Էդիկ Բաղդասարյանի նոր գրքերը
-ԻՐԱՆԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ը 10 ՀԱՏՈՐՈՎ
-ՀԱՅ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ը 7 հատորով
-Հայ-պարսիկ դարավոր բարեկամությունը –(Պարսկերեն)دوستی دیرینه ایرانیان و ارمنیان
-ԻՐԱՆԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ը՝
(պարսկերեն) 2 ՀԱՏՈՐՈՎ  جلد اول و دوم- تاریخ ارمنیان ایران
-Աղվանք, Ադրբեջան, Ոճրագործություն եւ Ծավալապաշտություն
 جنایت و توسعه طلبی،  آذربایجان،( ارّانՊարսկերեն)
-Հայ Գրականության Պատմություն 3 հատորով(Պարսկերեն)  جلد3 تاریخ ادبیات ارمنی در
-Հայկական հարցը, հնագույն շրջանից մինչեւ մեր օրերը, 2 հատորով (Հայերեն)
-Շահնամեն եւ հայկական աղբյուրները(Պարսկերեն)شاهنامه و منابع ارمنی
-Կոմիտասը եւ Հայ դասական երաժշտության ձեւավորումը (Պարսկերեն) کومیتاس و شکل گیری موسیقی کالسیک ارمنی
-Գիքորը, անգլերեն,2014 ،  تورونتو،  اثر هوانس تومانیان برگردان انگلیسی، گیکور
-Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Ա,Բ- Պարսկերեն
2014 ،  تورونتو، ، 2  و1  جلد، گزیده مقاله های فارسی ادیک باغداساریان
-Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Գ, Հայերեն
2014 ،  تورونتو، ،  جلد سوم، گزیده مقاله های ارمنی ادیک باغداساریان
-Հայ գրականության ընտրանի (Անգլերեն եւ պարսկերեն) Տորոնտո, 2014.
2014 تورونتو،  ادیک باغداساریان-  برگردان فارسی و انگلیسی، گزیده نثر و نظم ادبیات ارمنی
-Ակնարկ Պարսկերենի Ուղղագրության, (Պարսկերեն) Տորոնտո, 2014.  نگاهی بر شیوه نگارش فارسی2014  تورونتو،  ادیک باغداساریان-
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-Թարգմանության մասին (Պարսկերեն), Տոտոնտո, 2014,  فارسی،  نگاهی بر فن ترجمه2014  تورونتو،  ادیک باغداساریان-Հայոց ցեղասպանության Պատմություն, (Պարսկերեն), Տորոնտո, 2014
2014  تورونتو،  ادیک باغداساریان-  فارسی، تاریخ نژادکشی ارمنیان
-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 ادیک باغداساریان،  ریاضیات، میالدی7 آنانیا شیراکاتسی 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 ادیک باغداساریان،  کیهانشناسی، میالدی7 آنانیا شیراکاتسی 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
 تورونتو1395جمهوری آرارات – فارسیԱրարատյան Հանրապետ. Պարսկերեն, Տորոնտո, 2016, Rep. of Ararat, in Persian
Հայկական ընտանիք, պատմա-ազգագրական ակնարկ, Տորոնտո, 2016, The Armenian Family throughout the history,
Toronto, 2016, 2016  تورئنتو، خانواده ارمنی در درازنای تاریخ
Encyclopedia of Armenian Historical Geography, in English, Toronto, 2017
Armenian Biographical Encyclopedia , in English, Toronto, 2017
Encyclopedia of Armenian Diaspora, in English, Toronto, 2017
Encyclopedia of the Armenian political History, Toronto 2017
Encyclopedia of the Armenian Science and Technology, Toronto 2018
Encyclopedia of the Armenian Press and Publication, Toronto 2018
Encyclopedia of the Armenian Cultural Monuments, Toronto 2018
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Հայը անհարմար ազգ է, անգամ եթե հզոր ծնվի՝

նախարարությունների ու կուսակցությունների բաժանված ինքն իրեն
պիտի կոտորի: Դա նրա մասնագիտությունն է դարձել դարերով։

Լեռ Կամսար
Հինգշաբթի 18.- Կար ժամանակ, երբ հայ ազգի ղեկավարները,
մեծ պետությունների դռներն ընկած, անկախություն էին
մուրում ու չէին ստանում։ Իսկ հիմա, որ ՄԱԿ-ը կտուրը
բարձրացած բղավում է՝ հե՜յ, աշխարհի բոլոր մանր ազգեր,
եկեք ձեզ անկախություն տամ, հայ ազգը չի երևում... Ասիայի
ու Աֆրիկայի մոտ երեսուն վայրենի ցեղեր եկան իրենց
անկախությունն առան գնացին, իսկ հայությունը չկա ու չկա։
Ամեն անգամ, երբ ՄԱԿ-ը հայի անունը կարդում է, կողքի
նստողները
ասում
են՝
«բացակա»:
Այդ
անտերի
անկախությունն էլ այնպիսի բան չէ, որ տա մեկին, ասի՝ տար
Հայաստանին տուր. ամեն ազգ իր ոտքով պիտի գա ստանալու։
Թեև դիվանագիտության մեջ պատահել են դեպքեր, երբ մի
պետություն շատ փոքր լինելով, պատ բռնելով է քայլել, ու մի
մեծ պետություն գրկած՝ ՄԱԿ է բերել իր անկախությունը
ստանալու։
Այսպես արեց Ռուսաստանն Ալբանիային։
Խե՜ղճ հայ ազգ... ՄԱԿ-ը երևի չի իմանում՝ այս հիսուն տարում
ինչե՜ր անցան նրա գլխով։ Դա մի խուրջին էր, ձգված
Բարդողյան լեռնաշղթայի ուսովը։ Մեկ թայը կախված էր
Թուրքիա, մյուսը՝ Ռուսաստան։
1915 թվին Թուրքիան խուրջինի իր մասը դատարկեց իսպառ,
իսկ ռուսական մասի Հայաստանն էլ 1921 թվին ընկնելով
բոլշևիկյան իշխանության տակ՝ իբրև ազգ պրոթեզ դարձավ։
Թխկացնում ես՝ հայ ազգի ձեն չի տալիս։
Ասա տեսնենք, սիրելի ՄԱԿ, մի փայտե ոտ ունեցող ազգ կարո՞ղ
է ներկայանալ քո տված անկախությունը ստանալու։ Կամ
ստանա՝ ի՞նչ անի, երբ սեփական տուն չունի։ Տաճկաստանում
անկախություն պահանջելու համար կոտորվեց, հիմա էլ
անկախություն պահանջի ու կոտորվի բոլշևիկների՞ց։
Կոտորվել թուրքերից փառք է, իսկ կոտորվել հայերի՞ց, դա
սոսկալի է։ Ամբողջ ընտանիքով գաղթել Շահ Աբասի ձեռքով
դեպի տաք Իսպահան՝ երանություն է, իսկ կին-երեխաներով
աքսորվել Սիբիրի սառնամանիքը հայ բոլշևիկի ձեռքով՝ ահռելի
է։ ՄԱԿ ջան, մեր անկախության վրա գրիր «ցպահանջ» ու
պահիր. աշխարհ է, ո՜վ գիտի, գուցե մի օր կազատվենք
բոլշևիկյան լծից։ Այն ժամանակ կգանք ու կստանանք մեծ
շնորհակալությամբ։ Ցտեսություն։
ՄԱԿ-ին ճամփու դնելուց հետո, եկեք ազգովին նստենք և մեր
մեջ խոսենք։ Մեր ազգը ա՞զգ է, որ դրա համար անկախություն
պահանջենք։ Ե՞րբ ենք մենք մի ազգ եղել։ Նախկինում
բաժանված ենք եղել չորս նախարարության, ներկայումս՝ չորս
կուսակցության։
Չորս չորս էլ՝ հավասար է ութի։ Անկախությունը որքա՞ն մեծ
լինելու է, որ ամբողջ ութ պետության բավարարի։
«Պետություն» եմ ասում, որովհետև այս մասերը հաճախ
պատերազմի են ելել իրար դեմ ու դիակներ փռել։
Վարդանանց պատերազմին Վասակ Սյունին պարսկական
փղեր հանեց Հայաստանի դեմ, 1921 թվականին հայ բոլշևիկը
ռուսական բանակ կանչեց երկիր, հայությունը բնաջնջելու։
Օտար պետությունները երբ պատերազմում են իրար հետ,
վերջ ի վերջո հաշտության պայմանագիր են կնքում։ Բայց հայ
ցեղի այս բաժան մասերը մի րոպե զինադադար անգամ չեն
կնքում։ Պատերազմող պետությունները քսանմեկ տարեկան
երիտասարդներ են բանակ կանչում, իսկ սա հայկական
պետությունները զորակոչում են ի ծնե։
Այն ատելությամբ, որով ատում են Հայաստանի այս
կուսակցությունները իրար, եթե թշնամու դեմ դուրս գային,
նրանց դեմ ոչ թուրք, ոչ պարսիկ, ոչ բոլշևիկ կդիմանային։
Հիշո՞ւմ եք, երբ առաջին համաշխարհային պատերազմի
ավարտին դաշնակները և ռամկավարները գնացին Փարիզ
անկախություն ուզելու՝ ռամկավարները կախվեցին, բայց
չապրեցին դաշնակների «անկախում»: Ինձ որ լսեք՝
կհրաժարվեք այս մեկ ութերորդ անկախությունից...
Առածն ասում է՝ «Պահք ուտեմ ժաժի՞կ ուտեմ»։
1960թ. (անտիպ)
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وقایعنگاری تاریخ آران
پیش از میالد
.» تحت نام ساتراپ نشين یازدهم «کاسپيانه. حكومت هخامنشي در سرزميني که بعداً آران نام گرفت-6 سده
. برای اولين بار اقوام آراني در تاریخ ظاهر مي شوند که به فرماندهي آتروپاتن در جنگ گاو گامل در کنار سپاه ایران جنگيدند. م. پ331
. سقوط حكومت هخامنشي و خود مختاری آران-331-330
. تشكيل حكومت آران-آغاز سده اول
. آغاز جنگ ارمنستان و روم که سپاهيان آراني نيز در کنار سپاه تيگران بزرگ پادشاه ارمنستان مي جنگيدند-69
. نخستين برخورد آرانيان با سپاهان رومي، اکتبر6 -69
. انعقاد پيمان صلح تيگران بزرگ با پومپئوس-66
.آرانيان به فرماندهي اوروسس پادشاه آران به سپاه پومپئوس حمله کردند-66-65
. حمله پومپئوس به آران-65
. جنگ آرانيان با روميان به فرماندهي کسيوس برادر پادشاه آران در ساحل چپ رود آالزان- بهار65
. جنگ دوم آرانيان با روميان به فرماندهي پادشاه،تابستان-65
.تصرف آران توسط پومپئوس-65
. خودمختاری آران-61
. دوران خود مختاری آران-61-37
. گرجستان و آتورپاتكان به آن، ایجاد اتحاد ضد رومي به ابتكار آرتاوازد شاه ارمنستان و پيوستن آران-55-37
. سلطنت زوبروس پادشاه آران-55-37
. آران دگربار تحت یوغ روم قرار مي گيرد. تصرف گرجستان و آران، یورش روميان به سرکردگي کاندیوس به شرق-37
. دوران تسلط روميان بر آران- ميالدی70  تا دهه.م. پ-37




















پس از میالد
. شرکت آران در مناسبات پارتيان و روميان-ميالدی14-63 
.ایبریا بر عليه پارتيان- نبرد نيروهای مشترک آران-35 
. تصرف موقت آران توسط گرجستان-50  دهه
. آران و گرجستان، یورش اقوام کوچ نشين آالن به ارمنستان-72-74 
. حمله روميان به آران و تصرف مجدد آن-89 
. سالهای حكومت پادشاه گماشته ترایانوس در آلبانيا-114-117 
. آران خود مختار-117-130  دهه
. حمله آالن ها به آران-130  دهه
. برخورد ایبریا و آران-138 
. شمول آران در پيمان روم و پارتيان-166 
. حمله مجدد آالنيان به آران-198 
. آغاز حكومت ساسانيان-227 
. جنگ های ایران و ارمنستان و شرکت آران در کنار ارمنستان-227-237/238 
. آران تحت سيطره ساسانيان-261 
. آران دست به دست مي شود، در اثر جنگهای متفاوت ميان ایران و روم-272-298 
 استقرار روابط فئودالي در آران-4-7  سده های
 ژنرال آنيوکوس به پایتاکارن. استان ارمنستان) اعالم مي کند15  سنتروک اشكاني خویشاوند تيرداد سوم پادشاه ارمنستان خود را شاه پایتاکاران (یكي از-330-331 
.لشكر مي کشد و سنتروک به ایران مي گریزد

Լույս Ամսագիր
Հայաստանի Հանրապետություն

քաղաքացի։ Ավարտել է Փարիզի Սորբոնի համալսարանի
ռեժիսուրայի բաժինը։

Մահացել է Սարգիս Հացպանյանը
20.01.18

Այսօր 55 տարեկան հասակում մահացել է հասարակական,
քաղաքական գործիչ, Արցախյան ազատամարտի մասնակից
Սարգիս Հացպանյանը։ Այդ մասին նրա ընկերները
տեղեկացրել
են
գործչի
ֆեյսբուքյան
էջում։
Նույն էջում ավելի վաղ արված գրառումների համաձայն`
Սարգիս Հացպանյանը հիվանդ էր և «կյանքի ու մահվան
կռիվ էր մղում»։ Ծնվել է Թուրքիայի Ալեքսանդրիդ
քաղաքում, 1980-ական թվականներին Թուրքիայում
զինվորական հեղաշրջման հետևանքով մեկնել է Եվրոպա,
դարձել է Ֆրանսիայի քաղաքացի։ Ավարտել է Սորբոնի
համալսարանի ռեժիսուրայի բաժինը։ 1990 թվականից
բնակվել է Հայաստանում։
Վերջին հրաժեշտը՝ Սարգիս Հացպանյանին
29 Հնվ. 2018 «Եռաբլուր» զինվորական պանթեոնում տեղի է
ունեցել
հասարակական,
քաղաքական
գործիչ,
Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից, 55-ամյա Սարգիս
Հացպանյանի հուղարկավորությունը։

Հունվարի 28-ին Կոնդի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում տեղի
էր ունեցել Սարգիս Հացպանյանի հոգեհանգստյան
արարողությունը։
Սարգիս Հացպանյանը մահացել է հունվարի 20-ին Լիոնում,
հիվանդանոցում, ուր տեղափոխվել էր ծանր հիվանդության
պատճառով:
Սարգիս Հացպանյանը ծնվել է 1962 թվականին Թուրքիայի
Հաթայ նահանգի Ալեքսանդրետ քաղաքում, 1980ականներին
Թուրքիայում
ռազմական
հեղաշրջման
հետևանքով մեկնել է Եվրոպա, դարձել է Ֆրանսիայի

ՊՆ-ն թույլատրել է Սարգիս Հացպանյանին հուղարկավորել
«Եռաբլուր»-ում
1990-ից բնակվում էր Հայաստանում, մասնակցել է
Ղարաբաղյան պատերազմին։ 2009-ին ապրիլին Երևանի
Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր
իրավասության դատարանի կողմից դատապարտվել է 3.5
տարվա ազատազրկման՝ սուտ մատնության մեղադրանքով,
պատիժը կրել է ամբողջությամբ։
Այսօր՝ հունվարի 29-ին, «Եռաբլուր» պանթեոնում կայացավ
հասարակական,
քաղաքական
գործիչ,
Արցախյան
ազատամարտի
մասնակից
Սարգիս
Հացպանյանի
հուղարկավորության արարողությունը:
Ս. Հացպանյանին վերջին հրաժեշտը տալու էին եկել նրա
հարազատներ, ընկերներն ու հասարակական գործիչներ:
Սարգիս Հացպանյանը ծնվել էր 1962 թվականին Թուրքիայի
Ալեքսանդրիդ քաղաքում։ 1980-ական թվականներին
Թուրքիայում զինվորական հեղաշրջման հետևանքով մեկնել
է Եվրոպա, դարձել է Ֆրանսիայի քաղաքացի։ Ավարտել է
Սորբոնի համալսարանի ռեժիսուրայի բաժինը։ 1990
թվականից բնակվել է Հայաստանում։
Հացպանյանը կյանքից հեռացել է հունվարի 20-ին
Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքի հիվանդանոցներից մեկում

Այսօր
«Եռաբլուր»
հուշահամալիր-պանթեոնում
հուղարկավորեցին հասարակական, քաղաքական գործիչ,
Արցախյան
ազատամարտի
մասնակից
Սարգիս
Հացպանյանին։ Հարազատները, ընկերները, գործընկերներն
ու հասարակական գործիչներ Հացպանյանին վերջին
հրաժեշտը տվեցին։
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Լույս Ամսագիր
Պայքարող տեսակ էր. տեղի ունեցավ Սարգիս
Հացպանյանի հոգեհանգստյան արարողությունը
Հացպանյանին
բնորոշ
ամենակարեւոր
հատկանիշը
պայքարող
մարդ
լինելն
է:
Ազատամարտիկ,
հրապարակախոս Սարգիս հացպանյանի հոգեհանգստի
արարողության
ժամանակ,
այսօր՝
հունվարի
28ին, NEWS.am-ի
հետ
զրույցում
ասաց
«Կարին»
ազգագրական երգի ու պարի համույթի գեղարվեստական
ղեկավար Գագիկ Գինոսյանը:
«Ինքը պայքարող մարդ էր, պայքարող տեսակ եւ նունիսկ
շատ ժամանակ ոչ շախմատային քայլեր էր անում, որի
հետեւանքով նաեւ բանտում հայտնվեց, ամեն ինչին շատ
բուռն էր արձագանքում եւ երեւի դրա համար էլ օրգանիզմը
չդիմացավ»,-ասաց Գագիկ Գինոսյանը:
Գագիկ Գինոսյանը հավելեց, որ Սարգիս Հացպանյանին
«Եռաբլուր» զինվորական պանթեոնում հուղարկավորելու
հարցում որպեսզի այսպիսի իրավիճակ չստեղծվեր,
անհրաժեշտ է, որ Պաշտպանության նախարարությունը
ունենա արցախյան ազատամարտի բոլոր մասնակիցների
անունները եւ նրանց մասին տեղեկությունները:
ՀՀ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ
Քոչարյանն էլ նշեց, որ Սարգիս Հացպանյանի հարցում
պետք է խնդիր չառաջանար, նրան Եռաբլուրում
հուղարկավորելու հետ կապված:
«Սարգիսն այն մարդկանցից է, որ հենց առաջին օրից եկան,
մասնակցեցին, իրենց ավանդը դրեցին հաղթանակների
կերտմանը եւ պատահական չէ, որ ինքը հայտնվեց, մեր
ամենափառահեղ ջոկատներից մեկում՝ Լեոնիդի ջոկատում :
Այսինքն ուրանալ, այն ինչ եղել է, անհնար էր: Շատ ուրախ
եմ, որ այդ որոշումը ճիշտ կայացվեց եւ Սարգիսը կհայտնվի
իր ընկերների կողքին»,-ասաց Անդրանիկ Քոչարյանը:
Սարգիս Հացպանյանի մարտական ընկեր Վոլոդյա
Ավետիսյանն էլ ասաց, որ 1991 թվականին, երբ
Հացպանյանը եկել է Հայաստան, միացել է Լեոնիդ
Ազգալդյանի ջոկատին:
«Սարգիսը մեծ ներդրում ունի մեր անկախության կերտման
օրից մինչեւ այսօր եւ միանշանակ, այստեղ քննարկման
ենթակա չէր , որ պետք է նախագահն ասի, կամ ինչ-որ մեկն
ասի: Մենք գիտենք՝ էսօր ոնց է իրավիճակը, անհատական
մոտեցում է, ճնշում են, նեղացնում են», -ասաց Վոլոդյա
Ավետիսյանը:
Սարգիս Հացպանյանին հոգեհագստին մասնակցեցին նրա
ընկերները հարազատները, քաղաքական գործիչներ եւ
ուղղակի քաղաքացիներ:

Արցախում օտարերկրյա ներդրումներով մի
քանի աննախադեպ ջրամբար է կառուցվում.
Արտակ Բեգլարյան
Արցախում օտարերկրյա ներդրումներով մի քանի
աննախադեպ ջրամբար է կառուցվում՝ հիդրոէներգետիկայի
արագ զարգացմանը զուգահեռ: Այս մասին Facebook-ի իր
էջում գրել է Արցախի վարչապետի մամուլի քարտուղար
Արտակ Բեգլարյանը:
Նա, մասնավորապես, նշել է.
«Տարիներ առաջ Քաշաթաղի շրջանում մեկնարկած՝ 12
միլիոն խմ ծավալով ջրամբարի կառուցումն այս տարի
կավարտվի, որի վրա կգործարկվի նաև 5.95 մՎտ
դրվածքային հզորությամբ ՀԷԿ. ընդ որում՝ սա ջրամբարով
ՀԷԿ-ի կառուցման առաջին դեպքն է անկախ ՀՀ-ի և ԱՀ-ի
պատմության մեջ: Ջրամբարը կիրառվելու է նաև
ձկնաբուծության և ոռոգման նպատակներով: Ուշագրավ է,
որ սեփականատերն օտարերկրյա ներդրող է, ով նախագծի
վրա ծախսել է մի քանի տասնյակ միլիոն դոլարի հասնող
գումար:
Դրանից բացի, օրեր առաջ պետական նախարար Արայիկ
Հարությունյանը հայտարարեց, որ առաջիկա տարիներին
Սարսանգ-Մատաղիս հատվածում չորս նախագիծ է
իրականացվելու, որոնց շրջանակներում ջրամբարներ են
կառուցվելու՝
հիդրոէներգետիկայի,
ոռոգման
և
ձկնաբուծության նպատակներով: Այդ նախագծերի արժեքն
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անցնելու է 100 միլիոն դոլարը, որի զգալի մասը ներդրվելու է
օտարերկրյա ընկերությունների կողմից:
Տեղեկացնեմ, որ 2018 թվականին նախատեսվում է
շահագործման հանձնել 6 փոքր հիդրոէլեկտրակայան՝ 28.5
մՎտ ընդհանուր դրվածքային հզորությամբ և 161.7 մլն
կՎտ/ժ էլեկտրաէներգիայի միջին տարեկան արտադրանքով:
Ներկայումս Արցախում գործում է 16 ՀԷԿ, որոնց
արտադրությունը 2017թ.-ին կազմել է 327,8 մլն կՎտ/ժ
էլեկտրաէներգիա, իսկ ընդհանուր սպառման ծավալները
հանրապետությունում կազմել են 351,1 մլն կՎտ/ժ:
Պլանավորվում է մի քանի տարում սեփական արտադրանքը
հասցնել ավելի քան 800 մլն կՎտ/ժ-ի, և դա այն դեպքում,
երբ 10 տարի առաջ այն չէր գերազանցում 90 մլն կՎտ/ժ-ը»:

Ուրարտական Օձաբերդ ամրոցի քաղաքային
թաղամասում կյանքը շարունակվել է նաեւ
թագավորության անկումից հետո․ հնագետ

