուսական ՏՆՏ ու ՏՆՏ
Տ
4 հեռ
ռուստաալիքն
ների
արձակումը։
հեռա
չեն
Մաս
սնավորապես
ս,
ալիքները
ը
այլեւս
հասանելի
ամե
ենատարածվա
ած մալուխա
ային օպերատ
տորներից մեկի՝
Բաք
քու- ԿԱՏՎ 1 -ի բաժան
նորդներին ։ Ընկերություւնից
haqqqin.az–ին հա
այտնել են, որ
ո ալիքները
ը անջատվել են
դրա
անցով
Հայոց
Հ
ցե
եղասպանութ
թյան
մա
ասին
տես
սահոլովակներ
րի
ցուցա
ադրության
պատճառ
ռով։
Հեռա
արձակումը կվերականգնվ
կ
վի ապրիլի 25-ից
2
հետո։ Իսկ
մինչչ այդ դրան
նց փոխարեն թուրքակա
ան ալիքներ են
հեռա
արձակվում։
ՏՆՏ
Տ-ն ու ՏՆՏ4
4-ը «Գազպրո
ոմ-մեդիա» հոլդինգի
հ
մեջ են
մտն
նում, որը Ռուսաստանի
Ռ
ի ու Արեւե
ելյան Եվրոպ
պայի
առա
աջատար
մեդիաընկե
երությունն
է։
Եր
րկու
հեռո
ուստաալիքնե
երն էլ մտնո
ում են «Գա
ազպրոմ- մեդ
դիա․
Ժամ
մանցային հե
եռուստատեսո
ություն» ենթ
թահոլդինգի մեջ,
որի գլխավոր տնօ
օրենը Արթուր
ր Ջանիբեկյան
նն է։

Թուրքիայում իրենց որդիներին
ն կորցրած
մա
այրերը հար
րգել են Հա
այոց ցեղաս
սպանությա
ան
զոհ
հերի հիշատ
տակը (ֆոտ
տո)

Ստա
ամբուլի Գալա
աթասարայի հրապարակու
հ
ւմ «Շաբաթ օր
րվա
մայր
րերը» հավաք
քվել են ու հար
րգել 1915–ի Ցե
եղասպանութ
թյան
ժամ
մանակ զոհ գն
նացած մտավո
որականների հիշատակը։
Թոււրքական Ev
vrensel–ի փո
ոխանցմամբ՝ ապրիլի 22–
–ին,
Գալլաթասարայի հրապարակո
ում հավաքված «Շաբաթ օր
րվա
մայր
րերը» ձեռքն
ներին պահել են 1915–ին
ն կոտորված հայ
մտա
ավորականներ
րի ու իրենց կորցրած
կ
որդի
իների նկարն
ները՝

Ջեֆ
ֆրի Քլարֆ
ֆիլդ. Հայոց
ց ցեղասպա
անությունն
ն
ինչ-որ առումով Հոլո
ոքոստի փո
որձն էր

Հայոցց ցեղասպանո
ության 102-րդ
դ տարելիցին
ն անհրաժեշտ
տ է
եցել եւ ինչպե
ես
ավելի լավ հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունե
դեպքերը: Natiional Post-ում
պետքք է կանխեել նման դ
պարակված հո
ոդվածում այս
ս մասին գրելլ է բրիտանաց
ցի
հրապա
հայտննի մարդաբանն Ջեֆրի Քլար
րֆիլդը:
Ցեղասսպանության նախաբանը
ը 1894-1896 թվականների
ին
հարյոուր հազարավվոր հայ տղ
ղամարդկանցց, կանանց ու
աների սպաննությունն էր: Հոդվածի հ
հեղինակն այս
ա
երեխա
իրադա
արձություննեերը կոչում է փորձ 19915 թվական
նի
դեպքեերից առաջ:
Թուրքքական ոչ մի կառավարութ
թյուն երբեք չի
ի խոստովանե
ել,
որ դա
ա որոշակի էթ
թնիկ խմբի ծրա
ագրված ոչնչա
ացում էր, նաեւ
այն, ոոր հայ որբերրին ստիպում
մ էին մահմե
եդականություն
ընդուննել:
Սակա
այն 2012 թվվականին թո
ուրք պատմա
աբան Թանե
եր
Աքչամմը հրապարա
ակեց «Երիտթ
թուրքեր՝ մար
րդկության դե
եմ
հանցա
ագործությունն. Հայոց ցեղ
ղասպանությո
ունն ու էթնի
իկ
զտումմներն
Օսմ
մանյան
կ
կայսրությունո
ում»
գիրք
քը:
Թուրքքական
արխ
խիվներն
ո
ուսումնասիրե
ելով՝
Աքչամ
մը
վերջնա
ականապես ցցույց տվեց, որ
ր Հայոց ցեղա
ասպանություն
նը
կանխա
խամտածված, ծրագրված եւ համա
ակարգված էր
է
կառա
ավարության եեւ զինված ուժ
ժերի կողմից:
ուն չի խնդր
րել: Եվ երբե
եք
«Թուրրքիան երբեքք ներողությո
Հայասստանի եւ Թուրքիայի հարաբերութ
թյունները չե
են
վերակկանգնվի, միինչեւ թուրք
քական կառ
ռավարություն
նը
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պաշշտոնապես չա
ասի ճշմարտությունն այն մասին,
մ
որ հայյերը
ցեղա
ասպանություւն
են
վե
երապրել,
որը
ո
բազմա
աթիվ
առո
ումներով փոր
րձ դարձավ Հոլոքոստից առաջ»,- գրե
ել է
հոդվ
վածի հեղինա
ակը:
Մեն
նք պետք է հի
իշենք, որ 193
39 թվականի օգոստոսի 22
2-ին,
երբ Հիտլերը Լեհաստան ներխուժում եւ հրեան
ների
ացում էր ծրա
ագրում, իր ելույթներից մե
եկում ասել է.. «Ի
ոչնչա
վերջջո, ո՞վ է այսօր
ր խոսում հայերի ջարդերի մասին»:

Ապրիլի 224-ին մենք
ք հիշում են
նք հայ
բն
նակչության ողբերգա
ական կորուստները.
Կա
անադայի վարչապետ

Փ
Փարիզում
մ հարգել են
ն Ֆրանսիա
այի համար
ր
մարտնչա
ած հայ զինվ
վորների հի
իշատակը
Ֆրա
անսիայում Հա
այաստանի դե
եսպան Վիգեն
ն Չիթեչյանը, ԼՂՀ
Լ
ներկ
կայացուցիչ
Հովհաննես
Գեւորգյա
անը,
փարիզ
զյան
քաղ
ղաքապետարա
անի
աշխ
խատակիցներ
րը,
Կիպր
րոսի
հան
նրապետությա
ան, Ֆրանսիա
այի հայկական
ն, ասորական
նու
քրդա
ական համա
այնքների նե
երկայացուցի
իչները երթ են
կազ
զմակերպել Շանզելիզեից
Շ
մինչեւ Հաղ
ղթական կամ
մար,
որտ
տեղ ծաղիկնե
եր են դրել հայ
հ
զինվորնե
երի հիշատակ
կին,
որոն
նք երկու համ
մաշխարհայի
ին պատերազմ
մների ժամանակ
մար
րտնչել են Ֆրա
անսիայի համա
ար, հայտնում
մ է Armenews–
–ը։
Միջջոցառմանը միացել
մ
են նա
աեւ զբոսաշր
րջիկներն ու այն
փար
րիզեցիները, որոնք
ո
այդ պա
ահին Հաղթակ
կան կամարի մոտ
մ
էին գտնվում։

Կա
անադայի Օնտարիո
Օ
նահանգի
ն
վարչապետ
վ
տը
հ
հարգել է Հա
այոց ցեղա
ասպանությյան զոհերի
ի
հիշատ
տակը

Ապրիլլի 24-ին մենքք հիշում ենք ավելի քան մ
մեկ դար առա
աջ
հայ բբնակչության ողբերգական
ն կորուստներ
րը: Այս մասի
ին
ադայի վարչա
ապետ Ջասթ
թին Թրյուդո
ոյի
ասվոււմ է Կանա
հայտա
արարությունո
ում`Հայոց ցեղասպանոււթյան 102-ր
րդ
տարել
ելիցի կապակցցությամբ:
Թրյոււդոն հիշեցնոււմ է, որ 2015 թվականին
ն Համայնքներ
րի
տը միաձայ
այն ընդունեց ապրիլի 24-ը Հայո
ոց
պալատ
ցեղասսպանության զոհերի հի
իշատակի օ
օր անվանելու
առաջա
արկությունը:: «Այդ օրը
ը հարգում ենք նրան
նց
հիշատ
տակը, ովքերր անարդարա
ացիորեն կո
որցրեցին իրե
են
կյանք ն ու տուժեցցին ցեղասպա
անության ժա
ամանակ: Մեն
նք
ուրքն ենք մա
ատուցում նր
րանց ու նրան
նց
մեր հհարգանքի տո
սերուննդներին, որրոնցից շատ
տերն այժմ բնակվում են
ե
Կանա
ադայում», - նշշել է նա:
Վարչա
ապետն ընդծեել է, որ այդ օրը կանադացիները` անկա
ախ
դավա
անանքից կամ
մ էթնիկ պա
ատկանելությո
ունից, միասի
ին
հաստա
տատում են իրրենց` ցանկացցած տեսակի ա
ատելության ու
բռնութ
թյան առջեւ անտարբեր չմնալու հա
ակվածություն
նը:
«Հայոոց ցեղասպաննության հիշա
ատակի օրը ին
նձ հետ միասի
ին
հույս եենք հայտնում
մ, որ մեր ապ
պագայում խա
աղաղություն ու
փոխա
ադաձ հարգաննք կլինի»,-հայ
այտարարել է Թ
Թրյուդոն:

Ժ
Ժամանակն
ն է, որ ԱՄՆ
Ն-ը պաշտո
ոնապես
ճանա
աչի Հայոց ցեղասպա
անությունը. Ադամ Շիֆ

Կան
նադայի Օնտա
արիո նահան
նգի վարչապետ Քեթլին Ոււինը
հար
րգել է Հայոց ցեղասպանութ
թյան զոհերի հիշատակը:
հ
«Պա
ատմությունը մեծագույն ուսուցիչ
ո
է նրա
անց համար, ում
միտ
տքն ու սիրտը
ը բաց են նրա
ա դասերի հա
ամար: Հենց այս
պատ
տճառով ենք մենք այսօր հիշում
հ
1,5 մլն
ն հայերին, որ
րոնք
զրկվ
վել
են
ազատությո
ունից,
սեփ
փականությունից,
մշա
ակութային ժառանգությո
ժ
ունից եւ կյանքից:
կ
Հա
այոց
ցեղա
ասպանություւնը պատմոււթյան դասերը հիշելու մեր
պար
րտավորությա
ան մասին հա
ամոզիչ հիշեցո
ում է»,- նշվա
ած է
Ուինի հայտարար
րության մեջ:
իտություն է հայտնել հայ համայն
նքին
Նա երախտագի
տարիոյի
բազմամշակ
կութային
պատմութ
թյան
Օնտ
հաջջողություններ
րում ունեցած ավանդի համ
մար: Այն փաս
ստը,
որ դուք հիշոււմ եք՝ երաշշխավորում է, որ ապա
ագա
ունդները Մեծ
ծ Եղեռնից դա
ասեր կքաղեն:
սերո

Մենք չենք կարող ա
աշխարհի բա
արոյական առ
ռաջնորդը մնա
ալ,
տարանջատ
տենք
եւ
տարբերակենք,
թե
որ
ո
եթե
վոր ճանաչե
ել: Այս մասի
ին
ցեղասսպանություննն է հարկավ
հայտա
արարել է ԱՄՆ
Ն կոնգրեսակ
կան Ադամ Շիֆը:
Նրա խ
խոսքով, որպեես աշխարհի բարոյական առաջնորդնե
եր,
իրենքք պարտավորվված են պարզորոշ բարձրա
աձայնել Հայո
ոց
ղասպանությա
ան
ցեղասսպանության եւ ցանկացցած այլ ցեղ
փաստ
տը, անկախ ննրանից, թե ա
այն կատարվե
ել է բարեկամ
մի,
թե թշննամու, հզոր թ
թե թույլ իշխա
անության կողմ
մից:
«Մենքք չենք կարող հետեւողակա
ան մնալ, եթե հ
հայտարարեն
նք,
որ Դ
Դարֆուրի ցեղասպանությունը ճա
անաչելու են
նք,
որովհհետեւ Սուդաննը թույլ է, իսկ
կ Հայոց ցեղա
ասպանություն
նը
որովհետեւ Թ
Թուրքիան ո
ուժեղ է: Մեն
նք
չենք ճանաչելու, ո
ուրքիան դեպի
ի ավտորիտա
ար
տեսնոում ենք, թե իինչպես է Թո
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համ
մակարգ սլանո
ում, դեպի մի
ի համակարգ, որը շատ նմա
ան է
Պոււտինի ստեղծա
ած համակար
րգին: Եվ չկա որեւէ պատճ
ճառ,
որեււէ բարոյակա
ան պատճառ
ռ, սակայն նաեւ
ն
չկա որ
րեւէ
ռազ
զմավարական
ն պատճառ, որպեսզի մենք Հա
այոց
ցեղա
ասպանությա
ան հարցում Թուրքիայի
Թ
ջրա
աղացի վրա ջուր
ջ
լցնե
ենք: Ժաման
նակն է, որ
ո
Միացյա
ալ Նահանգն
ները
բար
րձրաձայն, պարզորոշ,
պ
հստակ
հ
ու միանշանակո
որեն
ճան
նաչի Հայոց ցե
եղասպանությյունը»,-ընդգծ
ծել է նա:
Կոն
նգրեսականը նկատել է, որ
ո այսօր աշխ
խարհում հայյերի
համ
մար վտանգա
ավոր ժամանա
ակներ են. «Ժա
ամանակներ, երբ
Սիր
րիայի կամ Իրաքի
Ի
տարա
ածքներում հա
այերը ոչնչացմ
ման
վտա
անգի առջեււ են, ժամ
մանակներ, երբ տասն
նյակ
հազ
զարավոր
փախստ
տականներ,
սիրիա
ահայ
փախ
խստականներ
ր, ապաստան
ն են գտել Հայա
աստանում»:

Ես հանգ
գիստ չեմ մն
նա, քանի դեռ
դ ԱՄՆ
Ն
Ներկայաց
ցուցիչների պալատը չի
չ ճանաչելլ
Հ
Հայոց ցեղա
ասպանութ
թյունը. Բրե
եդ Շերման
ն

Բուենոս Ա
Այրեսն ապ
պրիլի 24-ը Հ
Հայոց
ցեղասպա
անության հիշատակի
ի օր է
հայտար
րարել

արանն ապրի
իլի 24-ը Հայո
ոց
Բուեննոս Այրեսի քքաղաքապետա
ցեղասսպանության հհիշատակի օր
ր է հայտարար
րել:
Որոշոումն ընդունվվել է ապրիլի
ի 20-ի նիստ
տի ընթացքոււմ:
Prensaa Armenia-ի փոխանցմա
ամբ՝ օրվա կ
կարգախոսն է
«Հիշողղություն,
ճշմարտությո
ուն,
արդա
արություն
եւ
հայրեենադարձությո
ուն»:
աձեւը, որի հեղինակները
ը Ժոզե Կա
ամպանյոլին եւ
Բանա
Կառլոոս Թամադա
ան են, ապրի
իլի 24-ին ներ
րկայացվելու է
Թուրքքիայի դեսպա
անի նստավա
այրի մոտ հ
հայ համայնք
քի
կազմա
ակերպած ակկցիայից հետո:

Կա
անադացի պ
պատգամավորը կոչ է արել վերջ
տ
տալ Հայոց ց
ցեղասպան
նության ժխ
խտմանը

Մեն
նք պետք է ճանաչեն
նք 20-րդ դարի առա
աջին
ցեղա
ասպանություւնընաեւ թուր
րք ժողովրդին
ն օգնելու համ
մար:
Այս մասին հայյտարարել է ԱՄՆ կոնգ
գրեսական Բրեդ
Բ
րմանը:
Շեր
Նրա
ա խոսքով, Գերմանիա
ան կարողաց
ցավ գիտակցել
սեփ
փական պատ
տմությունը եւ Գերմա
անիան դարձավ
բար
րգավաճ, հզոր
ր եւ ժողովրդ
դավարական մի պետությյուն,
որտ
տեղ
կցանկա
անային
ապ
պրել
բազմա
աթիվ
մարդ
դիկ.
«Թո
ուրքիան
շարունակում
մ
է
հերքել
հ
Հա
այոց
ցեղա
ասպանություւնը , արդյուն
նքում նրանք ծայրահեղակ
կան,
ավտ
տորիտար
եւ
էրդող
ղանիստական
ն
պետութ
թյան
ճան
նապարհին են
ն:
Ես հ
հանգիստ չեմ
մ մնա, քանի դեռ
դ ԱՄՆ Ներ
րկայացուցիչն
ների
պալլատը չի ճանա
աչել Հայոց ցե
եղասպանությյունը, որովհե
ետեւ
Ցեղ
ղասպանությա
ան հերքումը
ը ցեղասպան
նության վեր
րջին
քայլլն է»:
Կոն
նգրեսականի խոսքով, ազ
զգը ոչնչացնե
ելուց հետո դու
ոչնչա
ացնում ես այդ հանցանքի մասին հիշողո
ությունը, սակ
կայն
«Ցե
եղասպանության հերքումը
ը հաջորդ ցե
եղասպանութ
թյան
առա
աջին քայլն է եւ կարիք չկ
կա հիշեցնելո
ու, թե ինչպես
ս էր
Հիտ
տլերը համոզ
զել իր ենթա
ականերին, որ
ո ողջակիզմ
ման
պատ
տասխանատվ
վությունից իրենք
ի
կարող
ղ են խուսափ
փել,
որով
վհետեւ Օս
սմանյան կա
այսրությանը հաջողվել էր
խոււսափել
ցեղասպ
պանության
մար
համ
պատ
տասխանատվ
վությունից»:

