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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 - رانیا انیارمن خیتار  

-Աղվանք,  Ադրբեջան, Ոճրագործություն եւ  Ծավալապաշտություն 

(Պարսկերեն) ارّان، آذربایجان ، جنایت و توسعه طلبی 

-Հայ Գրականության Պատմություն 3 հատորով(Պարսկերեն)  جلد 3تاریخ 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, 2014گیکور ، اثر هوانس تومانیان برگردان انگلیسی ، تورونتو ،   
-Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Ա,Բ- Պարսկերեն 

 2014، ، تورونتو ،  2و  1گزیده مقاله های فارسی ادیک باغداساریان ، جلد  
-Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Գ, Հայերեն 

 2014باغداساریان ، جلد  سوم ، ، تورونتو ، گزیده مقاله های ارمنی ادیک 

-Հայ գրականության ընտրանի (Անգլերեն եւ պարսկերեն) Տորոնտո, 2014. 
 2014ادیک باغداساریان ،تورونتو  -گزیده نثر و نظم ادبیات ارمنی ، برگردان فارسی و انگلیسی 

-Ակնարկ Պարսկերենի Ուղղագրության, (Պարսկերեն) Տորոնտո, 2014. 2014ادیک باغداساریان ، تورونتو  -  نگاهی بر شیوه نگارش فارسی  

-Թարգմանության մասին (Պարսկերեն), Տոտոնտո, 2014, 2014ادیک باغداساریان ، تورونتو  -  نگاهی بر فن ترجمه ، فارسی  

-Հայոց ցեղասպանության Պատմություն, (Պարսկերեն), Տորոնտո, 2014 
 2014ادیک باغداساریان ، تورونتو  -  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. 
.1394میالدی، ریاضیات ، ترجمه ادیک باغداساریان ، تورونتو  7آنانیا شیراکاتسی دانشمند سده   

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

.1394میالدی، کیهانشناسی ، ترجمه ادیک باغداساریان ، تورونتو  7آنانیا 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 

تورونتو  1395فارسی –جمهوری آرارات  Արարատյան Հանրապետ. Պարսկերեն, Տորոնտո, 2016, Rep. of Ararat, in Persian 

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

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 

Encyclopedia of the Armenian Folklore, Toronto 2018 
Encyclopedia of the Armenian Education, Toronto 2018 

 

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

http://www.edic-baghdasarian.com/archives/books/History_of_Mathematics_Armenia.pdf
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Մոսկվայի պայմանագիր (1921) 
Մոսկվայի պայմանագիր , Ռուսաստանի Խորհրդային 

Ֆեդերատիվ Սոցիալիստական Հանրապետու-

թյան (ՌԽՖՍՀ) կառավարության և Թուրքիայի Ազգային 

մեծ ժողովի կառավարության միջև 1921 թվականի մարտի 

16-ին կնքված պայմանագիր, որը բանակցվել է Մոսկվայի 

ռուս-թուրքական երկրորդ կոնֆերանսի (26 փետրվարի - 16 

մարտի, 1921 թվական) ժամանակ։ Սույն պայմանագրով 

Ռուսաստանը ճանաչում էր Թուրքիայի ինքնիշխանությունը 

Ազգային մեծ ուխտի՝ թուրքական ճանաչած բոլոր 

տարածքների նկատմամբ։ Թուրքիան իր հերթին 

հրաժարվում էր Բաթումից` փոխարենը ստանալով 

Սուրմալուի գավառը: 

Մոսկվայի քեմալա-բոլշևիկյան պայմանագիրը 
միջազգային իրավունքի տեսանկյունից 
Պայմանագրերի օրինականության համար կարևոր է 

պատվիրակությունների լիազորությունների օրինականու-

թյունը։ Ցանկացած միջազգային պայմանագրի 

օրինականության համար միջազգային իրավունքն ունի 

հստակ պահանջներ։ Ինչպես օրինակ՝ որևէ պայմանագիր 

կարող է համարվել օրինական, եթե այն ստորագրվել է 

ճանաչված պետության օրինական իշխանության լիազոր 

ներկայացուցիչ(ներ)ի կողմից։ Միջազգային իրավունքով 

փորձաքննությունը ցույց է տալիս, որ Մոսկվայի 

պայմանագիրը անօրինական (illegal) է և անվավեր (invalid), 

քանի որ. 

 պայմանագրի ստորագրման պահին 

պատվիրակություններից և ոչ մեկը լիազորված չէր հանդես 

գալու իր երկրի անունից. ռուսական (բոլշևիկյան) և 

թուրքական (քեմալական) պատվիրակությունները դեռևս 

չէին ներկայացնում իրենց երկրների իշխանությունները 
(տե՛ս ստորև)։ 

 պայմանագիրն ստորագրվել է միջազգային իրավունքի 

դարեր ի վեր գործող պարտադիր և անբեկանելի մի քանի 
հիմնադրույթների (jus cogens) խախտումով։ 

Նախ, Մոսկվայի քեմալա-բոլշևիկյան պայմանագիրը 

անօրինական է և անվավեր դրան կողմ հանդիսացող 

ՌՍՖՍՀ-ի և Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի 

կարգավիճակների պատճառով։ 

Հայաստանին վերաբերող մասը 
Մոսկվայի պայմանագրի՝ Հայաստանին վերաբերող 

մասը միջազգային իրավունքի խախտում է, քանի որ 

«պայմանագրերը կարող են վերաբերել միայն պայմանագիրը 

ստորագրող կողմերին և որևէ պարտավորություն 

կամ իրավունք չեն ստեղծում պայմանագրին մաս չկազմող 

երրորդ կողմի համար առանց վերջինիս համաձայնության»[10]: 

Այս հիմնադրույթն ամրագրված է Պայմանագրային իրավունքի 

մասին Վիեննայի կոնվենցիայի 34-րդ հոդվածում՝ “A treaty does 

not create either obligations or rights for a third State without its 

consent”: Հետևաբար, Մոսկվայի պայմանագիրը չէր կարող որևէ 

պարտավորություն պարունակել Հայաստանի 

Հանրապետության համար, առավել ևս՝ որոշել հայ-թուրքական 

սահմանը (պայմանագրում՝ հոդված 1) կամ Նախիջևանը որպես 

պրոտեկտորատ հանձնել Ադրբեջանին (պայմանագրում՝ 

հոդված 3), քանի որ Մոսկվայի պայմանագիրը կնքվել է 

միջազգային իրավունքի դարեր ի վեր գործող պարտադիր և 

անբեկանելի մի քանի հիմնադրույթների (jus cogens) 

խախտումով։ 

Իսկ ինչպես ամրագրված է Պայմանագրերի իրավունքի մասին 

Վիեննայի կոնվենցիայի 53-րդ հոդվածում. «Պայմանագիրն 

անվավեր է, եթե կնքվելու պահին հակասել է միջազգային 

հանրային իրավունքի անբեկանելի հիմնադրույթին»: 
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(7) 

 1او دی ها

و از دیدگاه آشكار بوسيله پژوهشهاي دانشمندان ارمني ، ایراني ، روسي و اروپایي تالش هاي مورخان آذربایجاني براي مال خود كردن فرهنگ و تاریخ ملل همسایه 

ناميده مي شوند نه تنها این نام را غصب كرده اند نخستين قربانيان این طرز فكرایرانيان هستند و افرادي كه امروز آذربایجاني )در جمهوري آذربایجان(  علمي رد شده است.

 )آذري و آذربایجان(، بلكه آذربایجانيان ایراني را خویشاوندان و بخشي از ملت خود مي دانند.    

است. دانشمندان آذربایجاني با ارائه این ورق بازي، شروع به  "قفقازي -آراني"بخش دوم این طرز فكر ، فرضيه  ،چنانكه مولفان مي نویسند، از نظر وقایعنگاري 

را نيز تصاحب كنند. چنانكه پيدا است نيازي به  "خود"كار در این سوي قفقاز نمودند و تالش كردند ميراث فرهنگي مردمان ساكن در سرزمين هاي همسایه و سرزمين 

 . "و قهرمان فرضيه آراني، آكادميسين بنياتف و امثال او براي همه روشن و آشكار هستند "پرچمدار"علمي  "دالوري هاي"این باره نيست، زیرا كه تعمق در 

كردیم. سخن در باره نظر خواننده را به مسائل ملي بعد از انقالب در منطقه جلب نمي  "مجددا "اگر یك مسئله بسيار مهم مورد غفلت قرار نمي گرفت، ما مسلما

یك خواننده عادي است. این نام رنج دیده گویي به یك نام افسانه اي بدل گشته است. آري، این آرانيان كه بودند و امروز چه بقایایي از آنان موجود است؟  "آراني"مردم 

اند و به گمان برخي از آذربایجانيان اهل علم آنان ارمني هم شده اند. به نظر و. آذربایجاني شده  -شاید بگوید كه اینان بخشي از اقوام بومي منطقه بوده اند كه بعدها ترك

شوروي  از قوم آران كه از دریاچه سوان تا دربند زندگي مي كرد، تقریباـ هيچ اثري باقي نمانده، غير از چند هزار اودي ساكن شمال غربي جمهوري»بنياتف، 

 «.…آذربایجان

 …نيان را به نفع طرفداران بنياتف حل شده انگاشت، اگربدین ترتيب مي شد مسئله آرا

زبان و اندیشه خود، با  اگر آنها امروز هم موجودیت نداشتند. آنان نه تنها به همت اودي ها و در قالب مردمان ارمني و آدربایجاني، بلكه بعنوان ملتي مستقل با …

 ارند.  ارزش هاي فرهنگي، با نام ها و ویژگي هاي قومي خود، وجود د

)به بيان دیگر در  براستي، هم مورخان ارمني و هم آذربایجاني با كنجكاوي حيرت انگيز، سعي دارند مسئله آرانيان را در نواحي چپ و راست رود كورا حل كنند

رمنيان لگد مال مي شود. تمام ارمنيان ساكن در ساحل حول مرز جنوبي آران قفقاز(. انگيزه هاي مورخان ارمني قابل درك اند، در اینجا بيشتر از هر چيزي گذشته تاریخي ا

تلقي مي شوند. مردمان آران زماني از ساحل چپ كورا تا مرز یاد شده را اشغال مي كردند  "مهاجران"و گاهي نيز بعنوان  "آرانيان ارمني شده"راست كورا گاهي بعنوان 

نام اداري این سرزمين است و در آن مردمان مختلف  "آغوانك"نام آران نام یك قوم نبود. در منابع ارمني  مي رسيد. نيز باید گفت كه 26و شمار آنان مطابق استرابن به 

مكن است قابل اطمينان نباشد. ليكن زندگي مي كردند. در باره شمار دقيق آنان نمي توان اظهار نظر كرد، زیرا نه اینكه اطالعاتي در دست نداشته باشيم، بلكه این اطالعات م

به موازات  "آغوان ها"، "آغوانك"ارائه گردد.  "آغوان ها"و  "آغوانك"يش از پرداختن به این مسئله، الزم است نمونه هایي از واقعيت هاي امروزي در باره نام هاي پ

ان ساكن در داغستان نيز امروزه روشن نيست. حتي هستند. چنانكه مي دانيم ملتي به نام داغستاني وجود ندارد، حتي شمار واقعي مردم "داغستاني"و  "داغستان"نام هاي 

)آندها، تسزها، آهواه ها، نيندالها، باگوالل ها، چاماالل ها و غيره( هر یك ادعاي استقال قومي دارند. نام  "آوارها"مردمان ساكن در مركز داغستان تحت عنوان گروهي 

 مي ندارد.سياسي است و مبناي قو -یك سرزمين اداري "استثنائا "داغستان"

( و vartashenنواحي وارتاشن ) دردمان آران باقي مانده اند و رحال باز گردیم به سرزمين و مردمان مورد بحث. بنابه اقرار بنياتف، اودي ها بعنوان یكي از م

قاز تعلق دارد. اما یك رشته از مردماني كه با ( واقع در جمهوري آذربایجان زندگي مي كنند. زبان اودي ها به شعبه لزگي گروه شرقي قفk’ut’k’ashenكوتكاشن )

شمالي آران تاریخي( ساكن  زبانهاي همين شعبه سخن مي گویند رد همسایگي اودي ها رد نواحي شرق و شمال آنان تا شهر در بند داغستان )همانگونه كه گفته شد، تا مرز

 هستند. 

ك ها، تبا سران ها، زاخورها، روتول ها، آغولها، آر  ها، خينولو  ها، گاتوپلي ها، گریزها و بودو  ها. بزرگترین آنها همان لزگي ها هستند، دیگران عبارتند از: ال

آن مردمي  "روتول"مردم  "غير از نام هاي قومي لزگي ها و الك ها، سایر نام هاي مردمان به نحوي قراردادي هستند زیرا نام محل اصل اسكان آنان اخذ شده اند. مثال

از سوي گروه هاي ترك زبان به  15به یك زبان مشترك سخن مي گویند و درناحيه روتول سكني دارند. با این حال كلمه روتول یك نام اجنبي است و در سده  هستند كه

مي نامند. ساكنان بقيه ( )یعني اهالي مغد( me’yegheborیا  me’xabor( و خود را مخابور )meghedكار رفته است. خود ساكنان روتول زیستگاه خود را مغد )

 irekde’borسنازا(، ایركدبور ) -ساكنان روستاي شيناز  Se’nazraborسنازرابور ) "روستاهاي مغد زبان به همانگونه بر اساس نام روستاي خود ناميده مي شوند مثال

 (.lxred-irekساكنان روستاي 
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Իրանահայ դերասան Լեւոն Խանգալդյան 

Հավթվանը կաթված է ստացել նկարահանման 

ժամանակ եւ մահացել 
10.03.2018 

 
 

Սրտի կաթվածից մարտի 10-ին մահացել է իրանահայ 

դերասան Լեւոն Հաֆթվանը։ 

Հաֆթվանը ուրբաթ երեկոյան սրտի կաթված է ստացել 

«Մթության հարսնացուն» հեռուստասերիալում 

նկարահանման ժամանակ եւ տեղափոխվել հիվանդանոց, 

որտեղ հաջորդ օրը մահացել է, հաղորդում է Tehran times-ը։  

Հաֆթվանը մի քանի տարի ապրել է Կանադայում եւ Իրան է 

վերադարձել 2010-ին՝ խաղալու համար ռեժիսոր Մաջիդ 

Բարզեգարի «Փարվիզ» կատակերգություն-դրամայում։ 

Նա 2014-ին լավագույն դերասան է ճանաչվել Դաքքայի 13-

րդ միջազգային կինոփառատոնում: 

«Փարվիզ» ֆիլմը 2013 թվականին Երեւանում կայացած 

«Ոսկե ծիրան» կինոփառատոնում արժանացել է «Արծաթե 

ծիրանի»։ 

 

 
 

Սաքո Հովսեփյան գրատան 50-ամյակի հանդեսը 1983թ. 