Ես Հայաստանից չեմ գնացել, որ վերադառնամ.
Արմեն Սարգսյան

Ես Հայաստանից չեմ գնացել, որ վերադառնամ: Այս մասին,
այսօր՝ հունվարի 30-ին, Գիտությունների ազգային
ակադեմիայում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո
լրագրողների հետ զրույցում նշեց ՀՀԿ-ի կողմից երկրի
նախագահ առաջադրվելու առաջարկություն ստացած
Արմեն Սարգսյանը՝ անդրադառնալով հարցին, թե մշտապես
է վերադարձել Հայաստան, թե՞ կրկին կհեռանա Բրիտանիա:
Նա հայտարարեց, որ ընդմիշտ է եկել Հայաստան:
Անդրադառնալով դիտարկմանը, որ իր կինը հայտարարել էր,
որ որդիներն իրենց բրիտանացի են զգում, Արմեն
Սարգսյանն արձագանքեց, որ իր երկու որդիները եւ
Բրիտանիայի քաղաքացի են, եւ Հայաստանի. «Հետեւաբար,
հավասարաչափ լինելով Բրիտանիայի քաղաքացի՝ պետք է
զգան և ապրեն Բրիտանիայի քաղաքացի: Միաժամանակ,
լինելով ՀՀ քաղաքացի, պետք է լինեն ՀՀ քաղաքացի՝
դրանից հետեւող եզրակացություններով: Եթե « Daily Mail»ի հոդվածը մանրամասն կարդաք անգլերենով, կհասկանաք,
որ թարգմանությունը որ դուք ունեք, այդպես չի հնչում:
Կինս ասել է, որ այո, նրանք իրենց բրիտանացի են զգում՝
Բրիտանիայում ապրելով, բայց հպարտ հայեր են»:
Արմեն Սարգսյանը հերքեց, թե որեւէ առնչություն ունի
Ամուլսարի
հանքի
շահագործումն
իրականացնող
ընկերության ետ: «Իմ հետ դա բացարձակապես կապ չունի:
Կարող եք որոնել համացանցում եւ տեսնել»:
Արմեն Սարգսյանը չցանկացավ պատասխանել այլ հարցերի
եւ հեռացավ: Նա նշեց, որ հիմա հանդիպումներ է
իրականացնում տարբեր ուժերի ու հասարակական խմբերի
հետ. «Երբ ավարտեմ եւ որոշումս կայացնեմ, դուք կլինեք
առաջիններից մեկը, որ կիմանաք դրա մասին»:

Ուրարտական Օձաբերդ հուշարձանի պեղումները, որոնք
2017-ին են իրականացվել, ցույց են տվել, ո ր ամրոցի
տարածքում կյանքը շարունակվել է նաեւ Վանի
թագավորության անկումից հետո, Երվանդունիների
կառավարման ժամանակաշրջանում։ Այս մասին հունվարի
29-ին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտնել է
Հայաստանի
պատմամշակութային
հուշարձանարգելոցների ու պատմական միջավայրի պաշտպանության
ծառայության գիտական քարտուղար Աշոտ Փիլիպոսյանը։
Նրա
խոսքով՝
Միքայել
Բադալյանի
ղեկավարած
գիտարշավին մասնակցել են Իրանից, Ռուսաստանից ու
Ավստրալիայից ժամանած գործընկերներ ։
Օձաբերդը գտնվում է Սեւանա լճի ափին, Ծովինար ու
Արծվանիստ համայնքների միջեւ։ Այստեղ պահպանվել է
Ռուսա առաջինի սեպագիր արձանագրությունը՝ լճի մոտ 4
ցեղախմբերի ու լեռներից այն կողմ 19 ցեղախմբերի
նվաճման մասին։ Քաղաքը կոչվում է Թեյշեբաինի ՝
տարերքների ու պատերազմի աստծո անունով։
Բայց ամենահետաքրքիրն այն է, որ Աշոտ Փիլիպոսյանի
խոսքով, ամրոցի սահմաններից դուրս հայտնաբերվել է մեծ
քաղաքային թաղամաս, որը գոյություն է ունեցել նաեւ
Երվանդունիների դարաշրջանում։ Հնագետի խոսքով՝
Հայաստանի տարածքում այդ ժամանակաշրջանի շատ
սակավաթիվ
հնագիտական
վկայություններ
են
պահպանվել։
Պատասխանելով լրագրողների այն հարցին, արդյոք այդ
վայրում կլիման այն ժամանակներում ավելի մեղմ է եղել՝
Աշոտ
Փիլիպոսյանը
նշել
է,
որ
հողի
շերտի
հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այստեղ
առանձնահատուկ կլիմայական փոփոխություններ չեն եղել։
Բայց եղել է ուժեղ աղետ՝ Ք․ա 11-12-րդ դարերում՝
Նորատուս գյուղի տարածքում տեղի է ունեցել ուժեղ
երկրաշարժ, որի էպիկենտրոնը Սեւանա լճում էր գտնվում,
ինչի հետեւանքով Գեղամա լեռնաշղթայում գոյացել է ճաք,
որը կլանել է այն ժամանակ Սեւան հոսող գետերը։ Այնպես
որ Գեղամա լեռնաշղթայի լանջերին գտնվող բնակավայրերը
ոչնչացել են, մնալով առանց ջրի։
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2017թ. մեր տնտեսությունը արձանագրել է
աննախադեպ 7.7% տնտեսական
ակտիվության աճ. Խորհրդական

2017թ. մեր տնտեսությունը արձանագրել է աննախադեպ
7.7% տնտեսական ակտիվության աճ 2016-ի համեմատ։ Այդ
մասին NEWS.am-ի
հետ
զրույցում
ասել
է
ՀՀ
Կառավարության եւ ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման
նպատակների նորարարական կենտրոնի ղեկավար, ՀՀ
Կառավարության Ռազմավարական նախաձեռնությունների
կենտրոնի խորհրդական Էրիկ Գյուլազյանը։
Նրա խոսքով, դա շատ լուրջ ցուցանիշ է միջազգային բոլոր
համեմատականներով,
ընդ
որում
ունենք
արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի աճ՝ 12.6%,
ծառայությունների ծավալի աճ՝ 14.4%մ, ներքին առեւտրի
շրջանառության աճ՝ 14%, առեւտրաշրջանառության
ծավալի աճ՝ 26.9%, արտահանման աճ՝ 25.2%, ներմուծման
աճ՝ 27.8% եւ այլն: «Այս ամենը մեզ եւ մեր գործընկերներին
թույլ է տալիս խոսել ավելի ծավալուն համատեղ ծրագրերի
մասին, որոնք նոր ոլորտներ կընդգրկեն։ Ասիական
զարգացման
բանկի
հետ
2019-2023թ.
մեր
համագործակցության
ռազմավարության
մեջ
կարձանագրենք մեզ համար կարեւոր լրացուցիչ ոլորտները,
որոնցում կաշխատենք մեր գործընկերների հետ՝ ներառյալ
ենթակառուցվածքները,
թվայնացումը,
կրթությունը,
տուրիզմը եւ այլ ոլորտներ, որ միասին կնախորոշենք
քննարկումների ընթացքում: ԱԶԲ նախագահը նաեւ
ընդունել է ՀՀ Վարչապետի՝ Հայաստան այցելելու հրավերը
եւ հունիսին կժամանի Երեւան»,- նշել է Գյուլազյանը։
Խոսելով
Դավոսում
ձեռքբերված
պայմանավորվածությունների մասին՝ խորհրդականը նշել է,
թե Դավոսը հարթակ է, որտեղ հավաքվում են տնտեսական,
քաղաքական, գործարար, հասարակական համաշխարհային
առաջնորդները՝
քննարկելու
արդի
խնդիրները
եւ
անելիքները: «Ըստ էության, Հայաստանը հրավեր ստացավ,
վերադարձավ այդ հարթակ եւ ցույց տվեց, որ այդ հարթակը
կարող է օգտագործել մեր երկրի նպատակներին հասնելու եւ
մեր խնդիրները լուծելու համար՝ լսելի, հասկանալի եւ
ընդունելի
դարձնել
Հայաստանի
տնտեսական
հնարավորությունները եւ գործարար գրավչությունը,
ներառյալ իր սահմաններից դուրս ավելի մեծ շուկաներ
մտնելու տեսանկյունից»,- ասել է նա։
Ըստ Գյուլազյանի, բացի երկկողմ հանդիպումներից,
համաժողովի հարթակի վրա քննարկվում են աշխարհի
առջեւ կանգնած ամենախոշոր մարտահրավերները, դրանց

լուծման ուղիները եւ նոր հնարավորությունները։ «Կարծում
եմ, յուրաքանչյուր երկիր անկախ իր չափից եւ
կարողություններից ասելու բան ունի կապված այդ
մարտահրավերների եւ հնարավոր լուծումների հետ՝ մեր
դեպքում՝ մեր շահերից ելնելով։ Այդ մարտահրավերների մեծ
մասը նաեւ ակտուալ է Հայաստանի համար եւ մենք եւս
ունենք լուծումներ, որոնք կարող ենք առաջարկել եւ
առաջարկել ենք։ Մասնավորապես, Վարչապետ Կարեն
Կարապետյանը հրավեր է ստացել եւ մասնակցել է Դավոսի
ամենա բարձր մակարդակի՝ IGWIL-ի՝ Համաշխարհային
տնտեսական առաջնորդների ոչպաշտոնական խմբի երկու
հանդիպումներից
երկուսին
էլ,
ինչպես
նաեւ
Կառավարիչների հանդիպմանը՝ Governors Policy Meetingին»,- ասել է Էրիկ Գյուլազյանը:

Արևմտյան Հայաստան
Արա Գյուլերին նվիրված երեկոյին Էրդողանի
խոսնակն է մասնակցել
Ստամբուլի Ուսքյուդարի շրջանում պոլսահայ հայտնի
լուսանկարիչ
Արա
Գյուլերին
նվիրված
երեկո
է
կազմակերպվել։
Թուրքական Haberler–ի փոխանցմամբ՝ Ուսքյուդարի
քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպված երեկոյին
մասնակցել են հայտնի լուսանկարիչներ, արվեստագետներ,
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քաղաքական գործիչներ
քաղաքացիներ։

եւ

արվեստով

հետաքրքրված

Թուրքական առք ու վաճառքի կայքում հայ
միջնադարյան մանրանկարչության բացիկներ
են վաճառքի հանել

Միջոցառմանը ներկա է եղել նաեւ Թուրքիայի նախագահի
մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալընը, ով եւս գովեստի խոսքեր
է հղել դահլիճում գտնվող Արա Գյուլերին։
Ստամբուլում հայ լուսանկարչի անունով փողոց է
վերանվանվել:

Թուրքիայում հայտնի առք ու վաճառքի կայքում վաճառքի
են դրվել քրիստոնեական մոտիվներով հայ միջնադարյան
մանրանկաչության 16 բացիկներ։
Վաճառողը նշել է, թե վաճառքի է հանվել բացիկների
հազվագյուտ կոլեկցիա հայկական սրբապատկերներով։
16 բացիկի համար վաճառողը պահանջում է 300 դոլար։

Ստամբուլի Բեյօղլու թաղամասի Թոսբողա փողոցն արդեն
պաշտոնապես Արա Գյուլերի անունով է կոչվում։
Ստամբուլահայ հայտնի լուսանկարիչ Արա Գյուլերն իր
անունով վերանվանված փողոցում ա «Արա Գյուլերի
փողոց» անունը կրող ցուցանակը լուսանկարել եւ տեղադրել
է Twitter–ի իր էջում։ «Բեյօղլուի Թոմթոմ թաղամասում
Թոսբողա փողոցի աւոնը փոխվել է որպես Արա Գյուլերի
փողոց»,–գրել է Արա Գյուլերը Twitter–ում։
Նշենք, որ «Դարի լավագույն լուսանկարիչ» ճանաչված Արա
Գյուլերը, ում նաեւ անվանում են «Ստամբուլի աչք», ծնվել է
1928-ին Ստամբուլում։ 1950-ին սկսել է լրագրողական
գործունեությունը Yeni İstanbul պարբերականում։
Արա Գյուլերը ստացել է բազմաթիվ մրցանակներ եւ
տիտղոսներ թե՜ Թուրքիայում, թե՜ աշխարհի ամենահայտնի
կազմակերպությունների կողմից։
Իրականացրել է ֆոտոռեպորտաժներ համաշխարհային
պատմության հայտնի դեմքերի, այդ թվում՝ Ուինսթոն
Չերչիլի, Առնոլդ Թոյնբիի, Բերթրանդ Ռասելի, Պիկասոյի,
Սալվադոր Դալիի եւ այլոց հետ:
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Լույս Ամսագիր
կհատկացվի
սահմանամերձ
առողջապահական հաստատություններին:

Սփյուռք

համայնքների

Ամերիկահայ բարերարը շուրջ 100 անվանում
բժշկական սարքավորումներ եւ գույք է նվիրել
ՊՆ-ին

Սամել Կարապետյանը երրորդն է Forbes- ի
«Ռուսաստանի անշարժ գույքի թագավորները-2018»
վարկանշում

Հունվարի 25-ին ՀՀ պաշտպանության նախարար Վիգեն
Սարգսյանն այցելել է ՊՆ դեղորայքի եւ բժշկական գույքի
կենտրոնական բազա, ծանոթացել ԶՈՒ ռազմաբժշկական
ծառայությանը ամերիկահայ բարերար Մայք Սարիանի
նվիրաբերած սարքավորումներին ու պարագաներին:
Նվիրատվությունը, որը ներառում է շուրջ 100 անվանում
բժշկական սարքավորումներ եւ գույք, փոխանցվել է «Լույս»
մշակութային, գիտական, կրթական հիմնադրամի միջոցով:
Ամերիկահայ բարերարը զինված ուժերի ռազմաբժշկական
ծառայությանը նվիրաբերել է մեծաքանակ բժշկական
սարքավորումներ եւ գույք, խնամքի պարագաներ,
բժշկական ծախսվող նյութեր, որոնց ընդհանուր արժեքը
կազմում է մոտ 10 մլն դոլար:

Հայերի կողմից Ռուսաստանի Դաշնությունում հիմնադրված
երկու ընկերությունները ներառվել են Forbes-ի հերթական
«Ռուսաստանի անշարժ գույքի թագավորները-2018»
վարկանշում:
Ցուցակի երրորդ տեղում է ռուսաստանցի գործարար
Սամվել Կարապետյանի «Տաշիր» ընկերությունների
խումբը: Ընկերության՝ վարձակալությունից ստացված
եկամուտը 2017 թվականին 650 մլն դոլար է կազմել:
«Տաշիր»-ը յուրաքանչյուր տարի մոտ 500.000 քառակուսի
մետր տարբեր նշանակության տարածքներ է կառուցում:
Բացի Take Away եւ Goood's House խանութների
ցանցից, 2017 թվականին «Տաշիր»-ը գործարկել է նաև One
Way կոշիկի ապրանքանիշը: Մոսկվայում եւ Երեւանում այս
ապրանքանիշի 6 մանրածախ խանութ է բացվել:
Վարկանշի 28-րդ տեղում է Ռուբեն Վարդանյանի եւ Գագիկ
Ադիբեկյանի
RD
Group-ը:
Ռուբեն
Վարդանյանի
հիմնադրամների
հետ
համատեղ
ընկերությանն
է
պատկանում մոտ 1 միլիարդ արժողությամբ առեւտրային
անշարժ գույքի պորտֆելը, իսկ 2017 թվականին
ընկերության՝ վարձակալությունից ստացված եկամուտը 65
միլիոն դոլար է կազմել:
«Համշենուհի» միությունը Կարո Փայլանին Նոբելյան
մրցանակի ներկայացնելու հայտ է տվել

Նվիրաբերված բժշկական սարքավորումներն են` շարժական
ռենտգեն ապարատներ, անզգայացման եւ արհեստական
շնչառության ապարատներ, ուլտրաձայնային հետազոտման
սարքեր,
լաբորատոր
ախտորոշիչ
սարքավորումներ,
հիվանդների խնամքի մոնիտորինգի եւ ավտոմատ
ներարկման համակարգեր եւ այլն: ՀՀ ՊՆ դեղորայքի եւ
բժշկական
գույքի
կենտրոնական
բազայում
պահեստավորված սարքավորումները եւ գույքը, խնամքի
պարագաներն ու ծախսվող նյութեր, ըստ կարիքների,
բաշխվելու են զինվորական հոսպիտալներին:
Կարեւորելով
սահմանամերձ
համայնքների
առողջապահական
համակարգի
արդյունավետ
գործունեություն`
սարքավորումների
որոշ
մասը

«Համշենուհի» համշենահայերի կանանց միջազգային
միության ղեկավար Սաիդա Օհանյանի դիմումը Կարո
Փայլանին
Խաղաղության
Նոբելյան
մրցանակի
ներկայացնելու հայտի մասին հայտարարությամբ է հանդես
եկել։
Հայտարարության մեջ Սաիդա Օհանյանը դիմել է բարի
կամքի տեր մարդկանց, անանց իրավունքների, ինչպես նաեւ
մարդկային
իրավունքների
պաշտպան
բոլոր
կազմակերպություններին ու միություններին միանալ իրենց
նախաձեռնությանը եւ ձայնը տալ Կարո Փայլանին։
«Խնդրում ենք նաեւ Ձեր կողմից ինքնուրույն կերպով դիմել
Նոբելյան կոմիտե՝ 2018 թ. Նոբելյան խաղաղության
մրցանակի արժանանացնելու Կարո Փայլանին, որպես
ժամանակաշրջանի մեծ մարդասերի եւ մարդկային
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իրավունքների պաշտպանի: Հիշեցնենք, որ հայտը
ներկայացնելու ժամանակը խիստ սահմանափակ է, 2018 թ.
Հունվարի 30-ը դրա եզրափակիչ օրն է: Վստահ ենք, Ձեր
մասնակցությունը եւ Նոբելյան կոմիտեի դրական որոշումը
միասին էական ներդրում կդառնան աշխարհի ամենատաք
կետում՝ Մերձավոր Արեւելքում, կայուն խաղաղության եւ
ազգերի
միջեւ
իրական
համաձայնության
ու
համագործակցության հաստատման գործում»,–նշվել է
Սաիդա Օհանյանի հայտարարության մեջ։

Հրանտ Դինքին սպանել է թուրքական
պետությունը․ Ջեմ Օզդեմիր

Գերմանիայի Քյոլն քաղաքում տեղի է ունեցել Հրանտ Դինքի
հիշատակին նվիրված միջոցառում։
Ինչպես տեղեկանում ենք Ստամբուլի հայկական «Ակոս»-ից,
Քյոլնում Դինքի հիշատակի միջոցառմանը մասնակցել են
Թուրքիայի եւ Գերմանիայի հայտնի մտավորականներ եւ
քաղաքական գործիչներ։
Միջոցառման ժամանակ խոսքով հանդես է եկել
Գերմանիայի Կանաչների կուսակցության համանախագահ
Ջեմ Օզդեմիրը՝ հայտարարելով, որ Դինքին սպանել է
թուրքական պետությունը։
«Դինքի սպանությամբ Թուրքիայում ժամանակը հետ գնաց։
Թուրքիայում հիմա նույնիսկ մամուլն ազատ չէ»,-ասել է Ջեմ
Օզդեմիրը։
Թուրք հայտնի իրավապաշպան Ռագըփ Զարաքօլուն իր
հերթ նշել է, որ Դինքի սպանությունը կազմակերպողները մի
բան հաշվի չէին առել, որ Դինքի սպանությունը Թուրքիայի
հասարակության մոտ խղճի պայթյուն կառաջացնի։ «Այս
առումով Հրանտ Դինքն իր մահով Թուրքիայում շատ բան
փրկեց»,-ասել է Զարաքօլուն։

Հարաբերական անդորր հաստատվելուց հետո
սիրիահայերը սկսել են վերադառնալ իրենց
բնակավայրեր. Ժիրայր Ռեիսյան
Հարաբերական անդորր հաստատվելուց հետո ի՞նչ վիճակում է
հայ համայնքը, ի՞նչ խնդիրների առջեւ է կանգնած եւ ինչպե՞ս է
դրանք հաղթահարում։ Այս հարցերի շուրջ NEWS.am-ի
թղթակիցը զրուցել է Սիրիայի խորհրդարանի հայազգի
պատգամավոր Ժիրայր Ռեիսյանի հետ:
Մինչեւ պատերազմական գործողությունների սկսվելը
Սիրիայում քանի՞ հայ է ապրել եւ, մասնավորապես, ո՞ր
քաղաքներում:

Մինչ պատերազմը Սիրիայի տարածքում, ենթադրաբար,
շուրջ 75-80 հազար հայ էր բնակվում, որոնց մեծ մասը՝
Հալեպում: Մեծ թվով հայեր կային նաեւ հյուսիսային
Սիրիայի Ղամիշլի քաղաքում: Հայ ընտանիքներ կային
Հասաքե, Ռագա, Հոմս քաղաքներում, Դերիք, Ռաս ուլ Էյն,
Թել Աբիաթ եւ Դերբեսիե գյուղաքաղաքներում, փոքրաթիվ
համայնքներ էլ՝ Ռաքքայում եւ Դեր Զորում: Ծովափնյա
շրջաններից էլ հայերը բնակվում էին Լաթաքիայում եւ
Քեսաբում, Տարտուսում եւ Բանիասում: Իսկ մայրաքաղաք
Դամասկոսում մինչ պատերազմը հայերի թիվը 12-15 հազար
էր:

Երկրում հարաբերական անդորր է հաստատվել. ո՞րքան
են Սիրիա վերադարձած հայերը, եւ, մասնավորապես,
ո՞ր երկրներից են վերադարձել:
Կնախընտրեի առայժմ թվերով չխոսել, քանի դեռ
պաշտոնապես
մարդահամարի
արդյունքներ
կամ
վիճակագրական հստակ տվյալներ չեն ներկայացվել:
Սակայն վերադարձողներ կան, ինչպես Հալեպ, այնպես էլ,
վստահաբար, այլ քաղաքներ: Ընտանիքներ կան, որոնք
վերադարձել են Լիբանանից, Հայաստանից, ինչպես նաեւ
Արեւմուտքից՝ Շվեդիայից, Ավստրալիայից եւ այլն: Իրենց
բնակավայրեր
են
վերադարձել
նաեւ
ներքին
տեղահանվածները, որոնք զինված բախումների ժամանակ
համեմատաբար ապահով քաղաքներ էին գնացել:
Ի՞նչ դժվարությունների առջեւ է կանգնած համայնքն
այս օրերին:
Անկասկած, վերականգնումը պարզ եւ դյուրին չէ, չի կարող
լինել: Նախ հարկավոր է վերականգնել ավերվածն ու
վնասվածը, աշխատել վերականգնել համայնքի տնտեսական
հսկայական կորուստները: Նրանք, ովքեր լավ են ճանաչում
սիրիահային, գիտեն, որ նա կարողանում է փյունիկի պես
վեր հառնել ու վերապրել: Սիրիահայը կյանքը շարունակելու
անկոտրում կամք ունի: Բնականաբար, այս հարցում
կարեւոր տեղ ունեն մեր երախտարժան աջակիցներն ու
նրանց ցուցաբերած անվերապահ օժանդակությունը:
Ի՞նչ
ծավալի
վնասներ
է
կրել
հայկական
ժառանգությունը Սիրիայում:
Պատերազմական
գործողությունների
ընթացքում
համայնքը մեծ վնասներ է կրել. հրկիզվել եւ վնասվել են
եկեղեցիներ,
դպրոցներ,
հիվանդանոց,
ծերանոց...
Բազմաթիվ բնակարաններ, գործարաններ ու խանութներ են
քանդվել կամ կողոպտվել: Բացի այդ, համայնքը զոհեր է
ունեցել, նաեւ ծանր վիրավորներ ու անհետ կորած տասնյակ
հայեր կան:
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Պատերազմական գործողությունների հետեւանքով
վնասված հայկական կրթական, մշակութային եւ
հոգեւոր
կենտրոնների
վերականգնաման
ու
բարեկարգման ծրագրեր նախատեսվա՞ծ են: Դրանք
համայնքի ուժերո՞վ են կատարվելու, թե՞ նաեւ
պետության աջակցությունն եք ակնկալում:
Ոչ միայն նախատեսել, այլեւ արդեն նախաձեռնել ենք:
Օրինակ՝ արդեն վերանոգորվել է Քարէն Եփփէ ազգային
ճեմարանի մասնաշենքերից մեկը, այնտեղ արդեն
ուսումնական
պրոցեսը
բնականոն
ընթանում
է:
Վերանորոգվում են նաեւ բազմաթիվ տներ եւ խանութներ:
Վնասված կառույցներն ուսումնասիրվել են, մեծ մասի
նորոգման ծրագրերն արդեն պատրաստ են: Բնականաբար,
այդ աշխատանքները կիրականացվեն՝ հաշվի առնելով
առաջնահերթությունները:

ին տվածհարցազրույցում հիշում էիր լիբանանյան երիտասարդո
ւթյան, տարբեր երկրներում աշխատանքի եւփորձի մասին:
Հայրս մեկնեց Բեյրութ, մենք մնացինք, պատերազմ էր
Ծնողներս հանդիպել են, երբ հայրս Բեյրութից եկել էր
Երեւան
սովորելու:
Երեւանում:
Սիրահարվել
են,
ամուսնացել, համալսարանն ավարտելուց հետո հայրս
այստեղ աշխատանք չէր կարողանում գտնել, երեք տարի
անց ստիպված էր Բեյրութ վերադառնալ: Մենք էլ պիտի
գնայինք, բայց պատերազմը սկսվեց, միայն հորս գնալուց
երկու տարի անց մենք կարողացանք Բեյրութ մեկնել: Երբ
գնացինք, ես արդեն 6 տարեկան էր, պատերազմ էր… երբ
պատերազմն ավարտվեց, ես ընդունվեցի համալսարան
ինժեներության բաժինը, ինչը նշանակում էր՝ ընտանիքս
ամեն զոհողության պետք է գնար իմ ուսման համար:

Թուրքիայի խորհրդարանի հայ
պատգամավորները շնորհավորել են հայերին
Սուրբ Ծնունդի առթիվ

Թուրքիայի խորհրդարանի 3 կուսակցությունների հայ
պատգամավորները շնորհավորել են հայերին Սուրբ
Ծնունդի կապակցությամբ։
Ընդդիմադիր
«Ժողովրդահանրապետական»
(CHP)
կուսակցության հայ կին պատգամավոր Սելինա Դողանը
Twitter-ի իր էջում հայերենով եւ թուրքերենով շնորհավորել է
Սուրբ Ծնունդը։
«Խաղաղ աշխարհ ունենալու երազանքով շնորհավորում եմ
Սուրբ
Ծնունդը»,-սոցցանցում
գրել
է
քրդական
«Ժողովուրդների դեմոկրատական» (HDP) կուսակցության
հայ պատգամավոր Կարո Փայլանը։
Իսկ Էրդողանի ղեկավարած «Արդարություն եւ զարգացում»
կուսակցության հայ պատգամավոր Մարգար Եսայանը գրել
է․ «Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։
Շնորհավորում եմ բոլոր հայերի Սուրբ Ծնունդը, թող լինի
խաղաղություն եւ կայունություն»։

Գայանե Մահրեջյան. Սաուդյան Արաբիայի
մետրոյի շինարարության վրա աշխատող միակ
հայուհին
Գայանե Մահրեջյանն այնեզակի կանանցից է, որնաշխատում է
ՍաուդյանԱրաբիայիմայրաքաղաքում մետրոյիշինարարություն
ում: Երեւանում ծնված, սակայն, Բեյրութումմեծացած Գայանեն
NEWS.am-

Գրասենյակում պիտի աշխատեի, բայց իմ կյանքն այլ ըն
թացք ստացավ
Այնտեղ, ուր ես էի աշխատում, տնօրենս մի քանի շենք
ուներ, ես էլ շինարարության վրա էի աշխատում. Ես 23-24
տարեկան աղջիկ, մնացածը տղամարդիկ՝ աշխարհի
տարբեր կողմերից եկած: Պատկերացրեք՝ 50-60 տղամարդու
հետ ամեն օր ճաշում էի: Եկավ մի օր, որ զզվեցի այս
ամենից: 1995 թվականին Բեյրութում որոշեցին քաղաքում
մեծ թափով շինարարություն սկսել՝ փորձելով նորացնել
քաղաքը: Մեզ հետ դա կարծես թե կապ չուներ, որովհետեւ
մենք հայերի հետ էինք շփվում, հայերեն էինք խոսում, հայի
հետ էին ամուսնանում, որ լեզուն, կենցաղն ու մշակույթը
պահենք, բայց երբ աշխատում ես, հորիզոնդ բացվում է եւ
հասկանում ես, որ դու պիտի Բեյրութի մասը կազմես, քո
մասնիկը դնես այս քաղաքի մեջ: Հենց այդ ժամանակ էլ
որոշեցի գործս փոխել ու սկսեցի զբաղվել գովազդով եւ
վաճառքով, իհարկե, էլի կառուցապատման ոլորտում: 7
տարի այդ գործին մնացի, 13 ինժեներ ունեի: 2005թ.-ին
որոշեցի դուրս գալ Լիբանանից, ինձ օգնեց մանկությանս
ընկերուհին:
Լիբանանից որ դուրս եկա, գրպանումս 500 դոլար էր ընդ
ամենը
Պարտականություններ ունեի ընտանիքիս նկատմամբ,
հայրս գրեթե չէր աշխատում, եղբայրս բանակում էր, ես
պետք է տունը պահեի, փոքր եղբայրս էլ ինձ զավակի պես
էր, պիտի պահեի: Ես արդեն 32 տարեկան էի, բավականին
մեծ էի Եվրոպա գնալու համար: Մեկնեցի Քաթար,
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Լույս Ամսագիր
օդանավակայանում սկսեցի աշխատել: Այնտեղ ինժեներ էի
աշխատում, 1.5 տարի աշխատել եմ այնտեղ:
Քաթարից կյանքն ինձ տարավ Աբու Դաբի, ապա Դուբա
յ
Քաթարից մեկնեցի Աբու Դաբի, որտեղ նավահանգիստը
սկսեցինք կառուցել, նախագիծը մենք ենք արել, կարելի է
ասել՝ կյանքն ինձ տարավ Աբու Դաբի: 1 տարի 8 ամիս էլ
այնտեղ եմ աշխատել, փորձս կամաց-կամաց ավելանում էր,
գործս էլ լավագույնս էի կատարում: Մի անգամ ինձ
զանգեցին, թե աշխատանքի առաջարկ ունեն ունեն ինձ
համար: Վեր կացանք ու ընկերուհիներով մեկնեցինք Դուբայ
այդ աշխատանքի հետեւից: Ինձ այնտեղ ասացին, որ
աշխարհի լավագույն ընկերություններից մեկն ինձ
աշխատանքի է հրավիրում, գնացի, ծանոթացա ու որոշել
մնալ: Բիզնես կենտրոն էինք նախագծելու:
37 տարեկանում սկսեցի ֆրանսերեն սովորել
Եղբայրս ընդունվեց Կանադայի համալսարաններից մեկը,
հենց այդ ժամանակ Դուբայում աշխատանքս եղավ: Բայց
2008թ.-ին ամբողջ Դուբայում ճգնաժամ սկսվեց, մեր
հաճախորդը սնանկացավ, մեկ տարվա պայմանագիրը
ձգվեց մինչեւ 2.5 տարի: Աշխատում էի ֆրանսիացիների
հետ, որոնք բոլոր խորհրդակցություններին ֆրանսերեն էին
խոսում, ստիպված ես էլ 36-37 տարեկանում սկսեցի
ֆրանսերեն սովորել:
Կյանքը Դուբայում լրիվ ուրիշ էր, շատ-շատ արագ է
անցնում: 2.5 տարի մնալուց հետո կրկին Աբու Դաբի
վերադարձա, նախագիծն ավարտեցինք:
Դուբայից Օման. ոնց որ քաղաքից գյուղ գնաս
Օմանը շատ գեղեցիկ երկիր է: Ինչ-որ ունեինք Դուբայում,
տարանք Օման: Հետաքրքիր էր փորձն Օմանում,
օմանցիները շատ օրիգինալ են, ընկերասեր, հյուրընկալ:
Շատ են ուրախանում, որ իրենց երկրում ես աշխատում, մի
նոր բան ես բերում իրենց երկիր: Երբ որ Բեյրութ էի գնում,
տեղս չէի գտնում, հայ ես՝ հայ, լիբանանցի ես, լիբանանցի:
Մարդ իր օրենքներին պիտի հետեւի, ուրիշ օրենքներ ես չեմ
իմանում:
Էր-Ռիյադում զարմանալի է, որ չամուսնացած կին եմ
ու աշխատում եմ
Էր-Ռիյադում եմ արդեն 2.5 տարի, մետրոյի նախագծման
աշխատանքներ ենք անում: Կանայք այստեղ կարելի է ասել
տարբեր պայմանների մեջ են, բայց պայքարում են իրենց
իրավունքների համար, Սաուդյան Արաբիայի կանայք այլ
տեսակի ուժ ունեն, խելացի են շատ: Կանանց 22 տոկոսը
տնտեսագետներ են, իրենց համար զարմանալի է, որ ես
չամուսնացած կին եմ ու աշխատում եմ:
Կինը պետք է իր ուժը ցույց տա, ոչ թե փորձի նմանվել տ
ղամարդուն
Վիճակագրության համաձայն՝ 200 ինժեներից 3-ն են կին:
Երբ նոր էի մտել այս ոլորտ, պետք է երկու անգամ ավելի
աշխատեի, որ կարողանայի ներգրավվել թիմում, որովհետեւ
տղամարդիկ արդեն մտել էին որպես տղամարդ: Կինը պետք
է ցույց տա իր ուժը, այն, ինչ լավ է անում, ոչ թե տաղանդ
փնտրի ու փորձի նմանվել տղամարդուն: Գործդ շատ պիտի
սիրես, զոհողության գնաս:
Դու ես քո ընկերը, աղջկա հոգեբանության մեջ դրված է, որ
տղամարդը պետք է իր մասին հոգ տանի, բայց դա լավ
ֆորմուլա չէ: Այսօր կնոջ համար պայմանները հեշտացել են,
պարտադիր չի, որ տղամարդը կնոջ ձեռքը բռնի ու տանի
կինոթատրոն… հիմա ես ընկեր ունեմ, ուրախ եմ,

մասնագիտական կարողություններս եմ զարգացնում, բայց
որ տունը նստեմ, ինձնից տխուր մարդ չի լինի:
Ամուսնությանը դեմ չեմ, բայց պիտի նախ քեզ վրա
աշխատես:
Երեւանում հին շենքերի մեջ ավելի շատ հոգի կա
Վերջին անգամ Հայաստան էի եկել 2014թ.-ին՝ հայկական
անձնագիր վերցնելու: Այս անգամ հատուկ արձակուրդ եմ
վերցրել ու եկել Երեւան: Շատ կուզեի այստեղ նոր բան անել,
որովհետեւ զարգացման մեծ ներուժ ունի:
Ես հին Երեւանն եմ սիրում, երբ նախորդ անգամ եկա,
Հյուսիսային պողոտան նոր էր կառուցվում, հիմա արդեն մոլ
էլ կա այնտեղ: Շատ երկրներում եմ եղել, բայց Երեւանը
եզակի գեղեցկություն ունի, հինն ու նորը միաձուլված են:
Կուզեի, որ բարձրահարկ շենքեր չլինեն, 3-4 հարկանի
շենքերը մնային, ֆրանսիական ոճով շենքերն ավելի շատ
լինեն: Օրինակ, Դուբայում այսքան գեղեցիկ շենքեր չկան,
Երեւանում հին շենքերի մեջ ավելի հոգի կա: Պետք է
գովազդել մեր մայրաքաղաքը, որ ավելի շատ զբոսաշրջիկներ
գան:

Սիրիահայերը ևս ներկայացված կլինեն
Սոչիում կայանալիք Սիրիայի ազգային
երկխոսության պատվիրակների կազմում

Սոչիում Սիրիայի ազգային երկխոսության Կոնգրեսի
մասնակիցների թվում նաեւ հայեր կլինեն: Սիրիական
խորհրդարանի պատգամավորներ Նորա Արիսյանը եւ
Ժիրայր Ռեիսյանը արդեն իսկ գտնվում են Սոչիում:
ատվիրակների մեծ մասը (94.5%) արաբներ կկազմեն:
«Ընդհանուր առմամբ Կոնգրեսին ավելի քան 1600
պատվիրակ է հրավիրվել, որոնք ներկայացնում են
սիրիական հասարակության բոլոր շերտերը: Ներկայացված
են նաեւ քրդեր, եզդիներ, ասորիներ, չերքեզներ, չեչեններ,
դաղստանցիներ, աբխազներ, թուրքեր ու դրուզներ:
Սիրիայի ազգային երկխոսության կոնգրեսը պաշտոնապես
կբացվի վաղը, թեպետ հյուրերի մեծ մասը սեւծովյան քաղաք
պետք է ժամանեն արդեն այսօր:

Իրաքի Մոսուլ քաղաքի հայկական
եկեղեցիներն այսօր
Իրաքի 2-րդ ամենամեծ քաղաքում` Մոսուլում, հայերը
հաստատվել են շատ հին ժամանակներից: Այս մասին են
վկայում բազմաթիվ փաստեր, ինչպես օրինակ՝ 1352
թվականի ձեռագիր Քարոզգիրքը` «Գրեալ ի քաղաք Մոսուլի
ի Մանուէլ քահանայէ» (Կարինյան ցուցակ, 2206 թ.):
Հետեւաբար, կարող ենք եզրակացնել, որ արդեն իսկ 14-րդ
դարում Մոսուլում հաստատաված էին հայեր, որոնք ունեին
հոգեւոր հովիվ եւ բնավ բացառված չէ, որ ունեին նաեւ
եկեղեցի:
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Այս պահին քաղաքն ազատագրված է ահաբեկիչներից, բայց
դեպի եկեղեցի տանող ճանապարհն ամբողջությամբ
ռմբակոծված է եւ հնարավոր չէ ո´չ մեքենայով, ո´չ էլ ոտքով
հասնել եկեղեցի: Օրերս դա անել հաջողվել է Մոսուլի
Թաղական խորհրդի ատենապետ պարոն Անդրանիկ
Կյուլիզյանին: Վերջինս զիվորների ուղեկցությամբ եկեղեցի
է հասել տների մեջ բացված անցքերով, որոնք փորել էին
ահաբեկիչները
քաղաքում
ազատ
եւ
անվնաս
տեղաշարժվելու համար: Պարոն Կյուլիզյանի խոսքով,
եկեղեցու բակում ԻՊ-ի զինվորների դիակներ են եղել:
Նորակառույց եկեղեցի
Ինչպես «Հայերն այսօր»-ին տեղեկացրել է Զախոյի հոգեւոր
հովիվ Տեր Մամբրե քահանա Հմայակյանը, այսօր Մոսուլում
ունենք 2 հայկական եկեղեցի, որոնք այսօր ավերվել են
ահաբեկիչների կողմից:
Սբ. Էջմիածին եկեղեցի

Մեր մյուս եկեղեցին նորակառույց է, դեռ չէր օծվել եւ
անվանակոչվել, երբ սկսվեցին վերոհիշյալ դեպքերը: Այն եւս
ավերված է: Եթե Սբ. Էջմիածնի պարագայում եկեղեցու
տարածքը օգտագործվել է, որի արդյունքում պատերը
կանգուն են մնացած, ապա նորակառույց եկեղեցին մի քանի
անգամ փորձել են գետնին հավասարեցնել` օգտագործելով
պայթուցիկներ, բայց նոր կառուցված լինելու եւ ամուր հիմք
ունենալու շնորհիվ՝ լիարժեք իրենց ուզածին չեն հասել:
Այս պահին Մոսուլում ապրում է 3 հայ ընտանիք, թվով 10
մարդ:

Վրաստանում Հայ առաքելական եկեղեցին
փոխհատուցում կստանա կրած վնասների
համար

Եկեղեցիներից հինը կոչվում է Սբ. Էջմիածին, որի
կառուցումն ավարտվել է 1857թ. հունիսի 7-ին: Այն Իրաքի
Հայոց թեմի ամենագեղեցիկ եկեղեցիներից է եղել, սակայն
կապված վերջին տարիների դեպքերի հետ, անխնա
անարգվել ու ավերվել է ԻՊ-ի կողմից: Ըստ եկեղեցու
մոտակայքում ապրող Մոսուլման ընտանիքներից ստացած
տեղեկությունների` եկեղեցին օգտագործել են որպես
դատարան, իսկ բակում գտնվող Առաջնորդարանը՝ որպես
բանտ (նկարներում, եթե ուշադիր նայենք, ապա կտեսնենք,
որ պատուհանները երկաթյա ճաղերով են փակված):

Վրաստանում Հայ առաքելական եկեղեցին եւս կստանա 600
000 լարի փոխհատուցում խորհրդային տարիներին ստացած
վնասի համար, հաղորդում է Jnews.ge-ն:
Ըստ religion.geo.gov.ge-ի տեղեկատվության Վրաստանի
կառավարությունը կրոնական հարցերով Պետական
գործակալությանը հանձնարարել է բաժանել գումարները,
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որպես խորհրդային ժամանակահատվածում ստացած
վնասի փոխհատուցում:
Կրոնական համայնքների միջեւ գումարների բաժանման
որոշումը կայացվել է խորհրդակցությունների արդյունքում
եւ
հաշվի
առնելով
փաստացի
իրավիճակի
ուսումնասիրության արդյունքները (ծխականների թիվը,
հոգեւորականների քանակը, կրոնական շինությունների եւ
կառույցների քանակը):
Կրոնական հարցերով պետական գործակալությունը
որոշում է կայացրել «2018 թվականի Վրաստանի պետական
բյուջեի մասին» օրենքի համաձայն, հատկացված 4 500 000
լարիից այս փուլում կրոնական կազմակերպություններին,
որպես հատուցում, բաժանել միայն 3 500 000 լարի:
Վրացական
իսլամական
համայնքը
փոխհատուցում
կստանա 2 200 000 ԱՄՆ դոլար, Վրաստանի հայ
առաքելական քրիստոնեական համայնքը՝ 600 000 լարի,
Վրաստանի հռոմեական կաթոլիկ համայնքը` 400 000,
Վրաստանի հրեական համայնքը` 300 000 լարի:
Մնացած գումարը՝ 1 000 000 լարի չափով, կբաժանվի ավելի
ուշ:

Միջազգային
ԱՄՆ նախկին դատախազը ցավում է Հայոց
ցեղասպանության հարցով սխալ որոշման
համար

Ի տարբերություն Սողոմոն Թեհլերյանի, որը գնդակահարեց
Թալեաթ փաշային եւ արդարացվեց Գերմանիայի
ատենակալների կողմից, Յանիկյանը դատապարտվել էր
ցմահ ազատազրկման։
«Յանիկյանի փաստաբանները դատավորին ասել էին, որ
ցանկանում են որպես վկաներ հրավիրել հայտնի
պատմաբանների, ցեղասպանությունը վերապրած տարեց
հայերի»,- գրում է նա։
Յանիկյանն ինքը պատմել էր, որ 8 տարեկանում տեսել է, թե
ինչպես են թուրքերը կտրում եղբոր կոկորդը, սպանում
ընտանիքի 26 այլ անդամների։ Նա ցուցմունքներ էր տալիս
հայերենով, իսկ թարգմանիչը Արամ Սարոյանն էր՝
փաստաբան Սան Ֆրանցիսկոյից եւ գրող Վիլյամ Սարոյանի
հորեղբայրը։
Թեեւ ատենակալները հուզվել էին մինչեւ հոգու խորքը,
տղամարդը դատապարտվեց ցմահ ազատազրկման։ 1984թ.
նա ազատ արձակվեց եւ ուղարկվեց ծերանոց, չնայած
թուրքական կառավարության բողոքներին, եւ մահացավ
քաղցկեղից երկու ամիս անց։
Հոդվածում նախկին դատախազն ափսոսանք է հայտնում,
որ խիզախություն չի ունեցել օգտագործել բոլոր
ապացույցները։ Դեւիդ Մինյերը քննադատումէ ԱՄՆ
կառավարությանը Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու
անընդունակության համար, նշելով, թե Կոնգրեսում
Ցեղասպանության ճանաչման շանսերը նվազագույն են։
«Կոնգրեսն, անխոս, կգնա ավելի անվտանգ ճանապարհով,
ինչպես
ես
ժամանակին
վարվեցի
Յանիկյանի
դատաքննությանը։ Եւ կրկին ճշմարտությունը կդառնա
նպատակահարմարության զոհը»,- ասել է Մինյերը։

Ահաբեկիչներից էլ վատ. Թուրքիան ոչնչացնում
է Սիրիայի համաշխարհային ժառանգությունը`
արամեական Այն Դարա տաճարը

Քալիֆորնիայում նախկին շրջանային դատախազ Դեւիդ
Մինյերը հոդված է գրել, ներկայացնելով Սանտա
Բարբարայում
թուրք
երկու
դիվանագետների
գնդակահարած Գուրգեն Յանիկյանի դատաքննությունը։
«78-ամյա Յանիկյանը Ֆրեզնոյի նախկին բնակիչ է եղել եւ
մեղադրվում էր սպանության մեջ, իսկ ես նրա դատախազն
էի»,- գրում է Մինյերը «Fresno Bee» կայքում հրապարակված
հոդվածում։
«Տարեց հայը Սանտա Բարբարայում «Բալթիմոր» շքեղ
հյուրանոցի քոթե( էր հրավիրել դիվանագետներին՝
խոստանալով նրանց կառավարության արվեստի գործեր
նվիրել։ Դրա փոխարեն նա հանել էր ատրճանակն ու
գնդակահարել դիվանագետներին։ Ապա նա զանգել էր
ընդունարան, հայտնել, որ սպանել է երկու «չարագործների»
եւ հանգիստ սպասել ձերբակալությանը»,- գրում է նախկին
դատախազը։
Նրա խոսքով, Յանիկյանի նպատակն էր ստեղծել
«հայկական Նյուրնբերգի» պես քննություն, որը աշխարհի
ուշադրությանը կհրավիրեր Հայոց ցեղասպանության վրա։