Կանա
ադայի խորհրրդարանի պա
ատգամավոր Բրայան Մե
եյը
հայտննել է, որ Հայյոց ցեղասպա
անության 1022-րդ տարելից
ցի
նախօ րեին կարեւո
որ է դադարեցցնել ցեղասպ
պանություններ
րի
ժխտոումը։
Ելույթ
թ
ունենալլով
Կանա
ադայի
խո
որհրդարանոււմ՝
պատգ
գամավորը հհայտնել է, որ բոլոր ազգերն ու
ժողովվուրդները պ
պետք է ցեղ
ղասպանությո
ունը ճանաչե
են
որպեսս պատմականն, այլ ոչ թե ք
քաղաքական հ
հարց։ «Զոհեր
րի
հիշատ
տակը այսօր պղծվում է այդ իրադա
արձություններ
րը
ժխտոողների տգիտ
տությամբ։ Խորհրդածելո
ով Օսմանյա
ան
կայրսրրությունում տ
տեղի ունեցա
ած Հայոց ցեղա
ասպանությա
ան,
Ուկրա
աինայում, Ռո
ուանդայում, Բոսնիայում տեղի ունեցա
ած
ցեղասսպանություննների, նաեւ ե
եզդիների ցեղ
ղասպանությա
ան
ու Հոլլոքոսթի մասսին՝ մենք պետ
տք է հանուն
ն մարդկությա
ան
պարտ
տավորությունն ստանձնեն
նք, երաշխա
ավորելով, որ
ո
ցեղասսպանությունններ այլեւս չեն
ն կրկնվի»,- աս
սել է նա։
Կանա
ադայի Հայ դա
ատի հանձնախ
խումբը շնորհ
հակալություն
նէ
հայտննել պատգամ
մավորին՝ այյս կարեւոր հարցի շուր
րջ
անփոոփոխ աջակցցության ու ս
սկզբունքային
ն դիրքորոշմա
ան
ար։
համա
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Մ
Մշակույյթ
Ակ
կնարկ Հա
այ ժողովր
րդի
հա
այրենադա
արձությա
անը
19-20֊րդ դարերում
դ
Դր. Էդի
իկ Բաղդասար
րյան

Ինչու հա
այերը ցան
նկացան թո
ոթափել
պ
պարսկակա
ան խանակա
ան տիրապ
պետություն
նը
Պարսկական տիրապետութ
թյան վերջին տարիներին հայ
ազգ
գաբնակչությա
ան վիճակը գնալով
գ
ավելի
ի էր ծանրան
նում:
Հայ ժողովրդի կիռարվող ճն
նշումները կա
արելի է հետե
եւյալ
պով դասակար
րգել.
կերպ
ա - Ազգայյին-կրոնական
ն հալածանք
քներ: Խաչատ
տուր
Աբովյանը այսպե
ես է վկայում. « Մարդ ո՞ր հողը տա գլխ
խին.
ինչ ուզում են, էն
է են անում:: Դատաստան
ն չկա, իրավո
ունք
չկա…
…. Աղչիկն աս
սես, քաշում են,
ե տղեն ասե
ես՝ տանում, շատ
շ
անգ
գամ թուրքացնում (մուսուլլմանացնում,- Է.Բ.), հավատից
հան
նում, շատ անգ
գամ էլ գլուխը
ը կտրում, էր
րում, նախատ
տում:
Ո՛չ տ
տունն է իրա
անը, ո՛չ մալը, ոչ ապրանք
քը, ոշչ ջանը,, ո՛չ
օղլո
ուշաղը»1:
մենայն Հայոց Կաթողիկոսո
ությունը եւ նրա
Նույնիսկ Ամ
էին
ան
կենտ
տրոն
Էջմի
իածինը,
ենթարկվում
ե
նլուր
հալա
ածանքների ու
ո բռնությունն
ների: Բանը եր
րբեմն այնտեղ
ղ էր
հաս
սնում, որ նույն
նիսկ հոգեւոր պաշտոնյանե
երին էին փորձ
ձում
կրոն
նափոխ անել2:
առակերություւն,
թալան:
Սարդարական
բ
Կաշա
կառ
ռավարություն
նը օգտագործ
ծում էր
ամեն
ա
մի առ
ռիթ,
որպ
պեսզի կաշառք
քներ կամավոր
ր «նվիրատվություններ» կո
որզի
իր հ
հպատակների
ից: Նյութակա
ան հարստահա
արությունների
ի եւ
կեղե
եքումների, անհաշիվ հարկերի ճնշման տակ
տ
սնանկան
նում
էր ժ
ժողովուրդը3:
ունը
1810 թ. երբ Փամբակից փախած Նաղի խանի տո
հրդե
եհվեց մի մա
արդու կողմից
ց, որը ընտա
անեկան պատ
տիվը
արա
ատավորել էր այդ նույն Նա
աղի խանը, սարդարի
ս
եղբայր՝
Հաս
սան խանը այդ
ա
առիթը օգտագործեց՝ կրկին անգ
գամ
կողո
ոպտելու Էջմի
իածնի վանքը: Նաղի խանի
ի եղբայր Հասան
բեկը
ը իր մարդկա
անցով ներխո
ուժում է Էջմի
իածին եւ սկս
սում
ծեծե
ել ու ջարդել պատահած մարդկանց:
մ
Զի
ինվորներից մեկի
մ
հար
րվածից
վախճանվում
է
զառամյալ
Ստեփա
անոս
եպի
իսկոպոսը: Քս
սան հրացանա
ավոր պարսիկ
կներ դաժանո
որեն
ծեծո
ում են Ներսի
իսյան Հովհա
աննես եպիսկո
ոպոսին եւ Մայր
Մ
տաճ
ճարից գետնա
աքարշ տանո
ում մինչեւ Գայանեի
Գ
վան
նքը:
Տեղա
ապահ Բարսեղ եպիսկոպոս
սին այնպես են
ն հարվածում,, որ
երկո
ու ժամ ընկած
ծ է մնում սառ
ռույցի վրա: Մի
Մ քանի օր հետո
հ
ձերբ
բակալվում
են
Ներսես
ս
Աշտարակ
կեցին,
Ղուկաս
վար
րդապետը, Ավետիսը
Ա
եւ ուրիշներ: Հասան խանը
սպա
առնում է նրա
անց հրանոթազ
զարկ անել: Էջմիածնի վան
նքից
450 թուման դրա
ամ կորզելուց
ց հետո միա
այն հանգիստ են
թողն
նում միաբանո
ությանը4:
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1 ¿ç 227£
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Այյդպիսի դեպք
քերի մասին մեզ են մնացել բազմաթի
իվ
վկայոււթյուններ:
գ - Անօրինություն, անբա
արոյականութ
թյուն: Երկրում
բացակ
կայում էր օր
րինական, ժող
ղովրդական մ
մի վարչակազ
զմ,
անառա
ակ եւ ան
նբարոյական տիրողներ էին իշխում
ժողովր
վրդին՝ որոնց
ցից էր Ֆաթհ
հ Ալի շահը, որը միայն իր
ի
հարեմ
մի, հարյուրա վոր կանանց եւ տռփամո
ոլական կյանք
քի
մասին
ն էր մտածում
մ: Տառապում
մ էր Իրանի ողջ ժողովուրդ
դը՝
ընդհա
արնապես, եւ հայերն ու մյուս ք
քրիստոնյաներ
րը
կրկնա
ակիորեն՝ մա
ասնավորապես
ս. հայի մ
մարդկային եւ
ազգայյին
պատ
տիվն
ու
արժանա
ապատվություն
նը
արատ
տավորվում ի
իր իսկ հայրե
ենի հողի վրա
ա, իր հայրենի
իի
տան մ
մեջ: Քաղաքա
ակիրթ հարեւաններ ունենալը ամենամե
եծ
բարիք
քներից է որեւ է համայնքի ե
եւ ժողովրդի հա
ամար:

Ե
Երեւան 1673-ին, ֆրանսացի
ի ուղեւոր Ժան
ն Շարտէնի
գծագրութեան համաձայն
դ Հայ ժ
ժողովուրդը երբ զրկվեց իր ազգայի
ին
ականությունից
ց, միշտ եր
րազեց եւ ապա ջանքե
եր
պետա
գործա
ադրեց վերակա
անգնելու իր ա
ազգային իղձն
ն ու երազանքը,
որոնց իրագործման համար ոչ մի լուսավոր
ր ապագա չէ
էր
տեսնոում պարսկակ
կան ավատա
ատիրական - թալանչիակա
ան
փչացա
ած տիրապե
ետության պա
այմաններում,
ուստի իր
ի
հույսե
երը կապեց օտար քր
րիստոնյա տ
տերություններ
րի
օգնութ
թյան հետ, ի
ինչպես արդեն
ն անդրադար
րձել ենք՝ նա
ախ
դիմեց եվրոպական
ն երկրներին,, նրանցից հ
հուսահատվելո
ով
նին եւ իր սեփական ուժերին, որոն
նց
դիմեց Ռուսաստան
շնորհի
իվ կարողաց
ցավ ավելի պակաս քան
ն մեկ դարյյա
ժաման
նակամիջոցոււմ (1828 – 1918 ) իրա
ականացնել իր
ի
երազա
անքների մի մա
ասը:
ե- Դարերի ըն
նթացքում պ
պարսկական տիրակալներ
րի
կողմից
ց իրականացվ
վող շարունակ
կական գերեվա
արություններ
րը,
բռնագ
գաղթը, սեփա
ական հողից ու տնից
զրկվելը, որ
րի
ընթաց
ցքում հազա
արավոր անմ
մեղ մարդիկ,, կանայք ու
երեքա
աներ ու ծեր
րունիներ կոր
րցնում էին ի
իրենց կյանքը,
կենդա
անի մնացողնե
երի մի մասն էլ բռի կրոնա
աթող էին լինում
եւ կոր
րցնում իրենց ազգային-կրո
ոնական ինքն
նությունը, նաեւ
որի ը
ընթացքում բ
բռնաբարվում
մ եւ իւրացվ
վում էին հա
այ
աղջին
նկերն ու կանա
այք նաեւ ման
նուկները, քա
անի որ թշնամ
մու
գազան
նաբարո
տ ռփամուլությա
անն
ու
քրիստոնյայի
թալան
նմանը չկար ոոչ մի սահամա
ան: Իրանական
ն վայրի ցեղեր
րի
այդպի
իսի վերաբերմ
մունքը դեռեւս
ս շարունակվե
եց մինչեւ 20-ր
րդ
դարի կեսերը հայ գյուղացիներ
րի նկատմամբ
բ: «Հայ աղջի
իկ
ցնելու» անզուսպ ցանկութ
թյունները շա
արունկվեց շա
ատ
փախց
երկար
ր, որից նմուշն
ներ են ապրում
մ մինչ օրս:
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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
5
Ընդամենը (1860 թ.- 1922թ.)
2,284,027
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 3ին 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
Էֆենդի՝
Սուլթան Աբդուլ Մաջիդի
Նուրեդդին
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,
Շահան
Նաթալին
ոգին ու կազմակերպիչը հանդիսացավ
:
«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 23ին 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 Ամսագիիր
գնդա
ակահարեց Պեհբուտ խան Ջիվանշիրին`` մուսավաթա
ական
Ադրբ
բեջանի ներքի
ին գործոց նախարարին` Բաքվի
Բ
եւ Շուշիի
հայո
ության գլխավո
որ ջարդարարն
ներից մեկին:

Դավ
վաճանների
ի սպանությո
ունը
1920 թվական
նին «Նեմեսիս»» գործողության շրջանակներ
րում,
դատ
տապարտվել
եւ
գնդակահարվել
գ
լ
են
մի
շարք
ք հայ դավաճա
աններ.
1920
թվականին
թ
Սող
ղոմոն
Թեհլերյանը սպա
անել
է
Կոստանդնուպ
պոլսում Օսման
նյան
կայսրո
ության
գաղ
ղտնի
ոստի
իկանության
քաղաքակ
կան
ղեկա
ավար
Մկր
րտիչ
Հարությունյանին:
նի մարտի
27-ին Արշավի
իր
Շիրակյյանը
1920 թվական
ակահարել է
Կոստանդն
նուպոլսում
Վահե Իհսսա
անին
գնդա
(Եսա
այան):
Իհսսանը
թո
ուրքերի
հա
ամար
կազմել
էր Կոստանդնուպո
ոլսի հայ մտա
ավորականների
ի ցուցակ, ով
վքեր
սպա
անվեցին 1915 թվականին:
թ
1914 թվական
նին Հնչակյան կուսակցությո
ունը կազմակեր
րպել
էր
ընդհանուր
ար Ռումինիայո
ում,
Թալեա
աթին
համագումա
մահ
հափորձ
կազ
զմակերպելու
համար:
Ադուր
Ա
Յասյյանը
դավ
վաճանեց հայեր
րին եւ Հնչակյա
ան կուսակցութ
թյան 21 անդամ
մներ
սպա
անվեցին: Արշա
ակ
Եզդանյա
անը գնդակահա
արեց
դավա
աճան
Յասյ
սյանին: 21 հոգուց միայն մեկը կենդանի մնաց որն էր Հմա
այակ
Արա
ամյանցը, նա համագործակցեց թուրքերի
ի հետ ու դար
րձավ
դավ
վաճան:
Չկա
այացած դատա
ավճիռ
Դատավճռի ցուցակում
ց
էին
ն նաեւ Օսմանյյան «Միություւն եւ
Առա
աջադիմություն
կուսակցո
ության» կոմիտ
տեի
գերագ
գույն
քարտուղար Նա
ազիմը: Նրան
ն հետապնդո
ում էին, բայց
բ
մահ
հապատիժը չիր
րականացավ:
Նազիմը վերադարձավ Թոււրքիա, որտեղ
ղ կարճ ժամա
անակ
անց Քեմալ Աթաթո
ուրքի դեմ մահ
հափորձի համա
ար մահապատժի է
արկվել:
ենթա
****
«Նեմեսիսն»
ընդհատ
տվեց,
երբ
բ
ընդուն
նվեց
«Պրո
ոմեթեի»
ծրագիրը:
1922
թ.
հայ,
վրացի եւ ազերի վտարանդի
վ
կառ
ռավարությունները մտան
մագործակցու-թ
թյան մեջ`
ընդդեմ
բոլշեւիզմի,
համ
եւ ՀՅ
ՅԴ
ղեկավ
վարությունը
դհատել
թո
ուրք
որոշեց ընդ
ոճրա
ագործների ահաբեկումը:
ա
Վերը
հի
իշատակված
բյուրոյակա
անները հասան այն
բանի
ին,
որ կասեցվեց
Նեմես
սիսի
գործ
ծունեությունը::
Թուրքն
այլեւս
ցե
եղասպան
չէր
չ ,
այլ կ
կովկասյան ժող
ղովուրդների միակ
մ
պաշտպա
ան:
միայն,
Այդհետագայում
ցանկանալով կրկի
ին ստվարացնե
ել իր նոսրաց
ցած
շարքեր
րը,
իրեն
ն վերագրեց
Նաթալոււ
ՀՅԴ--ն
եւ
նրա
անձնվեր
մարտիկների (եւ ո՛չ
՛չ միայն նրա
անց)
ծած սխրանք
քները: ՀՅԴ-ի թուրքամետ ու ապազգա
ային
գործ
քաղաքական
դի
իրքորոշման պատճառով, Շահան Նաթա
ալին
խզում է իր կապերն այյդ կուսակցո
ության հետ եւ
շարո
ունակում
իր
ր գործն`
այյս
անգամ
կանհասարակակ
գաղ
ղափարական
ոլորտում
:
Հիմնել
«Արեւմ
ազատագրա
է
մտահայ
ական
տ»
կազմա
ակերպությունը,
խմբագրել
ուխտ
«Ազա
ատամարտ»
շաբաթաթեր
րթը,
հեղի
ինակ
է
մի
շար
րք
արժեքա
ավոր
երկե
երի, ուր
շա
արադրելով իր
հայացքներ
րը` հիմնավորե
ել
է
թուրքի
հետ
հա
ավետ
թշն
նամի
մնալու
սաբանական անհրաժեշտո
ությունը :
կենս

11958 թ., Հայաստանի
խ
խորհրդայնացո
ումից
հետո
ո
մ Նաթալին
այցելեց Հա
այրենիք :
առաջի
ին
անգամ
Մ
Մեծ Հայը վախճանվեց 1983 թ .ին Բ
Բոստոնում` սերունդներին
ն կտակելով
ափ
իր գաղա
արներ
րի` զենքի ուժով ապա
ացուցված ճշմա
արտությունը :
ԻԻթթիհատի գլխ
խավոր քարտուղար Նազըմը գաղտնի անցա
ավ
Թուրքիիա, 1926 թ. Քեմալի դեմ
մ կազմակերպ
պված անհաջող
մահափ
փորձից հետո ձերբակալվեց
ց եւ կախաղան հանվեց նոււյն
թվակա
անին, Զմյուռնի
իայում (Իզմիր)):
«Ն
Նեմեսիսի» մա
ասնակիցները.
Շահանն Նաթալի (1884-1983), Արմեն Գա
արո (Գարեգի
ին
Պաստեերմաջյան, 18772—1923), Միս
սաք Թոռլաքյա
ան (1894 -1968
8),
Արշավվիր Շիրակյան (1902 -1973), Արամ Երկանյա
ան (1895 -1930
0),
Արտաշշես Գեւորգյյան, Պետրոս
ս Տեր-Պողոսյ
սյան, Ստեփա
ան
Ծաղիկկյան :

Վերջջաբան
Այսպիսով ա
արեւմտահայյ ժողովուրդը
ը կորցրեց իր
ի
Ֆիզիկ
կական գոյոււթյունը, իր գ
գույքն ու ոււնեցվածքը, իր
ի
ազգա
ային արժան
նիքները, իր
ր հայրենիքը
ը, ոչնչացմա
ան
ենթար
րկվեցին 66 քաղաքների
ի ու 2500 գյուղերի հա
այ
ազգա
աբնակչություն
նը, կողոպտվ
վեցին ու քան
նդվեցին ավելի
քան 2000 եկեղեց
ցիներ ու վա
անքեր, 1500 դպրոցներ ու
վարժա
արաններ: Օ
Օսմանյան Կա
այսրությունոււմ միայն հա
այ
ժողով
վրդին հասցվա
ած նհութակա
ան վնասը 19919 թ. կուրսո
ով
կազմե
ել է մոտ 15 մ
միլիարդ Ֆրա
անկ:
Ա
Առաջին նամ
մաշխարհային
ն պատերազ
զմի ավարտի
ից
հետո
համաշխա
արհային
հ
հասարակությ
թյան
կողմի
ից
բողոք
քներ տեղի ոււնեցան, նրանց թվում էին
ն՝ Ֆրանսիաց
ցի
հնագե
ետ-պատմաբան Ժակ դը
ը Մորգանը,, Գերմանաց
ցի
հայագ
գետ Յոզեֆ Մ
Մարկվարտը, Հովհան Լեփ
փսիուսը, Արմի
ին
Վեգնե
երը, Անտվա
ան Մեյեն, Ֆ
Ֆրեդր. Մակ
կլերը, Արնոլդ
Թոյնբի
ին, Վալերի Բ
Բրյուսուվը, Հ
Հենրի Մորգնտ
տաուն եւ շա
ատ
ուրիշն
ներ:

Հայո
ուհին՝ «թոււրքական ա
ազգագրակ
կան երգերի
ի
մայր
ր» տիտղոս
ս էր նվաճե
ել

Թուրքքիայում հա
այ ինքնությունը թաքցցրած հայտն
նի
արվեսստագետներիից Էլիզա Օլջույանի կյանքի որոշ
մանրա
ամասները
–ի
ներկայացնո
ում
ենք
Akunq.net–
թարգմմանությամբ։
Էլիզա
ա անունով հա
այ աղջիկը ծն
նվել է 1913 թ
թ. մարտի 26-ի
ին
Էլյազըըղ (Խարբերրդ) գավառի Արաբկիր ք
քաղաքում, որ
րն
այսօր արևելյան Թ
Թուրքիայի Մա
ալաթիա վար
րչական շրջան
նի
Նա նաև օպ
պերետային պարուհի էր,
է
մի մմասն է։ Ն
ազգա
ագրական երգ
գեր ժողովող
ղ և ուսուցի
իչ։ 1990-ակա
ան
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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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Լույս Ամսագիիր
Օզջանը հարցազ
զրույցը հրապ
պարակեց 200
03 թ.՝ Ուլուջյա
անի
հից մեկ տարի
ի անց։ Նրա հոգեհանգիստ
հ
տը տեղի ունեցավ
մահ
Քադ
դըքյոյի Սուրբ
բ Թագավոր եկեղեցում,
ե
իսկ
կ մարմինը հո
ողին
հան
նձնվեց
Ստ
տամբուլի
Հասանփաշա
այի
հայկակ
կան
գերե
եզմանոցում։
ու
Անշուշտ,
տիրող
հա
այաֆոբիան
Թոււրքիայում
ատյացությունն էին պատճ
ճառը, որ Էլիզան և Սամո
ուելը
հայա
զերծ
ծ են մնա
ացել իրենց հայկական
ն ինքնությո
ունը
հրա
ապարակավ ընդունելուց։ Թուրքիայում բազմա
աթիվ
մար
րդկանց՝ այդ թվում նաև պետական ու զինվորակ
կան
հեղի
ինակությունն
ների համար «հայ»
«
բառն անգամ
ա
հայհոյա
անք
է։ Ն
Նույնիսկ Ցեղա
ասպանություն
նից 102 տարի
ի անց Թուրքի
իայի
փոք
քրաքանակ հայ
հ
համայն
նքը՝ 60,000 մարդ, հաճ
ճախ
ֆիզ
զիկական ու բա
արոյական հա
արձակումների
ի է ենթարկվո
ում։
Հայո
ոց ցեղասպ
պանությունն Առաջին համաշխարհա
հ
ային
պատ
տերազմի տա
արիներին զո
ուտ իրենց հայրենի հող
ղում
հայե
երի զանգված
ծային կոտոր
րած չէր. այն նպատակ ոււներ
ոչնչա
ացնել նաև հայ
հ մարդու ին
նքնությունն ու
ո ոգին ոչ մի
իայն
պատ
տերազմի տարիներին,
տ
այլև «խաղա
աղ ժամանա
ակ»՝
տաս
սնամյակների
ի
համար
ր՝
սկսած
Թուրքի
իայի
Հան
նրապետությա
ան հիմնադրոււմից։

**
**
Հար
րգելի՛ հայյրենակից
ցներ
Կոլկկաթայում (Հնդկաստան, Արևմտ
տյան Բենգալ նա
ահանգ) այսօր էլ
գործծում է 1821թ. հի
իմնադրված Հայյոց մարդասիրա
ական ակադեմիա
ան:
Մինչչև Հնդկաստանի
ի անկախությանն ձեռքբերումը վերոնշյալ
վ
հաստ
տատությունը եղ
ղել է հարավասի
իական տարածա
աշրջանի հայկա
ական
համա
այնքների հիմնա
ական միջնակար
րգ ուսուցման կր
րթօջախը, որտեեղ
ուսա
անել է շուրջ 280 աշակերտ: Դպր
րոցը ֆինանսավ
վորվել է հնդկահհայ
բարեերարների կողմի
ից: Դպրոցի գոր
րծունեությունը իրականացվում
ի
մէ
ավելի
լի քան մեկ դար առաջ հնդկահա
այ համայնքի կող
ղմից ստեղծված
ծ
բարեեգործական հիմ
մնադրամի հաշվի
վին:
Սակկայն 20-րդ դարի
ի կեսերից Հնդկա
աստանի հայ հա
ամայնքի
շարոունակական նվա
ազման հետևանք
քով այժմ կտրոււկ պակասել է
կրթօօջախում ուսանո
ող աշակերտներ
րի թիվը: Թեև առկա
ա
ֆինանսական
միջոոցները թույլ են տալիս
տ
ընդունել մինչև 250 աշակերտ, ներկայոււմ
դպրոոցում ուսանում է շուրջ 70 աշակկերտ, որոնց գեր
րակշիռ մասը ՀՀ
Հ
քաղա
աքացիներ են:
Տեղեեկացնում ենք, որ
ո այստեղ կարո
ող են սովորել հա
այ երեխաներ
ցանկկացած երկրից: Առաջարկում եննք դիտարկել նա
աև մանկատների
րից,
ինչպ
պես նաև սոցիալապես անապահ
հով ընտանիքներ
րից
համա
ապատասխան տարիքի
տ
երեխա
աների՝ տվյալ կրթ
թօջախ
ընդոունման նպատակկահարմարությա
անը, որտեղ նրա
անք
հնարրավորություն կս
ստանան ձեռք բերելու
բ
առավել որակյալ
կրթոություն:
Կից ներկայացնում ենք
ե դպրոցի ղեկկավարության հեետ մշակված
տեղեեկատվական հա
ակիրճ նյութը: Անհրաժեշտությ
Ա
ան դեպքում
Հնդկկաստանում ՀՀ դեսպանությունը
ը և Սփյուռքի նախարարություւնը
պատ
տրաստ են տրամ
մադրելու լրացոււցիչ տեղեկատվ
վություն:
Հարգաննքով`
Տեղեկատվո
ության և հեռահ
հաղորդակցությա
ան վարչության պետ
Վա
աղինակ Վարդա
անյան

ԿՈԼԿ
ԿԱԹԱՅԻ ՀԱ
ԱՅՈՑ ՄԱՐԴԱ
ԱՍԻՐԱԿԱՆ
Ն ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Կոլկաթայիի Հայոց մար
րդասիրական
ն ակադեմիա
ան6
հիմնա
ադրվել
է
1821թ.
հնդկահայ
համայնք
քի
նախա
աձեռնությամբբ և մինչև 1870թ. ունեցել է իր ինքնուրոււյն
կրթակկան
ծծրագիրը,
հետագայում
որը
համա
ապատասխաննեցվել է նահա
անգի կրթակա
ան համակարգ
գի
անջներին:
պահա
Կ
Կոլկաթայի
Գերագույն
դատարան
նի
1999թ.
որոշմա
ամբ կրթօջա
ախը հանձնվ
վել է Մայր Աթոռ Սուր
րբ
Էջմիա
ածնի խնամա
ակալությանը։ Նույն որոշմ
մամբ Ամենա
այն
Հայոցց
Կաթողիկկոսին
է
վերապահվե
ել
ճեմարան
նի
ան հետ կա
ապված բոլո
որ
գործոունեության կառավարմա
լիազորրություններիի իրականացո
ումը։
Կրթօջախնն
ունի
բբուժարան,
մարզասենյա
ակ,
լողավա
վազան, տղանների և աղջիկ
կների համար նախատեսվա
ած
առաննձին կացարրաններ: Այնտ
տեղ գործոււմ է 1828թ.
ադրված «Արա
արատյան» գրա
ադարանը։
հիմնա
Ներկայում
մ հաստատո
ությունում ուսանում են
ե
աշակեերտներ առավվելապես Հայա
աստանից։
ության պայմանները
Ընդունելո
նդունվել 8-իցց 11 տարեկա
ան
Կրթօջախ կարող են ըն
պատա
անիները:
Ընդունելութ
թյունը
կա
ատարվում
է
հարցա
ազրույցի հիմա
ան վրա, որը տ
տեղի է ունենո
ում Մայր Աթո
ոռ
Սուրբբ Էջմիածնում
մ՝ Քրիստոնե
եական դաստ
տիարակությա
ան
կենտրրոնի անմիջա
ական ղեկավ
վարությամբ: Հնդկաստան
նի
մուտքքի
արտոննագրի
տրա
ամադրման
վճարը
և
ճանա
ապարհածախսսը հոգում է կրթօջախը՝՝ Մայր Աթո
ոռ
ամապատասխ
խան ծառայոււթյան միջոցով:
Սուրբբ Էջմիածնի հա
Դպրոցը երրեք տարին մ
մեկ հոգում է աշակերտներ
րի՝
ամառռային արձա
ակուրդներին Հայաստան մեկնելու և
դառնալու ճ
ճանապարհա
ածախսը, իս
սկ միջանկյա
ալ
վերադ
ժամա
անակահատվա
ածում նրան
նք կարող
են այցելլել
Հայասստան սեփակկան միջոցներո
ով:
Դպրոցի ղեկավարությ
թյունը, որպե
ես օրինակա
ան
խնամմակալ,
պա
ատասխանատ
տու
է
ՀՀ
Հ
քաղաքաց
ցի
անավարտներ
րի՝ պարտադի
իր
հանդիիսացող արակկան սեռի շրջա
ժամկեետային զիննծառայությունն անցնելու նպատակո
ով
Հայասստան վերադա
արձի համար։
Կրթություւնը
Կոլկաթայիի Հայոց մա
արդասիրական
ն ակադեմիա
ան
հայկա
ական թեքում
մով անգլիալե
եզու միջնակա
արգ դպրոց է,
6
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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։ 10ամյա 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 24ժամյա 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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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 ﺣﻞ و
ﻓﺼﻞ ﺷﻮد ،ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﻲ را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻲدارد.
ﻛﻨﮕﺮه ﭘﻨﺠﻢ ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آرزوﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻛﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺮ ارﻣﻨﻴﺎن ﻗﺮاﺑﺎغ ،ﺿﺮورﺗﺎ" اﻋﻼم ﻣﻲدارد ﻛﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
ﻫﻤﻮاره ﻳﺎر و ﻫﻤﻜﺎر ﺗﺮﻛﻴﻪ در وﺣﺸﻴﮕﺮيﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ارﻣﻨﻴﺎن ﺑﻄﻮر اﻋﻢ و ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﺑﻄﻮر اﺧﺺ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ.
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻤﻴﺸﻪ ،اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﻃﺮﻓﺪار ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﺮﻛﻴﻪ اﺳﺖ.
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺗﺮﻛﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﻔﻘﺎز دﻋﻮت ﻛﺮد .او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎء ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖﻫﺎي ﭘﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ
آن ﻗﻔﻘﺎز ﻣﻀﻤﺤﻞ ﺷﺪه زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ورود ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻣﻬﻴﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ "ﺣﻜﻮﻣﺖ" ﻫﻨﻮز ﻫﻢ روﻳﺎي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺮﻛﻬﺎ را در ﻣﻐﺰ ﺧﻮد ﻣﻲﭘﺮوراﻧﺪ و ﺑﻄﻮر
ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ اذﻳﺖ و ﺗﻌﻘﻴﺐ ارﻣﻨﻴﺎن اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﺪ.
ﺑﺎﻳﻜﻮت )ﺗﺤﺮﻳﻢ( اﻗﺘﺼﺎدي را ﻛﻪ ﭘﺲ از ورود ﭘﺎﺷﺎﻫﺎي ﺗﺮك ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه ،دوﻟﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺮاي ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن ارﻣﻨﻴﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ وروش
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
راﻫﺰﻧﻲ ،ﭼﭙﺎول ،آدﻣﻜﺸﻲ ،ﺷﻜﺎر ارﻣﻨﻴﺎن در ﻣﺴﻴﺮ راهﻫﺎ ،روﺷﻲﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺳﺘﻢﻫﺎ زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﺗﺎﺑﻊ آن دوﻟﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ وﺣﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻧﮕﻠﻴﺲ در ﻛﻨﺎر ﻣﺎ اﻳﺴﺘﺎدهاﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ
از ﻣﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻲ از ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺶ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ارﻣﻨﻴﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اروﭘﺎ و ﻧﻪ ﺷﺮق ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد
و ﺑﻮﻳﮋه ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ را از ﻣﻴﺎن ﺑﺮدارد ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن از آزادي ﺧﻮد دﻓﺎع ﻛﺮده ﺗﺴﻠﻴﻢ وﻳﺮاﻧﻲ و وﺣﺸﻴﮕﺮي ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﻏﻴﺮ از آن ،ﻛﻨﮕﺮه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺑﻮﻳﮋه اﻗﺘﺼﺎدي ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اداري
ﺣﻜﻮﻣﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ،ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ارﻣﻨﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.
ﻛﻨﮕﺮه ﭘﻨﺠﻢ ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻴﻮه اداري ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن را ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲداﻧﺪ .اﻣﺎ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ
اﺣﻴﺎء راهﻫﺎي ﻣﻮاﺻﻼﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﮕﺮه ،اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﻛﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻧﺪارد ،زﻳﺮا اﻣﻨﻴﺖ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور آزاداﻧﻪ
ﻛﻠﻴﻪ راهﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻗﻔﻘﺎز داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻗﻔﻘﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﻠﻴﺖ و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ،ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮﻧﺪه در ﻗﻔﻘﺎز ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻠﻴﺲ ،ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﻋﺎدي اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﺮاﮔﺎهﻫﺎ 1در ﻣﺮزﻫﺎي آرﺗﺴﺎخ ارﻣﻨﻲ در زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آرﺗﺴﺎخ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﻪﻫﺎي راﻫﺰن ﺗﺮك و آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ در ﻫﻤﺎن
روزﻫﺎي ﺷﺮوع ﺣﻤﻼت ﮔﺮوه اﺧﻴﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﻮ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﮔﺮ ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻧﻤﻲﻛﺮدﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺪت و ﺷﺪت اﻣﺮوز را ﻧﻤﻲداﺷﺖ.
ﺑﻌﻼوه ،ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ،رد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﻛﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ و ﺑﻪ اﻣﻀﺄ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﻨﮕﺮه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻨﮕﺮه ﭘﻨﺠﻢ
آرﺗﺴﺎخ اﻋﻼم ﻣﻲدارد ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اراده راﺳﺦ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدﻣﻲ اﺗﺨﺎذ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن راي دادهاﻧﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ
اﻃﻤﻴﻨﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري رﻓﺮاﻧﺪم ﺑﺰﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي در ﺣﻞ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي دارد ،ﻟﺬا ﻛﻨﮕﺮه ﭘﻨﺠﻢ ﻋﻤﻴﻘﺎ" ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎي
ﻛﺒﻴﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻗﻬﺮآﻣﻴﺮ ﻳﻮغ ﺧﺎن ﺧﺎﻧﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻛﻪ ارﻣﻨﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر و ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺧﻮد از ﻫﻤﺎن ﻳﻜﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از
ﺧﻮد زدوده و ﻃﺮد ﻛﺮدهاﻧﺪ اﺻﺮار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ورزﻳﺪ.
ﻛﻨﮕﺮه ﭘﻨﺠﻢ ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﺑﺎر دوم ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﻮري ژﻧﺮال ﺷﺎﺗﻠﻮرث ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ،و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ
درﺧﻮاﺳﺖ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺧﻮد را ﻛﻼ" ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲداﻧﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه اراده ﺗﺰﻟﺰل ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻫﻤﻪ ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و اﻋﻀﺎء ﻛﻨﮕﺮه
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻮن آﻟﻮد ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺟﺒﺮي ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ را ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﻴﺮﻧﺪ.

»Þ³åÇÏÇ ³é³çÇÝ ¿çáõÙª «Չենք ներելու Թուրքերին
ì»ñçÇÝ ¿çáõÙª Էդ. Բաղդասարյանի նոր գրքերը

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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ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ و اﻣﻀﺎء ﺷﺪه از ﻃﺮف
ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎء ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻛﻨﮕﺮه

ﻛﻨﮕﺮه ﭘﻨﺠﻢ ارﻣﻨﻴﺎن ﻗﺮاﺑﺎغ در ﺟﻠﺴﻪ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺧﻮد ﺑﺘﺎرﻳﺦ 23
آورﻳﻞ  1919ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻃﺮح اداري ژﻧﺮال ﺷﺎﺗﻠﻮرث ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﮕﻠﻴﺲ در ﻣﻮرد ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ آرﺗﺴﺎخ و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ آن در
ﺟﻠﺴﻪ  24آورﻳﻞ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت زﻳﺮ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد:
 -1ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاري ﺻﻠﺢ و ﺛﺒﺎت در آرﺗﺴﺎخ ﻛﺎﻣﻼ" ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ.
 -2ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﮕﻠﻴﺲ ،ﺑﺎ ﻛﻤﺎل
ﻣﻴﻞ و ﺻﺪاﻗﺖ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ ﺧﻮد را ﻫﻤﭽﻮن
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺗﺮك ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 -3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ارﺿﻲ و ﻣﺮزي آرﺗﺴﺎخ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ"
در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺻﻠﺢ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ژﻧﺮال
ﺷﺎﺗﻠﻮرث اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را اﻋﻼم 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 اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺪارد.
ﻛﻨﮕﺮه ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح ارﺗﺒﺎط اداري ﺑﺎ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن را ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل ﻣﻲداﻧﺪ و اﺟﺮاي ﻗﻬﺮ آﻣﻴﺰ اﻳﻦ ﻃﺮح را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك و اﻧﮕﻴﺰه
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﻗﻮﻣﻲ و وﻗﻮع ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻣﻲﺷﻤﺎرد و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آن را
ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد.
ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎء دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ و  48ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻣﻀﺎء ﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ
"ﻣﺎﺧﺪ :آرﺷﻴﻮ اﺳﻨﺎد دوﻟﺘﻲ ،199،1،38،27 ،ﭼﺎپ ﺷﺪه ،روﻧﻮﺷﺖ"
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ﮔﺰارش ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ارﻣﻨﻲ ﺑﺎﻛﻮ
ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري ارﻣﻨﺴﺘﺎن
درﺑﺎره اوﺿﺎع آرﺗﺴﺎخ
ژوﺋﻦ 1919
ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ارﻣﻨﻲ ﺑﺎﻛﻮ در ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻮﺿﻌﮕﻴﺮي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻫﻤﻮاره ﻣﺴﺌﻠﻪ آرﺗﺴﺎخ را ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻧﻴﺰ درك ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺎرج از
ﻣﺤﺪوده اﺧﺘﻴﺎرات ﺷﻮراي ﻣﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ارﻣﻨﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻗﻠﻴﺖﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﺑﺎﻛﻮ در ﺟﻬﺖ
ﻣﻮﺿﻌﮕﻴﺮي در اﻳﻦ ﻳﺎ آن ﻣﻮرد و ﻳﺎ ﺑﺮاي اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﺎري ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﻂ و
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﻓﺮﻣﺎﻧﻲ از دوﻟﺖ ارﻣﻨﺴﺘﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲﻛﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺰﺷﻮراي ﻣﻠﻲ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎري ﺧﺎرج از ﺣﻴﻄﻪ اﺧﺘﻴﺎرات
ﺧﻮد ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﺮده ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮدم
ارﻣﻨﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ آرﺗﺴﺎخ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺳﻴﺎﺳﻲ
دوﻟﺖ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺧﺪﺷﻪ وارد ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ...
ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺬاﻛﺮات ﺧﻮد ﭼﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و
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