հոկտեմբերի 9, Ձախից՝ Ն. Բալայան, Վ. Վարդանյան, Հ. Տեր 

Պետրոսյան, Տիկին Հովսեփյան, Լեոն Հաֆթվան, Սաքո 

Հովսեփյան, Արման Հարությունյան, Էդիկ Բաղդասարյան, 

Հայգալ,  Ժորժ Միրզախանյան 

 

Բացի այդ, Հաֆթվանն լավագույն դերասանի կոչման է 

արժանացել 2017 թ-ին Համիլթոնի միջազգային 

կինոփառատոնում՝ Կազեմ Մոլլայի «Քուփալ» դրամայում 

իր դերի համար: 

12 մարտի 2018թ. կեսօրից հետո թեհրանում կայացավ 

իրանահայ դերասան Լեւոն Խանգյալդյան Հաֆթվանիի 

հուղարկավորությունը 

Այսօր կեսօրից հետո, Թեհրանի «Կինոյի տան» մոտ, 

ֆիլմարվեստի և թատրոնի գործիչների ու հոծ թվով հայ և 

պարսիկ բազմության ներկայությամբ, կայացավ իրանահայ 

դերասան Լեւոն Խանգյալդյան Հաֆթվանիի վերջին 

հրաժեշտը, այնուհետ դին տեղափոխվեց հայոց 

գերեզմանատուն, ուր և հուղարկավորումից հետո հողին 

հանձնվեց: 

 

 
 

Իրանահայ դերասան Լեւոն Խանգյալդյան Հաֆթվանին, 

Մարտի 10-ին, սրտի կաթված էր ստացել «Մթության 

հարսնացուն» հեռուստասերիալի նկարահանման ժամանակ 

եւ տեղափոխվել էր հիվանդանոց, ուր և կնքեց իր 

մահկանացուն։ 

 

 
 

Լևոն Խանգյալդյանը իրանական թատրոնում և կինոյում 

աշխույժ դերակատրության ու նաև իր բարի ու մտերիմ 

բնավորության պատճառով հարգված դերասան էր: 

Լեւոն Խանգյալդյան Հաֆթվանը ծնվել է 1966 թվականին, 

Թեհրանի Հեշմաթիե, երբեմնի հայաբնակ քաղաքամասում: 

Նա ավարտել էր Թեհրանի պետական համալսարանի 

գեղարվեստի և թատրոնի ֆակուլտետը ու նաև 

Ռուսաստանի Թատրոնի ակադեմիան: 

http://www.tehrantimes.com/news/421925/Kupal-star-Levon-Haftvan-dies-at-51
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Վերջին տարիներում Լևոնը ավելի աշխույժ 

մասնակցություն է բերել Իրանի կինոյում: Նա որպես 

դերասան հանդես է եկել «Սիրո փողոցներում» (1990), 

«Ճարպի դողացնողը» (2012), «Փարվիզ» (2012), 

«Միակողմանի փողոցի բնակիչները» (2014), «Մարդը, որ ձի 

դարձավ» (2014), «Ռոմանտիկ կողոպուտ» (2015), 

«Չարտոնված» (2015), «Դրակուլա» (2015), 

«Քուփալ»(2016), «Ներխուժում» (2016), «Կեղտոտ գործ» 

(2017) և այլ ֆիլմերում:Լեւոն Խանգյալդյանը բեմադրել է 

շատ պիեսներ, որոնցում նաև ինքը հարթակ է դուրս եկել 

որպես դերասան, այդ շարքում՝ Վիլյամ Սարոյանի «Հեյ, ով 

կա այնտեղ», Հարոլդ Փինթերի «Սիրահարը», Լուիջի 

Փիերանդելոյի «Երազ եմ տեսմում, չե՞մ տեսնում», Անտուան 

Չեխովի «Ճայը», Լուիջի Փիերանդելոյի «Գուցե երազ», Հրաչ 

Տարոնյանի «Կիրակի»,  Բրայան Ֆրիլի «Յալտայի խաղը» ու 

նաև շատ այլ պիեսներ: 

 

 

Նա 2014-ին լավագույն դերասան է ճանաչվել Դաքքայի 13-

րդ միջազգային կինոփառատոնում: 

«Փարվիզ» ֆիլմը 2013 թվականին Երևանում կայացած 

«Ոսկե ծիրան» կինոփառատոնում արժանացել է «Արծաթե 

ծիրանի»: 

Բացի այդ, Լեւոն Խանգյալդյանը լավագույն դերասանի 

կոչման է արժանացել նաև 2017 թվականին Համիլթոնի 

միջազգային կինոփառատոնում՝ Կազեմ Մոլլայի «Քուփալ» 

դրամայում իր դերի համար: 

Լեւոն Հաֆթվանին հուղարկավորությունը տեղի ունեցավ  

Թեհրանի հայկական Նոր Բուրաստան գերեզմանոցում: 

 

 
 

Մեր Վիշտը 

Ի խորոց սրտի ցավում ու սգում եմ սիրելի ընկեր Լևոն 

Խանգալդյան Հաֆթվանիի վաղաժամ վախճանումը, որը տեղի 

ունեցավ Շաբաթ, Մարտի 10-ին, 2018 թվականին Թեհրանում: 

Վերևի նկարը պատկանում է 1983 թվականին, երբ ես և ինքը 

Սաքո Գրատան 50-ամյակի հանձնախմբի անդամ էինք, 

Հանդեսը տեղի ունեցավ Թեհրանի Իտալական կաթոլիկ 

եկեղեցու սրահում:  

Նույն թվականներին Կազմել էի ասմունքի խումբ հայ ընդունակ 

երատասարդ տղաներից ու աղջիկներից, որի աստղն էր Լևոնը: 

Խմբի անդամները (Ովքեր նաև անդամ էին ԻԱՄՄ կամ 

Սանահին կա Րաֆֆի  միությունների) հրաշալի ելույթ ունեցան 

Սաքո գրատան 50-ամյակի հանդեսում: Լևոնը ամնե տարի 

մասնակցում էր Թեհրանի Առաջնորդարանի կողմից  

կազմակերված ասմունքի մրցություններին և շահում էր 

առաջին մրցանակը: Նա զարմանալիորեն առանց վրիպումի 

արտասանում էե Պարույր Սևանի «Անլռելի Զանգակատունը» 

ծայրից ծայր:   

Նրա հիշատակը միշտ կմնա իմ սրտում:  

Կրտսեր եղբայրս Լևոն ջան, միշտ պիտիքեզ կորոտով հիշեմ: 
Էդիկ Բաղդասարյան, 

 ԼՈՒՅՍ-ի և ԱՊԱԳԱ-ի Խմբագիր 
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Հայաստանի Հանրապետություն 
 

Հայ-թուրքական արձանագրությունների 

կնքման ընթացակարգը դադարեցվեց. Սերժ 

Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել 
 

ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել, 

որով դադարեցրել է հայ-թուրքական արձանագրությունների 

կնքման ընթացակարգը: 

ՀՀ նախագահի համապատասխան հրամանագրում ասվում 

է. 

«Ղեկավարվելով 2005 թվականի փոփոխություններով 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 55-րդ 

հոդվածի 7-րդ կետով և հիմք ընդունելով «Հայաստանի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 39.1-ին հոդվածի 1-

ին մասը` որոշում եմ.  

1. Դադարեցնել 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ին 

Ցյուրիխում ստորագրված «Հայաuտանի Հանրապետության 

և Թուրքիայի Հանրապետության միջև դիվանագիտական 

հարաբերություններ հաստատելու մասին» և «Հայաuտանի 

Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության միջև 

հարաբերությունների զարգացման մասին» 

արձանագրությունների կնքման ընթացակարգը: 

2. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի 

նախարարին՝ արձանագրությունների կնքման 

ընթացակարգը դադարեցնելու մասին ծանուցել Թուրքիայի 

Հանրապետությանը: 

Հիշեցնենք, որ 2009թ. հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում՝ 

Շվեյցարիայի համալսարանի պատմության ֆակուլտետի 

«Աուլա» սրահում Հայաստանն ու Թուրքիան 

նախաստորագրեցին երկկողմ դիվանագիտական 

հարաբերությունների հաստատման 

արձանագրությունները։ Հայկական կողմից 

արձանագրությունները ստորագրել էր ԱԳ նախարար 

Էդվարդ Նալբանդյանը, իսկ թուրքական կողմից՝ Ահմեդ 

Դավուօղլուն։ Ստորագրվել է 2 փաստաթուղթ՝ 

արձանագրություն, որոնք են՝ «Հայաստանի 

Հանրապետության եւ Թուրքիայի Հանրապետության միջեւ 

դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու 

մասին» եւ «Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի 

Հանրապետության միջեւ հարաբերությունների 

զարգացման մասին» արձանագրությունները։ 

Ստորագրման արարողությանը ներկա են եղել ԱՄՆ 

պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, Ռուսաստանի ԱԳ 

նախարար Սերգեյ Լավրովը, Ֆրանսիայի ԱԳ նախարար 

Բեռնար Քուշները, Եվրոպայի խորհրդի նախարարների 

կոմիտեի նախագահ, Սլովենիայի արտգործնախարար 

Սամուել Զբոգարը, Եվրամիության խորհրդի գլխավոր 

քարտուղար Խավիեր Սոլանան: 

Հայաստանի իշխանությունները հաջորդ տարվա 

փետրվարին արձանագրություններն ուղարկեցին Ազգային 

ժողով վավերացման գործընթացի համար, սակայն 

Թուրքիան տեւական ժամանակ երկարաձգում էր 

վավերացման ժամկետները, դեռ ավելին՝ պարբերաբար 

նախապայմաններ էր առաջ քաշում, այդ թվում, 

արձանագրությունների վավերացումը կապում էր 

ղարաբաղյան խնդրի հետ։ 

Չնայած որ 1991 թվականի դեկտեմբերի 24-ին Թուրքիան դե 

ֆակտո ճանաչել է Հայաստանի Հանրապետությունը, 

սակայն այն մինչ օրս հրաժարվում է դիվանագիտական 

հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ, այսինքն` 

դե յուրե ճանաչել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իսկ 

1993 թվականին Թուրքիան միակողմանի փակել է օդային եւ 

ցամաքային սահմանը Հայաստանի հետ։ 

2010թ. ապրիլի 22-ին նախ Հայաստանի իշխող 

կոալիցիան որոշում է կայացնումՀՀ Ազգային ժողովում 

առկախել արձանագրությունների վավերացման ընթացքը, 

ապա նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդես է գալիս կոչով, 

որով հայտարարում է Հայաստանի Հանրապետության 

կողմից արձանագրությունների վավերացման ընթացքի 

կասեցման մասին։ Այդ մասին ծանուցումն ուղարկվում է 

Թուրքիա։ 

2015թ. Սերժ Սարգսյանը հետ կանչեց արձա-

նագրությունները Ազգային ժողովից։  

Իսկ ամիսներ առաջ՝ ՄԱԿ-ի Գլխավոր վեհաժողովի 72-

րդ նստաշրջանում ունեցած ելույթում Սերժ Սարգսյանը 

հայտարարել էր, որ հայ-թուրքական արձանագրությունների 

կենսագործման ուղղությամբ շարունակաբար որեւէ 

դրական տեղաշարժի բացակայության պայմաններում 

Հայաստանը դրանք հայտարարելու է առ ոչինչ եւ 2018 

թվականի գարուն է մտնելու առանց այդ 

արձանագրությունների: 

 
 

Մեկնարկել է Արցախը Հայաստանին կապող 

երրորդ ավտոճանապարհի կառուցման 

աշխատանքները 

 
Մեկնարկել են Քարվաճառ-Նորաբակ-Սոթք՝ Արցախը 

Հայաստանին կապող երրորդ այլընտրանքային 

https://news.am/arm/news/6260.html
https://news.am/arm/news/6260.html
https://news.am/arm/news/6260.html
https://news.am/arm/news/19657.html
https://news.am/arm/news/252940.html
https://news.am/arm/news/410835.html
https://news.am/arm/news/410835.html
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ավտոճանապարհի կառուցման նախապատրաստական 

աշխատանքները: Այս մասին «Արցախպրես»-ի հետ 

զրույցում ասել է ԱՀ քաղաքաշինության նախարարի 

առաջին տեղակալ Պավել Նաջարյանը՝ նշելով, որ այժմ 

ընթանում է գրունտների հիդրոերկրաբանական 

ուսումնասիրություն: 

«Քարվաճառ քաղաքից Գեղարքունիքի մարզի Սոթք գյուղ 

հասնելու եւ հիմնական մայրուղուն միանալու համար 

կկառուցվի մոտ 26 կմ երկարությամբ ավտոճանապարհ: 

Այսպիսով, կունենանք երրորդ բարեկարգ այլընտրանքային 

ճանապարհը, որն Արցախը կկապի մայր հայրենիքի հետ»,- 

նշել է քաղաքաշինության փոխնախարարը: Նրա խոսքով՝ 

կատարվում է խորքային եւ մակերեւութային 

ուսումնասիրություն՝ ջրահեռացման համակարգերի, 

անհրաժեշտ ենթակառույցների, ինժեներական եւ 

արհեստական կառուցվածքների տեղադրման, ճիշտ 

լուծումներ տալու ուղղությամբ: 

Նոր ճանապարհի կառուցման աշխատանքները 

կընթացքավորվեն եղանակի տաքացման հետ, եւ 

նախատեսվում է ավարտել մինչեւ տարեվերջ: 

  

Ժամանակն է, որ միջազգային հանրությունը 

ԼՂՀ-ն ընդունի ազգերի ընտանիք. Ջոն Էվանսի 

հոդվածը The National Interest–ում 

 
Արդեն ժամանակն է, որ միջազգային հանրությունը 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանն ընդունի ազգերի 

ընտանիք: Այս մասին The National Interestամերիկյան 

վերլուծական հանդեսում հրապարակված «Կանտեսի՞ 

Թրամփը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի այցը» 

վերնագրով հոդվածում գրել է Հայաստանում ԱՄՆ նախկին 

դեսպան Ջոն Էվանսը (2004-2006 թթ.)։  

Դեսպանը հոդվածը սկսում է՝ անդրադառնալով 451թ․ 

պարսկական կայսրության դեմ հայերի մղած պայքարին եւ 

նշում, որ չնայած պարտությանը՝ հայերը պահպանեցին 

իրենք քրիստոնեական հավատքը՝ այն համարելով 

հաղթանակ։ 

Գալով մեր օրեր՝ դիվանագետն ընդգծում է, որ չնայած 

չճանաչված լինելուն՝ Արցախը կառուցել է գործուն 

ժողովրդավարություն, որն ունակ է վարել միջպետական 

հարաբերություններ. «2018թ․ փոքր, բայց վճռական 

հայկական ժողովրդավարական հանրապետությունը՝ 

Լեռնային Ղարաբաղը (կամ Արցախը, ինչպես հայերն են այն 

անվանում) գոյապայքար է մղում՝ դիմագրավելով 

ռազմական առումով գերակա մի ուժի, որը փորձում է 

ոչնչացնել նրան։ Պրոֆեսոր Օդրի Ալստադն Ադրբեջանի 

մասին իր վերջին հոդվածում չի հիշատակել Լեռնային 

Ղարաբաղը, սակայն պետք է դա աներ, քանի որ չճանաչված 

այդ պետության քաղաքացիների բարդ դրությունը մարդու 

իրավունքների լուրջ ոտնահարում է»,–նշում է նա։ 

Էվանսը հիշեցնում է, որ այս շաբաթ ժողովրդավարական 

ճանապարհով ընտրված՝ Արցախի նախագահ Բակո 

Սահակյանն այցելելու է Վաշինգթոն. «Նա ընդունելության 

չի արժանանալու վարչակազմի կողմից, մասամբ, որովհետեւ 

ԱՄՆ-ն լուռ է այն հարցում, թե արդյոք Արցախը պետք է, ի 

վերջո, անկախ լինի Ադրբեջանից, որին կցվել էր 1921թ․ 

Իոսիֆ Ստալինի ձեռքով»։ 

Նրա խոսքով, Վաշինգթոնը չի ճանաչում Արցախը, սակայն 

ԼՂՀ նախորդ նախագահը, որն այցելել էր Վաշինգթոն 1999-

ին եւ 2002-ին, աշխատանքային հանդիպումներ էր ունեցել 

Պետքարտուղարության պաշտոնյաների հետ։ Նա նաեւ 

հիշեցնում է, որ Վաշինգթոնում ԼՂՀ–ն ունի ոչ 

պաշտոնական ներկայացուցիչ։ 

Նշվում է, որ այցի շրջանակում Բակո Սահակյանը պետք է 

սահմանափակվի Կոնգրեսում կայանալիք հանդիպումներով 

եւ Ազգային շահերի կենտրոնում մասնավոր ճաշով։ 

Էվանսի համոզմամբ՝ չնայած ԵԱՀԿ-ի հովանու ներքո այս 

բանակցությունները դեռ կարգավորման չեն հանգեցրել, 

Ղարաբաղի ժողովուրդը կառուցել է ծաղկուն 

ժողովրդավարություն՝ հիմնված շուկայական սկզբունքների, 

ազատ եւ արդար ընտրությունների եւ մարդու 

իրավունքների հանդեպ հարգանքի վրա. «2016թ․ ապրլյան 

պատերազմից հետո՝ հուլիսին, անձամբ եմ տեսել, որ 

Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն ու փաստացի 

իշխանությունները կառուցել են գործուն 

ժողովրդավարություն՝ չնայած աշխարհի կողմից չճանաչված 

լինելու հանգամանքին։Նրանք ունեն Մոնտեվիդեոյի 

կոնվենցիայում ամրագրված՝ պետության բոլոր 

հատկանիշները, բացի վերջինից՝ միջպետական 

հարաբերություններ վարելու ունակությունից։ Իրականում 

ունակությունն էլ ունեն, սակայն զրկված են դրա 

հնարավորությունից»,–գրել է նախկին դեսպանը։ 

Դեսպանն իր հոդվածում նշել է, որ Ադրբեջանը պատժում է 

յուրաքանչյուրին, ով այցելում է Ղարաբաղ առանց իր 

համաձայնության. «Օրինակ, օպերային երգչուհի 

Մոնսերատ Կաբալիեն է, հայտնի հաղորդավար Էնթոնի 

Բուրդեյնը, Washington Post-ի սյունակագիր Դեւիդ Իգնեյշսը 

եւ շատ ուրիշներ, որոնք այժմ Բաքվի «սեւ ցուցակում են»»,–

գրել է նա՝ հավելելով, որ ինքը եւս այդ ցուցակում է։ 

Հոդվածում Էվանսը շեշտում է, որ վերջերս ազգերի 

ինքնորոշման իրավունքը գերակա է դարձել տարածքային 

ամբողջականության սկզբունքի նկատմամբ. «Վերջերս 

Բրյուսելում հավաքված միջազգային իրավունքի 

փորձագետների համաձայն՝ ազգերի ինքնորոշման 

իրավունքը գերակա է տարածքային ամբողջականության 

սկզբունքի նկատմամբ, որին կարելի է հղում անել միայն 

արտաքին սպառնալիքի դեպքում, այսինքն՝ պաշտպանելով 

պետությունը արտաքին սպառնալիքներից, այլ ոչ թե 

խոչընդոտել ներքին փոքրամասնության իրավունքների 

իրացմանը»։ 

Եզրափակելով հոդվածը Ջոն Էբանսը կարծիք է հայտնում, 

որ արդեն ժամանակն է, որ միջազգային հանրությունը ԼՂՀ-

ին ընդունի ազգերի ընտանիք։ «Ինչպես վերջերս 

Եվրախորհրդարանում նշեց Արցախի 

փոխարտգործնախարար Արմինե Ալեքսանյանը, 

«Ղարաբաղը երկիր է, ոչ թե հակամարտություն։ Արցախի 

http://artsakhpress.am/arm/
http://nationalinterest.org/feature/will-trump-ignore-visit-the-president-nagorno-karabakh-24848
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ժողովուրդն ուզում է պարզապես ապրել խաղաղ եւ ազատ։ 