Դամասկոսում հայտարարել են, որ հունվարի 28-ին
Սիրիայում քրդերի դեմ ռազմական գործողությունների
ժամանակ թուրքական ուժերը ոչնչացրել են երկաթե դարի
ժամանակաշրջանի Այն Դարա տաճարը: Սիրիայի
կառավարությունը եւ ռազմական դիտորդներից մեկը
հայտնել են, որ թուրքերի կողմից Աֆրինի քրդերի
գնդակոծման ընթացքում հնագույն Այն Դարա տաճարը
վնասվել է: Պատմաբանները կարծում են, որ այս
շինությունը կառուցվել է մ.թ.ա. 20-րդ եւ 8-րդ դարերի միջեւ:
Սիրիայի կառավարությունը կոչ է արել միջազգային ճնշում
գործադրել Թուրքիայի վրա՝ հնագիտական եւ մշակութային
հուշարձանների գնդակոծումը դադարեցնելու համար:
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նախարար Թալեաթ փաշայի սպանությունը ֆուրոր
առաջացրեց:
Հետագա
դատաքննությունը
խոշոր
իրադարձություն էր լրատվամիջոցների համար եւ
բացահայտեց Գերմանիայի կառավարության առնչությունն
ու իմացությունը հայերի զանգվածային սպանությունների
գործում: Հայերի ճակատագիրը քննարկվում էր այդ
ժամանակ եւ շատերը դա համեմատում էին հրեաներին
հարցի հետ»,-գրել է BBC 3-ը:
Հաղորդման հեղինակ հեղինակ Մարիա Մարգարոնիսը
նաեւ նշում է, որ Վերֆելի գիրքը բազմիցս հայտնվել է
արգելվածների շարքում, սակայն այն թարգմանվել է
աշխարհի 34 լեզուներով: Նշվում է, որ Հոլիվուդում փորձեր
են արվել ֆիլմ նկարահանել Ֆրանց Վերֆելի գրքի հիման
վրա, սակայն դա իրականություն չի դարձել Թուրքիայի
կառավարության ջանքերի հետեւանքով, որն ամեն կերպ
ձախողել է նման ձեռնարկները:

Հասարակական
Ս.Դ.Հ.Կ.ի և Հ.Յ.Դ.ի տարաձայնութիւնները
«Իտտիհատ»ի հետ գործակցութեան հարցում

Հոլիվուդում «Մուսա լեռան 40 օրը» գրքի
էկրանավորմանը խանգարել է Թուրքիան.
BBC 3

Բրիտանական BBC
3ռադիոկայանը
Մուսա
լեռան
դիմադրությանը
նվիրված
հատուկ
ռեպորտաժ
է
պատրաստել, որտեղ անդրադաձ կա ավստրիացի հայտի
գրող եւ դրամատուրգ Ֆրանց Վերֆելի «Մուսա լեռան 40
օրը» գրքի էկրանավորման հնարավորությանը:
Նշվում է, որ 1933 թվականին հրատարակված Ֆրանց
Վերֆելի «Մուսա լեռան 40 օրը» վեպը մեծ հաջողություն
ունեցավ, որը պատմում է 1915 թվականին Մուսա լեռան
շրջակայքի
հայկական
գյուղերի
«պարտիզանական
բանակի» անձնուրաց պայքարի մասին՝ ընդդեմ թուրքական
կանոնավոր զորքերի:
«Այդ ժամանակահատվածում եւ 1919 թվականից հետո
ավելի
քան
մեկ
մլն
մարդկանց
զանգվածային
սպանությունները թուրքական ժխտողականության արշավի
սկիզբ դրեցին: Օսմանյան Կայսրության դաշնակից
Գերմանիան նույնպես ամեն կերպ ժխտում էր իր
առնչությունը
հայերի
կոտորածներին,
սակայն
Գերմանիայում 1921 թվականին հայերի կոտորածների
հիմնական կազմակերպիչներից Թուրքիայի ՆԳՆ նախկին

Հատված Ստեփան ՍապահԳիւլեանի «Պատասխանատուները» հատորից, որ
վերջերս վերահրատարակվել է Երևանում, ԱՆԻ
կենտրոնի կողմից:
Եւ այս Բիւզանդացիներն էին Հայ ազգի երեւելիները, ընտրեալ
ներկայացուցիչները՝ Հայ
ազգը
ներկայացնողները
եւ
«Իտտիհատ»ի հետ Հայ ազգային շահերի անունով խօսողները:
Դրանք էին ժամանակի «երեւելիները», պաշտօնական անձերը,
սրանք էին, որ մեր Կուսակցութեան խուլ, ձեռքի տակի
հակառակորդներն էին հանդիսացել եւ ամէն գնով ջանք էին
թափում մեզ պարտութեան մատնելու: Բայց մեր կուսակցական
փառքը, մեր պատիւը այդպիսիներից ժամանակաւորապէս
պարտութիւն կրելու մէջ չէ՞ր կայանում:
«Ազգային մարմինը» ուրեմն գործի սկսեց:
Եսայան դպրոցի դահլիճն ենք. հրաւիրուած են բոլոր
կուսակցութիւնները եւ Հայ Ազգային Ժողովի մէջ գոյութիւն
ունեցող հոսանքները, իւրաքանչիւրից 2-ական հոգի:
Դահլիճին յարակից սենեակները ուկնդիրներով խճողուած են:
«Իտտիհատ»ականները մասնաւոր խնամք են տարել, որ իրենց
բանբերները ասուած-խօսուածներից բառ անգամ չփախցնեն:
Մթնոլորտը ծանր, ելեքտրականացած է:
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Բազմած են բոլոր հրաւիրեալները, Ստեփան Էֆէնտի
Գարայեանը գրաւել է նախագահական աթոռը: Ու սկսեց իր
բացման ճառը: Տալիս ենք, համառօտիւ, արտայայտուած
գլխաւոր գաղափարները: Նախագահը ասում է.
«Որքան որ անցած դարձածէն տեղեկութիւն ունիմ, բայց Ազգիս
շահը թոյլ չտուաւ որ անտարբեր մնանք. այս ժողովը
հրաւիրեցինք, որ ազգային շահերը պաշտպանելու համար
լուծում մը գտնէ եւ ազգային պատւոյն վայել թուով
երեսփոխաններ տայ»:
Սկսուեց մտքերի փոխանակութիւնը: Վիճաբանութիւնը
տաքացաւ:
Բայց որոշ էր. ծանրութեան կէտը, իսկապէս, Ս. Դ.
Հնչակեանութեան դիրքը պիտի լինէր. խնդիրը նրա շուրջը
պիտի դառնար:
Երբ խօսքը եկաւ թուրքերի մէջ գտնուած կուսակցութիւններին,
Ստեփան Էֆէնտին ասաց. «Ես կը նախընտրեմ երկու չարիքից
փոքրագոյնը.
ազգային
շահը
կը
պահանջէ
«Իտտիհատ»ականների հետ երթալ քան «Իթիլաֆ»ականների.
եւ չեմ գիտեր թէ՝ ինչո՞ւ համար Ս. Դ. Հնչակեանները ազգային
համերաշխութենէն կ’ուզեն հեռու մնալ»:
Ինձ հետ էր ե՛ւ ընկեր Գ. Կոզիկեանը:
Խօսքը իմս էր.
-«Ստեփան էֆէնտի՛, ձեր համակիրները եւ համախոհները
միասին, այս դահլիճը մտնելուց, նախագահական աթոռի վրայ
ձեր բազմելուց առաջ՝ դուք ազգային այդ շահերը արդէն
ոտնակոխել, համերաշխութիւնը քանդել եւ այնպէս էլ ներս էք
մտել. այնպէս որ, դուք չէք որ այստեղ, ազգային շահերի եւ
համերաշխութեան անունով պիտի խօսիք, այլ մենք՝
բացառապէս մենք»:
Սկսեցաւ
աղմուկը,
ժխորը,
բացագանչութիւնները:
Հակաճառութիւնները կրքոտ դարձան:
Ստեփան էֆէնտին եւ իր միջավայրը երկրորդ անգամն էր, որ
մեր Կուսակցութեան կտրուկ եւ շեշտակի Բանն էին լսում:
Խօսակցութեան այդ ձեւին նրանց ականջները վարժ չէին:
-«Իթիլաֆ»ը անծանօթ է. «Իտտիհատ»ը՝ ծանօթ. գէթ ասիկա
սահմանադրական է, միւսը չենք գիտէր», պատճառաբանեց
Ստեփան Էֆէնտին:
-«Այո՛, պատասխանեցինք. նա ծանօթ է եւ հէնց այդ ծանօթ
լինելուն համար է, որ Հայ ազգային շահը հրամայականօրէն
պահանջում է նրա դէմ անողոք պայքար մղել, նրա անկումը,
տկարացումը անխուսափելի դարձնել, տիրապետական
ասպարէզից նրան դուրս նետել: Պատրաստ ենք ամէն տեսակի
համերաշխութիւն կնքելու. համերաշխութիւն որ ուղղուած
լինէր «Իտտիհատ»ի դէմ»:
-««Իտտիհատ»ը եթէ ընկնի, ասպարէզը որի՞ն պիտի մնայ. ո՞վ
պիտի գայ նրա տեղը», հարցրեց Դաշնակցութեան
ներկայացուցիչ Վահան Փափազեանը:
-«Նրա ժառանգը պատրաստելը մեր եւ ձեր գործը չէ, այլ ապրել
ուզող Թիւրքիայի. նա տարրեր կը պատրաստէ, եթէ
սահմանադրականօրէն ապրելու կենսունակութիւն ունի»,
պատասխանուեցաւ մեր կողմից:
-«Իթիլաֆ»ը ի՞նչ է արել. անոր ինչի՞ն պիտի վստահինք»,
մատնանշեց Դաշնակցութեան միւս ներկայացուցիչ Ռուբէն
Զարդարեանը:
-«Իթիլա՞ֆը,- դա մի թուրք ուժ է՝մեզ կործանելու, մեզ
ապազգայնացնելու միտումներով լցուած՝ «Իտտիհատ»ի դէմ:
Հիմա նրան մեր գործակիցը կարող ենք առնել «Իտտիհատ»ին
տապալելու տեսակէտով: Իսկ երբ մի օր կը գայ, երբ նա էլ մեր
ազգային կենսական շահերին հակառակ դիրք կը բռնէ, այն
ժամանակ միասին, ուժերս դէպի նրան կը դարձնենք: Այս
րոպէիս նրանից չէ՛ որ վտանգը գալիս է, այլ «Իտտիհատ»ից:
Իսկ մեր վստահութիւնը ամէն բանից առաջ մեր մէջ պիտի

տեսնենք եւ ո՛չ թէ այս ու այն թուրք կուսակցութեան: Ապրել
ուզող մի ազգ վստահութեան յենակէտեր կը ստեղծի
ինքնաբերաբար. նա ինքն է որ օրգաններ առաջ կը բերի»: Մեր
այս պատասխանը մի քիչ աւելի գրգռեց Արամ Բէյ Հալաճեանի
ջիղերը: Եւ մէկ առանձին հեգնութեամբ ասաց. «Միթ՞է դուք չէք
գիտեր, որ «Իթիլաֆ»ականներու մէջ շատ յետաշրջականներ
կան»:
«Այո՛, Հալաճեան Էֆէնտի, գիտենք, ճանաչում էլ ենք դրանց,
ասացինք, բայց Սուլթան Համիտի բռնապետութեան օրօք
հրամանքդ, եղբայրդ, ձեր այսօրուան նախագահ Ստեփան
Էֆէնտին եւ Հայ Ազգային Ժողովի տասնեակ անդամները ի՞նչ
էինք. յեղափոխականնե՞ր, ապստամբնե՞ր: «Իթիլաֆ»ականների
մէջ եղածները նոյնքան Համիտի պաշտօնատարներն էին, որոնք
որ այն բազմաթիւ Հայ պաշտօնակալները, որոնք այսօր իրենց
հակահամիտականներ, ազատամիտներ, սահմանադրականներ
են ցոյց տալիս»:
Արամ Բէյը աւելացրեց. «Մեր ազգային շահը կը պահանջէ
«Իտտիհատ»ին ուժ տալ, ան ի՛նչքան զօրեղանայ, այնքան աւելի
լաւ: Ան եթէ զօրեղ եղած ըլլար, մինչեւ հիմա քրդերը զսպուած
կ’ըլլային եւ մեր հողային հարցն ալ բաւարար կերպով
լուծուած»:
Սրանք խոցոտիչ, սպանիչ գաղափարներ էին, բայց նրանք
կային դժբախտաբար. եւ պահպանողական, բուրժուազական,
աղայական
հայ
«Իտտիհատ»ական
մեծամասնութեան
գաղափարաբանութիւնն էին կազմում:
-«Մի հարց, ասացի, որ մոռացութեան արդիւնք լինելով, հիմա է
միայն մէջտեղ գալիս: Արդեօք Արամ Բէյը եւ Գարայեան
Էֆէնտին,
այստեղ
մեզ
հետ
խօսում
են
որպէս
«Իտտիհատ»ականնե՞ր, թէ՞ որպէս ո՛րեւէ հայկական հոսանքի
ներկայացուցիչներ,
չէ՞
որ
իրենք
կուսակցականօրէն
«Իտտիհատ»ականներ են»:
-«Ո՛չ. մենք հոս ներկայ ենք, կը խօսինք յանուն Ազգային Ժողովի
Ազատական խմբակի», պատասխանեցին Էֆէնտիները:
-«Եթէ հակասութիւն, գաղափարների անհամաձայնութիւն
ծագելու լինի, դուք՝ «Իտտիհատ»ի անդամ Ստեփան Էֆէնտի
Գարայեանի՞ եւ Արամ Բէյ Հալաճեանի՞ կողմը պիտի բռնէք, թէ՞
հայ ազգային ժողովի ազատական հոսանքի անդամ Գարայեան
Էֆէնտու եւ Հալաճեան Էֆէնտու.- որի՞…»:
Մեր հարցը գալիս էր ներկուած հոգիները մաքրելու:
Յակովբ Էֆէնտի Եսայանը, ազգային Ժողովի Կեդրոնի կողմից,
որ սկզբից ի վեր մեզ համակիր էր, էլ համբերել չկարողացաւ ու
ասաց. «Ախպա՛ր, դուք երկու գոյն ունիք. ո՞ր մէկին պիտի
հաւատանք»:
Սկսուեցին սուր դիտողութիւններ:
Հարցեր ու պատասխաններ էին, որ իրարու հասցէի թափւում
էին:
Մեր խօսքը շարունակելով՝ ծանրացանք այն սխալ ըմբռնումի
վրայ, որ հայ հողային խնդիրը չէր լուծւում, քրդերը չէին զսպւում
եւ կոտորածները, յափշտակութիւնները կատարւում էին՝ որպէս
թէ՝ «Իտտիհատ»ի թուլութեան երեսից եւ նրա կամքին
հակառակ: Դժուար չեղաւ մեզ՝ փաստերով եւ օրինակներով
հաստատել, որ դրանք բոլորը կատարւում էին, բացառապէս,
«Իտտիհատ»ի թելադրութեամբ եւ հաւանութեամբ. ամէն ինչ
տեղի էր ունենում համաձայն նրա որոշեալ յատակագծին.
հետեւապէս, թուրք ազգային այդ գայլին ո՛չ թէ պետք էր
ուժեղացնել, այլ նրա ատամները այժմեանից իսկ փշրել.
որովհետեւ նրա ուժեղացումը մեզ է՛լ աւելի վնասակար, է՛լ աւելի
վտանգաւոր պիտի լինի:
Պաշտպանեցինք ե՛ւ այն գաղափարը, որ մենք պատրաստ էինք
համերաշխելու, համագործակցելու միմիայն նրանց հետ, որոնք
հակա«Իտտիհատ»ական քաղաքականութիւն կ’ընդգրկէին.
այլապէս մենք պիտի պահէինք մեր կուսակցական դիրքը եւ
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Լույս Ամսագիր
պիտի չցանկանայինք՝ «Իտտիհատ»ի համակիր, կամ նրա հետ
գործակցելու կամէութիւն ցոյց տուող ո՛րեւէ մարմնի կամ
մարմինների հետ գործ ունենալու,- ազգային կամ այլ ի՛նչ անուն
որ նրանք կրէին:
-«Բայց ամբողջ ազգը կ’ուզէ «Իտտիհատ»ի հետ երթալ», ասաց
Ստեփան Էֆէնտին:
Պատասխանեցինք,
որ
Հայ
ազգը
իր
ջաղջախիչ
մեծամասնութեան մէջ «Իտտիհատ»ին հակառակ է. նա
այդպիսի ցանկութիւն եւ տրամադրութիւն բնաւ չունի. եւ
Ստեփան Էֆէնտուն էլ յանձնարարագիր չի տուել այդ
ուղղութեամբ արտայայտելու: Աւելացրինք, որ եթէ հայ ազգը
այդպիսի մի ձգտում ունենայ իսկ, մենք դարձեալ պարտաւոր
չենք
զգում
մեզ՝
նրան
հետեւելու.
ընդհակառակը՝
պարտականութիւն
կ’ունենանք
նրան
լուսաբանելու,
համոզելու, որ մեր ուղղութեանը գար: Մատնանշեցինք ե՛ւ այն
պայծառ
իրողութիւնը,
որ
ազգի
մոլորեցնողները,
«Իտտիհատ»ին հետեւողները, բացառապէս նրանք են, որ
պետական պաշտօնեաներ են եւ նրանից կրծօններ
ապահովելու նպատակ ունին:
Մեր եզրակացութիւնը. «Եթէ ձեզանով ներկայացնող հայ ազգը
համերաշխում է «Իտտիհատ»ի հետ երթալու, մենք, այդ
աղիտաբեր համերաշխութիւնը պատառոտում ենք եւ դա կը
լինի մեր Կուսակցութեան պատիւը»:
Մենք դուրս եկանք:
Հետեւեալ օրը դաշնակցական տեղական օրգանը եւ
«Իտտիհատ»ի համակիր հայ ուրիշ թերթերը մեզ անուանեցին՝
«Մեծ պառակտիչը»:
Դա մեր կուսակցական պատուանունն էր, նրա անկեղծութեան,
հեռատեսութեան վկայականը՝ մեր հակառակորդների կողմից
տրուած:
Բայց մենք նրանց ուրիշ անուն չտուեցինք, այլ միայն՝ ազգային
շահ ոտնակոխողներ, րոպէի արժէքը, նրա պահանջները
չճանաչողներ:
Եւ սա պատահում էր 1912-ին: Սպանիչ, խոցոտող չէ՞ սա:
Մեր Կուսակցութիւնը պահեց իր դիրքը:
Ռամկաւարները սաղմնային կազմակերպութիւն էին սկսել
ունենալ Պոլսոյ մէջ: Հաւաքեցինք նրանց գլխաւոր անդամներին
միասին, առաջարկեցինք՝ որ իրենք էլ բաժին ստանձնեն Հայ
ժողովրդի զինուելու գործի մէջ: Նրանք բացէ ի բաց
հրաժարուեցան՝
ասելով
որ
իրենք
գտնւում
էին
սահմանադրական մի երկրի մէջ եւ չէին կարող այդպիսի
վտանգաւոր քայլ անել: Ասացինք, որ զինուելու գործը մեր
Կուսակցութեան միջոցաւ անեն, քանի որ վախենում են եւ մենք
կը պարտաւորուէինք իրենց մանրամասն հաշիւ տալ: Դրանից էլ
հրաժարուեցան:
Իրենք
համամիտ
էին
հակա«Իտտիհատ»ական ուղղութեան պայքարին, բայց չէին
համարձակւում հրապարակապէս դիրք բռնել: «Իտտիհատ»ի
զօրեղացման վտանգաւորութիւնը շեշտելով՝ առաջարկեցինք,
որ իրենք էլ մեզ հետ միասին կամ առանձին, ինչպէս որ կ’ուզեն,
ուժ տան, աջակցին «Իթիլաֆ»ին, սրա հակա«Իտտիհատ»ական
պայքարի մէջ: Ռամկավարների այդ ժամանակուայ պարագլուխ
եւ իրենց Կեդրոնական Վարչութեան նախագահ՝ Դաւիթ Տէր
Մովսէսեանը հետեւեալ բնորոշիչ պատասխանը տուեց. «Ձեր
կուսակցութեան դիրքը շատ ճիշդ է, շատ ուղիղ է. բան չունինք
ըսելիք. հարկաւ ազգային շահը կը պահանջէ «Իտտիհատ»ի դէմ
կռիւ մղել. բայց դուք կրնա՞ք մեզի երաշխաւորել, որ
«Իթիլաֆ»ին ուժ տալով՝ կը յաջողենք մեր ընտրութիւնները
ապահովել. կը վախնամ որ մեծամասնութիւն շահիլ
չկարողանան»:
-Ուրեմն, ձեր վերջին դիրքը ի՞նչ պիտի լինի, հարցնում ենք:
-«Առ այժմ սպասողական. տեսնենք թէ ո՞ր կողմը ուժեղ դուրս
կ’ելնէ, այն կողմն ալ կ’երթանք»:

Կսկծալին այն է, որ Պոլսոյ մի քանի մտաւորականները այդտեղ
ներկայ էին. եւ այդ իմաստուն, ազգաշահ խելքին էլ
հաւանութիւն տուին:
Սուլթան Համիտը մեր երկու սերունդն էր փճացրել:
Հակամարտութիւնը դադար չառաւ:
Այս բոլոր անցուդարձերից յետոյ՝ Դաշնակցականները նորից
յաջողեցան Ստեփան Էֆէնտի Գարայեանի եւ Հալաճեանների
միջոցով ազգային ժողովի մէջ եղող զանազան հոսանքներից
հայ ազգային ներկայացուցչական մարմին կազմել եւ այդպիսով
յարել «Իտտիհատ»ին ու նրան քուէ տալ, այսինքն նրա
տիրապետութիւնը եւ ուժեղացմանը նպաստել:
Կուսակցական յարաբերութիւնները է՛լ աւելի լարուեցան:
Գաւառների մէջ, նոյն իսկ, փոքրիկ ընդհարումներ էլ տեղի
ունեցան:
Դաշնակցականների կողմից Խաժակը Փոքր Հայքի մէջ
ընտրական
պայքար
կատարեց:
Մարզուանի
մէջ
«Իտտիհատ»ական
գայմագամի
ներկայութեանը,
հրապարակային ժողովի մէջ, մի անճոռնի լեզուով, այն միտքն
էր
պաշտպանել՝
թէ
«Առեւանգումները,
կանանց
յափշտակումները միայն հիմա տեղի չեն ունենում, դա
զուգընթաց է պետութիւնների զարգացմանը. դրա ամենալաւ
օրինակն այն է, որ կանանց յափշտակութիւնը շատ սովորական
մի պատմական երեւոյթ էր թէ Հին եւ թէ Միջին դարերում:
Թուրք
պետութիւնը
ուժեղացնելը,
«Իտտիհատ»ին
համագործակցելը մեզ շատ օգտակար է. որովհետեւ, որքան որ
նա ուժովնայ, այնքան էլ աւելի մեծ չափով կարող կը լինի
քրդերին սանձել եւ թոյլ չտալ, որ կոտորածներ տեղի ունենան:
Ազգային համերաշխութիւնը մոգական գաւազանով խանգարեց
Սապահ-Գիւլեանը
դեռ
այստեղ,
Փոքր
Հայք
եղած
ժամանակը…»:
-Որպէս թէ՝ ես դեռ Փոքր Հայքում եղած ժամանակս՝
«Իթիլաֆ»ականների հետ համաձայնութեան ձեռնարկած լինէի
եւ այդ պատճառով էլ, Պոլսում, իրենց եւ մեր մէջ
համերաշխութիւնն էլ այդ նկատումով խզել տուած:
Մեր Գործադիր Յանձնախմբի անդամները բողոքել էին եւ տեղի
էր ունեցել ժողովի խանգարումն: Սա մէկ նմոյշն էր: Զուտ
իրականութիւնն այն էր, ինչ որ պատմեցինք:
Այսպէս, մենք ճանաչեցինք Հայ Ազգի արիւնռուշտ թշնամուն.
չափեցինք, կշռեցինք «Իտտիհատ»ին. եւ մեր ձեռքից ինչ կը
գար՝ չխնայեցինք, գործ դրեցինք, աշխատեցինք նրան
թուլացնել, տկարացնել, տապալել, նրա գործունէութիւնը
անդամալուծել:
Մենք արեցինք այն, ինչ որ կարող էինք, ի՛նչ միջոցներ որ մեզ
տրուած էին:
Իրերը եկան հետզհետէ պայծառ կերպով ցոյց տալու, որ մենք
կատարեալ իրաւունք ունէինք նրա հանդէպ անողոք լինելու եւ
մեր դիրքի մէջը յարատեւելու:
Ս.
Դ.
Հնչակեանութիւնը
այդ
տեսակէտով,
իր
պարտականութիւնը լի ու լի կատարեց:
Գործը՝ որ մենք գործեցինք, ամենայնիւ համապատասխանում
էր իրերի բնութեանը եւ պատմութեան պահանջին:
ՀՈՍԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱՐՁՐԱԿԷՏԸ
««ԻՏՏԻՀԱՏ»»Ի ԿԱՏԱՂՈՒԹԵԱՆ ՓՐՓՈՒՐԸ.«Իտտիհատ»ը՝ ամէն քայլափոխին՝ իր դէմ ունեցաւ Ս. Դ.
Հնչակեանութիւնը, որին օգնութեան հասան, որոշ չափով, այն
բոլոր ուժերը, որոնց մասին խօսուեցաւ վերեւում: Ամէնից աւելի
զօրավիգ եղաւ «Իթիլաֆ»ականութիւնը: Բայց ակնյայտնի
իրականութիւնն այն էր, որ այդ բոլոր շարժումների, այդ ամէն
ընդդիմադրութիւնների առաջնորդող ոգին, վարիչ ուժը,
կեդրոնական առանցքը մեր Կուսակցութիւնն էր:
Մեր Կուսակցութեան եւ Թուրք Ազգայնականութեան
հակամարտութիւնները աւելի խիստ կերպով աչքի էին ընկնում՝
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Լույս Ամսագիր
մանաւանդ գաւառների մէջ: Այդ տեղերում՝ երկու կողմերի
յարաբերութիւնները աւելի քան լարուած էին. կրքերը
գրգռուած:
Բայց
մենք
թուրք
ազգայնական
կուսակցութիւնը
չհարուածեցինք միայն Հայ ազգային շրջանի մէջ. դա մեզ
բաւականութիւն չէր կարող տալ. եւ «Իտտիհատ»ի
կատաղութեան փրփուրն էլ այնքան ուժգին չէր լինիլ, եթէ
խնդիրը միայն դրանով վերջացած լինէր: Մենք նրա դէմ դուրս
եկանք ե՛ւ բուն թրքական միջավայրի մէջ: Նրա ատամների
կրճտոցը աւելի այդ պատճառով եղաւ: Շատ տեղերում, նրա
տեղական ակումբների ջանքերը ո՛չ միայն ամլութեան
դատապարտեցին, այլ նրանց փակուելու էլ պատճառը մենք
դարձանք՝ մեր ուժեղ պրոպագանդայի շնորհիւ: Եւ դա մեզ
մասնաւորապէս
յաջողուեց՝
Քեամիլ
Փաշայի
Սատրազամութեան օրօք:
Ցոյց տալու համար, այդ տեսակէտով, մեր ձեռք բերած
բարոյական ազդեցութիւնը, բաւական է յիշել այն իրողութիւնը
որ Գոնիան իր աթոռանիստը դարձնող Հալիմ Չէլէպին որ
Սելջուկեանների արքայական տան մնացորդներիցն է եւ իր
տոհմը թրքաց Սուլթանների գահակալութեան ժամանակ՝
նրանց սուրը կապելու պատմական առանձնաշնորհումն ունիյաճախ, շաբաթներով, մեր գործիչներին իր տանն է հիւրասիրել
եւ նրանց պրոպագանտային ամէն դիւրութիւններ ընծայել:
Գոնիայի շրջանի մէջ, «Իթիլաֆ»ականների օգնութեամբ,
««Իտտիհատ»»ի
ազդեցութիւնը
կատարելապէս
հողի
հաւասարեցրինք եւ իր դէմ խորին ատելութիւն, անսահման
պժգանք ստեղծուեցաւ:
Գաւառներում, մեր ակումբները մի տեսակ դիւանատների,
փաստաբանական գրասենյակների բնաւորութիւն էին ստացել:
Այնտեղ էին գալիս ո՛չ միայն թուրք, քիւրտ, չէրքէզ, աւշար, յոյն
գործաւորները՝ իրենց կրած զրկանքների համար օգնութիւն
խնդրելու, այլեւ՝ բոլոր նրանք, որոնք «Իտտիհատ»ական
կառավարութեան դէմ ո՛րեւէ գանգատ եւ բողոք ունէին: Տիրող
Կուսակցութեան կողմից անիրաւուած պաշտօնատարների՝ մեր
Վարիչ Մարմնին եւ Մասնաճիւղերի Վարչութեան դիմելը շատ
սովորական էր: Փաստ էր՝ որ ամէն շրջան որոշ կերպով գիտէր,
տեղեակ էր՝ թէ ««Իտտիհատ»»ի դէմ պայքարող, նրան
տապալել ուզող մի Կուսակցութիւն կար: Ս. Դ. Հնչակեան
Կուսակցութեան բարոյական արժէքը դրա մէջն էր: Եւ հէնց այդ
իրականութիւնն էր որ «Իտտիհատ»ականների բերանից
անզուսպ սրտմտութեան լորձունք էր հոսեցնել տալիս մեր դէմ:
Մի քանի նմոյշներ:
Էրպաաի շրջանի Թուրք հասարակութիւնը Միւֆտի էր ընտրել
Ալի անունով մէկին, որ հակա«Իտտիհատ»ական էր եւ
բարեբարոյ, առաքինի մի մարդ: Նա սրտանց բարեկամ էր ե՛ւ
Հայերին: Հակառակ միաձայնութեամբ իր ընտրուելուն՝
«Իտտիհատ»ական Գայմագամը, Միւթէսարըֆը եւ Վալին նրա
թղթերը պահել էին եւ Շէյխ-Իւլ-Իսլամութեան չէին ուղարկել:
Տասնեակ
գիւղերից՝
թուրք
հասարակութեան
պատգամաւորութիւնը մեզ ներկայացաւ, գործուած այդ
ապօրինութեան դէմ բողոքելու եւ լուծում տալու միջոց
խնդրելու: Մեր ներկայութեանն էր, որ «Իտտիհատ»ական
պետական պաշտօնեաները ամենածանր նախատալից բառեր
ստացան թուրք հասարակութեան ներկայացուցիչներից եւ
սակայն ստիպուեցան լռել ու պատշաճութիւնից չանցնել: Եւ դա
ազգայնական
կուսակցութեան
բարոյական
անկման,
ապականութեան մի նմոյշն էր: Ու մենք չէինք, որ այդ եւ դրա
նման շատ առիթներից չօգտուեցանք՝ մեր պրոպագանտայի
համար:
Պալըքէսէրի մէջ՝ «Իթիլաֆ»ական ակումբը երկու օր կատարեալ
պաշարման դրութեան էր ենթարկուել: «Իտտիհատ»ական
միւթէսարըֆ Սամի Րիֆաթ Բէյը ամէն գնով ուզեցել էր

հիմնայատակ անել այն: Շրջականներից անգամ թուրք
ազգաբնակչութիւնը օգնութեան էր հասել. որովհետեւ
«Իթիլաֆ»ական Էօմէր Էֆէնտին, իր ընկերներով, որոշել էր
ընդդիմադրել՝
ինչ
որ
էլ
գալու
լինէր:
Վերահաս
արիւնահեղութեան առաջն առնելու համար՝ նախկին Շէյխ-ԻւլԻսլամ Մուստաֆա Քեազիմը («Իտտիհատ»ական) միջամտել
էր, բայց անկարող էր եղել գործը հաշտութեամբ գլուխ հանել,
որովհետեւ «Իթիլաֆ»ականները նրա միջամտութիւնը բացէ ի
բաց մերժել էին: Տեղական Թուրք «երեւելիների» եւ
«մեծամեծների»առաջարկութեամբ՝
երկու
կողմերը
մեզ
դիմեցին՝
խնդիրը
կարգադրելու
համար:
Եւ
մենք
կարգադրեցինք: Դա նուազ բարոյական ապտակ չէր, որ
շառաչեց տեղական կառավարութեան եւ «Իտտիհատ»ի
երեսին: Թուրք ժողովուրդը դրանից քիչ եզրակացութիւններ
դուրս չբերեց: Սա էլ պատահեց 1912-ին, եւ մենք չուշացանք մեր
հարուածի ծանրութիւնը զգացնել տալու՝ ուրիշ շատ դէպքերում
էլ:
Նիկոմիդիայում հրապարակային մի բազմամարդ ժողովի մէջ
թարգմանի միջոցով կատարած մեր դասախօսութիւնից յետոյ՝
խօսք առաւ տեղական մի փաթթոցաւոր եւ կարդաց իր գրաւոր
ճառը: Նրա մի քանի պարբերութիւնները միայն. լսեցէ՛ք.«Ամենաբարձրեալն
Աստուած
Մովսէսին
ուղարկեց
Իսրայէլացիներին ազատելու Փարաւոնի ձեռքից. նոյն
Աստուածն էլ Ս. Դ. Հնչակեաններին ուղարկեց՝ մեզ
«Իտտիհատ»ի զուլումներից փրկելու…»: Եւ այդ ասողը մի
միւսլիւման կրօնական էր՝ մօտ 2000 ունկնդիրների առաջ:
Ներկայ «Իտտիհատ»ականները ականջալուր եղան՝ բայց
ձայնածպտուն հանել չկարողացան:
Դեռ ո՛չ մի խօսք չենք ասում այն մասին՝ թէ ինչպէս, շատ
յաճախ, գաւառներում, Յոյն հասարակութիւնը իր կարգախօսը
գալիս ստանում էր մեր մասնաճիւղերից. եւ իր տեղական
գործերի համար՝ շարունակ նրանց էր դիմում:
Սրանք, հարիւրների միջից, փոքրիկ նմոյշ-իրողութիւններ են՝
ցոյց տալու համար, թէ մեր Կուսակցութիւնը բարոյական ի՛նչ
մեծ վարկ էր ձեռք բերել նոյնիսկ թուրք եւ ա՛յլ շրջանների մէջ. եւ
թէ ինչու համար թուրք ազգայնական ա՜յնքան թոյն էր
կուտակուել նրա դէմ:
Հարցը, ուրեմն, չէր վերջացրել Օսմանեան Խորհրդարանի
դռները մեր առաջ փակելով. մենք ծորել էինք ամէն տեղ, ուր
ամենափոքր մուտքը, շաւիղ էինք գտել:
Մեր կուսակցական հոսանքն էլ՝ արդէն, աստիճանաբար,
վարարել, յորդել, ափերից դուրս էր եկել եւ մակընթացութեան
մէջ մտել: Իրողութիւնները այդ անհրաժեշտ, անխուսափելի էին
դարձել:
Ուրիշ պարզաբանող փաստեր էլ:
Տամատ Սալիհ Փաշան՝-«Իթիլաֆ»ական, նա՝ որ տղամարդի
պէս գլուխը բարձր մահասիւներին մօտեցաւ եւ պարանը ինքը
իր վիզն անցկացրեց- պատուոյ խօսքի երդումով մեզ ասել էր՝ թէ
ի՛նչպէս «Իտտիհատ»ականների վարիչ շրջանների մէջ որոշում
էր կայացել Հայերին անպատճառ կոտորել՝ նոյն իսկ
Հայաստանը Թիւրքիայի տիրապետութիւնից դուրս գալու
պայմանով:
Այդ
խօսքը
տարածուել
էր
նո՛յնիսկ
պալատականների
շրջանում:
Ամէն
շատ
ու
քիչ
«Իտտիհատ»ական այդ որոշման կողմնակից էր հանդիսացել:
Նիկսարի գայմագամ՝ Իսհան Բէյը եւ շրջանային զինուորական
հրամանատար Սաբիհ Բէյը մեզ յանձնեցին (1912) մի տրցակ
շատ թանկագին վաւերաթղթեր. դրանք բոլորը մասամբ
«Իտտիհատ»ի Կեդրոնական Վարչութեան եւ մասամբ էլ՝
«Իտտիհատ»ական կառավարութեան կնիքով են կնքուած: Այդ
բոլորը վերաբերում են այն տակտիկային եւ վարուելակերպին,
որ թուրք ազգաբնակչութիւնը եւ կառավարիչները պիտի
ունենային դէպի Հայ Ազգը ընդհանրապէս եւ դէպի Ս. Դ.
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Լույս Ամսագիր
Հնչակեանութիւնը՝ մասնաւորապէս: Ընտրութիւնների առթիւ
եղած գրութիւնները եւ հեռագրաթղթերը շատ երկրորդական
տեղ են բռնում. գլխաւորը ընդհանուր քաղաքականութիւնն է:
Ժամանակին դրանք բոլորը հրատարակութեան կը տանք:
Այժմս միայն մի նմոյշ.- «…Առաջին առթիւ, երկիրը մաքրեցէք.
Ս. Դ. Հնչակեաններից…: Հայերին չխնայէք. Կենդանի շունչ
չթողնեք. կայք, գոյք՝ ամէն բանի տիրապետեցէք…»:
-«Այս ձեզ տալիս եմ որպէս վաւերաթուղթ. որպէսզի օր առաջ
ձեզ էլ, մեզ էլ ազատէք այս ճիվաղների ձեռքից», ասաց՝
յուզուած Իհսան Բէյը:
-«Իտտիհատ»ական մեծերին սատկեցնելը Հայերի ազգային
պարտականութիւնն է». աւելացրեց Սաբիհ Բէյը եւ
մանրամասնեց
հայաջնջութեան
այն
ծրագիրը,
որ
«Իտտիհատ»ականների սեւեռուն գաղափարն էր, կարծելով՝ թէ
մենք այդ մասին տեղեկութիւն չունէինք:
Կեսարիայի Միւթէսարըֆի օգնականը, որ մի կտրիճ եւ ուսեալ
Ալբանացի էր, ի ներքուստ «Իտտիհատ»ին ատող, Կարապետ
Աղա Ճամճեանի (նրան կախեցին մեր կուսակցական գործերին
օգնած լինելու համաև) միջոցով մեզ հետ մտերմանալուց յետոյ,
որպէս խոստովանութիւն, 1911-ի ամրանը ասել էր. «…Եթէ այս
«Իտտիհատ»ականները մնան, սրանք Հայ Ազգի գլխին նոր եւ
աւելի խիստ փորձանքներ յառաջ պիտի բերեն: Ուստի ձեր ազգի
փրկութեան տեսակէտից՝ շուտով աշխատեցէք ձեր օձիքը
սրանց ձեռքից ազատել…»: Եւ դա երեւոյթներից, իրերի
տրամաբանութիւնից եզրակացնողի անհատական կարծիք չէր,
այլ ստոյգ տեղեկութիւն, որ հիմնուած էր իր ձեռքին ունեցած
պաշտօնագրերի վրայ. ինչպէս որ մեզի հաւաստեց՝ պատուոյ
խօսքով:
Սամսոնի մէջ, 1912-ին, երկրաչափ Սամի Բէյը, որին դեռ
Պարիզից էինք ճանաչում, մեզ մանրակրկիտ տեղեկութիւններ
էր տուել «Իտտիհատ»ականների կազմած դաւադրական
ծրագրի մասին, ինչ որ վերաբերում էր Հայերին կոտորելու:
Քեամիլ Փաշայի կառավարութիւնը վարկաբեկելու եւ
կառավարութեան ղեկը նորից «Իտտիհատ»ին յանձնելը
անհրաժեշտութիւն նկատել տալու համար՝ ուրիշ միջոց չէր
խորհուել, եթէ ոչ՝ Հայերին ջարդելը:
Սրանք կասկած չվերցնող, ստուգապատում տեղեկութիւններ
են, ճշգրիտ եղելութիւններ՝ բարձր ամէն կասկածից, որոնց մի
մասն ենք այժմս միայն հրատարակութեան տալիս՝ մեր թէզը
պարզաբանելու տեսակէտով. մնացած ամբողջութիւնը դուրս կը
գայ մեր՝ «ՓՈՔՐ ՀԱՅՔԻ ՅԻՇԱՏԱԿՆԵՐԻՑ» անունով գրքի
մէջ:
Այս բոլորը գալիս են որոշ կերպով հաստատելու, թէ Թուրք
ազգայնականութիւնը մարմնացնող Կուսակցութիւնը կրքերի
ի՛նչ աստիճան բորբոքումի մէջ էր գտնւում դէպի Հայ ազգը ու
մեր Կուսակցութիւնը:
Դրանից յետոյ էլ, վերջին եւ երրորդ անգամ Փոքր Հայք եւ Սեւ
Ծովի տաճկական ափերը այցելելով՝ եւ կուսակցական ու մեզ
համակիր սահմանների մէջ պէտք եղած կարգադրութիւնները
անելով՝ այլեւս առաջին եւ հրամայական պարտականութիւն
համարեցինք ամէն ինչ որոշ կերպով ներկայացնել ամբողջ
Հայութեան: – Այդ սրտակեղեք ճիչը մեր Կուսակցութիւնը իր
ժամանակին արձակեց՝ ամենայն ուժգնութեամբ:
«ՀՆՉԱԿ»Ի ԱԶԴԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ.- Նոր իրողութիւններ եւ
դէպքեր արձանագրելով՝ առաջ դրուեցաւ վերահաս վտանգի եւ
բնաջնջման իրականութիւնը:
Փաստուեցաւ, որ ուրիշ միջոց չկար, եթէ ոչ՝ զէնք, հրանիւթ,
ինքնապաշտպանութիւն, յեղափոխական գործունէութիւն:
Ասուեցաւ, որ սխալ՝ գլխովին սխալ էր այն գաղափարը, թէ
«Իտտիհատ»ը
սահմանադրական
կառավարութիւն
մարմնացող մի կուսակցութիւն էր եւ նրա մեջը մինչեւ անգամ