ﺻﻠﺢ ﭘﺎرﻳﺲ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ در وﺿﻊ  status gvo-ﺑﺎﻗﻲ ﮔﺬارد .ﭼﻪ ژﻧﺮال
ﺗﺎﻣﺴﻮن و ﭼﻪ ﺧﺎن ﺧﻮﻳﺴﻜﻲ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻫﻤﻮاره
ﻣﺆﻛﺪا" ﻗﻮل دادهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ آرﺗﺴﺎخ ﺻﻮرت
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎد آوري ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻌﮕﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ارﻣﻨﻲ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺌﻠﻪ آرﺗﺴﺎخ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮔﻮاه ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻄﻠﺐ زﻳﺮ را ﻳﺎدآور ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ :در اواﺧﺮ آورﻳﻞ ﺳﺎل ﺟﺎري
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﺟﺪﻳﺪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ اوﺳﻮﺑﻜﻒ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ
آرﺗﺴﺎخ را در اﻋﻼﻣﻴﻪ دوﻟﺖ ﭼﻨﺎن ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ ﻛﻪ آن را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮري
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن اﻋﻼم ﻛﻨﺪ ،وزﻳﺮان ارﻣﻨﻲ 1ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ در ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺣﺬف اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ از اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻛﺮدﻧﺪ.
دوﻟﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ و اﻳﻦ ﻣﺎده را ﺣﺬف ﻛﺮد.
ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﺑﺎﻛﻮ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻧﺪاي ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﮔﻮش ﻓﺮا داده اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ ﻫﻴﺌﺖﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از
ﺷﻮﺷﻲ و زاﻧﮕﺰور ﺑﻪ ﺑﺎﻛﻮ ﻣﻲآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻛﺘﺒﻲ و ﺷﻔﺎﻫﻲ
ﺧﻮد اوﺿﺎع در ﺣﺎل وﺧﺎﻣﺖ را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﮔﺮاﻳﺶ و اراده ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ دوري ﺟﺴﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ در ﺣﺪ
ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﻮي و ﻣﺎدي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ ...ﺑﺎر اول ،ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﻣﺮﻛﺰي داﺷﻨﺎﻛﺴﻮﺗﻴﻮن ﺟﻤﻬﻮري ارﻣﻨﺴﺘﺎن در ﺑﺎﻛﻮ ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﻫﺰار
) (400/000روﺑﻞ در اﺧﺘﻴﺎر آرﺗﺴﺎخ ﺑﺎر دوم ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار روﺑﻞ )(500/000
از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﺑﺎﻛﻮ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ آرﺗﺴﺎخ ،و اﻣﺎ ﺑﺎر ﺳﻮم
ﻳﻜﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ) (160/000روﺑﻞ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﻤﺎم اﻳﻨﻬﺎ ﻗﻄﺮهاي در ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﻮراي ﺑﺎﻛﻮ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻋﺪﻳﺪه ﺧﻮد ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻴﺶ از
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﮓ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪودش اﺟﺎزه ﻣﻲداده ﺑﺮاي آرﺗﺴﺎخ ﻛﺎر
ﻛﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻫﺎﻟﻲ آرﺗﺴﺎخ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻲﺷﺪ
و ﺳﻴﺎﺳﺖ دوﻟﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در ﻗﺒﺎل ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﺗﻌﺮﺿﻲ ﺗﺮ و ﺳﻠﻄﻪ
ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ .ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻋﺰﻳﻤﺖ ژﻧﺮال آﻧﺪراﻧﻴﻚ از زاﻧﮕﺰور
ﺑﺮ روي ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آرﺗﺴﺎخ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .آﻧﺪراﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺮوي ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺘﺠﺎوز آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﺪ و از
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
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﺗﺴﺎخ ﻣﻼﻳﻢ ﺗﺮ و ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﺮد .از اﻳﻦ
ﺣﻴﺚ ،ﻧﻈﺮ اﺑﺮاز ﺷﺪه از ﻃﺮف ف .ﺧﺎن ﺧﻮﻳﺴﻜﻲ 2در ﻣﻮرد آرﺗﺴﺎخ ﺣﻴﻦ
ﻣﺬاﻛﺮاﺗﺶ ﺑﺎ رﺋﻴﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﺣﺎﺋﺰ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ" :ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻗﺼﺪي ﺑﺮاي
اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ و اﺷﻐﺎﻟﮕﺮي در ﻣﺴﺌﻠﻪ آرﺗﺴﺎخ ﻧﺪارﻳﻢ ،ﮔﺮ ﭼﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪات آﻧﺪراﻧﻴﻚ در ﻛﺎر ﻧﺒﻮد ،ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﺑﺪرﺳﺘﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ" .رﺋﻴﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﺑﻪ او اﻋﺘﺮاض
ﻛﺮده ﻣﻲﭘﺮﺳﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ دوﻟﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺪراﻧﻴﻚ ﺑﺰﻧﺪ؟ ،ﺧﺎن ﺧﻮﻳﺴﻜﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲدﻫﺪ" :ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ
ﻗﺼﺪي ﻧﺪارﻳﻢ ،ﺑﻌﻼوه ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻛﻪ
آﻧﺪراﻧﻴﻚ از ﺣﻤﺎﻳﺖ آن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ".
ﻟﻴﻜﻦ دور ﺷﺪن آﻧﺪراﻧﻴﻚ از ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آرﺗﺴﺎخ از
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ارﻣﻨﻲ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎي دﻳﮕﺮ را
ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ و وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎ اﻣﻨﻲ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲآورد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ
ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﺎ زاﻧﮕﺰور و ﺟﻤﻬﻮري ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻲﮔﺮدد .ﺑﺪﻳﻦ
 - 1ﻣﻨﻈﻮر وزراء ارﻣﻨﻲ اﻻﺻﻞ ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 - 2ف .ﺧﺎن ﺧﻮﻳﺴﻜﻲ از ﺑﻬﺎر  1919ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ.
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ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻟﻮﻳﺲ  -روﻳﻪ 2
ﺗﺮﺗﻴﺐ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ارﻣﻨﻲ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﻬﺖ و راﺳﺘﺎ و روﻧﺪ
ﻣﺘﻀﺎدي ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻓﺎﻋﻲ ارﻣﻨﻴﺎن ﺗﻀﻌﻴﻒ و ﻣﺤﺪود ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﻧﻴﺮو و ﻧﻔﻮذ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﮔﺮدد و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ آن
روﻧﺪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮي ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺟﺎي ﺷﮕﻔﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا دوﻟﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن از ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ آﻣﻴﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ دوري ﻧﺠﺴﺖ و از ﺑﺮوز
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي و ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻜﺮد .ﮔﻮاه ﻣﺴﻠﻢ اوﺟﮕﻴﺮي
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ و ﭘﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻠﻪ
آرﺗﺴﺎخ ﺣﻴﻦ ﺳﻪ  -ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺬاﻛﺮات ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ ﺷﻮراي
ﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺑﻌﺪ از وﻗﺎﻳﻊ ﺧﻮﻧﻴﻦ اﺧﻴﺮ آرﺗﺴﺎخ داﻧﺴﺖ .اوﺳﻮ ﺑﻜﻒ ﺑﻲ
ﻣﻬﺎﺑﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﻼم ﻛﺮد" :ﻫﺮﻗﺪر ﻛﻪ روﻳﺪادﻫﺎي اﺧﻴﺮ آرﺗﺴﺎخ دردﻧﺎك
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
ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ،اﻫﺎﻟﻲ آرﺗﺴﺎخ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداري از ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺎ ﻛﻨﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮري ارﻣﻨﺴﺘﺎن
ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻠﻪ آرﺗﺴﺎخ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻧﻜﻨﺪ".
ﻫﻮﻟﻨﺎﻛﻲ اوﺿﺎع ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و روﻳﺪادﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ارﻣﻨﻲ ﺑﺎﻛﻮ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ روﻳﺪادﻫﺎي ﭘﻴﺶ آﻣﺪه و وﺧﺎﻣﺖ
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
آرﺗﺴﺎخ ارﻣﻨﻲ روز ﺑﻪ روز ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲﺑﺎﺑﺪ و اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻟﺨﺮاش ﺧﻮد
را در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﺧﻮﻧﻴﻦ و ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻣﻲداﻧﺪ وﺧﺎﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ
اوﺿﺎع را در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟﺖ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪي و
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻤﺎم ﻣﺸﻜﻼت آﻳﻨﺪه ﺷﻮد".
ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش 1اﻋﻀﺎء ارﻣﻨﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ
اﻋﺰاﻣﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻪ آرﺗﺴﺎخ ،ﺑﺮاي ﺑﺎر دوم در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻠﻪ آرﺗﺴﺎخ
اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﺮد...
در اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﮕﻴﺮي آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ زﻣﺎن ﻣﻲﮔﺬرد اوﺿﺎع آرﺗﺴﺎخ رو
ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﻣﻲﮔﺬارد و ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ و ﺧﻮن رﻳﺰيﻫﺎي اﺧﻴﺮ اوﺿﺎع ارﻣﻨﻴﺎن
آرﺗﺴﺎخ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﻼ" وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺮوح زﻳﺮ در
آرﺗﺴﺎخ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ :
 -1ﺣﻀﻮر و ﻧﻔﻮذ ﺣﻜﻮﻣﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﭼﻪ در ﺷﻬﺮ ﺷﻮﺷﻲ و ﭼﻪ ﻛﻠﻴﻪ
ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﮔﺮدد .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ و
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺎﻧﻒ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﻴﻦ  5-6ﻣﺎه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دﺳﺘﻪﻫﺎي ﻧﻄﺎﻣﻲ در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﻬﻢ آرﺗﺴﺎخ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﺪ
ﺑﻠﻜﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎي داوﻃﻠﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ و ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﻛﻮچ
ﻧﺸﻴﻦﻫﺎ را ﻣﺴﻠﺢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -2ﺳﻠﻄﺎﻧﻒ ارﺗﺒﺎط آرﺗﺴﺎخ را ﺑﺎ زاﻧﮕﺰور ﻗﻄﻊ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪ
آﻫﻨﻴﻦ دﻳﺰاك و واراﻧﺪا را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮده ﻣﺤﻮر آﺳﻜﺮان را ﮔﺮﻓﺘﻪ و
روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن ارﻣﻨﻲ ﻧﻮاﺣﻲ آﺳﻜﺮان را ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﺮس از ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺣﻴﺎت و
ﭼﭙﺎول داراﻳﻲﻫﺎﻳﺸﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ و اداﻣﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﭙﺎه ﺗﺮك در ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دوﻟﺖ

 - 1ﺑﺮاي ﺑﺎزرﺳﻲ در ﻣﻮرد ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻴﻦ آرﺗﺴﺎخ در  4-5ژوﺋﻦ  1919ﻫﻴﺌﺘﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از اﻋﻀﺎء
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.
 -3اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻛﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﺪارﻛﺎت و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻈﺎﻣﻲ و
رزﻣﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺴﺘﺮده و ﻛﻤﻚﻫﺎي ﺑﻼﺷﺮط دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ
ﻧﻴﺮوي ﺳﻮم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .دوﻟﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  25ﻣﻴﻠﻴﻮن روﺑﻞ وامﻫﺎي
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
آن ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻪ دوﻟﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺌﻠﻪ آرﺗﺴﺎخ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
دﻫﺪ.
آرﺗﺴﺎخ ارﻣﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻳﺎد ﺷﺪه داراي وﺿﻌﻴﺖ ﻏﻢ اﻧﮕﻴﺰي
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﺼﺎرا" ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲﮔﺮدد:
 -1ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻲ ،داراي ﺗﻤﺎم ﺑﺮﺗﺮيﻫﺎ و
اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي دﻓﺎع از ﺧﻮد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮه
ﻫﺎ ....در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲ دوﻟﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن اﻗﻠﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﮔﺮدﻧﺪ.
 -2ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﺟﺪا و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،زﻳﺮا ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ زاﻧﮕﺰور ﻗﻄﻊ
ﺷﺪه اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻗﻮي ،آﻣﺎده و آزاد ارﻣﻨﻲ
ﻫﻤﭽﻮن ارﻣﻨﻴﺎن زاﻧﮕﺰور و از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ ارﻣﻨﺴﺘﺎن و اﻣﻜﺎن
ﻛﺴﺐ ﻛﻤﻚ از آﻧﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺤﺼﻮر ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ
در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج دﻓﺎﻋﻲ را آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ارﻣﻨﻴﺎن
ﺑﺎﻛﻮ وﺷﻮراي آﻧﺎن اﻃﻼع دﻫﻨﺪ.
 -3ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر
ﻣﻠﻲ آﻧﺎن از اﻣﻜﺎن ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻨﻲ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻓﻌﻼ" در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﺘﺸﻜﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻋﻀﺎء ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ آرﺗﺴﺎخ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻚﻫﺎي ﺳﻮار ﻛﺎر
ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن را ﺑﺎ ﺷﻮﺷﻲ ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر و اﻗﺪام اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-
ﻣﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و اﻧﻘﻴﺎد ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار دارد .ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﺣﻜﻮﻣﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻛﻪ در
اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﺟﺴﺎرت ﻣﻲورزد ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد.
 -4ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﺗﺤﺖ اﻧﻘﻴﺎد ﻗﺮار دارﻧﺪ ...زﻳﺮا ﺣﻜﻮﻣﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻲ و ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي -ﺗﺠﺎري را در دﺳﺖ ﺧﻮد
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﻣﻨﻲ را در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ
و ﺗﺸﻜﻴﻼت اداري و ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻨﻈﻢ
درآﻣﺪﻫﺎ ...ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ
را ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ارﻣﻨﻴﺎن وﺣﺸﺖ زده ﭼﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي
ﻛﺸﺎورزي ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻟﺬا از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي دو ﭼﻨﺪان ﻣﺘﻀﺮر ﻣﻲ
ﮔﺮدﻧﺪ .ﺣﺎل در ﻣﻮرد ﺑﺎﻳﻜﻮت اﻗﺘﺼﺎدي اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺳﺨﻦ
ﻧﻤﻲﮔﻮﺋﻴﻢ ﻛﻪ از آﺧﺮ ﻣﺎه ﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ دارد.
 -5ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ آﻣﺎدﮔﻲ ﻧﺪارﻧﺪ زﻳﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ 2000....ﺳﺮﺑﺎز
ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ از آﻧﻬﺎ  70-80ﻓﺸﻨﮓ دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻮﺟﻮد ،روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻨﮓﻫﺎي ﻋﺎدي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﺴﻠﺢاﻧﺪ .اﻳﻦ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﺎ آﻣﺎده و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ آرﺗﺴﺎخ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻈﻢ و ﻛﺜﻴﺮ
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ،ﮔﺮوﻫﻬﺎي داوﻃﻠﺐ و ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻛﺎﻣﻼ" ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗﺮار
دارﻧﺪ....
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ را در داﻣﺎن ﻧﻮﻣﻴﺪي اﻓﻜﻨﺪه
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻴﭻ ﻛﻤﻜﻲ از ﺧﺎرج ﻧﺪارﻧﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ،
اﻧﮕﻠﻴﺴﻴﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻴﺪ و اﻋﺘﻘﺎد را در ارﻣﻨﻴﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ارﻣﻨﻴﺎن
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ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻟﻮﻳﺲ  -روﻳﻪ 3
آرﺗﺴﺎخ ﺗﺎ روﻳﺪادﻫﺎي  4-5ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ،از ﺣﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﭘﺎ
ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻨﻬﺎده ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻛﺸﺘﺎر و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي را اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .ﻟﻴﻜﻦ
ﺣﺎﻻ اﻫﺎﻟﻲ آرﺗﺴﺎخ ﻛﻼ" ﻓﺮﻳﺐ اﻣﻴﺪﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺧﻮردهاﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺎ
اﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﺧﻮدﺷﺎن دردﺷﺎن را درﻣﺎن ﻛﻨﻨﺪ...
"ﻣﺄﺧﺬ :اﺳﻨﺎد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،561 ،5 ،40033 ،ﺷﻤﺎرهﻫﺎي ،168-172
دﺳﺘﻮﻳﺲ ،اﺻﻞ".
ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره 9
ﺗﺮاژدي ﻳﺎ ﺳﻮﻛﻨﺎﻣﻪ ﻗﺮاﺑﺎغ
ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ از ﺧﺎﻃﺮات ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻴﻨﻲ

*

 27آورﻳﻞ 1919
ﺗﺎزه ﺳﭙﻴﺪه ﺑﺎﻣﺪادان زده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﻴﺮ روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن ارﻣﻨﻲ ﺑﻪ
آﻗﺪام آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺻﻒﻫﺎي ﺑﻲ اﻧﺘﻬﺎ ﻣﻲآﻣﺪﻧﺪ ،در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ

ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي زﻧﺎن ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻪ ﻛﺴﻲ دﻳﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ زن ارﻣﻨﻲ ﺑﺮاي
ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ آﻗﺪام ﺑﻴﺎﻳﺪ .اﻣﺎ ﻓﻌﻼ" ﻗﺤﻄﻲ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﺑﻮد و آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻴﺴﻪ و ﺧﺮﺟﻴﻦ و اﻻغ ﻛﺮاﻳﻪ ﻣﻲآﻣﺪﻧﺪ .ﺑﻪ زودي ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻗﺘﺼﺎدي اﻋﻼم ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ارﻣﻨﻴﺎن ﻧﻤﻲ
دﻫﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﺮد در ﻧﻬﺎن ﭼﻴﺰي ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ و ﺷﺘﺎﺑﺎن از
آﻗﺪام دور ﺷﻮد ،زﻳﺮا ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮد ...ﺑﺰودي ﻳﻚ ﻣﻄﻠﺐ
ﻫﻢ در آﻗﺪام ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ،ﺗﺮﻛﻬﺎ ،اﻻﻏﻬﺎ ،اﺳﺒﻬﺎ و ﮔﺎوﻫﺎي ارﻣﻨﻴﺎن را از
دﺳﺘﺸﺎن ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﺎل ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮده
و ارﻣﻨﻴﺎن ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ آﻧﻬﺎ را دزدﻳﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﻛﺴﻲ اﻋﺘﺮاض ﻣﻲﻛﺮد،
ﻛﺘﻚ ﻣﻲﺧﻮرد و اﻋﺘﺮاض او ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲرﺳﻴﺪ...
ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺗﺮك ﻣﺮا در آﺳﻜﺮان ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﻣﻮاﺧﺬه
ﻗﺮار دادﻧﺪ و رﻫﺎﻳﻢ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻗﻠﺒﻢ از ﻏﻢ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﻲﺷﺪ ،ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺮك در
آﺳﻜﺮان؟ ...آن آﺳﻜﺮان ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﻤﻼت ﺗﺮﻛﻬﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲﻛﺮد و
ﭼﻮن ﺳﻨﮕﺮي ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﻗﺮاﺑﺎغ ارﻣﻨﻲ را دﺳﺖ ﻧﻴﺎزﻳﺪﻧﻲ ﻣﻲﮔﺮداﻧﻴﺪ و
ﺗﺮﻛﻬﺎ آﻧﮕﻮﻧﻪ از آن ﻣﻲﺗﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺘﻦ ار آﺳﻜﺮان را دﻟﻴﻞ ﺑﺮ
ﻣﺮداﻧﮕﻲ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ.
* ﺳﺎل  1919ﻳﻜﻲ از ﻏﻢ اﻧﮕﻴﺰ ﺗﺮﻳﻦ دوران ﺗﺎرﻳﺦ ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
رود .آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻣﺴﺎواﺗﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ وارد ﺷﺪه در
آرﺗﺴﺎخ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،1918ﻫﻤﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﻮدرا در ﺟﻬﺖ ﻣﻄﻴﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ
آرﺗﺴﺎخ ﻗﻴﺎﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ارﻣﻨﻲ ﺑﺎﻛﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه آزادﻳﺒﺨﺶ ارﻣﻨﻴﺎن
آرﺗﺴﺎخ ﻣﻴﺴﺎك ﮔﺎﺑﺮﻳﻠﻲ ﺗﺮداﻧﻴﻠﻴﺎن )ﺑﺎ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻌﺎر روﺑﻦ آراﻣﺎﺋﻴﺲ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ
 1872در روﺳﺘﺎي ﭘﻴﺮ ﺟﻤﺎل ،ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﺎل  1954ﺳﺮزﻣﻴﻦ آﻟﺘﺎ( را ﺑﻪ آرﺗﺴﺎخ
ﻓﺮﺳﺘﺎد .آراﻣﺎﺋﻴﺲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﭼﻬﺮه ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮد .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻲداﻧﻴﻢ او در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮﻛﻬﺎي ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻏﺮﺑﻲ و ﺗﺮك و ﺗﺎﺗﺎرﻫﺎي آرﺗﺴﺎخ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻛﺮده
ﺑﻮد.
آراﻣﺎﺋﻴﺲ از آورﻳﻞ  1919ﺗﺎ آﻏﺎز ژوﺋﻴﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ،ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر و
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
"ﺗﺮاژدي ﻗﺮاﺑﺎغ" ) ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮاي ﺗﺎرﻳﺦ( ﻗﺮار دارد .ﺳﺒﻚ ﻧﮕﺎرش
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در ﺑﺨﺶﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻋﻴﻨﺎ" ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد
ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺮ ﻣﺘﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدهاﻳﻢ.

ﻋﺴﺎﻛﺮ ﺟﺪﻳﺪ را در ﺧﻮﺟﺎﻟﻮ آﻣﻮزش ﻣﻲدادﻧﺪ و ﭘﺎدﮔﺎن
ﺧﺎﻧﻜﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺎدﮔﺎن ارﺗﺶ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد...
ﺳﺎﻋﺖ  11ﺑﻪ ﺷﻮﺷﻲ رﺳﻴﺪم .ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﻛﻨﮕﺮه 1ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺼﺮ ﻫﻤﺎن روز ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺻﺒﺢ ﻫﻨﻮز در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ راﻫﻲ
آﻧﺠﺎ ﺷﺪم.
ﻛﻨﮕﺮه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دادن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ژﻧﺮال ﺷﺎﺗﻠﻮرث ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه
ﺑﻮد.2
اﻳﻦ ژﻧﺮال ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺠﻴﺒﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮاﺑﺎغ و زاﻧﮕﺰور
اﺗﺨﺎذ ﻛﺮده ﺑﻮد ...او ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻴﻤﺖ 300 ،ﻫﺰار ارﻣﻨﻲ را ﺗﺤﺖ
ﻳﻮغ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻧﻮزاد ﻗﺮار داده ارﻣﻨﺴﺘﺎن را از ﻋﻨﺼﺮي ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزد...
ﻛﻨﮕﺮه در ﺣﺎل اﺗﻤﺎم ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺸﺎ آرزوﻣﺎﻧﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﺟﻤﻬﻮري ارﻣﻨﺴﺘﺎن از ﺑﺎﻛﻮ وارد ﺷﻮﺷﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻌﻴﺖ ﻣﻴﺴﻴﻮن
3
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد...
4
آرزوﻣﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ...ﺳﻠﻄﺎﻧﻒ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺼﺎب وي ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺑﻮد از ﻃﺮﻳﻖ دوﻟﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن اﻋﺘﺮاض و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﺮده ﺗﺎ ﻓﺮد دﻳﮕﺮي را
ﻣﻨﺼﻮب ﻛﻨﻨﺪ...
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﺎﺗﻠﻮرث اﻋﻼم ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ
ارﻣﻨﻲ ﻗﺮاﺑﺎغ 5دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻴﺴﻴﻮن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪه ﺑﻮد و
اﻋﻀﺎء آن ﺷﺨﺼﺎ" در ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﺑﺼﻮرت
ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲداد.
در ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ...
و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺮاﺑﺎغ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ارﻣﻨﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ را ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻘﺪر اداﻣﻪ داد ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺮاﺑﺎغ در ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج ﺑﻄﻮر
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
ﺗﻮان ﺗﻼش ﻣﻲﻛﺮد ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ارﻣﻨﻴﺎن و ﺗﺮﻛﺎن ﺑﻮﻗﻮع ﻧﭙﻴﻮﻧﺪد.
اداﻣﻪ دارد
 -١كﻧﮕﺮه ﭘﻨﺠﻢ ارﻣﻨﻴﺎن ﻗﺮاﺑﺎغ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  23-29آورﻳﻞ  1919در ﺷﻬﺮ ﺷﻮﺷﻲ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
 -2ﺷﺎﺗﻠﻮرث در آﻏﺎز آورﻳﻞ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ و .ﺗﺎﻣﺴﻮن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ اﻧﮕﻠﻴﺲ در ﺑﺎﻛﻮ ﺷﺪ .او از
ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در آﻳﻨﺪ .ﻛﻨﮕﺮه ﺑﺮاي دادن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ او
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﺗﻠﻮرث راﻫﻲ ﺷﻮﺷﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.
 -3ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ارﻣﻨﻴﺎن آرﺗﺴﺎخ ﭘﺲ از ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﺘﺮاض ،دوﻟﺖ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﮕﻠﻴﺲ
ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ارﻣﻨﺴﺘﺎن در آرﺗﺴﺎخ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮد .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﺳﺮوان ﻣﻴﺸﺎ
آرزوﻣﺎﻧﻴﺎن ،ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺮﺳﻨﻪ ،ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ آﻧﻬﺎ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ آرﺗﺴﺎخ
ﺑﻮد.
 -4ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ژﻧﺮال ﺗﺎﻣﺴﻮن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 15 ،ژاﻧﻮﻳﻪ  ،1919ﺧﺴﺮو ﺑﻴﮓ ﺳﻠﻄﺎﻧﻒ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب
ﻣﺴﺎوات ،زاده روﺳﺘﺎي ﻣﻴﻨﻜﻨﺪ ﺷﻮﺷﻲ ،اﺻﻼ" ﻛﺮد و داراي ﺗﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺟﻼد
ارﻣﻨﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻛﻞ ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻮﺷﻲ ،زاﻧﮕﺰور ،ﺟﻮاﻧﺸﻴﺮ و ﺟﺒﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه
ﺑﻮد.
 -5ﺷﻮراي ﺟﺪﻳﺪ ارﻣﻨﻲ آرﺗﺴﺎخ  12-21ﻓﻮرﻳﻪ  1919ﻃﻲ ﻛﻨﮕﺮه ﭼﻬﺎرم ارﻣﻨﻴﺎن ﻗﺮاﺑﺎغ در
ﺷﻮﺷﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﺎﺗﻠﻮرث در ﻧﻄﻖ ﺧﻮد در ﻛﻨﮕﺮه ﭘﻨﺠﻢ اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﻮد و آن را ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲداﻧﺪ.
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ﻫﺮاﭼﻴﺎ ﻣﺎﺗﻮوﺳﻴﺎن

ﻫﺮاﭼﻴﺎ ﻣﺎﺗﻮوﺳﻴﺎن داﺳﺘﺎنﻧﻮﻳﺲ و روزﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺲ داراي آﺛﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در
اول آورﻳﻞ  1937در روﺳﺘﺎي »آﻫﻨﻲ دزور« ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟُﺮي ﺑﺪﻧﻴﺎ آﻣﺪ .ﻧﺨﺴﺖ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺮﻓﻪاي را ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﺣﺮوﻓﭽﻴﻨﻲ و ﻛﺎر ﭼﺎپ ﺑﭙﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪه و ﻣﺸﻐﻮل
ﻛﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ از داﻧﺸﻜﺪه روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎري داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﻲ اﻳﺮوان ﻓﺎرغ-
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،و در ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻬﻤﻲ ﭼﻮن روزﻧﺎﻣﻪ »آواﻧﮕﺎرد« و
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪﻫﺎي »ﻫﺎﻳﺮﻧﻴﻜﻲ دزاﻳﻦ« )ﺻﺪاي وﻃﻦ( و »ﻫﺎﻳﺎﺳﺘﺎن« )ارﻣﻨﺴﺘﺎن( ﻛﺎر
ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻻت و داﺳﺘﺎنﻫﺎي زﻳﺎدي را در اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺑﭽﺎپ رﺳﺎﻧﺪ .او ﻋﻼوه
ﺑﺮ داﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دارد .از وي ﺗﺎ ﻛﻨﻮن
ﺑﻴﺶ از  19ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﻤﺎري از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮدﺳﺎﻻن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان از ﻣﺜﻨﻮي »ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﻜﺒﻮت ﻣﻐﺮور زﻧﺪﮔﻲ
ﻛﻦ«» ،ﺳﻴﺐ ﺳﺮ در ﮔﻢ ﻗﺼﻪ« )ﺑﺮاي ﺧﺮدﺳﺎﻻن(» ،ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎدر«» ،ﺧﺎﭼﻜﺎر
ﻫﺎﻳﺎﺳﺘﺎن« )ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺳﻨﮓ ﺻﻠﻴﺐ( ،ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(» ،ﺳﭙﻴﺪﻣﻮﻳﺎن« )داﺳﺘﺎن(
و ﻏﻴﺮه ﻧﺎم ﺑﺮد.وي در ﺳﺎل  2016در اﻳﺮوان در ﮔﺬﺷﺖ.
اﻣﺎ ﺑﮕﻴﺠﺎﻧﻴﺎن

ﺧﻮرﺷﻴﺪ ،دﺧﺘﺮك ،زردآﻟﻮ و...
اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﭼﻘﺪر زﻳﺒﺎ اﺳﺖ
ﻫﺮاﭼﻴﻚ ﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺎن
ﻣﺘﺮﺟﻢ  :اﻣﺎﺑﮕﻲ ﺟﺎﻧﻴﺎن
آدم اﻗﻼً ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﻲ ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ و ذرهاي ﻋﺸﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ دﻧﻴﺎرا دوﺳﺖ
ﺑﺪارد .اﻣﺎ آﺧﺮ ﭼﻪ ﺟﻮر دوﺳﺘﺶ ﺑﺪاري! ﭼﺮا ﺑﻪ آن ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزي؟ ﺑﺠﺎي اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻪ »ﻛﺎﻧﺎﻛﺮ« ﺑﺮوي ،و »ﻛﺎﻧﺎﻛﺮ« ﻗﺪﻳﻢ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻲ ،آﻧﺠﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮي
ﺻﺪاي آﺑﻮوﻳﺎن ﺑﺎﺷﻲ ،وارد ﺧﺎﻧﻪ آﺑﻮوﻳﺎن ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﻣﻮزه اوﺳﺖ ﺷﻮي و در
آﻧﺠﺎ ﺑﺠﺎي درﺧﺘﺎن زردآﻟﻮي ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎغﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ زردآﻟﻮ را ﺑﺒﻴﻨﻲ و
ﺑﮕﻮﻳﻲ ﻛﻪ از ﺑﺎغ ﭘﺪران آﺑﻮوﻳﺎن ﭼﻲ ﻣﺎﻧﺪه! ﺳﺮ ﺑﻪ زﻳﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮزه
آﺑﻮوﻳﺎن ﭘﻴﺎده ﻣﻲﺷﻮي .ﺑﺎغ ﺗﺎرﻳﺨﻲ را ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﺒﺪل ﻛﺮدﻳﻢ.
ﺑﺴﻮي ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﻲروﻳﻢ .اي! ...ﺻﺪاﻳﻲ ﺑﮕﻮﺷﻢ ﻣﻲرﺳﺪ:
 ﻋﻤﻮ! ...ﻋﻤﻮ!ﺻﺪاﻳﻲ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺑﻮد.
 ﻋﻤﻮ ...ﻋﻤﻮ ...ﻧﻪ! ﻧﻪ! ...ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰرگ ،ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰرگ...ﻣﻲاﻳﺴﺘﻢ .ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﺎ ﻧﺎف ﺑﺎزش ،ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻛﻤﻲ ﻫﺮاﺳﻨﺎك و ﻛﻤﻲ ﻫﻢ ﺑﺎ
ﺟﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﺮد .ﭼﻬﺮهاش ،ﭘﻮﺳﺖ آﻓﺘﺎب ﺧﻮردهاش و ﺣﺘﻲ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ او ﻳﻜﻲ از ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻫﻤﺎن ﻧﺰدﻳﻜﻲﻫﺎﺳﺖ

و اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ و در ﻣﻴﺎن درﺧﺘﺎن اﺳﺖ .ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ دوﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﺮا دﺳﺘﭙﺎﭼﻪ ﺷﺪ؟
 ﻋﻤﻮ ...ﻧﻪ ،ﻧﻪ ﺧﻴﺮ ...ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰرگ. ﺑﮕﻮ ،ﺑﮕﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ اﻓﺘﺎده؟ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰرگ ،ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰرگ...ﺑﻪ او ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه ﻣﻮﻫﺎﻳﺶ را ﻧﻮازش ﻣﻲﻛﻨﻢ.
 ﻛﻮﭼﻮﻟﻮي ﻋﺰﻳﺰم ،ﺗﻮ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰرگ را ﮔﻔﺘﻪاي دﻳﮕﺮ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ آﻧﺮا ﺗﻜﺮارﻛﻨﻲ ،آﻫﺎن ،ﺣﺎل ﺑﮕﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﭼﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻲ؟ ﭼﻄﻮر ﻣﻲﺗﻮﻧﻢ ﻛﻤﻜﺖ ﻛﻨﻢ؟
از ﮔﺮﻣﻲ و ﻧﻮازش ﻣﻦ او ﺑﺨﻮد ﺟﺮأت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲدﻫﺪ و ﺑﻤﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﻨﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﺳﺖﻫﺎي ﺧﻮدش ﻣﺸﻐﻮل »ﻛﺎر« ﻣﻲﺷﻮد.
 ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰرگ ﻋﻤﻮ ...ﻧﻪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰرگ  ...آره ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺗﻮ ﻣﻲﺗﻮﻧﻲ اﻳﻦﻫﺴﺘﻪ را ﺑﺸﻜﻨﻲ؟
ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖ او دﺳﺖﻫﺎﻳﺶ را ﺑﺴﻮي ﻣﻦ دراز ﻣﻲﻛﻨﺪ ،در دﺳﺖ ﭼﭙﺶ ﻫﺴﺘﻪ
زردآﻟﻮ و در دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﺳﻨﮕﻲ ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ.
 ﻣﻦ ﻧﻤﻲﺗﻮﻧﻢ اﻳﻨﻮ ﺑﺸﻜﻨﻢ.ﻫﺴﺘﻪ را از دﺳﺘﺶ ﻣﻲﮔﻴﺮم.
 ﺳﻨﮓ را ﻫﻢ ﺑﺮدار. ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻫﺴﺘﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻪ را ﺑﺸﻜﻨﻲ.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 ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻧﺮا ﺷﻜﺴﺘﻢ و ﻣﻐﺰش را ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮده ﺑﺴﻮي او دراز ﻛﺮدم او
اول ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻐﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎه ﻛﺮد و ﺑﻪ دﻫﻨﺶ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ
ﻣﻨﺘﻈﺮهاي ﭘﺮﺳﻴﺪ.
 ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻨﻴﻢ؟ﻣﻲﺧﻨﺪم و او ﻣﻐﺰ ﻫﺴﺘﻪ را ﻣﻲﺑﻠﻌﺪ.
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ راﻫﻢ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻢ ﻛﻪ او ﭘﺮﺳﻴﺪ.
 ﻋﻤﻮ ...ﻧﻪ ،ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻪ ﻧﺪاري؟ ﭼﺮا دارم ﺧﻴﻠﻲ ﻫﻢ دارم...او ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ.
 ﭘﺲ ﺑﺸﻜﻦ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻳﻢ. ﭘﻴﺸﻢ ﻧﻴﺴﺖ.ﻛﻒ دﺳﺖﻫﺎﻳﻢ را ﺑﺎز ﻛﺮده ﻧﺸﺎﻧﺶ ﻣﻲدﻫﻢ و او ﻣﻲﭘﺮﺳﺪ:
 ﭘﺲ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎي زردآﻟﻮي ﺗﻮ ﻛﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ روي درﺧﺘﺎن زردآﻟﻮ.او زل زل ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﺎورش ﻧﻤﻲﺷﻮد.
دﺳﺖﻫﺎﻳﺶ را ﺗﻮ ﻫﻮا ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮده و ﻣﻲﺧﻨﺪد.
 آﻫﺎن ...ﻣﻴﮕﻪ رو درﺧﺖ زردآﻟﻮ ،درﺧﺖ زردآﻟﻮ ﻣﺎ ﻫﻢ دارﻳﻢ .رويدرﺧﺖ زردآﻟﻮ ﻫﺴﺘﻪ ﻧﻤﻴﺸﻪ .ﻣﻦ ﻣﻲدوﻧﻢ ﻫﺴﺘﻪ ﻛﺠﺎﺳﺖ.
 ﻫﺴﺘﻪ در ﻛﺠﺎ اﺳﺖ؟ ﺗﻮي زردآﻟﻮ. زﻧﺪه ﺑﺎد ﺗﻮ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﺴﺘﻲ .آﻫﺎن زردآﻟﻮ ﺑﺨﻮر و ﻫﺴﺘﻪﻫﺎﻳﺶ را ﻧﮕﺎهدار .وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﮔﺬر ﻣﻦ ﺑﺎﻳﻨﺠﺎ اﻓﺘﺎد آﻧﺮا ﺑﻤﻦ ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺸﻜﻨﻢ ﺗﻮ ﻫﻢ آﻧﻬﺎ را
ﺑﺨﻮري...
 ﻣﻦ زردآﻟﻮ ﻣﻲﺧﻮرم و ﻫﺴﺘﻪﻫﺎﻳﺶ را ﺟﻤﻊ ﻣﻲﻛﻨﻢ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﻜﻤﻢ دردﻣﻲﮔﻴﺮه .ﻣﺎدرم ﺳﺮزﻧﺸﻢ ﻣﻲﻛﻨﻪ ﻣﻴﮕﻪاي ﺷﻜﻤﻮ ...ﻣﻦ آب ﻫﻢ ﻣﻲﺧﻮرم و ﺑﺎﺑﺎ
ﺑﺰرﮔﻢ ﻣﻴﮕﻪ ﻧﺨﻮر .ﻣﻦ ﻣﻐﺮ ﻫﺴﺘﻪ زردآﻟﻮ ﻫﻢ ﺧﻴﻠﻲ دوﺳﺖ دارم .ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰرگ اﮔﺮ
ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻪ زردآﻟﻮ داﺷﺘﻲ اوﻧﺎرو ﻣﻲﺷﻜﺴﺘﻲ و ﺑﻤﻦ ﻣﻲدادي ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮرم ،ﻣﮕﺮ
ﻧﻪ؟ ...اﮔﻪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻫﻢ ﻣﻴﺪم.
 ﻓﺮدا ﻣﻦ ﺑﺮاﻳﺖ زردآﻟﻮ ﻣﻲآورم.ﻧﻪ ،ﻣﻦ زردآﻟﻮ ﻧﻤﻲﺧﻮام ،ﻣﺎ زردآﻟﻮ زﻳﺎد دارﻳﻢ .ﻣﺎ آب زردآﻟﻮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و
در ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪاي رﻳﺨﺘﻪام ،ﻣﺎ از زردآﻟﻮ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﻢ درﺳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﺑﺮﮔﻪ را در
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ﺣﻴﺎط ﻣﺎن زﻳﺮ آﻓﺘﺎب ﺧﺸﻚ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ...ﭘﺲ ﭼﻲ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدي...
 ﺑﺮاﻳﺖ زردآﻟﻮ ﻧﻴﺎورم ﭘﺲ ﭼﻲ ﺑﻴﺎورم؟ ﻫﺴﺘﻪ زردآﻟﻮ. ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺸﻜﻨﻲ و ﻣﻦ ﺑﺨﻮرم...ﺑﭽﻪاي ﻧﻴﻢ وﺟﺒﻲِ ،اﻣﺎ ﭼﻪ زﺑﻮﻧﻲ داره...
زﺑﺎﻧﻲ ﺳﻮزان ﻣﺎﻧﻨﺪ زردآﻟﻮ ﭘﺮ ﻃﻨﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ »دودوك« .1در اﻳﻦ دﻧﻴﺎي ﻛﻬﻦ
در ﻳﻚ ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮﺳﻮده در »ﻛﺎﻧﺎﻛﺮ« ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ زردآﻟﻮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﻢ .زﺑﺎن او ،ﻧﮕﺎه او ،ﺗﻮﺟﻪام را ﺟﻠﺐ ﻛﺮده ﺑﻮد و ﻛﻤﻲ ﻣﻜﺚ ﻛﺮدم.
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮوم ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻧﻢ ﻛﻨﻨﺪ.
 ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰرگ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻲآﻳﻲ؟ ﻣﻦ ﺟﺎي ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺘﻢ. ﻣﻦ ﻣﻲداﻧﻢ ﺑﻴﺎ ﺑﺮوﻳﻢ... در ﺟﺴﺘﺠﻮ واژهﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﭼﻴﺰي از ﺧﻮد در ﺑﻴﺎورم ﺑﺮاي ﻧﺮﻓﺘﻨﻢ دﻟﻴﻠﻲﺑﺘﺮاﺷﻢ ...از ﻣﻦ دور ﻧﻴﺴﺖ ،ﻳﻬﻮ دﻳﺪي ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻳﻦ دﺧﺘﺮك اﻓﺘﺎده وارد ﻣﻨﺰل ﻧﺎ
آﺷﻨﺎ ﺷﻮم.
 ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺑﺮوﻳﻢ ...ﻣﺎدرم ﺑﺎ زردآﻟﻮ از ﺷﻤﺎ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ .آﺧﺮ ﺳﺮ ﻫﻢﻫﺴﺘﻪﻫﺎ را ﻣﻲآورﻳﻢ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲﺷﻜﻨﻴﻢ و ﻣﻲﺧﻮرﻳﻢ.
 ﭼﺮا ﻣﺎدر ﺑﺰرگﻫﺎ و ﭘﺪر ﺑﺰرگﻫﺎ و ﻳﺎ واﻟﺪﻳﻨﺖ ﺑﺮاﻳﺖ ﻫﺴﺘﻪ زردآﻟﻮﻧﻤﻲﺷﻜﻨﻨﺪ؟
 ﭼﺮا ﻧﻪ ،ﻣﻲﺷﻜﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﺧﻮﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ .ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺧﻮب ﻧﻴﺲ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ دوس دارم.
 اﮔﺮ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ...او ﻣﺪﺗﻲ ﻧﮕﺎﻫﺶ را ﺑﻤﻦ دوﺧﺖ و ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮهاي ﮔﻔﺖ:
 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. اﺳﻤﺶ را ﻧﭙﺮﺳﻴﺪم ،ﺳﻨﺶ را ﻫﻢ ...ﻳﻚ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮي ﻳﻚ وﺟﺒﻲ ﺑﻮد .ﺑﺎزﺑﺎﻧﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑﺮﻧﮓ زردآﻟﻮ .ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﻠﺒﻞ
زﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲﻛﺮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻲداﻧﺪ...
وﻗﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮوم دﺧﺘﺮم ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺪﺳﺘﻢ
داد و ﮔﻔﺖ.
 اﮔﺮ ﺳﺮ راﻫﺖ دوﺳﺖ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﻳﺖ را ﺑﺒﻴﻨﻲ اﻳﻦ را ﺑﻪ او ﻣﻲدﻫﻲ و ﻣﻲ-ﺑﻮﺳﻴﺶ.
 ﺳﻪ ﻋﺪد ﻫﺴﺘﻪ زردآﻟﻮ ﻫﻢ ﺗﻮ ﺟﻴﺒﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻢ.و ...ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﺎري ﻛﺮد ﭼﻮن دوﺑﺎره او را دﻳﺪم.
ﭘﺲ از ﺳﻼم و اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﻲ ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﻪ او دادم .او ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻤﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و
ﭘﺮﺳﻴﺪ.
 اﻳﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻪ زردآﻟﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺧﻴﺮ ،ﻫﺴﺘﻪﻫﺎ ﺗﻮي ﺟﻴﺒﻢ اﺳﺖ و ﻫﺴﺘﻪ زردآﻟﻮﻫﺎ را از ﺟﻴﺒﻢ در ﻣﻲآورم.اﻣﺎ او ﻳﻚ داﻧﻪ ﻫﺴﺘﻪ و ﻳﻚ ﺳﻨﮓ در دﺳﺘﺶ داﺷﺖ .ﺑﻲ ﺳﺮو ﺻﺪا ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺎرم
ﻣﻲﺷﻮم و ﺑﺎﻳﻚ ﺳﻨﮓ دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻪ را ﻣﻲﺷﻜﻨﻢ و ﻣﻲدﻫﻢ ﺑﻪ او ﻣﻲﺧﻮرد .ﺑﻴﺎدش
ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ او ﻫﺴﺘﻪ ﻧﺸﺎن دادهام ،ﻛﻒ دﺳﺘﻢ را ﺑﺴﻮي او دراز ﻣﻲﻛﻨﻢ در
آن ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻮد .او ﭼﺸﻢﻫﺎﻳﺶ ﮔﺸﺎد ﻣﻲﺷﻮد و داد ﻣﻲزﻧﺪ.
 ﺑﺎﺑﺎ ...ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﻧﻮهﻫﺎﻳﺖ ﻣﻲﺑﺮي؟ اﻣﺮوز ﻧﻮه ﻣﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻲ. ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻮﭼﻚ را ﺑﻪ او ﻣﻲدﻫﻢ و ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ. ﻣﻲﺑﺮي ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزش ﻣﻲﻛﻨﻲ. اﻣﺎ اﻧﮕﺎر او ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﻳﻢ را ﻧﺸﻨﻴﺪه ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎي ﺗﻮ دﺳﺘﻢ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ و ﺑﻪآراﻣﻲ ﻣﻲﭘﺮﺳﺪ.

 ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰرگ اﻳﻨﻬﺎ را ﺑﺮاي ﻧﻮهات ﻣﻲﺑﺮي؟ اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎﻫﺴﺘﻪاي ﻛﻪ ﻣﻦ دزدﻳﺪه ﺑﻮدم؟
 ﺗﻮ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻪاي را دزدﻳﺪهاي؟ از ﺣﻴﺎط ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﻲدزدم و ﻣﻲآورم ،ﻣﻲﺷﻜﻨﻢ و ﻣﻲﺧﻮرم ﺗﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻢو ﻣﺎدرم ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ.
 ﺗﻮ زردآﻟﻮ ﺑﺨﻮر ،زردآﻟﻮ ﻋﻘﻞ و ﻫﻮش اﻧﺴﺎن را زﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ ازآن آب ﻧﺨﻮر.
 ﭘﺲ ﻫﺴﺘﻪاش ﭼﻲ؟ د ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ﭼﻄﻮر ﺑﮕﻮﻳﻢ! ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻢ زردآﻟﻮ اﺳﺖ. ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﻦ زردآﻟﻮ زﻳﺎد ﻣﻲﺧﻮرم ﺧﻴﻠﻲ ﻋﺎﻗﻞ ﻣﻲﺷﻮم؟ ﺧﻴﻠﻲ! ﺗﻮ ﻋﺎﻗﻠﺘﺮﻳﻦ آدم ﺟﻬﺎن ﻣﻲﺷﻮي. ﻫﺴﺘﻪ زردآﻟﻮ ﻫﻢ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﻲﻛﻨﺪ؟ ﺟﻮاﺑﺶ را ﻧﻤﻲدﻫﻢ ،دو ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻲﺷﻜﻨﻢ و ﻣﻲدﻫﻢ ﻣﻲﺧﻮرد و ﻣﻲ-ﮔﻮﻳﺪ.
 ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺑﻮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻲآوري؟ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻲآورم. ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻮﻣﻲ را ﺑﺸﻜﻨﻢ دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻢ دراز ﻛﺮده و ﻣﻲ-ﮔﻮﻳﺪ.
 دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻲﺧﻮام ﻧﺸﻜﻦ. از دﺳﺘﻢ ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﺑﺪﻗﺖ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎز ﭘﺲ ﻣﻲدﻫﺪ و ﻣﻲ-ﭘﺮﺳﺪ.
 ﻋﻤﻮ  ...ﻧﻪ ،ﻧﻪ ،ﻧﻪ ... ،ﺑﺎﺑﺎﺑﺰرگ ...ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ از اﻳﻨﺠﺎ ﺧﻴﻠﻲ دور اﺳﺖ؟ دﻟﻢ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ از راﻫﻲ دور ﻣﻲآﻣﺪم ،ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ. از ﺟﺎﻳﻲ ﺧﻴﻠﻲ دور ﻣﻲآﻳﻢ! ﺣﺎل ﺑﻪ ﺟﺎي دوري ﻣﻲروي؟ ﭼﻮن ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ دور و دورﺗﺮ ﺑﺮوم ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺧﻴﻠﻲ دور – ﺧﻴﻠﻲ دور ﻣﻲروم. در اون ﺟﺎي دور ﺧﺎك ﻫﺴﺖ؟ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ زﻳﺎد ﺟﻮاب ﻣﻲدﻫﻢ.
 آري ،در آن ﺟﺎي ﺧﻴﻠﻲ دور ﺧﺎك ﻫﺴﺖ. در اون ﺟﺎي ﺧﻴﻠﻲ دور آب ﻫﻢ ﻫﺴﺖ؟ ﺧﺎك ﻫﻢ ﻫﺴﺖ آب ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،ﺗﻮ ﭼﻲ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻲ؟ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻪ زردآﻟﻮ را ﻧﺸﻜﻨﻲ ﺑﺒﺮي و در زﻳﺮ ﺧﺎك ﭘﻨﻬﺎﻧﺶ ﻛﻨﻲ. ﭼﺮا ﭘﻨﻬﺎﻧﺶ ﻛﻨﻢ. ﻛﻪ از آن درﺧﺖ در ﺑﻴﺎﻳﺪ. ﭼﻪ درﺧﺘﻲ؟ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،اﻧﮕﺎر ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻲ اﻣﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻲ ،اﻣﺎ ﻧﻤﻲداﻧﻲ و ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
 درﺧﺖ ﻫﺴﺘﻪ ...اوا درﺧﺖ زردآﻟﻮ دﻳﮕﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ در دور دﺳﺖﻫﺎ ،درآن ﺟﺎي ﺧﻴﻠﻲ دور درﺧﺖ زردآﻟﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ...ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ درﺧﺖ زردآﻟﻮﻳﻢ را
در ﺧﻮاب ﺑﺒﻴﻨﻢ.
ﻣﻦ ﭼﻴﺰي ﻧﻤﻲﮔﻮﻳﻢ .ﺳﺎﻛﺖ از آﻧﺠﺎ دور ﻣﻲﺷﻮم .ﭘﻴﺶ ﺧﻮدم ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ
ﻛﻪ ﺧﺎﭼﺎﻃﻮر آﺑﻮوﻳﺎن ﻫﻢ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮد ،او را ﺧﺎﭼﻴﻚ ،ﺧﺎﭼﺮ
ﺻﺪا ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ،زردآﻟﻮ ﺧﻮرده و ﻫﺴﺘﻪاش را ﻫﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ
زردآﻟﻮ ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻪاش را ﻣﻲﺷﻜﻨﻨﺪ ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﻫﻢ اﻳﻦ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮي
ﻳﻚ وﺟﺒﻲ زردآﻟﻮ ﻣﻲﺧﻮرد و ﻫﺴﺘﻪاش را ﻣﻲﺷﻜﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم ﺑﭽﻪﻫﺎي دوران
ﮔﺬﺷﺘﻪ او ﻫﻢ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﻜﺎﻧﻲ دور! درﺧﺖ زردآﻟﻮي ﺧﻮدش را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﺮا در ﺧﻮابﻫﺎﻳﺶ ﺑﺒﻴﻨﺪ.