Չնայած Արցախի Հանրապետության կարգավիճակը 

վերջնականապես դեռ չի որոշել՝ արցախցիներն ունեն եւ 

պետք է վայելեն նույն իրավունքները, ինչ մենք բոլորս եւ 

չպետք է մեկուսացվեն մարդկության կողմից»,–նշել է նա։ 

 

Բակո Սահակյանն այցելել է ԱՄՆ-ում ՀՀ 

դեսպանատուն եւ Արցախի մշտական 

ներկայացուցչություն 

 

 
 

Մարտի 13-ին Արցախի Հանրապետության նախագահ 

Բակո Սահակյանը Վաշինգտոնում այցելել է Հայաստանի 

Հանրապետության դեսպանատուն, հանդիպել ԱՄՆ-ում ՀՀ 

արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Գրիգոր Հովհաննիսյանի եւ 

դիվանագիտական անձնակազմի հետ: 

Արցախի Հանրապետության նախագահի մամուլի 

գրասենյակից NEWS.am-ին հայտնում են, որ քննարկվել են 

ԱՄՆ-ի եւ հայկական երկու պետությունների 

փոխգործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր: 

Նախագահ Սահակյանը կարեւորել է Արցախի, Հայաստանի 

եւ Սփյուռքի սերտ համագործակցությունն՝ ընդգծելով, որ 

այն հանդիսանում է նախատեսված ծրագրերի հաջող 

իրականացման առանցքային գործոններից մեկը: 

Բացի այդ, Բակո Սահակյանն այցելել է նաեւ 

Վաշինգտոնում Արցախի Հանրապետության մշտական 

ներկայացուցչություն եւ հանդիպում ունեցել 

աշխատակիցների հետ։ 

Հանդիպմանը քննարկել են կառույցի աշխատանքներին 

վերաբերող մի շարք հարցեր։ 

Նախագահը կարեւորել է ԱՄՆ-ի հետ փոխգործակցության 

ընդլայնումն ու խորացումը` ընդգծելով, որ դրա համար 

ներկայացուցչությունը պետք է շարունակի իրականացնել 

ամենօրյա արհեստավարժ աշխատանք և կոնկրետ 

հանձնարարականներ տվել այդ ուղղությամբ: 

 

Բակո Սահակյանն այցելել է ԱՄՆ կոնգրես. 

քննարկվել են արցախյան խնդրի 

կարգավորմանը վերաբերող հարցեր 
Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը 

մարտի 14-ին այցելել է ԱՄՆ Կոնգրես, որտեղ հանդիպում է 

ունեցել արտաքին հարցերով հանձնաժողովի մի խումբ 

անդամների հետ, քննարկել Արցախ-Միացյալ Նահանգներ 

հարաբերություններին, ադրբեջանա-ղարաբաղյան 

հակամարտության կարգավորմանը եւ տարածաշրջանային 

գործընթացներին վերաբերող հարցեր: 

Այնուհետեւ՝ Կոնգրեսում կազմակերպվել է ընդունելություն՝ 

նվիրված Արցախյան շարժման 30-րդ տարեդարձին: 

Իր խոսքում Նախագահը կարեւորել է Միացյալ 

Նահանգների օրենսդիր բարձրագույն մարմնում 

կազմակերպված հանդիպումները, նշելով, որ դրանք նաեւ 

մեծացնում են մեր պատասխանատվության աստիճանը՝ 

համառ ու քրտնաջան աշխատանք իրականացնելու, 

երկկողմ հարաբերություններն էլ ավելի խորացնելու ու 

զարգացնելու գործում: 

 

 
 

«Ես լավատես եմ՝ հենց այդպես էլ կլինի, քանի որ Ամերիկայի 

Միացյալ Նահանգները մենք դիտարկում ենք որպես 

բարեկամ երկիր, պետություն, որը միլիոնավոր հայերի 

համար դարձել է երկրորդ հայրենիք: Լավատես եմ, 

որովհետեւ մենք այստեղ ունենք հավատարիմ, ազնիվ եւ 

անշահախնդիր բարեկամներ, ովքեր արդեն երկար տարիներ 

մշտապես Արցախի հետ են, աջակցում են մեր ժողովրդին, 

աշխարհին ճշմարիտ տեղեկություններ ներկայացնում մեր 

երկրի մասին: Մենք բարձր ենք գնահատում մեր 

բարեկամական կապերը՝ դրանք համարելով մեծ 

հարստություն»,- շեշտել է իր ելույթում Արցախի 

Հանրապետության Նախագահը: 

Բակո Սահակյանը նշել է, որ մեր հանրապետությունում 

կարեւորում են ամերիկացիների սատարումն Արցախին, եւ 

այստեղ իրենց ուրույն տեղն ունեն ԱՄՆ Կոնգրեսի 

Ներկայացուցիչների պալատն ու Սենատը, մեր բարեկամ 

կոնգրեսականներն ու սենատորները: 

Նախագահն արժեւորել է Վաշինգտոնի շոշափելի 

դերակատարությունը մեր տարածաշրջանում 

խաղաղության ու կայունության պահպանման, 

ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ եւ 

արդարացի կարգավորման գործում: 

«Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ 

հարաբերությունների զարգացումն ու խորացումը եղել է, կա 

եւ կմնա մեր արտաքին քաղաքականության հիմնարար 

ուղղություններից մեկը»,- ընդգծել է Նախագահ 

Սահակյանը: 

Նախագահն Արցախի Հանրապետության պետական 

պարգեւներ է հանձնել ԱՄՆ մի խումբ կոնգրեսականների եւ 

սենատորների՝ Արցախին սատարելու եւ Արցախ-ԱՄՆ 

հարաբերությունների զարգացման գործում շոշափելի 

ներդրում ունենալու համար: 

https://news.am/
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Լույս Ամսագիր 
 

Ինչու Արցախի նախագահին ՌԴ-ում չեն 

ընդունում այն մակարդակով, ինչպես ԱՄՆ-

ում. պարզաբանում է Շավարշ Քոչարյանը 

 
Արցախը դե ֆակտո անկախ պետություն է, վարում է իր 

արտաքին քաղաքականությունը, որը բնական է՝ 

սահամանափակ է, քանի դեռ չկա միջազգային ճանաչում: 

Բայց ամեն դեպքում այցը չափազանց կարեւոր է: Այս մասին 

այսօր՝ մարտի 15-ին, կառավարության նիստից հետո 

լրագրողների հետ զրույցում ասաց Հայաստանի ԱԳ 

փոխնախարար Շավարշ Քոչարյանը՝ անդրադառնալով 

Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի ամերիկյան այցի 

շուրջ Ադրբեջանում առաջացած աղմուկին: 

Ինչ վերաբերում է փաստին, որ Ադրբեջանը օրերս բողոքի 

նոտա էր հղել ԱՄՆ-ին՝ Բակո Սահակյանի այցելության 

վերաբերյալ, Շավարշ Քոչարյանն արձագանքեց. «Դե 

բնական է, պետք է բողոքեր, բա ի՞նչ պետք է աներ»: 

Դիտարկմանը, որ Արցախի նախագահին ՌԴ-ում կամ 

ՀԱՊԿ երկրներում չեն ընդունում նման մակարդակով, ինչով 

է դա պայմանավորված, ԱԳ փոխնախարարն ասաց. 

«Ամերիկան, այդ տեսակետից իր ուրույն մոտեցումն ունի: 

Դա արտահայտվում է այն հանգամանքով, որ Արցախին 

իրենց կողմից համապատասխան օգնություն է 

հատկացվում, որը բյուջեով է հաստատվում: Այդ 

տեսակետից ԱՄՆ-ը առանձնահատուկ է: Դա նշանակում է, 

որ Ամերիկան ընդհանուր առմամբ շատ ավելի բազմաշերտ, 

բազմազան մոտեցում ունի արտաքին 

հարաբերություններում, ինչը պայմանավորված է նաեւ 

Կոնգրեսի ինքնուրույնությամբ, որ Կոնգրեսում կարող են 

այնպիսի մտքեր արտահայտել, որոնք շատ հաճախ չեն 

համընկնում Սպիտակ տան հետ, եւ ինչ-որ չափով ազդել 

քաղաքականության վրա: Այդ առումով ԱՄՆ-ն ավելի ճկուն 

է»: 

Նշենք, որ նախօրեին Արցախի նախագահ Բակո 

Սահակյանը հանդիպումներ է ունեցել ԱՄՆ Կոնգրեսում եւ 

ելույթ ունեցել: 

 

Արցախի պետնախարար Արայիկ 

Հարությունյանն այցելել է Նոր Հարավային 

Ուելսի խորհրդարան 

 
Աշխատանքային այցով Ավստրալիայում գտնվող՝ Արցախի 

Հանրապետության պետական նախարար Արայիկ 

Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունը մարտի 

15-ին այցելել է Նոր Հարավային Ուելսի խորհրդարան: 

Արցախի կառավարությունից NEWS.am-ին հայտնում են, որ 

պետական նախարարը հանդիպել է Հայաստան-Ավստրալիա 

բարեկամական խմբի անդամներին եւ խումբը նախագահող, 

խորհրդարանի անդամ Ջոնաթան Օ՛Դեային: Ա. 

Հարությունյանը շնորհակալություն է հայտնել Նոր 

Հարավային Ուելսի խորհրդարանին Արցախի 

Հանրապետության անկախությունը ճանաչելու եւ 

ինքնորոշման իրավունքը հարգելու համար: Իր հերթին 

Ջոնաթան Օ՛ Դեան ողջունել է Ա. Հարությունյանի այցը 

Ավստրալիա եւ, հատկապես, Նոր Հարավային Ուելս՝ նշելով, 

որ այն նոր խթան կհանդիսանա երկկողմ կապերի 

ամրապնդման համար: Հանդիպման ընթացքում քննարկվել 

են փոխգործակցության հետագա զարգացման հետ 

կապված մի շարք հարցեր: 

 

 
Աշխատանքային այցով Ավստրալիայում գտնվող՝ Արցախի 

Հանրապետության պետական նախարար Արայիկ 

Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունը մարտի 

15-ին այցելել է Նոր Հարավային Ուելսի խորհրդարան: 

Արցախի կառավարությունից NEWS.am-ին հայտնում են, որ 

պետական նախարարը հանդիպել է Հայաստան-Ավստրալիա 

բարեկամական խմբի անդամներին եւ խումբը նախագահող, 

խորհրդարանի անդամ Ջոնաթան Օ՛Դեային: Ա. 

Հարությունյանը շնորհակալություն է հայտնել Նոր 

Հարավային Ուելսի խորհրդարանին Արցախի 

Հանրապետության անկախությունը ճանաչելու եւ 

ինքնորոշման իրավունքը հարգելու համար: Իր հերթին 

Ջոնաթան Օ՛ Դեան ողջունել է Ա. Հարությունյանի այցը 

Ավստրալիա եւ, հատկապես, Նոր Հարավային Ուելս՝ նշելով, 

որ այն նոր խթան կհանդիսանա երկկողմ կապերի 

ամրապնդման համար: Հանդիպման ընթացքում քննարկվել 

են փոխգործակցության հետագա զարգացման հետ 

կապված մի շարք հարցեր: 

Այցի ընթացքում Ա. Հարությունյանը Նոր Հարավային 

Ուելսի նահանգային խորհրդարանի հարակից 

Խաղաղության այգում գտնվող հուշաքարի մոտ իր 

հարգանքի տուրքն է մատուցել Հայոց ցեղասպանության 

զոհերի հիշատակին: 

Այնուհետեւ պետական նախարարը հանդիպում է ունեցել 

ավստրալահայ մի խումբ գործարարների հետ, որի 

ընթացքում ներկայացրել է «Արցախ Րութս Ինվեսթմընթս» 

(ԱՐԻ) ընկերության իրականացրած ծրագրերի 

առանձնահատկություններն ու հաջողությունները Արցախի 

վերաբնակեցված շրջաններում: Նա շեշտադրել է անցած ինը 

տարիների ընթացքում այդ ծրագրերի նշանակությունն 

https://news.am/
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Արցախի տնտեսական ակտիվության եւ բնակչության 

կյանքի որակի բարելավման համար: 

Սփյուռքահայ գործարարները Ա. Հարությունյանին են հղել 

ներկայացված ծրագրերի հետ կապված մի շարք հարցեր՝ 

ստանալով սպառիչ պատասխաններ: Հանդիպման վերջում 

որոշ գործարարներ հայտնել են ԱՐԻ-ի բաժնետեր դառնալու 

իրենց ցանկության մասին: 

Ա. Հարությունյանը այնուհետեւ մասնակցել է 

Ավստրալիայում Արցախի մշտական ներկայացուցչության 

կողմից՝ ի պատիվ պետական նախարարի այցելության 

կազմակերպված պաշտոնական ճաշկերույթին, որին ներկա 

էին ավստրալահայ համայնքի գրեթե բոլոր քաղաքական եւ 

մշակութային կազմակերպություններից ավելի քան 120 

պատվիրակներ: 

Պետնախարարը շնորհակալություն է հայտնել համայնքի 

ներկայացուցիչներին հայրենիքից հեռու հայկականությունը 

վառ պահելու եւ հայրենիքին մշտապես սատար կանգնելու 

համար: Նա ընդգծել է, որ դեռեւս 90-ական թվականներից 

ավստրալահայերն իրենց ակտիվ մասնակցությունն են 

ունեցել Արցախի ինչպես հումանիտար խնդիրների լուծման, 

այնպես էլ ներդրումային ծրագրերի իրականացման 

գործում: Ա. Հարությունյանը, ի նշան երախտագիտության, 

Արցախյան շարժման 30-ամյակի հուշամեդալներով է 

պարգեւատրել Ստեփանակերտի «Նաիրի» հյուրանոցի 

հիմնադիր-համասեփականատերեր ավստրալահայեր՝ 

Հակոբ Ապօլաքեանին, Փօլ Մենծյակոբեանին, Միհրան 

Ապօլաքեանին, Կարօ Սեթեանին եւ Վարուժան 

Իսկանդարեանին: 

Օրվա վերջում Ա. Հարությունյանն այցելել է Նոր 

Հարավային Ուելսի հայ Ավետարանչական 

ընկերակցություն, որտեղ հանդիպել է պատվելի Գրիգոր 

Եմուշակյանին եւ համայնքի ներկայացուցիչներին: Հոգեւոր 

համայնքում Ա. Հարությունյանը ներկա է գտնվել նաեւ 

արցախցի կինոռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի «Վերջին 

բնակիչը» ֆիլմի ցուցադրությանը: 

Նշենք, որ պետական նախարարի քաղաքական 

հանդիպումները կազմակերպվում են ՀՅԴ Ավստրալիայի 

կենտրոնական կոմիտեի եւ Հայ Դատի տեղի հանձնախմբի 

գործուն աջակցությամբ: 

Հանդիպումների ընթացքում Ա. Հարությունյանին ուղեկցում 

է Ավստրալիայում Արցախի Հանրապետության մշտական 

ներկայացուցիչ Քայլար Միքայելյանը: 

Պետական նախարարի աշխատանքային հանդիպումներն 

Ավստրալիայում շարունակվում են: 

 

Արցախի պետնախարարը մի շարք հանդիպումներ է 

ունեցել Մելբուռնում 

Աշխատանքային այցով Ավստրալիայում գտնվող Արցախի 

Հանրապետության պետական նախարար Արայիկ 

Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունը մարտի 

17-ին այցելել է Մելբուռն քաղաք, որտեղ մի շարք 

հանդիպումներ է ունեցել հայ համայնքի ներկայացուցիչների 

հետ: 

Արցախի կառավարությունից NEWS.am-ին հայտնում են, որ 

Ա. Հարությունյանը հերթական հանդիպումն է ունեցել 

ավստրալահայերի հետ, որը կազմակերպվել էր 

Համազգայինի տեղի կենտրոնում՝ ՀՅԴ Ավստրալիայի 

կենտրոնական կոմիտեի աջակցությամբ՝ «Արցախ Րութս 

Ինվեսթմընթս» (ԱՐԻ) ընկերության կողմից իրականացվող 

ծրագրերում նոր բաժնետերերի ներգրավման 

անհրաժեշտությունն ընդգծելու նպատակով: Հանդիպմանը 

մասնակցում էին Մելբուրնի հայկական գրեթե բոլոր 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչները: 