ձախակողմեաններ էլ կային՝ յանձին Թալաթի, Էնվէրի,
Ջավիտի, Ջէմալի…:
Կոչ եղաւ պարտականութիւն, վեհագոյն, հրամայական,
անյետաձգելի պարտականութիւն ստանձնել եւ դիրք բռնել:
Դեռ ուշ չէր:
Առնենք «Հնչակ»ի թիւ 3-ը, 1913. բանանք 6րդ էջը՝ «ՓԱՍՏԵՐ
ԵՒ ԻՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ» բանասիրականից, կարդա՛նք:
«…Մի անգամ ընդ միշտ, որպէս անվիճելի ճշմարտութիւն, աչքի
առաջ պիտի ունենալ հետեւեալը.- երբ ամենափոքր յարմար
րոպէին ներկայանայ եւ համոզուած լինի, որ իր արարումունքը
դիւրութեամբ կարող է մարսել, թուրք ազգայնականութիւնը՝
որի ձեռքին է այսօր երկրի կառավարական գործը, առանց
տատանուելու, որպէս
պատմական անհրաժեշտութիւն,
անխնայ կերպով պիտի կոտորի Հայերին: Եւ այս անգամ աւելի՛
անողոք, քան 1895-1896-ին. աւելի սաստկութեամբ, քան
Ատանայի եղեռնը: Ջարդի հոգեբանական դրութիւնը մնայուն է
եւ ունի իր խորին արմատները, որ հեշտութեամբ չպիտի կարելի
լինի թուրք ազգայնական պինդ գլխից դուրս քաշելու:
«Սա էլ որոշ է, որ թուրք նացիոնալիզմի Հին ու Նոր
ներկայացուցիչները ո՛չ մի կերպ չեն ուզում հաշտուել Հայ
ժողովրդի գոյութեան, բարգաւաճման, կենսունակութեան
գաղափարի հետ: Նրանց ընդհանուր տակտիկան է՝
«Սահմանդրական» պատրանքների մէջ Հայերին օրօրելով՝
քայքայել,
ոչնչացնել՝
մանաւանդ
տնտեսապէս,
քաղաքականապէս արդէն ոչինչ չունենալով:
Սա ժայռ իրականութիւն է, որ պէտք է տեսնել, ճանաչել եւ ըստ
այնմ
դիրք
բռնել:
Իրողութիւնները,
կասկածները,
ենթադրութիւնները ճշդելու համար՝ պատմութեան պիտի դիմել.
իսկ մեզ այդ անսքօղ ճշմարտութիւնն ասողը՝ ինքը
պատմութիւնն է»:
Թէ մեր քաղած տեղեկութիւններով, ձեռքի ունեցած
փաստաթղթերով
որքա՞ն
իրաւունք
ունէինք
այդ
եզրակացութեանը յանգելու եւ դրանով ինչքա՜ն մօտիկ էինք
իրակնութեանը.- յետագայ աղէտները եկան այդ բոլորը ցոյց
տալու բոլոր նրանց, որոնք դեռ դրանից յետոյ էլ շարունակեցին
պահպանողականութեան, անտարբերութեան, չէզոքութեան,
անպարտաճանաչութեան քղանցքի տակ պահելու:
Ու ի՞նչ էր ասւում, ի՞նչ թելադրւում, ի՞նչ պէտք էր անել.- ի՞նչ էր
պարտաճանաչ, գիտակից, ապրիլ ուզող ամէն Հայի վեհ
պարտականութիւնը, մի պարտականութիւն՝ որ բղխում էր
րոպէի, կեանքի իրական պահանջներից: Ահաւասիկ այդ կտորն
էլ. դա էլ կարդանք:
«…Պատրա՜ստ
ինքնապաշտպանութեան.դա
է
քաղաքացիական
գիտակցութեան
այն
վեհագոյն
պարտականութիւնը եւ մարդկային է՛ն տարրական իրաւոնքը,
որ րոպէն բացարձակ, անյետաձգելի եւ հրամայական
անհրաժեշտութիւն է դարձրել՝ այս եւ գալիք օրերի համար:
Ասիայում պարփակուող թուրք ազգայնականութիւնը մեզ
պիտի չխնայի՝ ո՛չ մի պայմանի տակ. նրա շողոքորթութիւները,
սուտակասպասութիւնները,
մեղրածորան
յայտարարութիւնները բոլորն էլ միջոցներ են միայն մի
նպատակի հասնելու, այն է՝ ամէն գնով Հայերին մէջտեղից
վերցնել, թէկուզ փոքրիկ ցնցումներով, թէկուզ ասիական մի
քանի նահանգներ կորցնելով:
Միշտ մտածենք այդ մասին. բայց երբեք չխօսենք»,Գամբէտտայի այդ խօսքը թուրք ազգայնականի մշտական
սեւեռուն, մղիչ գաղափարն է՝ Հայերին կոտորելու, բնաջնջելու
նկատմամբ:
Մենք էլ, ուրեմն, այդ մասին շարունակ մտածենք, ժայռ
իրականութիւնը աչքից բաց չթողնենք եւ ըստ այնմ կազմ ու
պատրաստ գտնուենք՝ առանց սին բառերի, ցնորական
երազների մթնոլորտի մէջ ընկնելու:
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Լույս Ամսագիր
Ինձը իւր խայտուցները չի փոխիլ. երբ 3-4 հարիւր տարի
Եւրոպայում, քաղաքակրթութեան շէմքին վրայ ապրող թուրք
ազգայնականութիւնը իւր խայտուցներից շերտիկ անգամ
չպակասեցրեց եւ այնտեղ իր սեպհական մեղքերի ծանրութեան
տակը թաւալեց՝ մինչեւ վերջ անուղղայ մնալով. – Ասիայո՞ւմ այդ
հրաշքը պիտի կատարուի: Նա տեղ էլ կը շարունակի մնալ նո՛յն
«գազանը», նո՛յն մեթոտներ գործադրողը, ինչ որ էր դարեր
առաջ: Պատմութեան տուեալները անպատիժ կերպով չի
կարելի ուրանալ: Մեր արեան ճահիճները այդքա՜ն շուտ
չմոռանանք:
Ժամանակակից կեանքի պահպանութեան առաջին ազդակը,
առանցքն ի՛սկ, սուրը, զէնքը, հրանիւթն է: Աշխարհի ո՛ր մէկ
անկիւնը, պատմութեան ո՛ր էջը որ քրքրէք, – այդ կը տեսնէք:
Երբ այդպէս է, ապա մենք էլ մեր ինքնապաշտպանութեան, մեր
հաւաքական գոյութեան նախապայմանը ամէնից առաջ այդ
գործօնների վրայ պիտի դնենք. բացառութիւն կազմել չենք
կարող: Եւ ո՞ր տեղի իրականութիւնը այդ թէզի վրայ կեցած չէ
այս անցողական շրջանի մէջ: Գարունը չի գալիս ո՛չ
ցանկութիւններով, ո՛չ էլ քարոզներով. եւ մենք չենք, որ
հակաբնականը բնականի պիտի վերածենք:
Մեր սկիզբը, մեր վախճանը մե՛ր մէջ, բացառապէս մե՛ր մէջ
պիտի փնտռենք. – ապրել ուզող ազգերի նշանաբանը դա է՝
փոթորիկների, մրրիկների այս օրերիս մէջ. դա դժբախտութիւն
է. բայց հէնց դա՝ էլ այն ժայռ իրականութիւնն է, որ չտեսնող
կոյրերի գլուխն է փշրում»:
Պարզ է, ծածուկ խորշ չի մնացել. ժամանակի պահանջը լի ու լի
կերպով
արտայայտել,
բացատրուել
է:
Մնում
էր
գործադրութեան եղանակը, պայմանները:
ԲԱԼՔԱՆԵԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ.- Իրերի այդ
դրութիւնը իր անմիջական ազդեցութիւնն ունեցաւ Բալքանեան
շրջաններում: Աստեղ Ս.Դ. Հնչակեան Կուսակցութեան եւ Հ. Յ.
Դաշնակցութեան տեղական պատասխանատու մարմինների
միջեւ մի համաձայնագիր ստորագրուեց 1913-ի Յունիսի
վերջերը: Պահանջը այդպիսի համաձայնութեան՝ այնքա՜ն
ակներեւ էր, որ մեզնից մի առանձին աշխատանք չխլեց:
Բուլղար պետական շրջանների եւ ժողովրդի տրամադրութիւնը,
այդ ժամանակ, շատ լաւ էր դէպի Հայ Ժողովուրդը եւ Հայկական
Դատը: Մեր Յեղափոխական պատմութիւնը այդ ուղղութեամբ
բաւականին հող էր պատրաստել: Հայ կամաւորական գործն է՛լ
աւելի բարձրանալուն:
Այստեղից շատ մեծ դիւրութեամբ կարելի պիտի լնիէր,-եւ
պատասխանատու շրջաններից էլ խոստումններ եղած էին- մեծ
քանակութեամբ զանազան տեսակի զէնքեր, ռազմամթերք
հայթայթել եւ երկիր՝ Թուրքիա ներմուծել:
Դրա համար էլ բացարձակ անհրաժեշտութիւն էր երկու
Կուսակցութիւնների համերաշխ գործակցութիւնը, որպէսզի ո՛չ
միայն իրարու չխանգարէին, այլ միակամ ուժով գործի լծուէին
եւ աշխատէին պահանջուած գործը գլուխ բերել: Այդ
նպատակով, ահա, երկու Կուսակցութեանց Բալքանեան
շրջանը հասկացողութեան եկաւ:
Այդ համաձայնագիրը, ժամանակին, իր վրայ շատ խօսեցնել
տուեց. նա րոպէի պահանջի արդիւնքն էր. երկու կողմերի,
մանաւանդ Թուրքիայի մէջ եղող կազմակերպութիւններին էր
մնում այլեւս նրանից օգտուելը. գործի, ճանապարհի մի
գլխաւոր մասը հարթուած էր:
ԹԻԷՐԻ ԽՕՍՔԸ.- Իր ժամանակին՝ ոչ ոք այնքան չէր տարուել
Ազատութեանց Սկզբունքով, որքան Նապոլէոն Գ.-ը: Ազգութեանց
սկզբունքի այդ տեսաբանը համոզուած էր, որ խաղաղութիւնը,
յառաջադիմութիւնը այլեւս անխափան կը լինի, եթէ ճնշուած բոլոր
ազգերը ազատագրուին եւ իրենց անկախութիւնը ձեռք բերեն: Դա
նրա սեւեռուն գաղափարն էր եւ իր պետական մեքենան,
քաղաքականութիւնը այդ ուղղութեամբ էր գլորում, քայլեցնում:

Հաւատարիմ իր ընդգրկած սկզբունքին, ոչ ոք այնքան չաջակցեց,
չօգնեց Բիսմարկին՝ Միացեալ Գերմանիան ստեղծել, առաջ բերելու
գործին մէջ՝ որքան Նապոլէոն Գ.-ը: Սադովոյի յաղթութեան վրայ,
1866-ին, երբ Աւստրիան ջաղջախուեց, Նապոլէոնը աւելի հրճուեց,
քան Բիսմարկը. նա իր սկզբունքի յաղթութեան տօնը համարեց
այդ. հարկաւ երբեք չէր կարծում, որ այդ միեւնոյն սկզբունքը, այդ
միեւնոյն տակտիկան եւ գաղափարը՝ Բիսմարկը մի օր էլ իր դէմ
կդարձնէր: Ու եկաւ «Ահռելի տարին» (1870-1871), երբ
Ֆրանսիական կայսրութեան աւերակների վրայ՝ Վերսայլում
հռչակուեց Գերմանական Կայսրութիւնը:

Սոցիալիստական
տիրապետութիւնը,
կոմմունիզմը
ջաղջախելու համար՝ յաղթող Պրուսիայի ուժերին դիմող Թիէրը
այդ
ժամանակի
քաղաքական
խնդիրների
մասին
անդրադառնալիս՝ ցոյց է տուել՝ թէ ի՛նչպէս Նապոլէոն Գ.-ը
սխալւում էր եւ չէր հետեւում Ֆրանսիական աւանդական
քաղաքականութիւնը. նա ինքն էր սրել, պատրաստել այն
տապարը, որ մի օր Ֆրանսիայի դէմ պիտի դառնար:
Թիէրը հետեւեալ նմանութեամբ է խօսել. «Յաճախ տեսնուել է,
որ մարդիկ իրենց գլուխը պատին զարկելով՝ ջաղջախել են. բայց
դեռ տեսնուած չէ, որ մարդիկ իրենց ձեռքով պատ շինեն՝ իրենց
գլուխը նրան զարկել, ջախջախելու համար»:
Որքան որ ազգերի ազատագրութիւնը պատմութեան
անհրաժեշտութիւնն էր եւ ո՛չ մի ուժ չկար, որ նրա առաջն առնել
կարողանար, այնպէս որ խաբող, նենգող, յաղթող Բիսմարկներ,
Մօլթկէներ, խաբուող, պարտուող Նապոլէոն Գ.-ներ եւ
Օլիվիէներ ստեղծող, առաջ բերողն էլ նա էր. այնու ամենայնիւ,
քաղաքագիտական տեսակէտով, Թիէրի դիտողութիւնը ճիշդ էր.
ժամանակի հեռատես, ներհուն քաղաքագէտը միջոցներ ձեռք
պիտի առնէր, որ Ազգութեանց սկզբունքը մի օր էլ
Ազգայնականութեան թոյնի շտեմարան չդառնար:
Ֆրանսիացի քաղաքագէտը՝ Թիէրը՝ Անգլիա, Ռուսիա
ճամբորդելով՝ պատմում էր կսկծալից, մորմոքած սրտով՝ իրենց
«Ահռելի տարուան» մասին. բացատրում էր՝ թէ ի՛նչպէս իր
նախորդները կառուցին նոյն այն պատը, որին իրենք յետոյ
ստիպուեցան իրենց գլուխը զարկել, ջախջախել:
«Իտտիհատ»ական պատի կառուցման գործի մէջ՝ ո՞վ էր աւելի
աշխատել, քրտնել, շունչ, ջանք վատնել, նրան դրամական,
նիւթական միջոցներ տուել. ո՞վ էր «Իտտիհատ»ական
պարիսպը ստուարացրել, ամրապնդել. ո՞վ էր սատարել,
նպաստել, որ գաճաճ Թալաթները, Էնվէրները, Ջավիտները
հերոսական
ծիրանիներով
պարուրուէին.
ո՞վ
էր
«Իտտիհատ»ական շէնքի հաստատութեան գործին ուժ տուել.պատմութիւնը միայն մի անստգիւտ իրողութիւն կարող է
մատնացոյց անել, այն, որ Հայ ազգից՝ դրա մէջը չկայ միայն եւ
բացառապէս Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութիւնը:
Դժբախտաբար, սխալ ուղղութեամբ առաջնորդուող Հայ Ուժն
էլ՝ իր կողմից՝ շինեց, կառուցեց մի պատ, որպէսզի յետոյ իր
գլուխը նրան զարկէր:
Բայց այդ պատը պէտք էր փլցնել ամէն գնով. դա
անհրաժեշտութիւն էր դարձել:
Դեռ ամէն բան կորած չէր, ժամանակ կար. առանց Թիէրի նման
յուսահատութեան անձնատուր լինելու՝ եւ է՛լ աւելի նորանոր
սխալների մէջ գլորուելու, հարկաւոր էր ստեղծագործական
աշխատանքի եւ արագ գործունէութեան դիմել:
Մեր անխախտ համոզումն էր, որ Հայ ազգը «Իտտիհատ»ական
պատը փլցնելու ուժը, կարողութիւնը ունէր. ինչ որ պակասում
էր նրան, դա իրերի բնութեան ըմբռնումը, հասկացողութիւնն
էր:
Այդտեղ
ուրեմն,
նորից
մեր
Կուսակցութիւնը
պարտականութիւն ունէր կատարելիք:
Նա խնդիրները, իրերի իսկական ընթացքը դարձեալ պիտի
բացատրէր, լուսաբանէր, գործէր, իր ստանձնած կոչումնին
համաձայն:
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Լեռ Կամսար

Հայը անհարմար ազգ է, անգամ եթե հզոր ծնվի՝

նախարարությունների ու կուսակցությունների բաժանված ինքն իրեն
պիտի կոտորի: Դա նրա մասնագիտությունն է դարձել դարերով։

Լեռ Կամսար
Հինգշաբթի 18.- Կար ժամանակ, երբ հայ ազգի ղեկավարները,
մեծ պետությունների դռներն ընկած, անկախություն էին
մուրում ու չէին ստանում։ Իսկ հիմա, որ ՄԱԿ-ը կտուրը
բարձրացած բղավում է՝ հե՜յ, աշխարհի բոլոր մանր ազգեր,
եկեք ձեզ անկախություն տամ, հայ ազգը չի երևում... Ասիայի
ու Աֆրիկայի մոտ երեսուն վայրենի ցեղեր եկան իրենց
անկախությունն առան գնացին, իսկ հայությունը չկա ու չկա։
Ամեն անգամ, երբ ՄԱԿ-ը հայի անունը կարդում է, կողքի
նստողները
ասում
են՝
«բացակա»:
Այդ
անտերի
անկախությունն էլ այնպիսի բան չէ, որ տա մեկին, ասի՝ տար
Հայաստանին տուր. ամեն ազգ իր ոտքով պիտի գա ստանալու։
Թեև դիվանագիտության մեջ պատահել են դեպքեր, երբ մի
պետություն շատ փոքր լինելով, պատ բռնելով է քայլել, ու մի
մեծ պետություն գրկած՝ ՄԱԿ է բերել իր անկախությունը
ստանալու։
Այսպես արեց Ռուսաստանն Ալբանիային։
Խե՜ղճ հայ ազգ... ՄԱԿ-ը երևի չի իմանում՝ այս հիսուն տարում
ինչե՜ր անցան նրա գլխով։ Դա մի խուրջին էր, ձգված
Բարդողյան լեռնաշղթայի ուսովը։ Մեկ թայը կախված էր
Թուրքիա, մյուսը՝ Ռուսաստան։
1915 թվին Թուրքիան խուրջինի իր մասը դատարկեց իսպառ,
իսկ ռուսական մասի Հայաստանն էլ 1921 թվին ընկնելով
բոլշևիկյան իշխանության տակ՝ իբրև ազգ պրոթեզ դարձավ։
Թխկացնում ես՝ հայ ազգի ձեն չի տալիս։
Ասա տեսնենք, սիրելի ՄԱԿ, մի փայտե ոտ ունեցող ազգ կարո՞ղ
է ներկայանալ քո տված անկախությունը ստանալու։ Կամ
ստանա՝ ի՞նչ անի, երբ սեփական տուն չունի։ Տաճկաստանում
անկախություն պահանջելու համար կոտորվեց, հիմա էլ
անկախություն պահանջի ու կոտորվի բոլշևիկների՞ց։
Կոտորվել թուրքերից փառք է, իսկ կոտորվել հայերի՞ց, դա
սոսկալի է։ Ամբողջ ընտանիքով գաղթել Շահ Աբասի ձեռքով
դեպի տաք Իսպահան՝ երանություն է, իսկ կին-երեխաներով
աքսորվել Սիբիրի սառնամանիքը հայ բոլշևիկի ձեռքով՝ ահռելի
է։ ՄԱԿ ջան, մեր անկախության վրա գրիր «ցպահանջ» ու
պահիր. աշխարհ է, ո՜վ գիտի, գուցե մի օր կազատվենք
բոլշևիկյան լծից։ Այն ժամանակ կգանք ու կստանանք մեծ
շնորհակալությամբ։ Ցտեսություն։
ՄԱԿ-ին ճամփու դնելուց հետո, եկեք ազգովին նստենք և մեր
մեջ խոսենք։ Մեր ազգը ա՞զգ է, որ դրա համար անկախություն
պահանջենք։ Ե՞րբ ենք մենք մի ազգ եղել։ Նախկինում
բաժանված ենք եղել չորս նախարարության, ներկայումս՝ չորս
կուսակցության։
Չորս չորս էլ՝ հավասար է ութի։ Անկախությունը որքա՞ն մեծ
լինելու է, որ ամբողջ ութ պետության բավարարի։
«Պետություն» եմ ասում, որովհետև այս մասերը հաճախ
պատերազմի են ելել իրար դեմ ու դիակներ փռել։
Վարդանանց պատերազմին Վասակ Սյունին պարսկական
փղեր հանեց Հայաստանի դեմ, 1921 թվականին հայ բոլշևիկը
ռուսական բանակ կանչեց երկիր, հայությունը բնաջնջելու։
Օտար պետությունները երբ պատերազմում են իրար հետ,
վերջ ի վերջո հաշտության պայմանագիր են կնքում։ Բայց հայ
ցեղի այս բաժան մասերը մի րոպե զինադադար անգամ չեն
կնքում։ Պատերազմող պետությունները քսանմեկ տարեկան
երիտասարդներ են բանակ կանչում, իսկ սա հայկական
պետությունները զորակոչում են ի ծնե։
Այն ատելությամբ, որով ատում են Հայաստանի այս
կուսակցությունները իրար, եթե թշնամու դեմ դուրս գային,
նրանց դեմ ոչ թուրք, ոչ պարսիկ, ոչ բոլշևիկ կդիմանային։
Հիշո՞ւմ եք, երբ առաջին համաշխարհային պատերազմի
ավարտին դաշնակները և ռամկավարները գնացին Փարիզ
անկախություն ուզելու՝ ռամկավարները կախվեցին, բայց
չապրեցին դաշնակների «անկախում»: Ինձ որ լսեք՝
կհրաժարվեք այս մեկ ութերորդ անկախությունից...
Առածն ասում է՝ «Պահք ուտեմ ժաժի՞կ ուտեմ»։
1960թ. (անտիպ)
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وقایعنگاری تاریخ آران
پیش از میالد
.» تحت نام ساتراپ نشين یازدهم «کاسپيانه. حكومت هخامنشي در سرزميني که بعداً آران نام گرفت-6 سده
. برای اولين بار اقوام آراني در تاریخ ظاهر مي شوند که به فرماندهي آتروپاتن در جنگ گاو گامل در کنار سپاه ایران جنگيدند. م. پ331
. سقوط حكومت هخامنشي و خود مختاری آران-331-330
. تشكيل حكومت آران-آغاز سده اول
. آغاز جنگ ارمنستان و روم که سپاهيان آراني نيز در کنار سپاه تيگران بزرگ پادشاه ارمنستان مي جنگيدند-69
. نخستين برخورد آرانيان با سپاهان رومي، اکتبر6 -69
. انعقاد پيمان صلح تيگران بزرگ با پومپئوس-66
.آرانيان به فرماندهي اوروسس پادشاه آران به سپاه پومپئوس حمله کردند-66-65
. حمله پومپئوس به آران-65
. جنگ آرانيان با روميان به فرماندهي کسيوس برادر پادشاه آران در ساحل چپ رود آالزان- بهار65
. جنگ دوم آرانيان با روميان به فرماندهي پادشاه،تابستان-65
.تصرف آران توسط پومپئوس-65
. خودمختاری آران-61
. دوران خود مختاری آران-61-37
. گرجستان و آتورپاتكان به آن، ایجاد اتحاد ضد رومي به ابتكار آرتاوازد شاه ارمنستان و پيوستن آران-55-37
. سلطنت زوبروس پادشاه آران-55-37
. آران دگربار تحت یوغ روم قرار مي گيرد. تصرف گرجستان و آران، یورش روميان به سرکردگي کاندیوس به شرق-37
. دوران تسلط روميان بر آران- ميالدی70  تا دهه.م. پ-37




















پس از میالد
. شرکت آران در مناسبات پارتيان و روميان-ميالدی14-63 
.ایبریا بر عليه پارتيان- نبرد نيروهای مشترک آران-35 
. تصرف موقت آران توسط گرجستان-50  دهه
. آران و گرجستان، یورش اقوام کوچ نشين آالن به ارمنستان-72-74 
. حمله روميان به آران و تصرف مجدد آن-89 
. سالهای حكومت پادشاه گماشته ترایانوس در آلبانيا-114-117 
. آران خود مختار-117-130  دهه
. حمله آالن ها به آران-130  دهه
. برخورد ایبریا و آران-138 
. شمول آران در پيمان روم و پارتيان-166 
. حمله مجدد آالنيان به آران-198 
. آغاز حكومت ساسانيان-227 
. جنگ های ایران و ارمنستان و شرکت آران در کنار ارمنستان-227-237/238 
. آران تحت سيطره ساسانيان-261 
. آران دست به دست مي شود، در اثر جنگهای متفاوت ميان ایران و روم-272-298 
 استقرار روابط فئودالي در آران-4-7  سده های
 ژنرال آنيوکوس به پایتاکارن. استان ارمنستان) اعالم مي کند15  سنتروک اشكاني خویشاوند تيرداد سوم پادشاه ارمنستان خود را شاه پایتاکاران (یكي از-330-331 
.لشكر مي کشد و سنتروک به ایران مي گریزد
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 -336سانتروک با سپاهی بزرگ از اقوام شمالی به ارمنستان حمله کرد.
واغارشاباد پايتخت را تصرف می کند.
 -337نبرد اوشاکان و کشته شدن سنتروک.
 -330-337اشراف آران فعاالنه در اين رويدادها شرکت می کند.
دهه  430تا پايان سده -استقرار حکومت آرشاگونی (اشکانیان ارمنی) در
آران.
 -338-342پادشاهی واچاگان دلیر نخستین نمايده سلسله آرشاگونی در
آران.
دهه  -342-360دوران پادشاهی واچه اول دلیر.
دهه های  -360-70پادشاهی اورناير.
دهه  -360آران برخی مناطق ارمنستان از جمله مناطق شرقی ارمنستان را
غصب می کند.
 -371نبرد زيراو میان ارمنستان و ايران ،آرانیان با دولت ساسانی همکاری
می کنند.
 -371موشغ مامیکنیان سپهساالر ارمنستان مناطق اشغال شده ارمنستان توسط
آران را پس می گیرد.
نیمه دوم دهه  -370اورناير شاه آران مسیحیت را بعنوان مذهب رسمی اعالم
کرد.
 -414-444سالهای پادشاهی يسواغن.
 -444-461سالهای پادشاهی واچه دوم.
 -447-448يزدگرد دوم پادشاه ساسانی فرمان تغییر مذهب در ارمنستان،
آران و گرجستان را صادر می کند.
 -448-450سپاه ساسانی و گروهی مغ عملیات گسترده های برای اشاعه
دين زرتشت در آران به عمل می آورند.
 -450آرانیان برای خروج از اوضاع وخیم خود از ارمنیان درخواست ياری
می کنند .ارتش ارمنستان به فرماندهی وارتان مامیکنیان راهی آران می شود.
 -450نبرد میان ارمنیان و پارسیان در ساحل رود لوپناس در نزديکی رود
خاغخاغ که با پیروزی ارمنستان خاتمه می يابد و به لطف آن آران از سیطره
ساسانی رهايی می يابد.
 -457-459مرگ يزدگرد دوم ساسانی و جانشینی پیروز
 -457-461قیام آرانیان بر علیه حکومت ايران به سرکردگی پادشاه واچه
دوم.
 -461سرکوب قیام آران  .واچه دوم خلع می شود و پادشاهی آران به پايان
عمر خود می رسد  ،مرزبانی آران تشکیل می شود و پارتاو پايتخت مرزبانی
می گردد.
 -461-484اداره آران بدست مرزبانان.
 -481-484قیام ارمنستان ،آران و گرجستان به فرماندهی واهان مامیکنیان
در برابر حکومت ساسانی.
 -485-510دوران پادشاهی واچاگان سوم وارسته (باره -پاشت).
 -488شورای کلیسايی آغون Aghvenدر اوتیک ارمنستان.
 -516لشکرکشی هون ها و خزرها به آران ،ارمنستان و گرجستان.
پايان سده  -6تقسیم مرزبانی آران به دولت -شهرهای متعدد و تشکیل
مرزهای جديد آران با استان های آرتساخ و اوتیک ارمنستان تحت عنوان
سرزمین آرانAghvanits ashkarh
 -590پادشاهی خسرو دوم پرويز در ايران .ورود مهران خويشاوند او به
«سرزمین آران»و تاسیس سلسله حکومتی مهرانیان.
 -590-628حکومت مهران و اخالقش آرمايیل ،وارت اول ،وارتان دلیر،
وارت دوم.
 -602-628جنگ ايران و بیزانس.
 -608قیام سرزمین جديد آران بر علیه خسرو پرويز لیکن سرکوب می












