 . 1ﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﭼﻮب درﺧﺖ زردآﻟﻮ
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ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻴﻢ؟ از ﭼﻪ دورﻳﻢ؟
ﻫﺮاﭼﻴﻚ ﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺎن
ﻣﺘﺮﺟﻢ:اﻣﺎﺑﮕﻲ ﺟﺎﻧﻴﺎن
ﺑـﻪ ﻃــﺮز ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰي ﻧﺰدﻳﻚ – ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺴﺘﻴﻢ ،اﮔﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻮي ﺧﻮش
آن را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،رﻧﮓﻫﺎﻳﺶ را ﺣﺲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و در ﻋﻄﺮ و ﺑﻮﻳﺶ ﻏﻮﻃﻪور
ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ ،رﻧﮕﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ ،ﻧﻔﺴﺖ را از ﺗﻮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺠﺎي آن ﻧﻔﺲ ﺧﺪا ﻣﻲ-
ﮔﺬارﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺗﻨﻔﺲ ﻛﻦ ،ﺑﻪ ﻗﺪري ﺗﻨﻔﺲ ﻛﻦ ﺗﺎ ﻧﻔﺴﺖ ﺑﻨﺪ آﻳﺪ ،ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻛﻦ و ﺷﻜﺮ
ﺑﺎري ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي آورده ،ﺑﮕﻮﻳﻲ دﻳﺪم ،ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد رﺳﻴﺪم و دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ دﻧﻴﺎ
ﭼﻴﺰي ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻢ.
ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻔﻲ دورﻳﻢ .اﻳﻦ دوري ،دوري ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ
دﻳﮕﺮ ﻣﺎل ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ .دوري ﺣﺘﻲ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد .دوري! آﻧﭽﻪ ﻛﻪ
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻛﺸﺸﻲ دارد ،در آن ﺧﺪاﺳﺖ ،دﻳﺪه ﺧﺪا ﺑﺮ آن
اﺳﺖ ،ﺗﻮ آﻧﺮا ﻧﺨﻮاﻫﻲ دﻳﺪ ،ﺑﻪ آن ﻧﺨﻮاﻫﻲ رﺳﻴﺪ ،ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل آﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ!
دور – ﻧﺰدﻳﻚ ...اﻳﻦﻫﺎ ﭼﻪ ﻗﻄﺐﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
آن ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻪ را ﻧﻔﺴﺖ را ﺑﺴﺘﻪ ،ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد.
دوري! دوري ﻓـﻨﺎﭘﺬﻳﺮ ،ﻧﺎﻣﻴﺮا ،ﺟﺎوداﻧﻲ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد .آﻧﭽﻪ را
ﭘﻴﺪا ﻛﺮدي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲداﺷﺖ و ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻣﺎل ﺗﻮ اﺳﺖ .در دﺳﺘﺖ ،در ﺟﻴﺒﺖ
اﺳﺖ ،در اﻓﻜﺎر و اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻳﺖ اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮاﻇﺒﺖ آن را ﻓﺮزﻧﺪت ﺳﭙﺮدي ،ﺗﻮ
ﻣﻲداﻧﻲ و ﻓﺮزﻧﺪت و ﺑﺲ! اﻣﺎ در ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎل ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻧﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺎل ﺗﻮﺳﺖ و ﻧﻪ دور.
ﺗﻮ ﺧﻮد ﺷﺮق ﻫﺴﺘﻲ ،ﺗﻮ از ﻳﻚ ﻣﻠﺖ ﺷﺮﻗﻲزاده ﺷﺪي .ﺷﺮق ﻣﺎل
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
اﺳﺖ از ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻪ ﭘﺪراﻧﺸﺎن رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻲروﻧﺪ و اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺳﺤﺮ اﻓﺴﻮن اﻳﻦ را راه
در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﺮق ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن داده ،ﻋﺸﻖ را ﺑﻮﺟﻮد آورده ،ﻣﻬﺮ
ورزﻳﺪن را آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﻪ »ﻛﺮه زﻣﻴﻦ در اﺑﺘﺪا ﻓﻘﻂ ﺷﺮق داﺷﺘﻪ اﺳﺖ«
ﺣﺮف ﻳﻚ دﻳﻮاﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ .ﻓﺮ و ﺷﻜﻮه ﺷﺮق در ﺷﺮق از درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺎ درﻳﺎ از ﻣﻮج ﺗﺎ
ﻣﻮج ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺷﺪ .در ﺷﺮق دﻳﮕﺮ ﺟﺎ ﻧﺒﻮد .ﻏﺮب ﺑﺎزﺗﺎب ﺷﺮق ﺷﺪ .ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺴﺖ ،ﺧﻠﻖ
ﻛﺮد و ﻟﺬت ﺑﺮد .دﻧﻴﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻛﺮد .ﺷﺮﻗﻲ از ﺷﺮق ﺧﻮد ﺳﺨﻨﻲ ﺷﻨﻴﺪ» :ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ اﻋﺘﺮاﻓﺶ ﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه
ﻓﻘﻂ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲداﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي اﺣﺘﻴﺎج دارد «.ﻛﻲ؟ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ؟ اﻳﻦ را
ﮔﻔﺘﻪ و آﻳﺎ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﻓﻬﻤﻴﺪه اﺳﺖ؟ ﻛﻪ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻠﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ .ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ را در ﭼﻴﻦ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ در ژاﭘﻦ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ .اﻳﺮان را از ﻳﺎد
ﻧﺒﺮﻳﻢ .ﻫﺮ ﻛﺸﻮري ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺎﻗﻞ و داﻧﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي
وﺣﺸﻲ و ﺑﻲﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺘﻔﻜﺮ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺑﻴﺎورﻧﺪ .اﻣﺎ اﻳﺮان از ﻧﻈﺮ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮري ﺑﻲﻧﻈﻴﺮ اﺳﺖ .اﻳﺮان را دوﺳﺖ ﺑﺪار ،اﻣﺎ ﺷﺮق ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎ را ﺑﺎ ﺷﻜﻮه
و اﺑﻬﺘﺶ ،و در ﺑﻴﭽﺎرﮔﻲ ﻣﻘﺼﺮش ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻜﻦ .در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪاي از ﺷﺮق ﻣﻲﺗﻮاﻧﻲ
اﻓﺮاد داﻧﺎي ﺷﺮﻗﻲ را ﺑﺒﻴﻨﻲ .ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺗﻮ ﺷﺮق ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻮد .راه اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺑﻮد .درﺧﺖ
زردآﻟﻮ ﺑﻮد .از دل ﻛﻮهﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎران ﺟﻮﺷﺎن ،ﺳﺨﻨﺎن داﻧﺎ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﻳﺪ آبﻫﺎ ﺳﺨﻨﺎن اراﻣﻨﻪ را ﺑﻪ اﻗﺼﺎ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ...ﻓﻘﻂ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲداﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ...اﻳﻦ ﺳﺨﻦ را
ﻫﻤﭽﻮن ﻃﻼ ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﻔﻪ ﺗﺮازو ﮔﺬاﺷﺖ و وزﻧﺶ ﻛﺮد .و اﻣﺎ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﭼﻘﺪر در
ﺧﺎرج ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن رﺳﻴﺪ؟ رﺳﻴﺪ و ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن
زاده ﺷﺪم .ﻗﺮنﻫﺎ و ﻗﺮنﻫﺎ در ﺷﺮق ﻛﻬﻦ زﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ ﺳﺨﻦ،
ﺳﺨﻨﻲ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ازش ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺪﺳﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ،اﻣﺎ دﮔﺮ ﺑﺎر ﺑﻴﺪار ﮔﺸﺘﻪ و
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
از ﻧﻴﺎﻛﺎﻧﺶ ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺟﻠﮕﻪاي ﻛﻪ دورﺑﻴﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﮔﺸﺘﻪ،
دورﺑﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دور دﺳﺖﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻪ دور – دورﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ در ﻣﻴﺎن ﻣﻪﻫﺎي
اﻓﺴﺎﻧﻪ آﻣﻴﺰ ﺷﺮقﻫﺎ ﺳﻮ ﺳﻮ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ ...در ﺻﺪ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻓﻮت ﻛﺮدن ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮمآور
ﺑﺎﺷﺪ .اﺟﺪاد ﻫﻮاﻧﺲ ،ﭘﺪرش ﺑﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺪه ﻛﺸﺖ زارﻫﺎي روﺳﺘﺎي »ﻫﺎﻗﭙﺎد«

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﭼﻤﻴﺎدزﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻮه ﺑﻨﺪه ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻨﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮدي آزاد ﺷﺪه از ﻳﻮغ
ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ روﺳﺘﺎي ﻛﻮﭼﻚ آﻣﺪه و ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮدش را ﻛﺮده اﺳﺖ .زﻣﻴﻦ را ﺷﺨﻢ
زده ،ﻛﺸﺖ ﻛﺮد ،درو ﻧﻤﻮد و ﺧﺮﻣﻦ ﻛﺮده و آﻧﺮا ﻛﻮﺑﻴﺪه اﺳﺖ .و در آﺳﻴﺎب ﮔﻨﺪم
را آرد ﻛﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ دﺷﻤﻦ از درهﻫﺎ ﺑﺒﺎﻻ ﺻﻌﻮد ﻛﺮده ﺗﻮ دﻫﺎﻧﺶ زده اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻨﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﺑﻨﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﺻﺪ و ﺳﻲ و
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
ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻋﺮﻗﺶ را ﭘﺎك ﻛﺮده ﻛﻪ ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه در ﺷﻴﺎري ﻛﻪ ﮔﺎو
آﻫﻦ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﺮد ﻓﺮو ﻣﻲرﻳﺨﺖ ،ﻳﻜﻲ از ﮔﺎوﻫﺎ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻴﺎر ﻛﺞ ﻧﺸﻮد ﻣﻲ-
اﻳﺴﺘﺎد .و ﺷﺶ زوج دﻳﮕﺮ ﮔﺎوﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺷﺨﻢ ﮔﺮان ﭼﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ؟
آﻧﻬﺎ دﻟﺸﻮره داﺷﺘﻨﺪ .وﻗﺖ ﻧﻬﺎر اﺳﺖ؟ ﺑﺎﻳﺪ آش آرد ﮔﻨﺪم ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ؟ ﻛﺎر
زراﻋﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻏﺬا ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن و ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﮔﻮش دادن ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ .ﺳﻜﻮت ﭘﺪر ﺑﺰرگ
ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ .اﻧﺪوه ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﮔﺬﺷﺖ ﻋﻤﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﺻﺪ و ده ﺳﺎﻟﻪ ﻋﺮﻗﺶ را ﭘﺎك ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺧﺎك در اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺮق ﭘﺪر ﺑﺰرگ
اﺳﺖ .ﻋﺮق ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﺧﺎك اﺳﺖ...
آﻣﺪهاﻳﻢ و ﻣﻲروﻳﻢ .ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻚ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ .اﺟﺪاد آﻣﺪه و
رﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﺟﺪاد آﻣﺪه و رﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﺟﺪاد در ﺷﺮق ﺳﻬﻢ ﺧﻮدﺷﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﻧﻮه
اﺟﺪاد ﻛﻪ ﺟﻠﮕﻪ آﻓﺘﺎﺑﻲ را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ روﻳﺖ ﻛﺮده ،ﺑﻪ ﺷﺮق آﻧﻬﺎ و ﺷﺮق ﺧﻮدش
ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﺪ .ﺷﺮق ﭘﺪران ﺑﺎﻓﺘﻪاي ﻣﺠﻠﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺮق ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ آﻓﺮﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﻮده
اﺳﺖ.آﺛـﺎر ﻧـﻮاﺑﻎ ﻣــﻮﺳﻴﻘﻲ و ادﺑﻲ اروﭘﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﻮره ﺷﺮق آﺑﺪﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺮق
ﻛﻮره اﺳﺖ و ﻛﻮرهﮔﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻧﻮه ﭘﺪران ﺑﻨﺪه ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ ،از ﺟﻠﮕﻪ آﻓﺘﺎﺑﻲ اﺟﺪاد ﻧﮕﺎﻫﺶ را
ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻬﻢ ﺧﻮدش دوﺧﺘﻪ اﺳﺖ.اﻳﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ را ﭼﻪ ﻛﺴﻲ آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ؟
ﺧﺎﻟﻖ اﻳﻦ درﺧﺖ ﻛﻬﻦ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻛﻴﺴﺖ؟ ﻣﺎرﺗﻴﺮوس ﺳﺎرﻳﺎن ارﻣﻨﺴﺘﺎن را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ
ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺮد ،او در ﻣﻴﺎن ﺧﻮرﺷﻴﺪان ﻣﺼﺮ ،دﺧﺘﺮان ﻣﺼﺮي را ﻛﻪ در ﺷﺮقﻫﺎ ﻏﺮق
ﺷﺪهاﻧﺪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد .ﭼﺮا ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﭼﺎرﻧﺘﺲ ﻳﻚ ﺷﺎﻋﺮ ارﻣﻨﻲ اﺳﺖ؟ ﭼﺎرﻧﺘﺲ ﺷﺎﻋﺮ
ﺑﺰرگ ﺷﺮق اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺰرگ اﻳﺮان ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻮرﺷﻴﺪان رﻧﮓ اﻓﺸﺎﻧﻲ ﻣﻲ-
ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﺎم ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺒﺪل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻴﻬﻦ ﺑﺎﻳﺪ
ﺧﻮرﺷﻴﺪﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﮔﺮﻣﺎ ،ﻣﻬﺮ ،زﻧﺪﮔﻲ و ﮔﻞ ﺑﺮﺗﺎﺑﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ از آن ﺑﺎﻳﺪ واژه ،زﺑﺎن و زﺑﺎن ﻫﺎ! ﺑﺮآﻳﻨﺪ .ﺧﺎك آﻓﺮﻳﻨﺶﮔﺮ اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از
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.
ﻧـﻮه اﺟـﺪاد ﺑﻨﺪه ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ از ﻛﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪ زﻻل ﺟﻠﮕﻪ آﻓﺘﺎﺑﻲ
ﻧﻴﺎﻛﺎﻧﺶ دﻧﻴﺎ را ﻧﻈﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﺪراﻧﺶ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ و ﺑﺎ ﻗﻠﺐ آﻧﻬﺎ
ﻣﻲﺗﭙﺪ و ﺗﻮي ﻓﻜﺮش ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﻛﺎﻧﻢ ﺑﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ زﺑﺎن آﻧﻬﺎ زﺑﺎن ﺑﻨﺪﮔﻲ ﻧﺒﻮد،
ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﺪة زﺑﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻴﭻﻛﺲ زﺑﺎﻧﺶ را ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺪﻳﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.
زﺑﺎن را ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻲآورد .ﺗﻮ ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺪار ،ازش ﺣﻤﺎﻳﺖ و
ﭘﺎﺳﺪاري ﻛﻦ ،ﻫﻤﭽﻮن زﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﭘﺪراﻧﺖ ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاي .ﺧﺎك زﺑﺎن دارد .ﻓﻘﻂ
ﺧﺎك اﺳﺖ ﻛﻪ زﺑﺎن دارد .ﺧﺎك زﺑﺎﻧﺶ را از دﺳﺖ ﻧﻤﻲدﻫﺪ .اﻧﺴﺎن زﺑﺎﻧﺶ را از
دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ .ﺧﺎك ﻧﮕﻬﺪار زﺑﺎن اﺳﺖ .ﺗﻮ ﺧﺎﻛﺖ را در دروﻧﺖ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺪارد و از
اﻧﺪرون آن ﺑﺮو! ﺑﺮو! ﺑﺮو! ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﻲ.اﺳﻜﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﻲ از درون
ﻣﺸﺮق زﻣﻴﻦ ﻣﻲآﻳﺪ و ﻣﻲآﻳﺪ .ﺣﻤﻼت اﺳﻜﻨﺪر از ﻧﻈﺮ ﻫﻨﺮ ﺟﻨﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺸﻨﮓ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻗﺪري زﻳﺒﺎ ﻛﻪ ﭘﺲ از وي ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻨﮕﻲ ،ﺗﺎرﻳﺨﺪاﻧﺎن ،ﺷﺎﻋﺮان و
ﺗﻤﺎم زﺑﺎنﻫﺎ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره وي ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ارﻣﻨﺴﺘﺎن در ﺷﺮق ﻧﺒﻮد آﻳﺎ ﺗﺎﺗﺎرﻫﺎ ،ﻣﻐﻮلﻫﺎ و ﺗﺮﻛﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ ﺳﮓ ﻣﮕﺲ وار ﺑﻪ
او ﺣﻤﻠﻪ ور ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ؟ و  ...اﻣﺎ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن در ارﻣﻦ
زﻣﻴﻦ ﻛﻮهﻫﺎي آرارات و آراﮔﺎدز آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﺧﺎك ﻣﺎ از ﺧﻮدش ﺑﺰرگﺗﺮ
اﺳﺖ .آرارات ﻧﻤﻲﺷﻨﻮد و آراﮔﺎدز ﺑﺎ ﻗﻠﻪﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪاش ﮔﻮش ﻓﺮا ﻧﻤﻲدﻫﺪ و
ﻧﻤﻲﺷﻨﻮد ﻛﻪ ﭼﻪﻫﺎ! درﺑﺎرهاش ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ؟ ﻛﻮهﻫﺎ ﺣﺮفﻫﺎي ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ .ﻣﺎ
ﻛﺸﻮري ﻛﻮه زﺑﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ.ﻣﺎ زﻳﺴﺘﻪاﻳﻢ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻠﺖ ﺷﺮﻗﻲ ،ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،آه