 

 
 

Ա. Հարությունյանը իր ելույթում, մասնավորապես, նշել է, որ 

ԱՐԻ-ն իր էությամբ բոլորովին նոր ձեւաչափ է Հայրենիք-

Սփյուռք գործարար կապերի ամրապնդման առումով, որը 

զարգացման մեծ ներուժ ունի: 

«Արցախն ունի տնտեսության զարգացման կայուն 

միջավայր, որտեղ անընդհատ նոր ներդրումների 

ներգրավման անհրաժեշտություն կա: Այս առումով, ԱՐԻ-ն 

համահայկական ներուժի օգտագործման համար լավ 

հարթակ է, որը ենթադրում է ոչ թե անհատույց 

նվիրատվություն, այլ՝ փոխշահավետ առաջարկ: 

Արդյունքում, ունենում ենք ակտիվ զարգացող Հայրենիք, 

որտեղ իր բաժին շոշափելի ներդրումն է ունենում նաեւ 

ԱՐԻ-ի յուրաքանչյուր բաժնետեր՝ պահպանելով նաեւ 

բիզնես հետաքրքրությունը»,- ասել է Ա. Հարությունյանը: 

Հանդիպման ընթացքում պետնախարարն անդրադարձել է 

նաեւ Արցախում վերջին տարիներին արձանագրված 

սոցիալ-տնտեսական հաջողություններին, ապրիլյան 

պատերազմի հետեւանքների հաղթահարմանը, 

պաշտպանունակության ոլորտում իրականացված նոր 

լայնամասշտաբ ծրագրերին, ինչպես նաեւ պատասխանել է 

ներկաներին հուզող տարաբնույթ հարցերի: 

Այցի ընթացքում Ա. Հարությունյանը հյուրընկալվել է նաեւ 

Համազգայինի «Մեսրոպ Մաշտոց» եւ Սուրբ Աստվածածին 

հայ առաքելական եկեղեցուն կից գործող «Ակինյան» 

շաբաթօրյա դպրոցներում, որտեղ հանդիպել է 

աշակերտական եւ ուսուցչական անձնակազմերի հետ: 

Պետական նախարարը բարձր է գնահատել Սփյուռքի 

գաղթօջախներում հայապահպանման գործում հայկական 

դպրոցների դերը եւ ընդգծել է նրանց բացառիկ 

առաքելությունը, քանի որ ազգային ինքնության 

պահպանումն ուղիղ շաղկապված է լեզվամտածողության, 

ազգային դաստիարակության ու մշակույթի հետ: 

Հանդիպման ընթացքում Ա. Հարությունյանը պատասխանել 

է նաեւ նրանց հետաքրքրող հարցերին: 

Արցախի պետնախարարն այցելել է նաեւ Սուրբ 

Աստվածածին եկեղեցի եւ հանդիպել համայնքի հոգեւոր 

պատասխանատուների հետ: Ա. Հարությունյանը 

Մելբուրնում մասնակցել է նաեւ հայկական համայնքի 
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կազմակերպած՝ Արցախյան շարժման 30-ամյակին նվիրված 

հանդիսավոր միջոցառմանը: 

Նշենք, որ Ա. Հարությունյանին Մելբուրնում ուղեկցում էին 

ԱՐԻ ընկերության տնօրենների խորհրդի մի խումբ 

անդամներ եւ Ավստրալիայում Արցախի Հանրապետության 

մշտական ներկայացուցիչ Քայլար Միքայելյանը: 

Պետական նախարարի աշխատանքային հանդիպումներն 

Ավստրալիայում շարունակվում են: 

 

Բակո Սահակյանը Վաշինգտոնում հանդիպել է 

հայ համայնքի հետ, այցելել հայկական 

եկեղեցիներ 

 
 

Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը 

մարտի 18-ին այցելել է Վաշինգտոնի Սուրբ Մարիամ եւ 

Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցիներ, ներկա գտնվել այնտեղ 

մատուցված սուրբ պատարագներին, հանդիպում ունեցել 

ծխական խորհրդի եւ տեղի հայ համայնքի մի խումբ 

ներկայացուցիչների հետ: 

Արցախի Հանրապետության նախագահի մամուլի 

գրասենյակից NEWS.am_ին հայտնում են, որ ջերմ ու 

անմիջական մթնոլորտում արծարծվել են մեր 

հանրապետության զարգացմանը, Արցախ-Սփյուռք 

կապերին եւ մի շարք այլ ոլորտների առնչվող հարցեր: 

Նախագահ Սահակյանը կարեւորել է վաշինգտոնահայ 

համայնքի դերն ու նշանակությունը Սփյուռքում՝ 

երախտագիտություն հայտնելով Արցախին մշտապես 

սատարելու համար: 

 

Արցախի նախագահը Բեյրութում հանդիպել է 

ավանդական կուսակցություններին 

 
Արցախի Հանրապետության Նախագահ Բակո Սահակյանը 

մարտի 21-ին Բեյրութում հանդիպում է ունեցել Հայ 

հեղափոխական դաշնակցություն, Սոցիալ-

ժողովրդավարական հնչակյան, Ռամկավար ազատական 

կուսակցությունների տեղական ղեկավար մարմինների 

ներկայացուցիչների հետ: 

Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են Արցախի ներքին 

եւ արտաքին քաղաքականությանը, Արցախ-Սփյուռք 

համագործակցությանը վերաբերող տարբեր հարցեր: 

Երկրի ղեկավարը կարեւորել է ավանդական 

կուսակցությունների դերակատարությունն Արցախին 

սատարման, համազգային կարեւորագույն խնդիրների 

լուծման, Հայրենիք-Սփյուռք կապերի ամրապնդման, 

Սփյուռքում հայ ազգային ինքնության պահպանման 

գործում: 

 

Ինչո՞ւ Բաքուն թույլ չի տալիս ՅՈՒՆԵՍԿՕ–ի 

ներկայացուցիչներին մտնել Նախիջեւան 

 
Ադրբեջանը, չնայած միջազգային հանրության բազմաթիվ 

կոչերին, առ այսօր թույլ չի տալիս  ՅՈՒՆԵՍԿՕ–ի 

ներկայացուցիչներին մուտք գործել Նախիջեւանի տարածք։  

2008 թվականին Հուշարձանների եւ տեսարժան վայրերի 

պահպանման (ICOMOS) խորհրդի 16-րդ գլխավոր 

վեհաժողովն ընդունել էր բանաձեւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի եւ 

ICOMOS-ի կողմից Նախիջեւան համատեղ փաստահավաք 

առաքելություն ուղարկելու մասին՝ այստեղ իրավիճակը 

ուսումնասիրելու համար։  

Ի տարբերություն Ադրբեջանի՝ Արցախի տարածքում 

գտնվող հուշարձանները գտնվում են պետական 

պաշտպանության ներքո։ Շուշիի մզկիթները բազմիցս 

վերանորոգվել են, ընդ որում՝ այն բանից հետո, երբ դրանք 

վնասվել էին Ադրբեջանի կողմից սկսված ռազմական 

գործողությունների արդյունքում։ Ներկայումս 

վերանորոգվում է Վերին մզկիթը։  

Կարեւոր է, որ Արցախի մզկիթները տուժել են պատերազմի 

արդյունքում, իսկ Ադրբեջանի հայկական հուշարձանները 

միտումնավոր եւ համակարգված կերպով ոչնչացվում են։  

Կան բազում օրինակներ՝ 1990 թվականի մայիսին Ամարասի 

Սուրբ Գրիգորիս մատուռը պղծվել եւ թալանվել է։ Նույնը 

կրկնվել է մեկ տարի անց՝ 1992 թվականին, երբ վանքը 

ամբողջությամբ անցել է ադրբեջանական ուժերի 

վերահսկողության տակ, իսկ մատուռն ավերվել է։ 

Բրիտանացի պատգամավոր լորդ Հիլթոնն այդ հանգամանքը 

հաստատել  է 1998 թվականին պատրաստված իր 

զեկույցում։  

Խաղաղ ժամանակ Ջուլֆայում հայկական խաչքարերի 

ոչնչացումը մշակութային ժառանգության միտումնավոր 
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ոչնչացման ակներեւ օրինակ է։  Չնայած Ադրբեջանի 

դիմակայությանը, այս փաստերը փաստագրվել են։  

Մյուս օրինակը Բաքվի հայկական եկեղեցուն է վերաբերում։ 

Այն պահպանել են, որ օգտագործեն քաղաքական 

նպատակներով։ Իրականում, ինչպես նշված է ԱՄՆ 

կրոնական ազատության հարցերով հանձնաժողովի 2015 

թվականի զեկույցում,  այն օգտագործվել է որպես 

Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արխիվ։ Ավելի 

վաղ, 1980–ականների վերջերին ադրբեջանական 

բարբարոսներն այրել էին եկեղեցին՝ եկեղեցական գույքով եւ 

առանձնակի հետաքրքրություն ներկայացնող կրոնական 

գրքերով։ Սա եւս արձանագրվել է միջազգային հանրության 

ներկայացուցիչների կողմից։  

Այս ամենի ֆոնին Ադրբեջանը պարբերաբար 

հավակնություններ է ներկայացնում Հայաստանի դեմ՝ 

մեղադրելով նրան բոլոր հնարավոր խախտումների մեջ։ 

Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը բազմիցս 

հայտարարել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ–ի առաքելությունն ընդունելու 

պատրաստակամության մասին։ Դրա հետ մեկտեղ, 

հայկական կողմն ընդգծել է Ադրբեջանի վրա միջազգային 

ճնշում գործադրելու կարեւորությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ–ի 

ներկայացուցիչների Նախիջեւան այցելելությունը 

կազմակերպելու նպատակով։ Ադրբեջանի այդպիսի 

դիրքորոշումը պարզորոշ կերպով ցույց է տալիս, որ Բաքուն 

թաքցնելու բան ունի։ 

 

ՄԱԿ-ում տարածվել է սումգայիթյան ջարդերի 

30-րդ տարելիցի կապակցությամբ Արցախի ԱԺ 

հայտարարությունը 

 
Միավորված ազգերի կազմակերպությունում (ՄԱԿ) որպես 

պաշտոնական փաստաթուղթ, մարտի 9-ին տարածվել է 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի 

հայտարարությունը՝ Սումգայիթ քաղաքի հայ բնակչության 

կոտորածի 30–րդ տարելիցի կապակցությամբ։ 

Փաստաթուղթը հրապարակվել է ՄԱԿ պաշտոնական 

կայքէջում եւ հասանելի է հետեւյալ հղումով: 

Ավելի վաղ՝ մարտի 2-ին, հայտարարությունը տարածվել էր 

նաեւ Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության 

կազմակերպությունում։ 

 

Հայկական Army55M անօդաչու թռչող սարք. 

ցանկացած տեղանքում հնարավոր է այն 

շահագործել 
Հայկական արտադրության Army55M անօդաչու թռչող 

սարքն արդեն 5 տարի՝ օգտագործվում է Զինված ուժերում: 

Երեւանում «ArmHitec-2018» սպառազինությունների եւ 

պաշտպանական տեխնոլոգիաների միջազգային 

ցուցահանդեսի ժամանակ Ռազմական ավիացիոն 

համալսարանի դասախոս, մայոր Էդգար 

Մովսիսյանը NEWS.am-ի հետ զրույցում նշեց, որ սարքն 

օգտագործվում է հետախուզական նպատակներով: 

«Սարքն ամբողջությամբ նախագծված եւ պատրաստված է 

Հայաստանում: Տակտիկական օնլայն ղեկավարվում է 

մինչեւ 100 կմ, թռիչքի տեւողությունը մինչեւ 6 ժամ է: Այն 

օգտագործվում է հետախուզական նպատակով. ցանկացած 

տիպի ֆոտոնկարահանում, 3D նկարահանում կարող է 

անել»,- ասաց Էդգար Մովսիսյանը: 

Համալսարանի ներկայացուցչի խոսքով, սարքի 

առավելությունն այն է, որ թռիչքը կատարվում է 

կատապուլտի միջոցով, իսկ վայրէջքը՝ պարաշյուտի 

միջոցով, ինչը նշանակում է՝ ցանկացած տեղանքին 

հնարավոր է սարքը շահագործել: Էդգար Մովսիսյանը նշեց 

նաեւ, որ սարքն առայժմ օգտագործվում է Հայաստանում, 

բայց իր որակով ժամանակակից մյուս անօդաչու սարքերին 

ոչնչով չի զիջում. «Համապատասխանում է մեր 

պայմաններին, կարողացել ենք այնպիսի արտադրանք տալ, 

որը մեզ պետք է, մեր խնդիրներին բավարարում է: 

Ժամանակակից ոչ մի անօդաչու սարքի չի զիջում»,- ասաց 

նա: 

 

ArmHitec – 2018. Հայկական կողմը 

հետաքրքրված է անօդաչու թռչող սարքերի 

դեմ պայքարի համակարգերով 

 

 
 

Երեւանում բացվել է սպառազինության եւ պաշտպանական 

տեխնոլոգիաների «ArmHiTec-2018» միջազգային 

ցուցահանդեսը. այն կտեւի մինչեւ մարտի 31-ը : 

Ցուցահանդեսը նպատակ ունի ներկայացնել 

սպառազինության եւ պաշտպանական տեխնոլոգիաների 

բնագավառում հայկական կազմակերպությունների 

նվաճումները, երկխոսության հարթակ դառնալ մասնակից 

երկրների զինվորականների, գիտական եւ գործարար 

շրջանակների միջեւ, ինչպես նաեւ խթանել միջազգային 

համագործակցության հետագա ընդլայնումը: 

Ցուցահանդեսը կազմակերպում են Հայաստանի 

պաշտպանության նախարարությունը, «Երեւանի 

մաթեմատիկական մեքենաների գործարան» եւ «Բիզոն» 

ցուցահանդեսների ընկերությունների միավորում» 

ընկերությունները: 

«ArmHiTec-2018»-ի շրջանակում նախատեսված է հարուստ 

գիտագործնական ծրագիր: Մասնավորապես, անցկացվելու 

է ռուս-հայկական կլոր սեղան՝ ՌԴ ռազմարդյունաբերական 

հանձնաժողովի ՀԱՊԿ ռազմատնտեսական (տեխնիկական) 

https://digitallibrary.un.org/record/1478118/files/A_72_780%26S_2018_200-EN.pdf
https://news.am/


 

 

 

ÈàôÚê # 233 Մարտ,  2018 թ.  էջ 10  

Լույս Ամսագիր 
 

համագործակցության հարցերով կոլեգիայի խորհրդի ու 

Հայաստանի շահագրգիռ նախարարությունների, 

գերատեսչությունների, ձեռնարկությունների, 

կազմակերպությունների համատեղ նիստի ձեւաչափով, 

երկրորդ հայ-ռուսական ռազմարդյունաբերական 

համաժողովը, ՀԱՊԿ ռազմատնտեսական 

համագործակցության միջպետական կոմիտեին կից 

գործարար խորհրդի հերթական նիստը, այլ միջոցառումներ: 

«Երեւան էքսպո» ցուցահանդեսային համալիրում 

ներկայացվելու են սպառազինության եւ ռազմական 

նշանակության արտադրանքի նորագույն նմուշներ՝ կապի 

միջոցներ, օպտիկաէլեկտրոնային սարքավորումներ, 

ռոբոտատեխնիկական համալիրներ եւ այլն: 

Ցուցահանդեսին իրենց տաղավարներով մասնակցելու են 34 

հայկական եւ ավելի քան 30 կազմակերպություն 14 երկրից, 

այդ թվում` ռուսաստանյան «Ռոսոբորոնէքսպորտ», 

«Կոնցեռն ՎԿՈ «Ալմազ-Անտեյ», «ՆՊԿ 

«ՈՒրալվագոնզավոդ», «ՌՍԿ «ՄԻԳ» բաժնետիրական 

ընկերությունները, հնդկական «ԲԵԼ» եւ 

«ԼԱՐՍԵՆ&ՏՈՒԲՌՈ» ընկերությունները, ինչպես նաեւ 

ընկերություններ Գերմանիայից, Իտալիայից, Ֆրանսիայից, 

Չինաստանից և այլ երկրներից: Արտասահմանյան եւս 30 

ընկերությունների ներկայացուցիչներ էլ ժամանելու են՝ 

իրենց արտադրատեսակները ներկայացնելու եւ գործարար 

կապեր հաստատելու նպատակով: 

Ցուցահանդեսին ու միջոցառումներին մասնակցում են նաեւ 

պետական պատվիրակություններ՝ Հունաստանից, 

Հնդկաստանից, Ռուսաստանի Դաշնությունից, Բելառուսից, 

Ղազախստանից եւ այլ երկրներից, ինչպես նաեւ ՀԱՊԿ-ի 

պատվիրակությունը: 

 

 
 