شود .ويرون جاثلیق آران که يکی از رهبران قیام بودند ايران به اسارت برده
می شود.
 -623وردود هراکل به آران.
 -625-626انتقاد پیمان میان هراکل و جبوئی خاقان خزرها
 -627نخستین لشکرکشی خزران به آران.
 -628دومین لشکرکشی خزران به آران.
 -628هراکل  ،واراز-گريگور مهرانیان رابه کیش خالسدونی در آورده او را
حاکم کل آران می کند.
 -628آزادی جاثلیق ويرون.
 -628بازگشت مجدد واراز-گريگور به آيین گريگور لوساوريچ (بنیانگذار
کلیسای ارمنستان).
 -629لشکرکشی سوم خزران به آران.
 -630مرگ جاثلیق ويرون.
 -628-642حکومت واراز-گريگور نخستین امیر االمرای آران.
 -636انتصاب جوانشیر فرزند دوم واراز-گريگور بعنوان سپهساالر آران.
 -636-642جنگ های ايرانیان و تازيان.
 -642جوانشیر امیراالمرای آران.
 -642-643نخستین لشکرکشی تازيان به آران از طريق آترپاتکان.
 -653اعالم فرمانروايی جوانشیر از تازيان.
 -659تغییر روش جوانشیر و اعالم تبعیت از بیزانس.
 -661حمله خزران به آران و شکست آنان.
 -663بنای کلیسای گاردمان توسط جوانشیر.
 -664لشکرکشی مجدد خزران به آران.
 -667جوانشیر به ديدار خلیفه معاويه می رود.
-669ديدار دوم جوانشیر و خلیفه.
 -680-683قیام آران ،ارمنستان و گرجستان در برابر خالفت تازی.
 13 -683سپتامبر  ،قتل خائنانه جوانشیر.
 -683واراز-تیرداد برادر زاده جوانشیر امیر االمرا می گردد.
 -689لشکر کشی يوسینیانوس قیصر بیزانس به ارمنستان ،گرجستان و آران.
واراز-تیرداد از او اطاعت می کند.
 -699واراز-تیرداد همراه فرزندانش گاگیک و وارتان به قسطنطنیه فرا
خوانده  ،دستگیر و زندانی می شود.
 -703-705حکمرانی شخصی به نام شرو( )Sheroدر آران.
 -705تازيان شرو را اسیر کرده به شام می فرستند.
 -705بازگشت مجدد واراز-تیرداد به قدرت.
 -709لشکرکشی خزران به آران و کشته شدن واراز-تیرداد.
 -711اسقرار مجدد حاکمیت تازيان بر آران.
 -711-725حکومت جوانشیر دوم.
 -725قتل جوانشیر دوم.
 -789پارتاو اقامتگاه اصلی فرمانروای عرب در ارمنیّه می شود.
 -791قیام ساکنان پارتاو بر علیه تازيان و گسترش آن در پايتاکاران ،در بند
و شیروان.
 -793-794قیام جديد مردمی بر علیه تازيان.
در اواخر سده هشتم تا  821میالدی افراد زير در آران حکومت کردند.
وارازمانواراز-تیرداد دومجوانشريکواراز-تیرداد سوم -821قتل واراز-تیرداد سوم و انقراض حکومت مهرانیان.

شماره  231بهمن ماه 1396

ادامه دارد
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گورگن خانجیان
اما بگی جانیان
داستاننویس ،نمایشنامهنویس در  25ژانویه  1950در شهر ایروان بدنیا آمده است.
فارغالتحصیل انستیتوی کشاورزی ایروان میباشد .نمایشنامههای او در رادیو و
تلویزیون اجرا ،و در چند تئاتر ایروان و تبیلیسی بر روی صحنه آورده شدهاند .برنده
چندین جایزه ادبی است .تا کنون بیش از  10عنوان کتاب از جمله رمان ،داستان کوتاه،
نمایشنامه از وی بچاپ رسیده است که میتوان از «مردم را بخانه بفرست» (مجموعه
داستان)« ،جلسه دادگاه» (نمایشنامه»« ،سوار قطار الف بشو» (رومان)« ،تئاتر کنار
جاده» (نمایشامه)« ،سایههای خیابان مترسکها» (مجموعه داستان) و غیره نام برد.
رومان < کوچولو دستت را بده > خانجیان برنده مهمترین جایزه ادبی سال 2017

 -دست یاری؟ ...شما ما را میخندانید .آقای محترم ،انگار اولین

یعنی جایزه دولتی شده است.

روزی است که روی پله ها قرار گرفتهاید.

پله برقی

 -اما درباره «ت» میگویند که به هدفش رسید .و اکنون در آنجا

در آن باال ،در انـتهای پله برقی ،در آنجا که انبوه در هم فشرده و بی رنگ
مردم ،صف بینظم و ترتیب آنها باریک و باریکتر شده و سرانجام ناپدید می-

در آن «باال» است.

شود ،چیزی که همه ما را مجذوب خود میسازد و ما را مادام وسوسه میکند،

 -بیاد می آورید؟ چند سال پیش اینجا در کنار ما بود.

«هاله صورتی رنگ» است که قله آمال و آرزوهای «ساکنان» پله متحرک

 -آری ،او سپس تمام نیرویش را متمرکز ،کرد و بطرز غیر

است .همه ما سعی میکنیم تا خودمان را به آنجا برسانیم هر چند جریان

منتظرهای رو به گزینه «شکاف برق آسا» رو آورد.

پیشروی آن مشکل و روز به روز هم مشکلتر میشود .بهمین دلیل است که

 -اقدامی جسورانه بود.

حاال خیلی دست به عصا هستم و نه تنها دیگر از پله نمیدوم بلکه حتی قدم

 -آخر «ت» آدم نیرومندی بود.

بجلو نمیگذارم ،و ایستادهام .حاال دیگر صرفهجویی در مصرف انرژی خیلی

 -کی؟ او قوی بود؟

مهمتر است .مهم این است که قربانی وسوسه جلو رفتن از «شکاف برق آسا»

 -آدم بزدلی است ،او را از بچگی میشناسم.

نشویم و بگذاریم که پله متحرک کمی دیرتر ولی بهر حال ما را بمقصدمان

 -او تمایل به دزدی هم دارد ،داستان ساعت را بیاد نمی آورید؟

برساند .و اما اگر بخواهم با قدم زدن و یا خیلی بدتر از آن با دویدن سرعت

 -اگر از باال طناب برای باال کشیدنش نیانداخته بودند ،او خودش

جلو رفتن را افزایش دهم ،من خود را در معرض خطر ناتوانی قرار خواهم داد.

دست به چنین کاری نمیزد.
 -پس این که میگویند درسته او آنجا دوست و آشنا دارد ،درست

زیرا خسته شدهام و دیگر آن شور و اشتیاق سابق را ندارم .عالوه بر این یک
چنین اقدامی همیشه همراه با ریسک است .مگر نه اینکه هنگام حرکت و بویژه

است؟

دویدن ممکن است تعادل خود را از دست بدهیم ،و در چنین وضعی یک پشت

 -البته که دارد .شما آدم ساده لوحی هستید ،پس فکر میکردید او

پا کافی است که تو را از آنجا به قعر دره پرت کند ،چیزی که طبعاً همه از آن

خودش دست به چنین کاری زد ،مگر او از کدام ما بهتر بود؟ یکی شما آدم پر

وحشت داریم .اگر کسی که به عقب پرت میشود هنوز امکان روی پا ایستادن

نبوغی هستید ،اما چندین سال است که دارید در جا میزنید.

و از سرگرفتن روند را از دست نمیدهد .در حالیکه کسی که به دره سقوط

 -داستان «ش» را شنیدهاید؟»

میکند از چنین امکان در واقع برای همیشه محروم میشود .بهر حال من تا

ترکیب افرادی که دور و بر من هستند ثابت نیست ،برخیها موفق

کنون ندیدهام که کسی از آنجا برگردد .هر چند من مدتها است که روی این

شده به جلو رانده میشوند و دیگران برعکس ،به عقب رانده میشوند ،افراد

پله برقی هستم .گفتگوی افراد دور و برم نیز در باره آنان است .البته در مورد

شوربختتر هم به ته دره سقوط میکنند .اما این تغییر و تحول خیلی کند

کسانی که موفق شدهاند نیز صحبت میشود.

صورت میگیرد و کسانی که در کنار هم ایستادهاند فرصت آشنایی و دوستی با

« -شنیده اید؟ صبح هنگام جریان عکس «س» ،نتوانست مقاومت

یک دیگر پیدا میکنند .هر چند بهیچوجه به یک دیگر اعتماد کامل پیدا نمی-
کنند .دوستی بجای خود ،اما پلههای متحرک قانون خود را دارند ،چیزی که

کند و به دره سقوط کرد.
 -بیچاره ،چقدر رنج کشید و مقاومت کرد.

همه را مجبور میکند که هوشیار باشند تا بتوانند جلوی هر حادثه غیر منتظرهای

 -به او پشت پا زده بودند؟

را بگیرند .حتی به برادرت نمیتوانی اعتماد کامل داشته باشی .خواب راحت

 -نه میگویند که خسته شده و خوابیده بود و نتوانست تعادلش را

برای ما نیست ،با چشمان نیمه بسته میخوابیم و گوش به زنگ هر صدایی
هستیم .یک حرکت غیر عادی یا صدایی کافی است تا ما بیدار و هوشیار

حفظ کند.
 -و صد البته که هیچ دست یاری بسویش دراز نشد.

بشویم .این هم که دیگر حرفی درش نیست که ممکن است پله برقی بطور غیر
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منتظرهای با جریان عکس روشن شود ،که این بهر حال گزینهای تکمیلی می-

 -ببین ،ببین «ش» ،گذشت.

باشد .عمدتاً تغییر مکانها هنگام حرکت عکس انجام میشود .آنهایی که با

 -در واقع هم «ش» بر روی نردهها رفته و کوشش میکرد تا به

تجربهتر هستند جریان عکس را بطور غریزی چند دقیقه قبل از وقوع آن

نوار در حال حرکت تماس پیدا نکند و دستهایش را مانند بند بازان به دو سو

احساس میکنند .هراس و نگرانی که بطور ناگهانی زاده شده سراپای آنان را

گشوده و تلو تلو خوران بسمت باال در حال دویدن بود.

احاطه میکند .آنها محکم به نردهها میچسبند ،پاهایشان را گشاد باز میکنند و

این صحنه در برابر «هاله صورتی رنگ» یاد آور پرواز پروانه

با دلهره در انتظار میمانند .وقتی حرکت عکس بجریان میافتـد ،آشـوب و

بسوی فانوس بود .اما تفاوت «ش» با پروانه این بود که او فاقد بال بود ،و

آشـفتگی غیر قابل توصیفی آغاز میشود .افراد یکدیگر را هول میدهند ،داد

سرانجام تعادلش را از دست داده و به پرتگاه سقوط میکند .نعرههای حیوانی

و فریاد مـیکنند ،فحش میدهند و سراسیمه بر روی پله برقی که بعقب حرکت

او تا مدتها در گوشم طنین انداز بود.

میکند جلو میدوند ،تا اینکه حداقل در جای خودشان باقی بمانند .حرکت

 -هلش دادند ،متوجه نشدی؟

جریان عقب زیاد طول نمیکشد .با وجود این کمتر کسانی میتوانند تاب

 -ندیدم.

بیاورند .در گذشته ،هنگامی که هنوز تجربه کافی نداشتم چند بار هم من به

 -ما در حال دویدن به صحبتهایمان ادامه میدادیم.

عقب غلتیدهام و همه چیز را از نو آغاز کردهام .اما خدا را شکر ،توانستهام از

 -صد در صد هلش دادند ،من دیدم ،اون توله سگ تنومند بود.

سقوط به ته دره اجتناب کنم .دره عمیق از کناره پله آغاز میشود و به درازای

اون شکم گنده هر چند خرفت و کودن است اما حتماً به باال باالها میرسد.

پله امتداد دارد .دره پر از بخار متعفن و ولرم است .چنان که در مورد ژرفای

 -آهستهتر صحبت کن.

این دره فقط میتوانم با حدس و گمان و یا پیشگویی صحبت کنم و این را هم

 -چرا؟ فکر میکنی او هوا دار دارد؟

بر اساس طول مدت جیغ و فریادهای دردناک آنهایی که سقوط میکنند ،می-

 -امکانش هست .چون بسیاری معتقدند که او به زودی صعود

گویم .بنظر من ژرفاری پرتگاه باید خیلی زیاد باشد .سمت دیگر پله برقی

خواهد کرد .حتی گفته میشود اینکه او در بین ما است یک سوء تفاهم بیشتر

دیواری خاکستری است و هیچ کس نمیداند که در پشت آن چیست .برای

نیست .یک داستان سر در گمی است ،که من از جزئیات آن بیخبرم .اما

همین هم این دیوار را دیوار مجهوالت نامیدهایم .هراز چند گاهی چنین بنظر

شنیدهام که پدرش در آن باالها نشسته و اقداماتی را برای بزودی باال کشیدن

میرسد که از پشت آن دیوار اعمال و رفتار ما را دنبال میکنند .البته هیچ دلیل

فرزندش انجام میدهد.

و شاهدی بجز داستانها و قصههایی که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده ،وجود

حتی مطمئن نیستم که همسایهام آخرین حرفهایم را توانست بشنود،

ندارد .اما بهیچوجه نمیتوانیم از چنگال شک و تردیدها رهایی پیدا کنیم و

چون او را پایین انداختند .این کار چنان سریع انجام شده که من نتوانستم ببینم

عقیده بر این است که این دیوار تا حدودی شفاف مثل صفحه تلویزیونی که

که چه کسی او را هل داد .ولی فکر میکنم آن مرد که کت و شلوار

بخاموشی گرویده است ،و در آن اشیاء نامعلوم و نا روشنی در حرکتند .در

خاکستری بر تنش است و یک پله از ما پایین بود این کار را کرد .آن مردی

لحظات نهایت یاس و نومیدی بسیاری سرشان را به این دیوار میگذارند باین

که سعی میکرد خودش را ساده لوح بنماید و در این کار افراط را بجایی

امید که دیوار نیرویی تازه به آنها خواهد بخشید .برخیها نیز بطور انکار

رسانده بود که گویی یک کودک بیگناه است ،چیزی که بسیار غیر طبیعی و

ناپذیری معتقداند که این دیوار دارای قدرت مافوق طبیعی است .اما برخی

خنده دار بود .کمی بعد برای او طنابی از باال فرستادند که تردیدم را به یقین

دیگر تاکید دارند که چنین اعتقادی خود فریبی بیش نیست .طول دیوار

تبدیل کرد .وقتی در حال صعود بود نگاهی زهراگین بمن انداخت.
کم کم داشتم نفس بر میشدم ،ولی این حس که حرکت عکس پله

مجهوالت تا «هاله صورت» ادامه پیدا میکند و حتی از آن هم فراتر میرود.
بطوری که احساس بیانتهایی بوجود میآید.

برقی بزودی بپایان خواهد رسید ،به من نیرو میبخشید و حرکت پاهایم را

همسایه من با دلواپسی میگوید.

فعالتر کردم ،حتی چنین بنظرم رسید که نه تنها موفق شدم خودم را روی پله

 -مثل اینکه دارد شروع میشود ،نه؟

قبلیام نگهدارم ،بلکه چند پله هم باالتر رفتهام.

نگرانی او بالفاصله به من منتقل میشود و همسایههایم را این طرف

سر به زیر به پلههای در حال فرار از زیـر پاهایـم که در جـا می

آن طرف هول میدهم تا برای آزادی عمل مکان بیشتری داشته باشم .کمی بعد

زدنـد نگـاه مـیکردم ،حاال دیگر بهتر است که به اطراف نگاه نکنم چون

حرکت معکوس شروع میشود .همه ما با تمام قوا و تا حد نفسبری سعی می-

احساسات اضافی باعث تحلیل سرعتم میشد .اما بهر حال صدای فریاد

کنیم تا جریان معکوس ما را به عقب نبرد از باال فحشهای عصبی بگوش می-

دلخراشی وادارم میکند که نگاهم را به باال بدوزم .زنی که تعادلش را از دست

رسد بآن طرف نگاه کردم و دیدم دو دو نفر در حالیکه همدیگر را چنگ زده و

داده بود درست در راستای من در حال سقوط بود .چند پله دیگر و این زن در

محکم گرفته بودند و دقیقاً بسوی ما در حال غلتیدن هستند .ما درست بموقع و

آغوش من جا گرفت .حتی توانستم زیبایی صورت او را هم ببینم ،همین قدر،

خیلی «مودبانه» به آنها راه میدهیم و آنها بسوی پایین میغلتند چون نتوانستند

ولی نتوانستم او را نگاه دارم ،چون در همین موقع احساس کردم کسی به پایم

تعادلشان را دوباره برقرار سازند.

ضربه زد و چیزی نمانده بود که خودم هم بپایین بغلتم .برای حفظ تعادلم ناخود

همسایهام نفس زنان گفت:

آگاه دستهایم را در بدو طرف میگشایم و او از آغوش خارج شده به سقوطش
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ادامه میدهد .فقط روسری آسمانی رنگ ،ابریشمی و نرم او در دست میماند،
فریاد میکشم.

 آهای برادر ،داری از دست میری ،من از مدتها پیش به این نتیجهرسیده بودم که رومانتیک هستی ،مواظب خودت باش پله برقی رومانتیکها را
دوست ندارد.

 او را نگاه دارید.البته هیچکس او را نگاه نمیدارد و به حرکت خود ادامه میدهد به

او که سقوط مرا پیش بینی مینمود ،در ظاهر از وقوع آن ابراز

نردهها بر میخورد .سرش رو به زمین بر میگردد و بی سر و صدا شیرجه به

تاسف میکرد ،در باطن با بدخواهی ریاکارانهاش احساس خوشنودی میکرد.

دره میرود .در سطح باالی دره لحظهای موهای پریشان و لباس گلدار و کفش-

کنترلم را از دست دادم و گفتم:
 -ای ویرانه هنوز زندهای؟ چرا این طور به پلهها چنگ زدی؟ وقت

های آبی رنگش نمایان شدند و بکلی در بخار دره ناپدید شد.
مدتی از پشت سر او را نگاه کردم .خوب بود که حرکت عکس

رفتن به آن طرف است .پیر مرد با خندهای زهراگین بطرز غیر منتظرهای،

متوقف شده بود واال آن یک لحظه احساسی میتوانست برایم خیلی گران تمام

شستش را به عالمت این که غلط کردهای جلوی صورتم گرفت .چنان که با

شود.

گونهام مماس شد و گفت:
پله برقی بجلو حرکت میکند.

 -چی گفتی؟ کثافت ،این را میبینی؟

باالخره نفسی راحت کشیدیم .کمی بعد نقد و بررسیها شروع می-

من چانه او را نشانه گرفتم ،اما هنگام فرود آمدن ضربه او سرش را

شوند .ولی من حال و حوصله صحبت کردن ندارم .تصویر چشمان زنی که به

کمی پایین آورد و ضربه به بینیش اصابت کرد.

پرتگاه سقوط کرد از جلوی چشمم دور نمیشود .خیلی عجیب بود ،نمیدانم
چرا این طور راحت با وضعی که برایش پیش آمد کنار آمده بود .چرا؟ هیچ

او در حالیکه خونی که توی دهانش پر شده بود تف میکرد با
نفرت آشکار گفت:
 -تو از کرده ات پشیمان خواهی شد.

تالشی برای نجات خود نمیکرد.
شاید از مبارزه خسته شده بود؟ برای همین هم تسلیم سرنوشت شد.
آخر مگر نه اینکه او جوان و زیبا بود؟

خشمم بتدریج فرو نشست و جای آنرا عذاب وجدان گرفت خیر،
بطور منطقی من کسی نیستم که خود را گناهکار بدانم ،اما وجدانم چی ،احتماالً
آن همیشه مطیع روحیه نمیشود.

حدس میزنم که «زیبایی» هیچ ربطی به منطق من نداشت.
احیاناً این یک خواست نا خودآگاه بود تا اینکه زیبا بودن او را یک
بار دیگر بخاطر بیاورم.

حرکت معکوس بعدی برای من آخرین شد .ندیدم چه کسی مرا
هل داد ،فکر میکنم آن پیر مرد بود .چون وقتی داشتم سقوط میکردم صدای

روزها پشت سر هم سپری میشدند ،ولی من نه تنها او را از یاد
نبردم ،بلکه بر عکس با متشنج ساختن تخیالتم توانستم با او انس بگیرم.

زهراگین او از باال شنیده میشد ،خواستم برخیزم ،ولی حرکت عکس پله،
پاهایم را گرفت و مرا نقش بر زمین کرد .بار دیگر تالش کردم روی پا بایستم،

«او با لبخند می گوید:

این بار بهتر از دفعه قبل این کار را کردم ،ولی تازه داشتم پشت راست میکردم

 -خیلی متشکر اگر شما نبودید...

که یک لگد جانانه مرا زمین زد .حس تشخیصم را از دست دادم و نمیدانم که

 -مبالغه میکنید.

چطور شد که یهو آنطرف دیواره لب پرتگاه قرار گرفته و آویزان شدم.

 -بهیچوجه میدانید؟ ما باتفاق آسانتر میتوانستیم برمشکالت این

انگشتانم محکم به دستگیره متحرکی که مرا به عقب میکشاند چسبیده بودند،
میبایست تا به تحلیل رفتن نیرو در انگشتانم خودم را باال بکشم ،اما مثل اینکه

راه فائق بیاییم.
 -سر بار نمیشوم؟

متوجه مقصدم شده بود و با پا محکم به انگشتانم کوبید درد شدید بود ،با وجود

 -نه – نه بهیچ وجه».