ﺷﻤﺎره  222اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1396

ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻟﻮﻳﺲ  -روﻳﻪ 7
ﺑﺎ ﻏﺮور و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺟﻬﺎن ﻧﮕﺎه ﻛﻦ.
در ﻣﻴﺎن زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺮور آﻓﺮﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮﻳﺴﺎن وارﺗﺎن آروﻟﺘﺴﻲ )ﺷﺮﻗﻲ( را
ﻫﻢ ﺑﺒﻴﻦ .در ﺷﺮق ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲرود؟ ﻛﺸﻮري ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲﺷﻮد؟ ﭼﺮا
ﺟﻠﮕﻪ آﻓﺘﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎﻛﺎن اﻳﻦ ﻃﻮر ﺳﺎﻛﺖ و آرام ،اﻳﻦ ﻗﺪر ﭘﺎك و ﺑﻲرﻳﺎ ،ﮔﻮﻳﺎ و رﻧﺠﻴﺪه
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
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﺷﺪ .آﻧﺮا ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺠﻮان ﻋﺎري از ارﻣﻨﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﺶ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﭼﺮا ﺗﻮ در ﺧﺎك ﺧﻮد ،در ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎي ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲﻛﻨﻲ؟ ﭼﺮا ﺑﺎ
ﺟﺮﻗﻪﻫﺎي ﻧﺠﻴﺐ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه از دوران ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ آﺗﺶ ﻣﻲﮔﻴﺮي و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮي؟
ﭼﺮا ﺗﻮﻣﺎﻳﻨﺎﻧﺖ را ﻳﺘﻴﻢ ﻣﻲﺳﺎزي؟ ﭼﺮا ﭼﺎرﻧﺘﺴﺖ را رﻧﺞ و ﻋﺬاب داده ﺷﻜﻨﺠﻪاش ﻣﻲ-
ﻛﻨﻲ؟ ﭼﺮا ﻛﺎﻫﻠﻲ ﻣﻲﻛﻨﻲ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﻧﮋده را در ﺧﻮد ﺟﺬب ﻧﻤﻲﻛﻨﻲ؟ ﺗﻮ
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
ﻓﻬﻤﻴﺪي ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻫﺮ ﻣﺸﺖ ﺧﺎﻛﻲ ﻛﻪ ﺗﻮ دادي ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﻛﺸﻮرت،
ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﺖ را ﺳﺴﺖ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺧﻮد در ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،در
ﻣﻮزهﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ...ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ در ﺑﺎره ﺗﻮ زﻳﺎد ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ .ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ دل ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ و
ﺳﻨﮓ ﺻﻠﻴﺐﻫﺎي ﺗﻮ اﺳﺖ .ﺷﺮاب ﺗﻮ را ﻣﻲﻧﻮﺷﺪ و دﻋﺎ ﺧﻴﺮت ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺳﻨﮓ
ﺻﻠﻴﺐﻫﺎي ﻛﻬﻦ ﺗﻮ زﻳﻨﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻮزهﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ اﺳﺖ .آﻳﺎ ﺟﻬﺎن ﺷﻴﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﭼﻨﺪ ﻫﺰار! ﺳﻨﮓ ﺻﻠﻴﺐ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻨﻲ را ﻛﻔﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻠﻌﻴﺪه ،ﻧﺎﺑﻮدﺷﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ؟ ﻣﮕﺮ
ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ،ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪه ﻛﻢ ﺑﻮد؟ در اﻗﺼﺎ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺪه و دﻳﺎﺳﭙﻮر
ﺷﺪﮔﺎن ﻛﻢ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﻛـﻪ ﺣــﺎﻻ ﻫﻢ ﺳﻨﮓ ﺻﻠﻴﺐﻫﺎ ،آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺦ اراﻣﻨﻪ را ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ
اﻓﺘﺨﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻬﺪم ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؟ آﻳﺎ ﻣﺎ ﺧﺪا و ﺧﺪاﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ؟ ﻛﺘﺎب
ﻣﻘﺪس را ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻴﻢ؟ ﺧﺪا ﻣﺸﻐﻠﻪ و دردﺳﺮﻫﺎﻳﺶ زﻳﺎد اﺳﺖ .ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﻧﺰدﻳﻚاﻧﺪ ﺷﻤﺎرﺷﺎن زﻳﺎد اﺳﺖ .ﺧﺪا ﻓﺮﺻﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺎ و ﻧﺠﺎت ﻣﺎ را ﻧﺪارد .ﻣﺎ را
ﻛﺘﺎﺑﺖ ﻣﺎن ﻧﺠﺎت داده و ﻗﺮنﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي از ﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮده ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .اﻟﻔﺒﺎي ارﻣﻨﻲ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻣﺎ اراﻣﻨﻪ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻲ ﻛﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ دﻋﺎ
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
درد و رﻧﺞ اراﻣﻨﻪ و ﺟﻬﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺧﻮدﺷﺎن درد ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﺣﺘﻤﺎً دارﻧﺪ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ
درد ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺳﺮاﻳﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮاي درﻣﺎن درد ﺗﻮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﻛﻴﻤﺎﮔﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﭼﻮن درد ﺗﻮ ﺧﻮدت ﻫﺴﺘﻲ ﻣﮕﺮ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ درد
و ﻏﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟از ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺑﺰرگ ﻳﻚ ﺗﻴﻜﻪ ،ﻳﻚ ذره ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .ﺗﺮﻛﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻴﺎﻛﺎن ﻣﺨﻠﻮط و در ﻫﻢ ﺑﺮﻫﻤﺸﺎن ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .دﻧﻴﺎ زﻳﺮ
ﭘﺎي ﺗﺮﻛﺎن ﻓﺮش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ را ﻛﺸﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ» :ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻢ،
ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻬﺎن و ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ« .اﻳﻦ را ﻛﻮدك ﺗﺮك ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﻮدﻛﺴﺘﺎن در ﮔﻬﻮاره ﻳﺎد
ﺑﮕﻴﺮد .در ﻛﻮدﻛﺴﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ »وان« ﻣﺎل ﻣﻦ اﺳﺖ» ،ﻣﻮش« ﻣﺎل ﻣﻦ اﺳﺖ و
»ﺳﺎﺳﻮن« ﻣﺎل ﻣﻦ .ﭼﺮا ﺿﻌﻒ ﻧﺸﺎن دادﻳﻢ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪي را ﻛﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎر ارزاﻧﻴﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ ﻛﻨﻴﻢ؟ ﭼﺮا ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﺟﻬﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺑﻲﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻧﺪ و اروﭘﺎ ﻛﻮر ﺑﻮد؟ اروﭘﺎي اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻛﻮر اﺳﺖ .اﻛﻨﻮن ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺎﻧﻪ
دار ﺷﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ .ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ درﻫﺎي اﻣﻴﺪ و آرﻣﺎن ﻣﺎ
ﻳﻌﻨﻲ آرﺗﺴﺎخ را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﺨﺠﻮان دﻳﮕﺮي ﺑﻜﻨﺪ .ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺪم ﻣﺎ را در ﻏﺮﺑﺎل رﻳﺨﺘﻪ و
ﻏﺮﺑﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ.
آﻳﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﻫﻢ اﻳﻦ ﻗﺪر ﻣﻄﻴﻊ ﺑﻮدﻧﺪ؟ روح از ﻣﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه؟ از ﺷﻌﺮ از
ﻧﻘﺎﺷﻲ و از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺮف ﻣﻲ زﻧﻴﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺧﺎك ﻛﺸﻮرﺷﺎن را
ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﺮﻫﻨﮕﺸﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪ؟ ﺑﺎ ﺧﺎﻛﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰت را ﻫﻢ از دﺳﺘﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .رﺣﻢ و اﻧﺼﺎﻓﻲ در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ .ﺷﺎﻫﺎن ﻋﺎﺟﺰ و ﺑﻴﭽﺎره ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻣﻠﺖ را
ﻋﺎﺟﺰ و ﺑﻴﭽﺎره ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در ﻋﻮض در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﺟﻬﺎن ﺳﺮ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻓﺮود آورده و
ﻣﻄﻴﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎزوان ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻠﺖ ورزﻳﺪه و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﺸﻢ و
ﮔﻮﺷﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﺗﻴﺰ اﺳﺖ .ﺗﻮ ﻣﻠﺘﻲ ﻛﻬﻦ ﻫﺴﺘﻲ ،ﻛﻬﻦ ﺗﺮ از ﺗﻮ ﻛﻴﺴﺖ؟ ﻫﻤﺎن
اﻳﺮاﻧﻴﺎن .ﭼﺮا ﺧﻮدت را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻲﺳﺎزي ﻛﻪ ﻛﺰ ﻛﻨﻲ در ﺧﻮد ﻓﺮو روي و زﻳﺮ دﺳﺖ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﺑﺘﻤﺮﮔﻲ .ﭼﺮا اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺎده و روﺷﻦ را ﻳﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻲ؟ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ
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،

ﻧﺪارﻳﻢ .آن ﺣﻴﻠﻪﮔﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻧﺪارﻳﻢ...
ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻠﺘﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ .و ﻣﻠﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺜﺎرﮔﺮ،
ﻗﻬﺮﻣﺎن ،ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،آزار دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺎﺋﻨﺎن ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮﻳﺲ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ،ﻗﺎﺿﻲ ،ﻣﺤﻜﻮم ،ﻓﻘﻴﺮ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ،آﻣﻮزﮔﺎر و ﻟﻮس و
ﻧﻨﺮﻫﺎﻳﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺎك ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،درﺧﺘﺎن و
دﺷﺖ و ﭼﻤﻦ را ﺣﺲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻴﺎﻛﺎن را ﺑﺨﺎﻃﺮ دارﻧﺪ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﻴﺴﺘﻲ ﺗﻮ؟ ﺗﻮ ﻗﻠﻢ
ﻓﺮﺳﺎي ﻛﺸﻮرت ﻫﺴﺘﻲ ،ﺗﻮ اﻧﺼﺎف زﻣﺎﻧﻪ ﻛﺸﻮرت ﻫﺴﺘﻲ .ﺑﻪ ژرﻓﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﻈﺮ اﻓﻜﻦ و
در ﺳﺮ راهﻫﺎي آن ﻧﻴﺎﻛﺎﻧﺖ را ﺑﺒﻴﻦ ،ﻣﻮﻳﻪ ﻛﻮهﻫﺎﻳﺖ را ﺑﺸﻨﻮ ،ﺗﻮ ﺑﺎﻳﺪ واژهﻫﺎﻳﻲ را ﭘﻴﺪا
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
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺪاﻳﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،ﺑﻴﺎ ،ﺑﻴﺎ و دﺳﺖﻫﺎﻳﺖ را ﺑﺴﻮﻳﻢ دراز ﻛﻦ .ﻣﺎرﻛﻮس
ﮔﺮﻳﮕﻮرﻳﺎن دﺳﺖﻫﺎﻳﺶ را دراز ﻛﺮده و در ﺧﺎك ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮاز اﻳﺮان ﺧﺎك دﻳﮕﺮي را ﭘﻴﺪا
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
اﺳﺖ .ﭘﺎدﺷﺎه اراﻣﻨﻪ آرا ﮔﻘﺘﺴﻴﻚ 1ﺑﺎ ﻣﻠﻜﻪ ﺳﻤﻴﺮاﻣﻴﺲ اﻓﺴﺎﻧﻪ اي در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ-
اﻧﺪ؟ و ﻣﺎرﻛﻮس ﮔﺮﻳﮕﻮرﻳﺎن ﻗﺎﻟﻲ »ﺳﻤﻴﺮاﻣﻴﺲ و آرا ﮔﻘﺘﺴﻴﻚ« را ﺑﻮﺟﻮد آورد .ﻃﺮح-
ﻫﺎي ﻗﺎﻟﻲ را ﺧﻮدش رﻳﺨﺘﻪ و ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎرﻛﻮس ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﻗﺎﻟﻲ ﺑﺎﻓﻲ و ﺧﺎك
ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﻮد ارﻣﻨﻲ و اﻳﺮاﻧﻲ را ...دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﺎﻧﺪ؟ و ﺟﻬﺎن را ﺷﻴﻔﺘﻪ ﻛﺮد .ﻣﺎرﻛﻮس
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
درﺑﺎره آﺛﺎر ﻣﺎرﻛﻮس ﮔﺮﻳﮕﻮرﻳﺎن اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ و اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ .ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ روزي او ﻫﻢ ﺷﺮﻗﻲ ﺷﺪ.
ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮔﺸﺘﻪ و ﻧﺎﻣﻪاي ﺑﻪ ﻣﺎرﻛﻮس ﮔﺮﻳﮕﻮرﻳﺎن ﻛﻪ ﻧﺠﺎت دﻧﻴﺎ را در رﻧﮓ ﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲ
ﻛﺮد ﻧﻮﺷﺖ» :ﺷﻤﺎ در ردﻳﻒ آن اﻓﺮاد ﺧﺎﻟﻖ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻣﺸﻮق ،ﻣﺠﺒﻮب ،ﻣﺘﻔﻜﺮ ﻋﻤﻴﻖ
ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ در ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي زﻧﺪﮔﻲام دﻳﺪهام .از ﭘﺸﺖ ﻛﺎر ،ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﻲ ﺷﻤﺎ در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت 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-
ﮔﻔﺖ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻣﻮزهاي زﻳﺮ ﻃﺎق آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ...در ﻃﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن
ﻫﺰاران ﻛﺲ ،ﻫﺰاران اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻓﻜﺮ در ﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻲرﻳﺎي
ﺧﻮد ﺑﺮ ﻏﻨﺎي دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺨﺶ اﻓﺰودهاﻧﺪ ...اﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن ذوب ﺷﺪه ﻋﺴﻞ وار ﺑﻠﻮرﻳﻦ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﻪ ﻛﺸﻮر و ﻧﻪ ﻣﻠﺖ را ﻧﺠﺎت ﻣﻲدﻫﺪ .ﺗﻤﺎم ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ دور ﺷﺪه،
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺎرِ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮔﺸﺘﻪ در ﺗﻦ ﺗﻮ ﻓﺮو ﻣﻲروﻧﺪ .ﻣﻠﺘﻲ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم دﻳﺪه ﻛﻪ از
ﺻﺤﺮاي درزور ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و در اﻗﺼﺎ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه ،ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ درﻛﺶ
ﻛﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش را درك ﻛﻨﺪ ،زﻳﺮا آرارات ﻓﺮﻳﺎدش را در ﺳﻴﻨﻪ ﺧﻔﻪ
ﻛﺮده ،ﮔﻮش ﺟﻬﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺪاي رﻣﺎن ﻧﻮﻳﺲ ،وﻳﻠﻴﺎم ﺳﺎروﻳﺎن ﻛﺮ اﺳﺖ .ﻳﺘﻢ،ﻳﺘﻢ ،ﻳﺘﻢ...
و ﻗﺮنﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﻳﺘﻴﻢ ،ﻳﺘﻴﻢ ﺣﺘﻲ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﻲ ﻣﻠﺖ داري ،دﺳﺖ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﻻي ﺳﺮا اﺳﺖ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »ﺻﻌﺐ اﻟﻮﺻﻮل« ﺷﺎﻋﺮت ﻧﺰدﻳﻜﻴﻢ؟ دورﻳﻢ؟
ﻧﻮﻳﺴﺪه ﺳﺮاﭘﺎ دﻳﺪه از ﺟﻠﮕﻪ ﻧﻴﺎﻛﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ دور ﻛﺪام اﺳﺖ؟
ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺪام؟ راﺳﺖ ﻛـﺪام اﺳﺖ؟ و اﺷﺘﺒﺎه در ﻛﺠﺎ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ را ﺑﻴﺸﺘﺮ از
ﺧﻮدﻳﻲ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪاﻳﻢ و ﺑﺎورش ﻛﺮدهاﻳﻢ .ﭼﺮا ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻮد را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺗﺎرﻳﺦ دﻳﮕﺮان
را ﻧﻮﺷﺘﻴﻢ؟ ﭼﺮا ﻳﮕﺎﻧﻪ دﺷﻤﻦ درون ﺧﻮد را ﻧﺪﻳﺪﻳﻢ ،دﻳﺪﻳﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻛﺸﻮري دﺷﻤﻦ را،
ﻛﺸﻮري ﻛﻪ ﻣﺎ را ﻏﺎرت ﻧﻤﻮده ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ را ﻟﮕﺪ ﻛﻮب ﻛﺮد ،ﻛﺸﻮري ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮي
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
ﺗﺤﺮﻳﺮ درآورد؟ ﺷﺎﻳﺪ دﻳﮕﺮ دﻳﺮ اﺳﺖ؟ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺴﻨﺪه و ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در
ارﻣﻦ زﻣﻴﻦ ﺷﺮﻗﻲ ﮔﻮﺷﻪاي اﺳﺖ ،ﺟﻠﮕﻪاي ﻛﻪ از آﻧﺠﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﻛﻬﻦ و ﺟﺪﻳﺪ
ﺟﻬﺎن ﺑﻨﮕﺮد و از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ آﻳﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ دور ،دور اﺳﺖ و ﻧﺰدﻳﻚ ،ﻧﺰدﻳﻚ؟ آﻳﺎ
ﻧﺰدﻳﻚ دور اﺳﺖ؟ ﻳﺎ دور ﻧﺰدﻳﻚ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺴﺘﻴﻢ؟ و از ﭼﻪ دور؟ ﺧﻮﺷﺤﺎل
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
ﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻳﻚ ﺗﺴﻠﻲ ﺧﺎﻃﺮ در ﺣﺎل دور و ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن اﺳﺖ .ﺧﺪا اﻳﻦ را زﻳﺎد
ﺣﺴﺎب ﻧﻜﻨﺪ.
1آراي زﻳﺒﺎ
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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- ﺗﺎرﻳﺦ ارﻣﻨﻴﺎن اﻳﺮان
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-Աղվանք, Ադրբեջան, Ոճրագործություն եւ Ծավալապաշտություն
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 ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﻲ،  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن،ان( ارՊարսկերեն)
-Հայ Գրականության Պատմություն 3 հատորով(Պարսկերեն)  ﺟﻠﺪ3 ﺗﺎرﻳﺦ 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 ﻛﻼﺳﻴﻚ ارﻣﻨﻲ
-Գիքորը, անգլերեն,2014 ،  ﺗﻮروﻧﺘﻮ،  اﺛﺮ ﻫﻮاﻧﺲ ﺗﻮﻣﺎﻧﻴﺎن ﺑﺮﮔﺮدان اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ﮔﻴﻜﻮر
-Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Ա,Բ- Պարսկերեն
2014 ،  ﺗﻮروﻧﺘﻮ، ، 2  و1  ﺟﻠﺪ، ﮔﺰﻳﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ ادﻳﻚ ﺑﺎﻏﺪاﺳﺎرﻳﺎن

Մե՛նք երբե՛ք չե՛նք ներելո՛ւ
թուրքերի՛ն
We will never forgive the Turks
ﻣﺎ ﺗُﺮك ﻫﺎ را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪ

-Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Գ, Հայերեն
2014 ،  ﺗﻮروﻧﺘﻮ، ،  ﺟﻠﺪ ﺳﻮم، ﮔﺰﻳﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي ارﻣﻨﻲ ادﻳﻚ ﺑﺎﻏﺪاﺳﺎرﻳﺎن
-Հայ գրականության ընտրանի (Անգլերեն եւ պարսկերեն) Տորոնտո, 2014.
2014 ﺗﻮروﻧﺘﻮ،  ادﻳﻚ ﺑﺎﻏﺪاﺳﺎرﻳﺎن-  ﺑﺮﮔﺮدان ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ﮔﺰﻳﺪه ﻧﺜﺮ و ﻧﻈﻢ ادﺑﻴﺎت ارﻣﻨﻲ
-Ակնարկ Պարսկերենի Ուղղագրության, (Պարսկերեն) Տորոնտո, 2014.
2014  ﺗﻮروﻧﺘﻮ،  ادﻳﻚ ﺑﺎﻏﺪاﺳﺎرﻳﺎن- ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺷﻴﻮه ﻧﮕﺎرش ﻓﺎرﺳﻲ
-Թարգմանության մասին (Պարսկերեն), Տոտոնտո, 2014
2014  ﺗﻮروﻧﺘﻮ،  ادﻳﻚ ﺑﺎﻏﺪاﺳﺎرﻳﺎن-  ﻓﺎرﺳﻲ، ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻓﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ
-Հայոց ցեղասպանության Պատմություն, (Պարսկերեն), Տորոնտո, 2014
2014  ﺗﻮروﻧﺘﻮ،  ادﻳﻚ ﺑﺎﻏﺪاﺳﺎرﻳﺎن-  ﻓﺎرﺳﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮋادﻛﺸﻲ ارﻣﻨﻴﺎن
-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.
.1394  ﺗﻮروﻧﺘﻮ،  ﺗﺮﺟﻤﻪ ادﻳﻚ ﺑﺎﻏﺪاﺳﺎرﻳﺎن،  رﻳﺎﺿﻴﺎت، ﻣﻴﻼدي7 آﻧﺎﻧﻴﺎ ﺷﻴﺮاﻛﺎﺗﺴﻲ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺳﺪه
-Անանիա Շիրակացի, Տիեզերագիտություն, Պարսկերենի թարգմանեց Էդիկ Բաղդասարյանը, Տորոնտո, 2015:
Anania Shirakatsi, Cosmography, translated into Persian by Edic Baghdasarian, Toronto, 2015.
.1394  ﺗﻮروﻧﺘﻮ،  ﺗﺮﺟﻤﻪ ادﻳﻚ ﺑﺎﻏﺪاﺳﺎرﻳﺎن،  ﻛﻴﻬﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، ﻣﻴﻼدي7 آﻧﺎﻧﻴﺎ 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
 ﺗﻮﺭﻭﻧﺘﻮ١٣٩۵ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺁﺭﺍﺭﺍﺕ – ﻓﺎﺭﺳﯽԱրարատյան Հանրապետ. Պարսկերեն, Տորոնտո, 2016, Rep. of Ararat, in Persian

1915  آورﻳﻞ24
ﺳﺎﻟﺮوز ﻧﮋادﻛﺸﻲ ارﻣﻨﻴﺎن در ﺗﺮﻛﻴﻪ

Հայկական ընտանիք, պատմա-ազգագրական ակնարկ, Տորոնտո, 2016, The Armenian Family throughout the history,
Toronto, 2016, ٢٠١۶  ﺗﻮﺭﺋﻨﺘﻮ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺭﻣﻨﯽ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯﻧﺎی ﺗﺎﺭﻳﺦ
Պատվիրելու համար դիմել www.Edic-Baghdasarian.com, edbagh@yahoo.com կամ 1-818-627-8643
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