Հայկական կողմը հետաքրքրված է «Պաշտպանական 

համակարգեր» (Մոսկվա) միջպետական 

ֆինանսաարդյունաբերական խմբի արտադրանքով: Այս 

մասին NEWS.am-ի թղթակցի հետ զրույցում ասել է խմբի 

առաջատար ինժեներ Անդրեյ Տրունովը: 

Ձեռնարկության արտադրանքը վերաբերում է անօդաչու 

սարքերի դեմ պայքարին: 

«Թռիչքի ժամանակ՝ 4-10 կմ հեռավորության ժամանակ 

հայտնաբերում է, ավտոմատ կերպով վերլուծում է 

ազդանշանը, որոշում է, որ անօդաչու է թռչում, միացնում է 

խոչընդոտների սարքը», - ասել է խմբի ներկայացուցիչը: 

Հայաստանը նույնպես մասնակցում է արտադրության 

ծրագրերին: 

«Մենք այստեղ առաջին անգամ ենք», - ասել է Տրունովը: 

Հարցին՝ կան արդյոք հետաքրքիր առաջարկություններ, նա 

նշել է. «Հուսով եմ, որ այո»: 

Հայկական կողմը դեռ չունի այդ համակարգից: «Հայկական 

կողմն ունի «Ռեպելենտ» համակարգերը: Այն այլ խնդիրներ 

ունի, աշխատում է ավելի երկար հեռավորությունների վրա», 

- ասել  է Տրունովը: 

Հարցին՝ արդյոք համակարգն արդյունավետ է մարտական 

դրոնների դեմ, որոնք 2016-ին գործարկվել էին 

ադրբեջանական կողմից, Տրունովը նշել է, որ համակարգերը 

նախատեսված են հենց նման դասի անօդաչուների դեմ 

պայքարի համար: 

 

Այս տարի Ռուսաստանը Հայաստանին զենք 

կմատակարարի նոր պաշտպանական վարկի 

շրջանակում 
 

 
 

Այս տարի Ռուսաստանը Հայաստանին զենք 

կմատակարարի 100 միլիոն դոլարի նոր պաշտպանական 

վարկի շրջանակում: Այս մասին հինգշաբթի օրը ArmHiTech-

2018 ցուցահանդեսի ժամանակ լրագրողներին հայտնեց 

Ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային 

ծառայության փոխտնօրեն Վլադիմիր Դրոժժովը, 

փոխանցում է «ՌԻԱ Նովոստի»-ն: «Մատակարարումը 

նախատեսված է 2018 թվականի համար»,- նշել է նա՝ 

պատասխանելով թղթակցի համապատասխան հարցին: 

 

Անցյալ տարվա դեկտեմբերին ՀՀ նախագահ Սերժ 

Սարգսյանը ստորագրել էր 15 տարի մարման ժամկետով 100 

միլիոն դոլարի ռուսական պաշտպանական վարկի 

վերաբերյալ համաձայնագրի վավերացման մասին օրենքը: 

Բացի այդ, 2015 թվականի հունիսին համաձայնագիր է 

ստորագրվել ռուսական արտադրության ռազմական 

արտադրանքների ձեռքբերման համար Ռուսաստանի 

կողմից Հայաստանին 200 միլիոն դոլարի պետական 

արտահանման վարկ տրամադրելու մասին: Այս վարկի 

շրջանակներում, ինչպես հայտնել են ՀՀ ՊՆ-ում, 18 

պայմանագիր է կնքվել: 

Ինչպես հայտարարել էր Հայաստանի պաշտպանության 

նախարար Վիգեն Սարգսյանը, նոր ռուսական 

պաշտպանական վարկի շրջանակում Երեւանը մտադիր է 

Մոսկվայից «ռազմավարական զսպման» զենք ձեռք բերել: 

 

 

https://news.am/
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Բակո Սահակյան. Ադրբեջանցի 

փախստականները կարող են վերադառնալ 

Արցախ 

 
Ադրբեջանցի փախստականները կարող են վերադառնալ 

Արցախ, եթե նրանք ճանաչեն նրա իրավազորությունը: Այս 

մասին Mirror Spectator-ին տված  հարցազրույցում 

հայտարարել է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը: 

Նա բարձր է գնահատել ղարաբաղյան կարգավորման 

հարցում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի դիվանագիտական ջանքերը: 

«Մենք հասկանում ենք, որ միջազգային հանրությունը՝ ի 

դեմս Մինսկի խմբի անհանգստացած է այդ բարդ հարցի 

լուծմամբ: Սակայն Մինսկի խմբի շահագրգռվածությունը 

բավարար չէ: Մեր խորին համոզմամբ` Ադրբեջանի ոչ 

կառուցողական, ծայրահեղական, ռազմատենչ 

դիրքորոշումը խոչընդոտ է, որը մենք չենք կարող 

հաղթահարել ավելի լուրջ պայմանավորվածությունների 

ձեռքբերման համար», - ասել է Սահակյանը: 

Նրա խոսքով՝ կարգավորման հաջող գործընթացի համար 

անհրաժեշտ է, որ Արցախը բանակցությունների լիիրավ 

կողմ դառնա, ինչպես 1994 թվականին Բուդապեշտում 

կայացած ԵԱՀԿ գագաթաժողովում ի սկզբանե որոշվել էր: 

Նա նշել է, որ Արցախը շարունակում է անել ամեն ինչ, 

որպեսզի վերականգնի այս ձեւաչափը: 

Խոսելով փախստականների մասին՝ Սահակյանը նշել է, որ 

ներկայումս հիմնականում խոսում են ադրբեջանցի 

փախստականների մասին: «Մենք, բնականաբար, կողմ ենք 

արտահայտվում, որ խոսեն ոչ միան ադրբեջանցի 

փախստականների, այլեւ հայ փախստականների մասին: 

Մենք բազմիցս ասել ենք, որ ադրբեջանցի 

փախստականները, բնականաբար, կարող են վերադառնալ 

Արցախ, եթե ճանաչեն նրա իրավազորությունը », - ասել 

է  նա: 

 

Ռուսական 102-րդ ռազմակայանում 

ռազմական ոստիկանության 

ստորաբաժանումներ կստեղծվեն 
Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ 

ռազմակայանում ռազմական ոստիկանության 

ստորաբաժանումներ կստեղծվեն: Այս մասին հաղորդում է 

Հարավային ռազմական օկրուգի մամուլի ծառայությունը: 

Նախկինում Գյումրիում ռուսական ռազմակայանում 

կարգուկանոնն ապահովելու համար առանձին պարեկներ 

էին առանձնացված, սակայն դրանում ներառված 

զինծառայողները չունեին հատուկ պատրաստվածություն: 

Ջոկատները, որոնք հիմա ստեղծվում են, կհամալրվեն 

մասնագետներով, որոնք ուսումնառություն են անցել 

Վլադիկավկազի ռազմական ոստիկանության ուսումնական 

կենտրոնում: 

 

 
 

«Զինվորական կարգուկանոնը, ճանապարհային 

երթեւեկության անվտանգությունը եւ օբյեկտների 

պահպանությունն ապահովելու համար Գյումրիի 

զինվորական կայազորում ռազմական ոստիկանության 

ստորաբաժանումներ են կազմավորվում: Անձնակազմը 

կունենա ռազմական տեխնիկա եւ հատուկ միջոցներ»,-

ասված է հաղորդագրության մեջ: 

Գերատեսչությունում ընդգծել են, որ անձնակազմի 

ընտրությունն իրականացվում է զինվորական հոգեբանների 

կողմից՝ սպաների, սերժանտների եւ զինվորների շարքերից: 

Բաից դրանից, ամռան սկզբին նախատեսվում է ռազմական 

ոստիկանության եւս մեկ ստորաբաժանում ստեղծել 

Երեւանի զինվորական կայազորում: 

 

Մոսկվան մտադիր է կատարել Հայաստանի 

առջեւ ստանձնած իր ռազմական 

պարտավորությունները. ռուս պատգամավոր 

 

 
 

Երեւանում տեղի ունեցած ռուս եւ հայ 

խորհրդարանականների համատեղ նիստի ընթացքում 

տարբեր հարցեր են քննարկվել, այդ թվում՝  նաեւ 2 կողմի 

համար էլ բավականին ցավոտ: Այս մասին մարտի 26-ին ԱԺ-

ում կայացած մամուլի ասուլիսում ասաց ՌԴ Պետական 

դումայի ԱՊՀ եւ հայրենակիցների հետ կապերի հարցերով 

կոմիտեի առաջին փոխնախագահ Կոնստանտին 

Զատուլինը: 

Նրա խոսքով՝ մասնավորապես քննարկվել են Լեռնային 

Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման եւ 

Ադրբեջանին ռուսական զենքի վաճառքի հարցերը: «Մենք 

https://mirrorspectator.com/2018/03/28/exclusive-president-sahakyan-declares-azerbaijani-refugees-can-live-peacefully-in-artsakh-republic/
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իսկապես մտահոգություն ենք հայտնում ղարաբաղյան 

հակամարտության գոտում ստեղծված ստաուս քվոն 

խախտելու, բանակցային ցանկացած գործընթաց փակուղի 

մտցնելու փորձերի, վախեցնելու, ուժի կիրառման 

սպառնալիքների եւ այլնի հետ կապված»,- հավաստիացրեց 

ռոս պատգամավորը: 

Ըստ որում, ինչպես նշեց Զատուլինը, այս 

հակամարտությունը այլ լուծում չունի, բացի խաղաղ 

կարգավորումը: Միեւնույն ժամանակ, Կրեմլում 

մտահոգված են, որպեսզի Բաքուն չանցնի խնդրի ուժային 

կարգավորման: Պատգամավորն ընդգծեց, որ ռուսական 

կողմը շահագրգռված է միջազգային նշանակություն 

ունեցող ղարաբաղյան հակամարտության բացառապես 

խաղաղ կարգավորմամբ: «Ես նաեւ կցանկանայի 

հաստատել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մտադիր է 

կատարել Հայաստանի առջեւ ստանձնած պաշտպանության 

եւ անվտանգության ոլորտներում իր դաշնակցային 

պարտավորությունները: Հայաստանին ուղղված ցանկացած 

սպառնալիք Ռուսաստանը կընկալի որպես իրեն ուղղված 

սպառնալիք»,- եզրափակեց Կոնստանտին Զատուլինը: 

 

Ավարտվել է ՀՅԴ Հայաստանի 21-րդ 

Գերագույն ժողովը. ընտրվել է Գերագույն 

մարմնի նոր կազմ 

 

 
 

2018 թվականի մարտի 23-25-ը Աղվերանում տեղի ունեցավ 

ՀՅԴ Հայաստանի 21-րդ Գերագույն ժողովը: 

ՀՅԴ Հանրային կապերի գրասենյակից NEWS.am-ին 

հայտնում են, որ Ժողովի ավարտին ընտրվել է Գերագույն 

Մարմին` հետեւյալ կազմով` Արսեն Համբարձումյան, Հրաչ 

Թադեւոսյան, Իշխան Սաղաթելյան, Արթուր Եղիազարյան, 

Սիմոն Սիմոնյան, Սպարտակ Ղարաբաղցյան, Վահագն 

Մատինյան, Արթուր Ղազարյան, Կարեն Մնացականյան:  

ՀՅԴ Հայաստանի նորընտիր Գերագույն Մարմնի անդրանիկ 

նիստում Գերագույն Մարմնիներկայացուցիչ ընտրվեց 

Արսեն Համբարձումյանը: 

 

Արևմտյան Հայաստան 
 

2 միլիոն թուրքերի տատիկները, հնարավոր է, 

հայ են եղել. Ռոբերտ Ֆիսկ 
Թուրքիան միակ երկիրն է, որտեղ քաղաքացու ինքնությունը 

ազգային անվտանգության հարց է: Այնուամենայնիվ, ի 

զարմանս թուրքերի, երեք շաբաթ առաջ տոհմաբանական 

տվյալների առցանց բազայում բնակչության ռեգիստրի 

հանկարծակի բացումն այնքան ապշեցուցիչ էր, որ 

համակարգը մի քանի ժամվա ընթացքում դադարել է գործել: 

Այս մասին իր հոդվածում գրում է բրիտանացի լրագրող 

Ռոբերտ Ֆիսկը: 

Պարզվել է, որ շատ թուրքեր իրականում հայեր են եղել կամ՝ 

կիսով չափ հայեր, հույներ եւ հրեաներ: «Հնագույն 

ուրվականները դուրս են եկել դարավոր գերեզմաններից, 

որպեսզի հաստատեն իրենց հայկական ներկայությունը 

թուրքական պատմության մեջ», - գրում է լրագրողը: 

 

 
 

Նա ընդգծում է, որ 2007 թվականին սպանված «Ակոս» 

թերթի խմբագիր Հրանտ Դինքն ասում էր, որ թուրքական 

կառավարությունը ռեգիստրում գաղտնի կերպով կոդավորել 

է ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին: 

Ֆիսկը նշում է, որ, ըստ հաղորդումների, 48 ժամվա 

ընթացքում 4 միլիոն թուրք քաղաքացի է մուտք գործել 

տոհմաբանական ծառի կայք, ինչի պատճառով 

համակարգում անսարքություն է առաջացել: Երբ այն 

վերականգնվել է, ըստ նախկին վիճակագիր եւ հայ 

ժողովրդագիր Ջորջ Աղջայանի, 8 միլիոն թուրք ցանկացել է 

տեսնել իր տոհմածառը, այսինքն՝ ամբողջ երկրի 

բնակչության 10 տոկոսը: 

«Հնարավոր է, որ 2 միլիոն թուրքերի տատիկները հայ են 

եղել: Այնուամենայնիվ, նրանք համարում են, որ 

ցեղասպանություն տեղի չի ունեցել», - գրում է Ֆիսկը: 

 

Թուրքական դատարանը չեղարկել է Սուրբ 

Կիրակոսը պետականացնելու որոշումը 

 
Թուրքիայի վճռաբեկ դատարանը բավարարել է 

Դիարբեքիրի հայկական Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու 

հիմնադրամի կողմից ներկայացված հայցը։ 

Ինչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական «Ակոս»-ը, 

Թուրքիայի վճռաբեկ դատարանը Դիարբեքիրի Սուրբ 

Կիրակոս եկեղեցու պետականացման վերաբերյալ 

նախարարների խորհրդի որոշումը չեղարկելու հիմքում 

շեշտել է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 

https://news.am/
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կողմից նմանատիպ որոշումները կապված սեփականության 

իրավունքի հետ։ 

Նշենք, որ Թուրքիայի նախարարների խորհրդի որոշումով 

Դիարբեքիրի Սուրի շրջանում գտնվող բոլոր կառույցները, 

այդ թվում Դիարբեքիրի Սուրբ Կիրակոսը, պետականացվել 

են։ Պատճառաբանությունն այն էր, որ քուրդ զինյալների 

հետ բախումների հետեւանքով վնասված Սուրի շրջանը 

պետք է պետական միջոցներով վերականգնվի, այդ թվում 

հայկական եկեղեցիները։ 

Մերձավոր Արեւելքի ամենամեծ եկեղեցիներից մեկի՝ Սուրբ 

Կիրակոսի վերաբացումն ու օծումը տեղի է ունեցել 2011- 

հոկտեմբերի 22-ին, իսկ առաջին պատարագը մեկ օր անց՝ 

հոկտեմբերի 23-ին: 

Սուրբ Կիրակոսի վերանորոգումը իրականացվել է 

դիարբեքիրցի հայերի եւ Դիարբեքիրի քաղաքապետարանի 

աջակցությամբ: 

Սուրբ Կիրակոսը վերաբացվել է որպես գործող եկեղեցի: 

 

Սփյուռք 
 

83 տարեկանում մահացել է Քալիֆորնիայի 

Գերագույն դատարանի նախկին դատավոր 

Արման Արաբյանը 

 

 
 

Լոս Անջելեսի նախկին դատախազ եւ դատավոր, 

Քալիֆորնիայի Գերագույն դատարանի նախագահ Արման 

Արաբյանը 83 տարեկանում մահացել է, հաղոդում 

է LATimes-ը: 

Ըստ նրա որդու՝ Արաբյանը մահացել է քնած ժամանակ Սան 

Ֆերնանդոյի հովտում գտնվող իր տանը: 

 «Կարծում եմ նա մահացել է, որովհետեւ սիրտը կոտրված 

էր», - ասել է որդին: «Նա շատ էր կարոտում մորս»: 

Նենսի Արաբյանը, որը 50 տարուց ավել նրա կինն էր, 16 

ամիս առաջ էր մահացել: 

Արաբյանը հայ գաղթականների որդի է, 1990-1996 

թվականնրին եղել է Քալիֆորնիայի Գերագույն դատարանի 

նախագահ: Նրա պապը եւ հորեղբայրը Հայոց 

ցեղասպանության զոհեր են եղել: 

Բացի իր մասնագիտական գործունեությունից, նա շատ 

հաճախ խոում էր իր հայկական ժառանգության մասին եւ 

զբաղվում էր Քալիֆորնիայում հայկական խմբերի 

հարցերով: 

Գերագույն դատարանից դուրս գալուց հետո Արաբյանը 

աշխատում էր որպես մասնավոր դատավոր եւ Սան 

Ֆերնանդոյում քաղաքացիական հարցերով էր զբաղվում: 