این تاب میآوردم ،و کمی بعد ،بهر حال سعی کردم بار دیگر خود را باال

و همین طور مادام ،گزینههای مختلف گفتگو .بوی خوش موهایش

بکشم ،اما این بار گمان کنم با چوب زدند و انگشتانم دیگر نتوانستند به خواهش

که در روسری ابریشمیش بجا مانده بود و حاال آنرا به دور گردنم پیچیدهام،

و تمنای شعورم تن در بدهند و خیانتکارانه دستگیره را رها کردند .بخار ولرم

تخیالتم را بیشتر متالطم میکرد .ولی پس از هر گفتگوی خیالی بازگشت به

را شکافتم و شیرجه به ته دره سقوط کردم .خیلی عجیب بود ،در حین سقوط

واقعیت برای بیش از پیش ناخوشایندتر میشد .خود را تنها و غریبه احساس

کنجکاوی کوچکی با ترس و وحشت در هم آمیخت که در ته دره محسوستر

میکردم .نگاه حزن انگیزم را به باال به «هاله صورتی رنگ» دوخته بودم،

شد ،هنگامیکه شالپ روی تل خاک مرطوب بزمین خورده و تکانی بخود دادم

درخشندگی آن با تمام شکوهش بنوعی ساختگی بنظر میرسید .در آن نور

و دیدم که زندهام.

صورتی رنگ چیزی غیر طبیعی و مصنوعی وجود داشت که قبالً متوجه آن
نشده بودم.

فقط کمی کمر و کمی هم پشت گردنم درد میکرد ،در واقع فرود
به ته دره بیش از آنچه انتظار داشتم با موفقیت همراه بود .درد قابل تحمل بود،

حاال هم شاید مقصر روحیه من است که چنین بنظر میرسد.

حتی خوشایند چون یادآور زنده ماندنم بود .بپا خاستم و نگاهم را به باال

پیر مردی که یک پله باالتر از من قرار دارد با لبخند تمسخر آمیزش

دوختم ،آن در بخار فرو رفت و محو شد .بخار همان بود منتها حاال از پایین

مدتی نگاهش را بر من دوخت و سپس گفت:

بآن نگاه میکردم :از باال پژواک صداهایی بگوشم میرسید ،و در من احساسی
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 -مهم اعتقاد است ،اعتقاد به اینکه تو مواظب خود هستی  -در

شبیه به دل تنگی نسبت به میهن بیدار میشد.
در کنار «دیوار مجهوالت» زیر پله برقی ایستاده بودم .نور کم

حالیکه کاغذ را زیرم میگذاشتم پرسیدم:

سویی به سردی زمین لغزیده و رطوبت را بازتاب میداد .ناگهان صدای بی

 -نگفتی منتظر چی هستیم؟

شور و اشتیاق بلند گو اعالم کرد« .به شهر شکست خوردگان خوش آمدید»

 -مگر تو سیگار نمیخواستی؟

بطرف صدا برگشتم و دیدم آنچه که شهر نامیده میشود چیزی بجز کوچههای

 -باالخره متوجه شدم و پرسیدم:

تنگ و تاریک و گلآلود و خانههای بیرمق و ناپایدار که در پشت پنجرههای

 -آها از باال باید بیاید؟

کثیف ،سایههایی ،با کاهلی و سستی در حرکت بودند ،ستونهای کج و معوج

 -پس از کجا می خواستی؟

تلگراف ،فانوسهای شکسته ،تلهای زباله که پر از موشهای صحرایی بود.

او سکوت کرد و سپس یهو نگاهش را بباال دوخت:
 -آهان چیزی از باال دارد میآید.

سردم بود ،دلم میخواست سیگار دود کنم .برای یافتن سیگار
جیبهایم را جستجو کردم ،اما پیدا نکردم .در امتداد دیوار شروع به قدم زدن

 -اگر این بار هم...

کردم .گلی چسبناک کار قدم زدن را دشوار میساخت .بوی متعفنی از

 -مدفوع باشه؟  ...نه شبیه آن نیست اما شبیه سیگار هم نیست.

اطراف بهمشام میرسید.

او خیلی سریع از جایش برخاست ،بسوی دیوار دوید و به چاالکی

و بزودی به مردی با صورتی مو گرفته ،لباسهای مندرس برخوردم

توری از جیبش در آورد و شیئی در حال سقوط را شکار کرد و گفت.

که دورتر از دیوار روی سنگی ناصاف نشسته و به دقت به سوی باال نگاه می-

 -پیراشکی گوشتی است گرسنه نیستی؟

کرد ،وقتی متوجه من شد پرسید:

در حالی که با چندش به پیراشکی که نصف خورده شده بود نگاه
میکردم گفتم:

 تازه وارد هستی؟ -از کجا فهمیدی؟

 -خیر.

 -تازه واردها زیر پله قدم میزنند .این طرف بیا ،بیشتر از محلی

 -ای برادر کار تو خیلی مشکل است .کسانی که چندششان میشود

که نشستهام جلو رفتن خطرناک است ،ضمن توصیه و هشدار اضافه کرد.
 -البته این به خودت بستگی دارد ،ولی صالح نیست.

نمیتوانند راحت زندگی کنند .تو مجبور میشوی که کار کنی سپس او با
اشاره به لباسهایم افزود:
اما نه کاری که با پیراهن سفید و کراوات همخوانی داشته باشد .و

 چرا؟ -از باال تف میکنند ،دماغشان را پاک میکنند و یا چیزی از آن

با خنده ادامه داد:
 -اینجا کاری مطابق با لباسهایت وجود خارجی ندارد .هر دو

باال پرت میکنند...

ساکت شدیم .زیر دیوار چیزی برق زد .ژنده پوش گفت:

 -فهمیدم.

 -و این هم سیگار ،بردار و بکش من باید غذایم را بخورم.

درست در همین موقع انگار برای اثبات گفته ژنده پوش از باال
تودهای بد بو از باال افتاد و قطرات پخش شده از آن کفشهایم را کثیف کرد.
ژنده پوش گفت:

این پیراشکی شکوهمند منتظرم است .اگر برایت مشمئز کننده
است لولهای پیدا کن و ته سیگار را توی آن بگذار و دود کن ،اینها یک تیکه
لوله شیشهای ،مثل اینکه بد نیست ،آنجا سرش از توی کهنهها پیدا است.

 -خوب از زیرش درآمدی.

او اشتباه نمیکرد ،چیزی که او نشان میداد تکهای از یک وسیله

پرسیدم.
 -سیگار نداری؟

آزمایشگاهی و یا پزشکی بود .انگار درست برای همین منظور یعنی چوب

 -خیر.

سیگار ساخته شده بود.

 -خیلی دلم سیگار می خواهد .در این نزدیکی مغازه نیست؟

دوست تازه ام سپس گوشزد کرد:

 -بنشین و منتظر باش.

 بعد از استفاده دورش نیاندازی چون باز هم الزم میشود .اگرنخواستیش بده بمن.

 چرا؟ -با این وجود کنار او روی سنگ نشستم .او کمی از سر جایش

با دستمال یک سر لوله را تمیز کردم و ته سیگاری را به سر دیگر

بلند شد ،یک تکه روزنامه رنگ و رو رفته را از زیرش بیرون آورد .در توی

آن گذاشته و دود کردم .ضمن سیگار کشیدن طبق عادتم ناراحت به دور و برم

شلوار وصله دار و گشادش پاهای بسیار استخوانیاش بزحمت قابل رویت بود.

نگاه میکردم .ژنده پوش متوجه این حرکاتم شده پوزخند زد و گفت.
 -با خیال راحت دود کن دیگر روی پلهها نیستی تا کسی هولت

او تکه کاغذ را دو نیم کرد و نصفش را بمن داد و گفت:
 -سنگ رطوبت دارد زیرت بگذار ،چون بواسیر تا حاال کسی را

بدهد .دیگر کی باید هول بدهد؟

خوشبخت نکرده است.
 -فکر میکنید یک تکه کاغذ ما را نجات میدهد؟

دوباره روی آن سنگ ناصاف نشستم که ناصافیها و سوراخهای آن
روی تکه روزنامه نقش بسته بودند .دوستم بوی سیگار را استشمام کرده و
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ساختمان بشکه بزرگی است ،میبینی؟

گفت.
 -سیگار گرانقیمتی بنظر میرسد مارکش چیست؟

 -آری می بینم...

 -نمیدانم ،معلوم نیست.

و با شگفتی دیدم که این بشکه ،هراز چند گاهی ،تکان میخورد و
بسوی آنهایی که زیر عالمت جمع شده حرکت میکند:

 -این را حتماً از باالترین نقطه انداختهاند.

 -آیا این حقیقت است؟...

و بعد او گازی به پیراشکی زد ،و آخرین لحظه متوجه ریسمانی که

 -آری ،شاید روی بشکه سوراخهایی هست.

از آن بیرون زده بود ،شد و گفت.
 -مثل اینکه دم موش صحرایی است.

 -شاید من هم جاسوس هستم؟ نسبت به من شک نداری؟

و سپس بدون اینکه اهمیتی به آن داده باشد و ریسمان یا دم موش را

دوستم خندید و پرسید:

از پیراشکی بیرون کشید و با اشتها گاز زد و افزود.

 -تو؟ نه جاسوسان مثل تو شلپ تو کثافت نمیافتادند ،آنها از حفره

 -آنها برای همین هم آن را نخوردهاند.

ویژهای می آیند پایین ،عالوه بر این ،شکل و ریخت تو و رفتار تو ...من آدم

و ضمن خوردن پیراشکی دوباره بسخن آمد و گفت:

با تجربهای هستم .در این موقع از باال یک شئی درخشان بزمین افتاد ،دوستم

 -آری دوست من ،کار پیدا کردن سهل و آسان نیست دستمزدش

خوشحال شد.

خیلی کم است .برای همین هم من ترجیح میدهم آزاد باشم من و امثال من از
زیر پله تغذیه میکنیم.

 آهان ،یک بسته کامل فقط  3عدد مصرف شده است .شاید ازدستش افتاده ،بیچاره.
یک چنین آدم بیتوجهی ممکن است خودش بزودی بزیر بیافتد.

پرسیدم:
-اگر کاری با دستمزد خوب پیدا شد دست از آزادیت میکشی؟

بردار و درست و حسابی مثل آدم دود کنیم.
ضمن اینکه سیگاری از جعبه که او تعارف میکرد بر میداشتم

 سواالت توطئه آمیز نکن آزادی قابل فروش نیست.سپس ژندهپوش آخرین لقمه از پیراشکی را در دهانش فرو کرد و

کرد.

پرسیدم؟

دستهای چربش را با شلوارش پاک کرد و گفت:

 -آنها در تدارک چه توطئه ای هستند؟

 -آهان این هم سیگار من ،چه به جا و بموقع هم انداختند.

 -میخواهند پله برقی را منفجر کنند.

او ته سیگار را برداشت و روی به باال فریاد کشید.

 -میتوانند؟

 -متشکرم ای مرد نیکوکار.

 -فکر نمیکنم .جاسوسان کارشان را خوب انجام میدهند .و

و بار دیگر رو بمن کرد و افزود.

اصوالً چه معنی دارد؟ چه چیز تغییر خواهد کرد ... .بدبیارها از بین خواهند

 -مایوس نشو ،اینجا هم میشود زندگی کرد ،بتدریج عادت خواهی

رفت؟
 -خنده دار است.

کمی سرد ،کمی تاریک و کمی هم کثیف است ،اما در عوض،

عجلهای برای رفتن به جایی نداری ،نفس بر نمیشوم و این و آن را هول نمی-

 -بشکه خیلی به آنها نزدیک شده باید به آنها هشدار داد.

دهی...

 آنها خودشان متوجه شدهاند .گوش کن. -من حواسم را خوب جمع کردم .گروه جمع شده ترانهای می-

در گوشهای خیابان که در افق دیده ما قرار داشت ،سایههایی نمایان
گشته و بهم نزدیک شدند و شروع به در گوشی صحبت کردن نمودند .باالی

خواند ،که بیشتر شبیه نعره کشیدن بود ،نه خواندن ترانه.

سر آنها صدای جیر – جیر عالمت ممنوع راهنمایی و رانندگی در نوسان بود.

 -آنها خودشان را به مستی زدهاند؟ درست متوجه شدم؟

او با لذتی سرشار ته سیگار را دود میکرد .از او پرسیدم:

 -می بینم ،خوب میفهمی ،میتوانی به آنها ملحق شوی .البته اگر

 -اینجا اتومبیل هست؟

بخواهی ،چون من مایل نیستم برایم این طور خوب است .میدانی؟ در میانشان

 -خیلی بندرت .آنهایی را که زیر آن عالمت جمع شده اند می

زن هم هست .درست است که زنهای اینجا زیاد هم خوب نیستند ،ولی بهر حال
زن هستند .خندید و گفت:

بینی؟
 -آنها دسیسه چین ها هستند.

 -در ضمن چند روز پیش یک زن زیبا از باال افتاد.

 -آنها؟

 من با دلواپسی ،بدون اینکه متوجه بشوم روسری او را دور گردنمپیچیدهام ،بالفاصله پرسیدم:

 -آهسته.

 -با روسری آسمانی رنگ؟ ،موهای مشکی؟ لباس گلدار ...و –

 -چرا؟

کفشهای آبی رنگ.

 جاسوس هستند. -چه جاسوسی؟

 -حاال او کجاست؟

 -جاسوس عادی ،آنها را از باال به اینجا فرستادهاند .نزدیک آن

 -از کجا بدانم؟ ولی فکر نمیکنم خیلی از اینجا فاصله داشته باشد.
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چون کسانی که تازه میافتادند از جایی که افتادهاند زیاد دور نمیشوند.
راحت جایت بنشین و منتظر باش .نتیجه بخشترین جستجوها در یک نقطه ثابت

 شما مرا شناختید؟ ...ما که فقط یک لحظه در آن باال همدیگر رادیدیم .خیلی متاسفم که نتوانستم شما را نگهدارم.
 -کی افتادهاید؟

ماندن است.

در حالیکه روسری او را از گردنم باز میکردم که به او بدهم گفتم.

 -دوست نداری جستجو کنی ،به گروه دسیسه چینیها نمیپیوندی؟

 -امروز ،بفرمایید مال شما است.

پس در زندگی چه چیزی برایت مهم است؟
 -اعتقاد.

 -خیلی متشکرم.

 -به چه کسی و یا چه چیزی اعتقاد داری؟

او روسری را برداشت و سرش کرد اما آن کوچکتر از آنی بود که

 -به مجهوالت.

بتواند تمام موهای پر پشت و بلندش را بپوشاند ،شاید بهمین دلیل هم بود که آن

 -به «دیوارمجهوالت»؟

روسری خیلی باو میآمد.
 -پرسیدم.

 -معتقدان به این دیوار تعدادشان خیلی زیاد است .توی حفرههای

 -دارید عادت می کنید؟

زیر سایبانها شمع روشن میکنند و دعا میکنند .متوجه آنها نشدی؟
 نه حواسم جمع نبود .نگاه نکردم ،پس به دیوار اعتقاد نداری. -نه ،من به آنچه در پشت دیوار است اعتقاد دارم یعنی به نامعلومی.

 این دومین باری است که افتادم .دفعه اول مدتها پیش بود آنموقع هنوز خیلی جوان بودم.

 -اگر آن وجود خارجی ندارد چی؟...

 -حاال هم جوان هستید.

 -چطور ممکن است نامعلومات وجود نداشته باشد .این تنها چیزی

 واقعاً؟...لبخندی بر لبانش نمایان شد .او به شیشه ویترین نگاه کرد و

که وجود دارد میخواهی به من بپیوندی؟
 -فرصت بده تا نفسی تازه کنم تازه از باال افتادهام.

روسریش را مرتب نمود .از پشت شیشه کثیف ویترین تابلویی خودنمایی می-

برای صعود هیچ راهی وجود ندارد؟ ...مثالً روی دیوار پله حفر

کرد که بر آن نوشته شده بود« .شادترین ماسکها فروخته میشود با قیمت
ارزان میتوانید خوش بینترین خندهها را بدست بیاورید .نسیه هم فروخته می-

کنیم یا اینکه بوسیله طناب ...تا حال هیچکس موفق به صعود نشده؟
 -تا آنجا که میدانم دو سه نفری موفق شدهاند که باال بروند ،اما

شود» .و عکس یک ابله.
 -مثل اینکه میخواستید مطلبی را تعریف کنید؟

سقوط دوباره بمراتب دردناکتر است.
 -از باال سایهای پیدا شد .پرسیدم.

و کدبانوی روسری آسمانی چنین شروع کرد.

 -آدم است؟

 -هـراز چـند گـاهی از باال بـازرسان را بـه اینجا میفرستند .آنها در

 -نه ،انسان این طور پرواز نمیکند.

اینجا میگردند ،تحقیق و پرس و جو میکنند و مشاهداتشان را یادداشت می-

 -دوستم بپا خاسته بود بدنبال شئی در حال پرواز به این سو آن سو

کنند ...به یک کالم کارهای مختلف که همه تشریفاتی هستند ،چون بهر حال
چیزی عوض نمیشود و همه چیز به همان حالت اول باقی میماند .آری ،یکی

میدوید.
 -چه شانسی آوردیم...

از این بازرسان که جوانی دوست داشتنی بود عاشقم شد و ما را با خود باالبرد.

صورتش از خوشحالی میدرخشید ،او کتی را در هوا شکار کرد و

در آغاز کار وضعیت خوب بود ،حتی خیلی خوب ،ولی بعد او واقعاً غیر قابل
تحمل شد .در هر فرصتی به رخم میکشید که مرا از کجا بیرون کشیده است و

پس از بررسی آن گفت:
 -خیلی خوب است ...این سوراخ را وصله میکنم.

میگفت که خیلی حق ناشناس هستم و غیره و غیره .فقط اینش مانده بود که

دکمهها را هم از زبالهدان پیدا خواهم کرد ...عالی است.

هر روز در مقابلش شمع روشن کنم و بپرستمش .دیگر نتوانستم تحمل کنم و

او ناگهان نگاهش را از کت برگرفته و به آن طرف خیابان خیره شد

روزی از خانه فرار کردم .اما هوشیاریم را از دست داده بودم و نتوانستم درست
جهت گیری کنم و سقوط کردم.

و گفت...
 دیدی گفتم؟ دیدی که برای جستجو بهترین روش در یک مکانمشخص منتظر ماندن است؟
من بالفاصله متوجه شدم که منظور او چیست و به محلی که او
اشاره کرده بود شروع به دویدن کردم.
او خودش بود کدبانوی روسری آسمانی که با کفشهای آبی رنگش
تیک – تیک جلوتر از من در زمین مرطوب و گل آلود داشت میرفت .وقتی
من به موازات او رسیدم او با تعجب پرسید.
 -این شمایید؟...

 تاسف بار است .در باالی باال بودید؟ تقریباً« .هاله صورتی رنگ» بقدری نزدیک بود که چنین بنظرمیرسید که اگر دستت را دراز کنی به آن بر خواهد خورد.
 او در افکارش غوطهور شد و سپس به سخن آمد و گفت: میدانید ،بنظر من خوشبختی بزرگ و ماندگار وجود ندارد.عقیده شما چیست؟
 شاید. اما شادیهای کوچک هم در زندگی ارزش دارند ،این طورنیست؟و این چنین در حال گپ زدن در کوچه کج و معوج ،تاریک و گل
آلود قدم میزدیم.
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Էդիկ Բաղդասարյանի նոր գրքերը
-ԻՐԱՆԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ը 10 ՀԱՏՈՐՈՎ
-ՀԱՅ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ը 7 հատորով
-Հայ-պարսիկ դարավոր բարեկամությունը –(Պարսկերեն)دوستی دیرینه ایرانیان و ارمنیان
-ԻՐԱՆԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ը՝
(պարսկերեն) 2 ՀԱՏՈՐՈՎ  جلد اول و دوم- تاریخ ارمنیان ایران
-Աղվանք, Ադրբեջան, Ոճրագործություն եւ Ծավալապաշտություն
 جنایت و توسعه طلبی،  آذربایجان،( ارّانՊարսկերեն)
-Հայ Գրականության Պատմություն 3 հատորով(Պարսկերեն)  جلد3 تاریخ ادبیات ارمنی در
-Հայկական հարցը, հնագույն շրջանից մինչեւ մեր օրերը, 2 հատորով (Հայերեն)
-Շահնամեն եւ հայկական աղբյուրները(Պարսկերեն)شاهنامه و منابع ارمنی
-Կոմիտասը եւ Հայ դասական երաժշտության ձեւավորումը (Պարսկերեն) کومیتاس و شکل گیری موسیقی کالسیک ارمنی
-Գիքորը, անգլերեն,2014 ،  تورونتو،  اثر هوانس تومانیان برگردان انگلیسی، گیکور
-Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Ա,Բ- Պարսկերեն
2014 ،  تورونتو، ، 2  و1  جلد، گزیده مقاله های فارسی ادیک باغداساریان
-Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Գ, Հայերեն
2014 ،  تورونتو، ،  جلد سوم، گزیده مقاله های ارمنی ادیک باغداساریان
-Հայ գրականության ընտրանի (Անգլերեն եւ պարսկերեն) Տորոնտո, 2014.
2014 تورونتو،  ادیک باغداساریان-  برگردان فارسی و انگلیسی، گزیده نثر و نظم ادبیات ارمنی
-Ակնարկ Պարսկերենի Ուղղագրության, (Պարսկերեն) Տորոնտո, 2014.  نگاهی بر شیوه نگارش فارسی2014  تورونتو،  ادیک باغداساریان-
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-Թարգմանության մասին (Պարսկերեն), Տոտոնտո, 2014,  فارسی،  نگاهی بر فن ترجمه2014  تورونتو،  ادیک باغداساریان-Հայոց ցեղասպանության Պատմություն, (Պարսկերեն), Տորոնտո, 2014
2014  تورونتو،  ادیک باغداساریان-  فارسی، تاریخ نژادکشی ارمنیان
-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 ادیک باغداساریان،  ریاضیات، میالدی7 آنانیا شیراکاتسی 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 ادیک باغداساریان،  کیهانشناسی، میالدی7 آنانیا شیراکاتسی 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
 تورونتو1395جمهوری آرارات – فارسیԱրարատյան Հանրապետ. Պարսկերեն, Տորոնտո, 2016, Rep. of Ararat, in Persian
Հայկական ընտանիք, պատմա-ազգագրական ակնարկ, Տորոնտո, 2016, The Armenian Family throughout the history,
Toronto, 2016, 2016  تورئنتو، خانواده ارمنی در درازنای تاریخ
Encyclopedia of Armenian Historical Geography, in English, Toronto, 2017
Armenian Biographical Encyclopedia , in English, Toronto, 2017
Encyclopedia of Armenian Diaspora, in English, Toronto, 2017
Encyclopedia of the Armenian political History, Toronto 2017
Encyclopedia of the Armenian Science and Technology, Toronto 2018
Encyclopedia of the Armenian Press and Publication, Toronto 2018
Encyclopedia of the Armenian Cultural Monuments, Toronto 2018
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