 

Միջազգային          
 

Եգիպտոսի խորհրդարանի պատգամավորները 

կոչ են արել ճանաչել Հայոց 

ցեղասպանությունը 

 
Եգիպտոսի խորհրդարանի պաշտպանության եւ ազգային 

անվտանգության հանձնաժողովի փոխնախագահ Յախիա 

Ալ Կադվանին եւ արտաքին գործերի կոմիտեի քարտուղար 

Թարեք Էլ Խուլին կրկին անդրադարձել են 1915 թվականին 

Հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդրին, հաղորդում է 

«Horizon Weekly»-ն: 

Անդրադառնալով Նիդերլանդների խորհրդարանի ընդունած 

բանաձեւերին՝ պատգամավորները Եգիպտոսին կոչ են արել 

համանման որոշում կայացնել: 

Ալ Կադվանիի խոսքով՝  նման քայլն անհրաժեշտ է 

Թուրքիայի կողմից անդադար խախտումների դեմ 

դիմակայելու համար, քանի որ «հայերի զանգվածային 

կոտորածը պատմական փաստ է, եւ ամեն մեկն այս հարցում 

պետք է հստակ դիրքորոշում ունենա»: 

Էլ Խուլին, իր հերթին, նշել է, որ 20-րդ դարի սկզբին հայերին 

ապաստան տրամադրած Եգիպտոսը այդ ողբերգական 

պատմության ականատեսն է եղել: 

 

Նորզելանդացի լրագրողը կառավարությանը կոչ է 

արել ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը 

 
Նոր Զելանդիայի կառավարությունները մշտապես 

վախենում են պաշտոնապես ճանաչել 20-րդ դարի՝ 

մարդկության դեմ կատարված հանցագործությունները, 

հատկապես Հայոց ցեղասպանությունը: Այս մասին 

նորզելանդական newshub.co.nz կայքում հրապարակված իր 

հոդվածում նշում է լրագրող Տոնի Ռայթը: 

Չնայած այդ տարիներին այս իրադարձությունների մասին 

էին Նոր Զելանդիայի թերթերի առաջին սյունակները, եւ 

դրանք կարող էին տեսնել Դարդանելի գործողության 

ժամանակ օսմանյան բանակի կողմից գերված 

նորզելանդացի զինվորները, Նոր Զելանդիայի ոչ մի 

կառավարություն չի ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը, 

http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-armand-arabian-20180330-story.html
https://www.newshub.co.nz/home/shows/2018/03/jacinda-ardern-should-acknowledge-the-armenian-genocide.html
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Լույս Ամսագիր 
 

նշում է հոդվածի հեղինակը՝ հավելելով, որ սա պետք է 

փոխվի: «Մենք ճանաչում ենք Երկրորդ աշխարհամարտի 

ժամանակ հրեական Հոլոքոստը, Ռունադայում 

ցեղասպանությունը, բոսնիական ցեղասպանությունը եւ մեզ 

ավելի մոտ Արեւելյան Թիմորում ցեղասպանությունը:  Բայց 

ինչո՞ւ նույն կերպ չենք վարվում, երբ հարցը վերաբերում է 

Հայոց ցեղասպանությանը: Պատասխանը պարզ է՝ 

պատճառը Նոր Զելանդիայի հարաբերություններն են 

Չանաքալայի եւ Թուքիայի հետ»,- նշում է Ռայթը: 

Նա ընդգծում է, թե հիմնական պատճառն այն է, որ 

ճանաչելու դեպքում Թուրքիան, ավելի շուտ, կսպառնա Նոր 

Զելանդիայի քաղաքացիներին մարտերի վայր 

այցելությունների արգելքով: Սակայն հեղինակը հավելում է, 

որ Ֆրանսիայից եւ Կանադայից զինվորները նույնպես 

մարտնչել են օսմանյան ուժերի դեմ, բայց այդ երկրներն, 

այնուամենայնիվ, Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել են: 

Հեղինակը մարտահրավեր է նետում Ջասինդե Արդերնի 

կառավարությանը. «Ճանաչե՛ք Հայոց ցեղասպանությունը, 

դա կատարեք օրենքով: Սովորեցրե՛ք դա նորզելանդական 

դպրոցներում, ինչպես եւ Հոլոքոստը: Դա կատարե՛ք 

խաղաղության համար՝ որպես նախազգուշացում այն 

մասին, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ պատերազմի 

ժամանակ»: 

«Առաջին աշխարհամարտի ժամանակ ավելի քան 18 500 

նորզելանդացիները չեն զոհվել այն բանի համար, որ 

արտասահմանյան տերությունները դեռեւս կարողանան 

մեզնից փրկագին պահանջել 100 տարի անց»,- ամփոփել է 

նա: 

 

Սերբիայի խորհրդարանը մերժել է Հայոց 

ցեղասպանությունը ճանաչելու՝ ընդդիմության 

առաջարկը 

 
Սերբիայի խորհրդարանը մերժեց ընդդիմությանը առաջարկը 

Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին: 

Վերջին տասնամյակում նման առաջարկներ մի քանի անգամ 

ներկայացվել են սերբական խորհրդարանում, սակայն դրանք 

մշտապես մերժվել են, հաղորդում 

է «Ազատություն»  ռադիոկայանի բալկանյան ծառայությունը: 

Օսմանյան Թուրքիայում մեկուկես միլիոն հայերի 

ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձեւը այս անգամ ներկայացրել 

էր Սերբիայի նախկին վարչապետ Զորան Զիվկովիչը, ով 

ներկայումս գլխավորում է «Նոր կուսակցություն» քաղաքական 

ուժը: «Ազատության» սերբական ծառայության հետ զրույցում 

Զիվկովիչը կարեւորել է այդ հարցում պաշտոնական Բելգրադի 

դիրքորոշումը հստակեցնելը՝ հիշեցնելով, որ 20-րդ դարի ամենամեծ 

այդ ողբերգությունը ճանաչել են ինչպես Ռուսաստանը, այնպես էլ 

ամերիկյան նահանգների մեծամասնությունը: 

Շուրջ 7 միլիոն բնակչություն ունեցող Սերբիան, որը նույնպես 

անցած դարասկզբին գտնվում էր Օսմանյան կայսրությունում, 

սակավաթիվ հայ համայնք ունեցող երկրներից է. տարբեր 

գնահատականներով՝ այստեղ բնակվում է մինչեւ 300 հայ: 

Հասարակական    
 

ԹՈՒՐՔՄԵՆՉԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ 

190-ԱՄՅԱԿԸ 
 

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

 

Պատմական գիտությունների 

դոկտոր, պրոֆեսոր 

 

07.03.2018 

 

Հատուկ ԼՈՒՅՍ-ի համար 

 
           

 

 2018թ. փետրվարի 10-ին լրանում է Ռուսաստանի և 

Պարսկաստանի միջև ստորագրված Թուրքմենչայի 

պայմանագրի 190-ամյակը: 

            Թուրքմենչայի պայմանագիրը բախտորոշ 

նշանակություն է ունեցել հայ ժողովրդի պատմության մեջ: 

            Նշելով 1826-1828թթ. ռուս-պարսկական երկրորդ 

պատերազմի արդյունքով կնքված 

Թուրքմենչայի  պատմական պայմանագրի 190-րդ 

տարեդարձը, կարևոր եմ համարում նախ, շատ համառոտ 

ներկայացնել մինչ այդ տեղի ունեցած իրադարձությունները: 

  

1. ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆԻՆ ԵՎ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ԱՆԳLՈ-ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 Ռուսաստանի կայսրուհի Եկատերինա Երկրորդի մղած 

պատերազմների արդյունքով Ռուսաստանն ընդհուպ 

մոտեցել է Անդրկովկասին: 

Ռուսաստանի օգնությամբ ազատագրվելու հայերի հույսերն 

ավելի են ամրապնդվել, երբ 1801 թ. ռուսական զորքերը մտել 

են Վրաստան և սեպտեմբերի 12-ին ցարի մանիֆեստով 

Վրաստանը միացվել է Ռուսաստանին: Այս մանիֆեստով էլ 

Ռուսաստանին են միացվել նաև Լոռին, Փամբակը, 

Շամշադինը և Հայաստանի հյուսիս-արևելյան մի քանի այլ 

շրջաններ: 

Բայց այս միացման հետևանքով սրվել են մի կողմից 

Թուրքիայի ու Պարսկաստանի, մյուս կողմից Ֆրանսիայի ու 

Անգլիայի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունները: 

Պարսկաստանն ու Թուրքիան հասկանում էին 

Ռուսաստանից եկող վտանգը և ձգտում էին նրան դուրս 

մղել Անդրկովկասից: Դրանով շահագրգռված էին Անգլիան 

ու Ֆրանսիան: 

1802 թ. հունիսի 26-ին Նապոլեոն Բոնապարտի 

նախաձեռնությամբ կնքվել է թուրք-ֆրանսիական 

պայմանագիր, որն ուղղված էր Ռուսաստանի դեմ: 

Միաժամանակ ֆրանսիական գործակալները Բոնապարտի 

հանձնարարությամբ Պարսկաստանի շահին 

հավաստիացնում էին Անդրկովկասից Ռուսաստանին դուրս 

մղելու գործում Ֆրանսիայի աջակցության մասին: 

Իսկ Ռուսաստանն էլ առիթ էր որոնում Երևանի ու 

Նախիջևանի խանությունները գրավելու համար: Շուտով 

ստեղծվել է այդ առիթը: 1801 թ. Թիֆլիսում մահացած 

https://www.azatutyun.am/a/29086293.html


 

 

 

ÈàôÚê # 233 Մարտ,  2018 թ.  էջ 15  

Լույս Ամսագիր 
 

Հովսեփ Արղության կաթողիկոսի գահին տիրանալու համար 

Էջմիածնում սկսվել էր սուր պայքար: 

Երևանի խանի հովանավորությամբ 1802 թ. մայիսի 25-ին 

կաթողիկոս էր ընտրվել Դավիթը: Նույն օրերին կաթողիկոս 

էր ընտրվել նաև Դանիելը, որին պաշտպանող ռուսական 

զորքերի հրամանատար, իշխան Ցիցիանովը խանից 

պահանջել էր նրան ճանաչել կաթողիկոս: 

Երբ խանը մերժել է այդ պահանջը, Ցիցիանովը, 

օգտագործելով այդ առիթը, 1804 թ. գարնանը սկսել է 

արշավանք Երևանի ուղղությամբ: Սկսվել է ռուս-

պարսկական պատերազմը, որն ավարտվել է 1813 

թ.  Գյուլիստանի պայմանագրով: 

Այդ պատերազմի ժամանակ մեծապես սրվել էին Ֆրանսիայի 

ու Ռուսաստանի հարաբերությունները: Նապալեոն 

Բոնապարտը ձգտում էր Ռուսաստանին գամել պարսկական 

պատերազմին: Այդ նպատակով էլ 1806 թ. Նապոլեոնը 

Պարսկաստանի շահի հետ նախնական համաձայնության է 

եկել ռազմական դաշինք կնքելու մասին: 

Նապոլեոնի հակառուսական քաղաքականությունը 

համընկնում էր Թուրքիայի և Պարսկաստանի շահերին: 

Դրանից էլ ելնելով, Նապոլեոնը ոգևորում էր Թուրքիանին 

պատերազմ սկսել Ռուսաստանի դեմ, որն արդեն կռվում էր 

Պարսկաստանի դեմ: 

Նապոլեոնը նույնիսկ քայլեր է ձեռնարկել Պարսկաստանին 

ու Թուրքիային հաշտեցնել և Անդրկովկասում միասնական 

ճակատ ստեղծել Ռուսաստանի դեմ: 

Թուրքիան այնքան էր ոգևորվել, որ միակողմանի 

խախտելով 1791 թ. կնված պայմանագիրը, արգելել է 

ռուսական ռազմանավերի մուտքը Բոսֆորի ու Դարդանելի 

նեղուցներով և ուժեր է կենտրոնացրել Դանուբ և Ախուրյան 

գետերի ափերին: 

Վստահ իր ուժերի վրա, ունենալով Ֆրանսիայի 

աջակցությունը, Թուրքիան 1806 թ. դեկտեմբերի 18-ին 

պաշտոնապես պատերազմ է հայտարարել Ռուսաստանին: 

Սկսվել է 19-րդ դարում ռուս-թուրքական առաջին 

պատերազմը, որն ավարտվել է 1812 թվականին: 

Ռուսաստանը երկու ճակատով պատերազմելու 

հնարավորություն չուներ և գեներալ Գուդովիչը սկսել է 

պարսիկների հետ բանակցել ռազմական գործողություններն 

ավարտելու շուրջ: Իսկ դա չէր մտնում Նապոլեոնի 

ծրագրերի մեջ: 

 Եվ այդ հաշտության բանակցությունները ձախողելու 

նպատակով 1807 թ. մայիսի 4-ին Ֆրանսիայի ու 

Պարսկաստանի միջև Ֆինկեյնշտենում կնքվել է ֆրանս-

պարսկական դաշինք, որով Նապոլեոնը խոստացել է օգնել 

Վրաստանից ու Անդրկովկասից հեռացնել ռուսներին: 

Հարկ չեմ համարում անդրադառնալ ծավալված ռազմական 

գործողություններին, միայն կամենում եմ նշել, որ 

պարսկական ուժերի դեմ ռուսական զորքերի տարած 

հաղթանակները ձախողել են պարսկա-թուրքական դաշինք 

ստեղծելուն ուղղված Նապոլեոնի դիվանագիտական 

փորձերը: 

Անգլիան, որն ուշադրությամբ հետևում էր Անդրկովկասում 

տեղի ունեցող գործողություններին, նույնպես ձգտում էր 

ամրապնդել իր դիրքերը: Եվ երբ Տիլզիտում հաշտություն էր 

կնքվել Նապոլեոնի և Ռուսաստանի ցար Ալեքսանդր 

Առաջինի միջև, Անգլիան շտապել է դրանից օգտվել և 

միջոցների է դիմել Թուրքիայում ու Պարսկաստանում իր 

ազդեցությունն ուժեղացնել համար: 

Հենց այդ նպատակով էլ 1809 թ. կնքվել է անգլո-թուրքական 

հաշտության և բարեկամության պայմանագիր: Նույն 

թվականին կնքվել է անգլո-պարսկական դաշնակցային 

նախնական պայմանագիր, որով  Անգլիան խոստացել է 

ընդդեմ Ռուսաստանի՝ ցույց տալ ֆինանսական ու 

ռազմական օգնություն: 

Այդ պայմանագրերի հետևանքով Թուրքիան խախտել է 

1807 թ. օգոստոսին կնքված զինադադարը և 1809 թ. 

վերսկսել է Ռուսաստանի դեմ ռազմական 

գործողությունները: Պարսիկները ևս 1809 թ. ամռանն 

ակտիվացրել են իրենց գործողությունները, Անգլիայից 

ստանալով 12 հազար հրացան, 22 թնդանոթ և այլն: 

Մի շարք պարտություններից հետո Թուրքիան 

հարկադրված էր խնդրել հաշտություն: 1812 թ. մայիսի 16-ին 

Բուխարեստում ստորագրվել ռուս-թուրքական հաշտության 

պայմանագիր, որով Կովկասում երկու տերությունների միջև 

որպես սահման ընդունվել է Ախուրյան գետը: Ախալքալակը 

զիջվել է Թուրքիային: Պայմանագրով Թուրքիան չէր կարող 

միանալ Ֆրանսիային: 

1913 թ. հոկտեմբերի 12-ին Գյուլիստանում կնքված 

հաշտության պայմանագրով ավարտվել է ռուս-պարսկական 

պատերազմը: Պարսկաստանը ճանաչել է Վրաստանի, 

Դաղստանի, Գյանջայի, Շաքիի, Շիրվանի, Դերբենդի, 

Ղուբայի, Բաքվի, Թալիշի խանությունների, Լոռու, 

Փամբակի, Շամշադինի, Զանգեզուրի և Շորագյալի 

գավառների միացումը Ռուսաստանին: Սրանով դրվել է 

Ռուսաստանին հայկական հողերը միացնելու սկիզբը: 

Իհարկե, Թուրքիան ու Պարսկաստանը հարկադրված էին 

ստորագրել պայմանագրերը և առիթ էին փնտրում 

վերականգնել կորցրած տարածքները: Իսկ դա հնարավոր էր 

միայն Ռուսաստանի հետ նոր պատերազմով: 

Այստեղ ուզում եմ նկատել հետևյալը: Եվրոպական 

տերությունները, առանձնապես Անգլիան ու Ֆրանսիան 

գիտեին Պարսկաստանի և Թուրքիայի տիրապետության 

տակ գտնվող հայ ժողովրդի տառապանքի մասին: 

Նրանք գիտեին պարսկա-թուրքական բռնություններից 

փրկվելու համար եվրոպական տերություններից և Հռոմի 

պապից օգնություն ստանալու հույսն արտահայտող հայ 

ժողովրդի ազատագրական շարժման գործիչների բազմաթիվ 

խնդրագրերի մասին: 

Նրանք գիտեին նաև, թե Հայաստանին մոտեցող ռուսական 

զորքերին հայերն ինչպիսի ջերմությամբ էին ընդունում, 

նրանց համարելով իրենց ազատարարներ: 

Գիտեին, բայց տարօրինակն այն էր, որ այդ ամենը 

գիտենալով հանդերձ, մոռացել էին հայերին ազատագրելու 

մասին տված խոստումները և, հիմա, երբ այդ 

ազատագրումը կատարվում էր ռուսական բանակի միջոցով, 

հանդես էին գալիս Պարսկաստանի և Թուրքիայի 

պաշտպանությամբ: 

Արևմտյան տերություններն այդպիսի քաղաքականություն 

են վարել նաև 1826-1828 և 1828-1829 թթ. տեղի ունեցած 

ռուս-պարսկական և ռուս-թուրքական պատերազմների 

ժամանակ; 

Ասվածի կապակցությամբ հարկ եմ համարում ընթերցողի 

ուշադրությանը ներկայացնել շատ փաստերից միայն մեկը: 

Ինչպես արդեն նշվել է, Պարսկաստանը չէր հաշտվում 

Գյուլիստանի պայմանագրի հետ և միջոցներ էր որոնում 

կորցրած տարածքները ետ վերադարձնելու համար: Այս 

գործում պարսից շահի եռանդուն խորհրդատուները և 
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ռազմական օգնություն ցույց տվողները Ֆրանսիան էր ու 

հատկապես Անգլիան: Թեև նրանց մեջ քիչ չէին 

հակասությունները, բայց միավորվել էին Ռուսաստանին 

Անդրկովկասից դուրս մղելու համար, օգտագործելով 

Պարսկաստանի ուժը: 

1825 թ. դեկտեմբերի 14-ին Պետերբուրգում նոր ցար 

դարձած Նիկոլայ Առաջինի դեմ սկսվել էր դեկաբրիստների 

ապստամբությունը: Մայրաքաղաքում տիրում էր 

խառնաշփոթություն: Առաջին նշաններից երևում էր, որ 

դեկաբրիստների շարժումը կարող էր ծանր հետևանքներ 

ունենալ Ռուսաստանի ապագայի համար: 

Ապստամբության օրը Պետերբուրգում էր գտնվում 

Պարսկաստան վերադարձող անգլիացի գնդապետ Շիլը, որը 

մտերիմ կապեր ուներ պարսից թագաժառանգ, 

Ռուսաստանի ոխերիմ թշնամի Աբբաս-Միրզայի հետ: 

Անգլիացի գնդապետը մտադրություն ուներ մի քանի օր 

մնալ Պետերբուրգում: Բայց նա այնքան էր համոզված 

ապստամբության հաջողության մեջ, որ հենց նույն օրը, 

դեկտեմբերի 14-ին, չսպասելով իմանալու, թե ինչով է 

ավարտվելու խռովությունը, շտապ մեկնել է Պարսկաստան, 

օր առաջ Աբբաս-Միրզային հայտնելու այդ ուրախալի լուրը, 

որից անհապաղ պետք էր օգտվել ու վերականգնել 

կորցրածը: 

Շիլը Թավրիզ է հասել երեք ամիս անց և Աբբաս-Միրզային 

հայտնել է ուրախալի լուրը, նրան հորդորելով այլևս չսպասել 

և անմիջապես հարձակվել Անդրկովկասում գտնվող 

ռուսական զորքերի դեմ: 

   

2. ՆԵՐՍԵՍ ԱՇՏԱՐԱԿԵՑՈՒ ԴԻՄՈՒՄԸ 

  

Գնդապետ Շիլի բերած լուրից ոգևորված Աբբաս-Միրզան 

1826 թ. հուլիսի 16-ին Ռուսաստանի դեմ սկսել է ռազմական 

գործողություններ, որոնց մասին հարկ չեմ համարում խոսել: 

Պարսկական զորքերի հարձակումից հետո, Վրաստանի 

հայոց թեմի առաջնորդ Ներսես արքեպիսկոպոս 

Աշտարակեցին անմիջապես անցել է գործի: Նա հասկացել 

էր, թե այդ պատերազմում ինչ ճակատագրական 

նշանակություն կունենար հայերի համար Ռուսաստանի 

հաղթանակը և իր ամբողջ ուժերը տրամադրել է դրան: 

1826 թ. հուլիսի 29-ին, պատերազմը սկսելուց երկու շաբաթ 

անց, նախապատրաստական աշխատանք տանելուց հետո, 

Ներսես Աշտարակեցին կոչով դիմել է Կովկասի հայությանը: 

Հայերեն և ռուսերեն գրված այդ կոչում ասվում էր. 

«Աստուծուց ինձ վրայ դրուած սրբազան 

պարտաւորութեամբ յայտարարում եմ ահա, որ ինչպէս դուք 

էլ տեղեակ էք մեր ազգային պատմութիւնից, գիտենք, թէ ինչ 

պատճառներով վերացան մեր ազգի գերազանցութիւնը, 

թագաւորութիւնը, իշխանութիւնը, մեծութիւնը, 

յարգանքները, հպարտութիւնը և կամ թէ, վերջապէս, ինչից 

առաջացավ մեր սիրելի հայրենիքի վերջնական անկումը և 

ովքեր էին ընդհանուրիս այդ դժբախտութիւնների 

պատճառները»: 

Այնուհետև, Ներսես Աշտարակեցին նշելել է Հայաստանի 

թշվառ վիճակի, պանդխտության, գերության սարսափելի 

հետևանքների մասին և կոչ է արել. «Մի վախէք պարսից 

ձայնից և աղաղակներից: Նրանց բոլոր ուժերը ճիչի ու 

սպառնալիքների մէջ է և ոչ թէ ճշմարիտ զօրութեան և 

խելացիութեան: Եւ որովհետև նրանց ճիչն ու աղաղակը 

րոպէապէս թնդացնելով օդը, շուտով կորչում են, այնպէս էլ 

ունայն են նրանց բոլոր գոռում-գոչումը և սպառնալիքները»: 

Ներսես Աշտարակեցին հիշեցրել է «մեր նախնեաց 

սխրագործութիւնները» և հույս է հայտնել, որ 

«միաբանութամբ պիտի քաջալերէք միմիանց, ասելով՝ 

«մեռնենք քաջութեամբ և առանց հայրենիքին դավաճանելու 

և այսպիսով ժառանգենք մեր նախնիների պանծալի անունն 

ու փառքը»: 

Ներսես Աշտարակեցին շարունակել է. «Թող չվախեցնեն ձեզ 

պարսից րոպէական արշավանքները, աւազակութիւնները և 

այն սուտ լուրերը, որ տարածում են նրանք կամ նրանցից 

խաբուած թեթեւամիտները: Մի՛ տարակուսէք, մի՛ վհատուէք 

և մի՛ դողացէք, որովհետեւ քաջ յայտնի են մեզ պարսիկների 

յատկութիւնները եւ նրանց խորամանկութեամբ հնարած 

լուրերի ստորութիւնը»: 

Հայությանն ուղղված իր կոչը Ներսես Աշտարակեցին 

ավարտել է հետևյալ խոսքերով. «Գոցեցէ՛ք ձեր ականջները 

և ձեր դէմքը այդպիսի կեղծ համբաւների դէմ, 

բոցավառուեցէք արիութեան ոգով, դիմադրեցէք մեր 

թշնամիների բոլոր խորամանկութիւններին և 

աւազակութիւններին… 

Դիմադրեցէք թշնամուն  և նրա արբանյակներին կամ 

ռուսաց զօրքի հետ միասին և կամ թէ մի ուրիշ կերպով, որ 

աւելի յարմար կը լինի ներկայ աւազակային յարձակումների 

միջոցին, իսկ եթէ հարկ լինի՝ մի խնայէք ձեր արյան վերջին 

կաթիլը» (Վլադիմիր Պետրոսեան, Արարտը պէտք է մնայ 

Երեւանի կողմը, Պէյրութ, 2001, 64-65): 

Ներսես Աշտարակեցու կոչը մեծ արձագանք է գտել: 

Ամենուրեք հայերը ոտքի են կանգնել պարսկական դարավոր 

լուծը խորտակելու համար: 

Թիֆլիսում կազմակերպվել է հայ կամավորների գունդը՝ իր 

կանոնադրությամբ ու հայոց պետականության խորհրդանիշ 

Ծիրանագույն դրոշով:  Գունդը Ներսես Աշտարակեցու 

առաջնորդությամբ մեկնել է պատերազմի դաշտ: 

Ղազախի և Շամշադինի շրջաններում էլ կազմակերպվել էր 

մեկ այլ գունդ՝ եպիսկոպոս Գրիգոր Մանուչարյանի 

հրամանատարությամբ: 

Եսայի կաթողիկոսի և Դավիթ Բեկի ժամանակներից անցել 

էր մեկ դար: Այդ տևական ընդմիջումից հետո, հենց որ 

ռուսական զորքերը մոտեցել են Հայաստանի սահմաններին, 

հայ մարդը նորից համարձակություն է ունեցել զենք վերցնել, 

միանալ ռուսական զորքերին և կռվել իր հայրենիքի 

ազատագրության համար: 

Բայց դա բոլորը չէր: Տեղի էր ունեցել մեկ այլ զարմանալի 

երևույթ: Ժողովուրդը միշտ հայ հոգևորականներին ճանաչել 

է որպես  հնազանդության քարոզիչներ, բայց այս անգամ, ի 

դեմս Ներսես Աշտարակեցու և Գրիգոր Մանուչարյանի, 

ժողովուրդը տեսել է սուրը ձեռքին հայրենիքի ազատության 

համար մարտնչող մարտիկների… 

  

3. ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԵՐԴԻ ԳՐԱՎՄԱՆ 

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

Հարկ չեմ համարում անդրադառնալ 1826-1828 թթ. տեղի 

ունեցած ռազմական գործողություններին, բայց միայն 

ուզում եմ ընթերցողի ուշադրությանը ներկայացնել, թե այդ 

պատերազմի ընթացքում, 1827 թ. հոկտեմբերի 1-ին, 

ռուսական զորքերի և հայ կամավորների կողմից Երևանի 

բերդի գրավումը ինչ է նշանակել հայերի համար: 
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Լույս Ամսագիր 
 

Իրադարձությունների ժամանակակից հայ մեծ լուսավորիչ 

Խաչատուր Աբովյանը գրել է հետևյալը. «Դժոխքի քանդվիլը 

մեղավորների համար էս գինը չէր ունենալ, ինչպէս Երևանու 

բերդի առնիլը հայերի համար…: Քանի Հայաստան իր 

փառքը կորցրել էր, քանի հայք իրանց գլուխն էին թրի տեղ 

թշնամու ձեռք քցել. էս օրը, էս ուրախությունը չէին տեսել, 

չէին վայելել»: 

Երևանի գրավումը Հարություն Ալամդարյանը գնահատել է 

որպես «Հայաստան աշխարհի փրկությունն անգութ 

պարսիկների երկաթե հնոցից»: 

Իսկ հեռավոր Հնդկաստանից Մեսրոպ Թաղիադյանը գրել է. 

«Աչքներդ լոյս, որ մեր քաղցր աշխարհքն պարսից դառը 

չարչարանքներից ազատվեց»: 

Երևանի գրավմանը մասնակցած դեկաբրիստ Ե. Լաչինովը 

թողել է հետևյալ վկայությունը. «Հուզիչ է ազատագրված 

հայերի հրճվանքը: Սրտից է բխում նրանց արտահայտած 

ուրախությունը: Նրանք իրենց երկիրը հարսանքատան են 

նմանեցնում, որտեղ հիմա ամեն ինչ ցնցում է»: 

Այսպիսին է եղել ժամանակակիցների վկայությունը: Եվ մենք 

պարտավոր ենք այդ իրադարձություններին նայել հենց 

նրանց, ժամանակակիցների աչքերով: 

Կարևոր եմ համարում ներկայացնել նաև Հովհաննես 

Թումանյանի գնահատականը. «Հայ ժողովուրդն ազատվում 

էր մի դժոխքից, որ նրա համար ստեղծել էր պարսկական 

կոպիտ ու խավար բռնակալությունը, որի վայրագությունը 

ոչ  մի սահման ու չափ չէր ճանաչում, ոչ օրենք, ոչ իրավունք, 

ոչ խնդիր, ոչ աղաչանք, ոչ կրոն, ոչ սրբություն, ոչ կայք, ոչ 

կյանք, ոչ կին, ոչ պատիվ, ոչ ամոթ, ոչ խղճմտանք…Եվ այդ 

դժոխքի միջնաբերդը Երևանն էր»: 

 Երևանի առումով,- շարունակել է մեծ հայրենասեր 

բանաստեղծը,- Ռուսաստանին միացավ Մասիսի 

էս կողմը գտնվող հայությունը ու էդ օրվանից հայ 

ժողովրդի կյանքի ու պատմության մեջ բացվեց մի 

նոր շրջան: Կատարվեց Կովկասի հայության 

դարավոր տենչանքը»: 

   

4. ԵՐԵՎԱՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ 

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1827 թ. հոկտեմբերի 6-ին գեներալ Պասկևիչի հրամանով 

կազմվել է Երևանի ժամանակավոր վարչություն Ներսես 

Աշտարակեցու, գեներալներ Բորոդինի և Կրասովսկու 

մասնակցությամբ: 

 

Ժամանակավոր վարչության առջև դրված խնդիրներից էին. 

1. Կարգ ու կանոնի հաստատում: 

2. Երկրի սահմանների, ինչպես նաև Երևանի, 

Սարադարապատի և Աբբասապատի բերդերի 

պաշտպանություն: 

3. Ճանապարհների անվտանգության ապահովում: 

Մեկ հազարից ավելի հայ կամավոր զինվորներ ռուսական 

զորամասերի հետ ձեռնամուխ են եղել երկրի սահմանների 

պաշտպանությանը: 

Սա նոր երևույթ էր մեր ժողովրդի պատմության մեջ: Հայ-

ռուսական ռազմական համագործակցությունը 

շարումակվում էր նաև պատերազմից հետո: 

   

5. ԹՈՒՐՔՄԵՆՉԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸլ 

Ռուս-պարսկական պատերազմում Ռուսաստանի տարած 

հաղթանակն ավարտվել է 1828 թ. փետրվարի 10-ին 

Թուրքմենչայում կնքված հաշտության պայմանագրով, որը 

ստորագրել են Ռուսաստանի կողմից գեներալ-թիկնապահ, 

Կովկասի առանձին կորպուսի հրամանատար Իվան 

Պասկևիչը և Պարսկաստանի կողմից՝ թագաժառանգ 

Աբբաս-Միրզան: 

Պետք է նշել, որ միջազգային դիվանագիտության 

պատմության մեջ այս պայմանագիրը հայտնի է նրանով, որ 

երբեք չի խախտվել: 

Պայմանագրի 1-ին հոդվածում նշվում էր, որ «ռուսաց 

կայսրի և պարսից շահի, նրանց թագաժառանգների և 

հաջորդների, նրանց տերությունների և երկու կողմերի 

հպատակների միջև հետ այսու առհավետ թագավորելու է 

խաղաղություն, բարեկամություն և կատարյալ 

համաձայնություն»: 

2-րդ հոդվածով կողմերը համաձայնվել են Գյուլիստանի 

պայմանագիրը փոխարինել նոր պայմանագրի 

պայմաններով ու որոշումներով: 

3-րդ հոդվածով «Պարսկական շահն իր անունից և իր 

թագաժառանգների և ժառանգորդների անունից ռուսական 

կայսրությանն է զիջում որպես նրա կատարյալ 

սեփականությունը Երևանի խանությունը՝  Արաքսի այս և 

այն կողմերում և Նախիջևանի խանությունը»: 

4-րդ հոդվածով որոշվել է երկու տերությունների միջև 

սահմանգիծը: 

5-րդ հոդվածով «Պարսկական շահն իր անունից և իր 

թագաժառանգների և հաջորդների անունից հանդիսավոր 

կերպով ընդունում է, որ վերը նշված սահմանագծի և 

Կովկասյան լեռների ու Կասպից ծովի միջև ընկած բոլոր 

հողերն ու բոլոր կղզիները, ինչպես և այդ երկրներում ապրող 

բոլոր քոչվոր և մյուս ժողովուրդներն առհավետ պատկանում 

են ռուսական կայսրությանը»: 

6-րդ հոդվածով Պարսկաստանը պարտավորվել է 

«պատերազմի պատճառով ռուսական կայսրությանը 

պատճառած զգալի վնասները, ինչպես նաև 

ռուսահպատակների կրած կորուստներն ու վնասները 

փոխհատուցել դրամական վարձատրությամբ… քսան 

միլիոն ռուբլի արծաթով»: 

7-րդ հոդվածով պարսից շահի ցանկությանն ընդառաջելով, 

Ռուսաստանը Աբբաս-Միրզային ճանաչել է որպես 

պարսկական գահի հաջորդ, «իսկ նրա՝ գահ բարձրանալուց 

հետո, նրան ճանաչել որպես պարսից տերության օրինական 

թագավոր»: 

8-րդ հոդվածով ռուսական առևտրական նավերն ազատ 

նավարկելու իրավունք ունեն Կասպից ծովում, իսկ 

Պարսկաստանն էլ պարտավորվել է նրանց ցույց տալ ամեն 

օգնություն: Նույնպիսի պարտավորություն ստանձնել է 

Ռուսաստանը պարսկական առևտրական նավերի համար: 

Իսկ ռազմանավերի վերաբերյալ նշվել է հետևյալը. «Քանի որ 

շատ հնուց միայն ռուսական ռազմական դրոշ կրող 

նավերը  կարող էին նավարկել Կասպից ծովում, ապա այս 

պատճառով նրանց այսօր ևս տրվում է և հաստատվում 

նախկին բացառիկ իրավունքն այն առումով, որ բացի 

Ռուսաստանից ոչ մի այլ տերություն չի կարող ռազմական 

նավեր ունենալ Կասպից ծովում»: 

9 և 10-րդ հոդվածները վերաբերել են դեսպանությունների 

գործունեությանը, առևտրական հարաբերությունների 

ծավալմանը և այլն: 



 

 

 

ÈàôÚê # 233 Մարտ,  2018 թ.  էջ 18  

Լույս Ամսագիր 
 

11-րդ հոդվածով վերականգնվել են երկու կողմերի 

հպատակների բոլոր պահանջները և բավարարվելու էին 

կառավարության գանձարանում եղած պարտքերը: 

12-րդ հոդվածով պայմանավորվող կողմերը համաձայնվել են 

Արաքս գետի երկու կողմերում անշարժ գույք ունեցող 

հպատակներին տալ «եռամյա պայմանաժամ, որի ընթացում 

նրանք կարող են ազատ վաճառել կամ փոխանակել իրենց 

անշարժ գույքը»: 

Միաժամանակ ռուսական կողմի պահանջով նշվել է, որ 

սույն հոդվածը չի տարածվում Երևանի նախկին խանի, նրա 

եղբոր և Նախիջևանի նախկին կառավարիչի վրա: 

13-րդ հոդվածով պատերազմի ժամանակ գերի ընկած 

հպատակները չորս ամսվա ընթացքում ազատվելու էին և 

վերադարձվելու էին: Ազատված գերիներն ուղարկվելու էին 

Աբբաս-Արազ, որտեղ հանձնվելու էին երկու կողմերի 

կոմիսարներին: 

Վերջիներս կարգավորելու էին ազատվածներին իրենց 

բնակության վայր ուղարկելու գործը: Նույնը վերաբերում էր 

նաև ռազմագերիներին: 

14-րդ հոդվածով պայմանավորվող կողմերից ոչ մեկը «չի 

պահանջի հանձնել այն փախստականներին և 

դասալիքներին, որոնք մյուս կողմի հպատակությունն 

ընդունել են մինչև վերջին պատերազմի սկսվելը կամ այդ 

պատերազմի ժամանակ»: 

Հոդվածում հատուկ կերպով ընդգծվել է, որ 

պայմանավորվող կողմերը որոշել են. «Երկու կողմերի 

հպատակները, որոնք մեկ պետությունից անցել են կամ 

առաջիկայում կանցնեն մյուս պետությունը, կարող են 

բնակություն հաստատել և ապրել այն բոլոր վայրերում, ուր 

թույլ կտա այն կառավարությունը, որի իշխանության ներքո 

նրանք կգտնվեն»: 

15-րդ հոդվածում նշվում էր, որ Պարսկաստանի շահի 

կողմից «Ադրբեջան կոչվող մարզի բոլոր բնակիչներին և 

աստիճանավորներին շնորհվում է բացարձակ և կատարյալ 

ներում: Նրանցից ոչ ոք, ինչ աստիճանակարգի էլ պատկանի, 

չի կարող պատերազմի կամ ռուսական զորքերի կողմից 

հիշյալ մարզերի ժամանակավոր գրավման ընթացքում իր 

արտահայտած կարծիների, արարմունքների կամ վարքի 

համար ենթարկվել հետապնդման, ինչպես նաև 

վիրավորանքի: 

Բացի դրանից, այդ աստիճանավորներին և բնակիչներին 

կտրվի, այսօրվանից հաշված, միամյա ժամանակամիջոց, 

որպեսզի նրանք իրենց ընտանիքներով հանդերձ 

կարողանան պարսկական մարզից ազատ անցնել ռուսական 

մարզերը, որպեսզի կարողանան դուրս կրել և վաճառել 

իրենց շարժական գույքը, առանց հանդիպելու 

կառավարության  կամ տեղական իշխանությունների 

կողմից հարուցված արևէ արգելքի: 

Այդ անձանց կողմից վաճառվող կամ դուրս տարվող գույքն 

ու իրերը չպետք է ենթարկվեն որևէ մաքսի կամ հարկի: Իսկ 

անշարժ գույքի նկատմամբ սահմանվում է հնգամյա 

ժամանակամիջոց՝ այն վաճառելու կամ նրա վերաբերյալ 

կամայական կարգադրություն անելու համար: 

Այս ներումը, սակայն, չի տարածվում այն անձանց վրա, 

որոնք մինչև միամյա ժամանակամիջոցը լրանալը կգործեն 

դատական պարտքի ենթակա որևէ հանցանք կամ 

ոճիր»(Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և 

սովետական արտաքին քաղաքականության 

փաստաթղթերում(1828-1923),պրոֆեսոր Ջոն 

Կիրակոսյանի խմբագրությամբ, Երևան, 1972, էջ 65-72): 

Թուրքմենչայի պայմանագիրը հայ ժողովրդի արևելյան 

հատվածին հնարավորություն է տվել ազատագրվել 

պարսկական տիրապետության ծանր լծից և իր հետագա 

ճակատագիրը կապել Ռուսաստանի ու ռուս ժողովրդի հետ: 

Այդ պայմանագրի 15-րդ հոդվածի հիման վրա 

Պարսկաստանի տիրապետության տակ գտնվող հայերին 

իրավունք է տվել գաղթել արդեն Ռուսաստանին միացված 

Արևելյան Հայաստան: Այդ իրավունքն առաջին հերթին 

տարածվել է Ատրպատականի այն տարածքների վրա, 

որտեղից հեռանալու էին ռուսական զորքերը: 

Սկսվել է մեծ գաղթ: Արևելյան Հայաստան գաղթողները դրա 

մեջ տեսնում էին իրենց փրկությունը: 

Գաղթի կազմակերպմամբ զբաղվել է Երևանի 

ժամանակավոր վարչության կից 1828 թ. փետրվարին 

ստեղծված ներգաղթի կոմիտեն: 

1828-1829 թթ. Ատրպատականից Արևելյան Հայաստան է 

գաղթել 8245 ընտանիք՝ 45 հազար մարդով: Նրանք 

բնակություն են հաստատել Երևանում, Նախիջևանում, 

Օրդուբադում, Զանգիբասարում, Կարբիբասարում, 

Ապարանում և այլ վայրերում: 

Վերոհիշյալ Երևանի ժամանակավոր վարչությունը 

գոյություն է ունեցել վեց ամիս: Անհրաժեշտ էր ստեղծել 

իշխանության նոր մարմին, որին Նիկոլայ Առաջինի 

հրամանով ձեռնամուխ է եղել այդ նպատակի համար 

ստեղծված հատուկ կոմիտեն: 

Ի՞նչ մարմին պետք է ստեղծվեր: Ի՞նչ վարչական 

կառուցվածք պետք է լիներ: 

Պարսկա-թուրքական իշխանությունները գործածությունից 

հանել էին «Հայաստան» անվանումը: «Հայաստան» 

անվանումը մոռացության էր տրվել: Հատուկ կոմիտեի 

անդամներից ոմանք գտնում էին պահպանել վարչական 

նախկին անվանումները: 

Թուրքմենչայի բանակցությունների ժամանակ Հովսեփ 

Արղությանի թոռ Կոստանտին Արղությանը պապի թղթերի 

մեջ հայտնաբերել էր Սուվորովի մասնակցությամբ կազմված 

հայ-ռուսական դաշնագրի նախագիծը, որտեղ հիշատակված 

էր «Հայաստան» անվանումը: 

Երբ Ա. Գրիբոեդովը ցարի հաստատման համար 

Պետերբուրգ էր տարել Թուրքմենչայի պայմանագիրը, 

Ներսես Աշտարակեցին նրան էր հանձնել Հ. Արղությանի 

կազմած վերոհիշյալ նախագիծը: 

Վերոհիշյալ կոմիտեն հակված է եղել ընդունել «Երևանի 

պրովինցիա» անվանումը: Պետերբուրգ հասած Գրիբոեդովը 

կոմիտեի անդամներին ներկայացրել է Արղությանի կազմած 

նախագծի պատմությունը: 

 Նրա փաստարկներն ընդունվել են և 1828 թ. մարտի 21-ին, 

Թուրքմենչայի պայմանագրի վավերացման հաջորդ օրը, 

Նիկոլայ Առաջինը ստորագրել է հրամանագիր, որտեղ նշվել 

էր. «Պարսկաստանի հետ կնքված դաշնագրի համաձայն 

հրամայում եմ. Պարսկաստանից Ռուսաստանին միացված 

Երևանի և Նախիջևանի խանություններն այսուհետև բոլոր 

գործերում անվանել Հայկական մարզ և մտցնել մեր 

տիտղոսի մեջ»: 

Այս հրամանի համաձայն Երևանի ժամանակավոր 

վարչությունը վերացվել է և ձևավորվել է Հայկական մարզի 

վարչություն, որը հայերեն թարգմանվել էր «Հայոց 

աշխարհ»: 
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Մեծ է Ռուսաստանին Արևելյան Հայաստանի միացման 

պատմական նշանակությունը: 

 Եվ մի շարք ռուս-պարսկական պատերազմներից 

հետո,- գրել է Հովհ. Թումանյանը 1913 թ. 

հունվարին,- վերջնականապես 1828 թվին 

Ռուսաստանը տիրեց Հին Սյունիքը, Գուգարքն ու 

Արարատյան երկիրը և միանգամ ընդմիշտ վերջ 

տվեց կոտորածներով, գաղթականություններով 

ու առևանգումներով հայտնի հայկական հարցին 

հայոց աշխարհի էս մասում կամ ուրիշ խոսքով՝ 

պարսկահայկական հարցին: Մնաց 

տաճկահայկական հարցը»(Հովհաննես 

Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, 

հատոր յոթերորդ, Երևան, 1995, էջ 12): 

Հաճախ, առանձին հեղինակներ վիճում են, պնդելով, թե 

Հայաստանը ոչ թե միացել է Ռուսաստանին, այլ 

Ռուսաստանը նվաճել է Հայաստանը: 

Եթե մենք այդ պատմական իրադարձությանը նայենք 

պարսիկների աչքերով, այո, ճիշտ է, Ռուսաստանը նրանից 

նվաճել է Արևելյան Հայաստանը: 

Բայց մենք պարտավոր ենք այդ պատմական 

իրադարձությանը նայել մեր աչքերով, դրան վերաբերել այն 

ժամանակվա հայերի ցանկությունը գնահատելով: Այդպիսի 

դեպքում, իհարկե, պատմականորեն ճիշտ է, որ Հայաստանը 

միացել է Ռուսաստանին: Այլապես այդ իրադարձությունը 

չէր ունենա այն բախտորոշ նշանակությունը, որի շնորհիվ. 

Առաջին. Միանալով Ռուսաստանին Արևելյան Հայաստանը 

դարձել է հայ ժողովրդի ազգային համախմբման օջախ: 

Երկրորդ. 1827 թ. Արևելյան Հայաստանում բնակվել է 

ընդամենը 25.151 հայ: Երեք տարի հետո այդ թիվը հասել է 

ավելի, քան 82 հազարի: Արևելյան Հայաստանի հայ 

բնակչությունը փրկվել է ֆիզիկական ոչնչացման վտանգից: 

Գտնվելով Ռուսաստանի և հետո Սովետական Միության 

կազմում 1990 թ. Հայաստանում հայ բնակչության թիվը 

հասել է մոտ չորս միլիոնի: Մեր հազարամյակների 

պատմության մեջ՝ հիրավի եզակի երևույթ: 

Երրորդ. Արևելյան Հայաստանն ընդգրկվել է զարգացման 

ավելի բարձր աստիճանի վրա կանգնած Ռուսաստանի 

սոցիալ-տնտեսական, մշակութային պայմանների մեջ: 

Չորրորդ. Ռուսաստանի և հետո էլ Սովետական Միության 

կազմում գտնվելու շնորհիվ, Հայաստանի հողի վրա 

պատերազմ չի եղել, ոչ մի օտար զավթիչ չի համարձակվել 

խանգարել հայ ժողովրդի խաղաղ կյանքը: Այդ ընթացքում 

հայ մարդը հնարավորություն է ունեցել կառուցել ու 

շենացնել իր երկիրը, ստեղծել բարձր զարգացած 

արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն, մշակույթ ու 

գիտություն: 

Եվ այս ամբողջը հասկանալու և գնահատելու համար 

հարկավոր է հիշել Թուրքիայի տիրապետության տակ 

մնացած Արևմտյան Հայաստանի ճակատագիրը: 

Հարկավոր է չմոռանալ, որ օսմանյան Թուրքիան դարեր 

շարունակ կեղեքել ու հալածել է արևմտահայությանը և իր 

գործադրած բռություններն ավարտել է 1915 թ. սկսած հայոց 

ցեղասպանությամբ, որին զոհ է գնացել մեկ ու կես միլիոն 

հայ և ամբողջովին հայթափվել է Արևմտյան Հայաստանը: 

Ահա, վերջին հաշվով, հայ ժողովրդի ճակատագրում 

Թուրքիայի և Ռուսաստանի ունեցած դերի պատմական 

զուգահեռների գլխավոր տարբերությունը: 

Ոմանց կողմից չնկատել կամ չհասկանալ այս պատմական 

իրողությունը, նշանակում է հեռանալ պատմականության 

սկզբունքներից և, մեղմ ասած, մեր ազգային 

անվտանգության շահերին չհամապատասխանող դիրքում 

հայտնվել… 

  

6. ՌՈՒՍ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ 

ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ԵՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ 

ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ 

1828 թ. ապրիլի կեսերին սկսսվել է ռուս-թուրքական 

երկրորդ պատերազմը Բալկանյան և Կովկասյան 

ռազմաճակատներով, որտեղ ռուսական զորքերը ձեռք են 

բերել նշանակալի հաջողություններ, գրավելով բազմաթիվ 

քաղաքներ, ամրոցներ ու այլ բնակավայրեր: 

Հարկ չեմ համարում ներկայացնել ռազմական 

գործողությունները, միայն կամենում եմ նշել, որ ռուսական 

զորքերի կազմի մեջ ավելի շատ հայեր էին մտել և ավելի 

կազմակերպված էին մասնակցում ռազմական 

գործողություններին, քան Պարսկաստանի դեմ մղված 

պատերազմի ժամանակ: 

Արևմտահայերը Թուրքիայի դեմ Ռուսաստանի 

պատերազմը դիտում էին որպես թուրքական 

բռնակալությունից ազատագրվելու միջոց և ռազմական 

գործողություններին նրանց մասնակցությունը կրում էր 

համատարած բնույթ: Այդ մասին է վկայում կազմակերպված 

բազմաթիվ աշխարհազորային ջոկատների գոյությունը: 

Հիշատակության արժանի են Բայազետում Մելիք-

Մարտիրոսի հրամանատարությամբ գործող 500 

հեծյալներից կազմված զինավառ խումբը, Էրզրումի թեմի 

առաջնորդ, արքեպիսկոպոս Կարապետ Բագրատունու 

նախաձեռնությամբ ստեղծված ջոկատը և շատ ուրիշներ: 

Հայկական ջոկատները ռուսական զորամասերի հետ 

միասին եռանդով մասնակցել են Կարսի, 

Արդահանի,  Էրզրումի, Բայազետի, Ալաշկերտի և 

Արևմտյան Հայաստանի մյուս բնակավայրերի 

ազատագրմանը: 

Մեծ ու անչափելի էր նրանց ուրախությունը, որ վերջապես 

ազատվել են թուրքական դժոխքից: Եվ այս առումով էլ 

նրանք իրավացիորեն ռուսական զորքերին ընդունում էին 

որպես ազատարարների: 

Սակայն, ռուսական զորքերի տարած հաղթանակները չէին 

համապատասխանում Անգլիայի նպատակներին: Հարկավոր 

էր կասեցնել ռուսական զորքերի հաղթարշավը: Հենց այդ 

նպատակով էլ Անգլիան փորձել է Պարսկաստանին ներքաշել 

Ռուսաստանի դեմ նոր պատերազմի մեջ: 

Անգլիական գործակալների հրահրմամբ մոլեռանդ ամբոխը 

1829 թ. փետրվարի 11-ին հարձակվել է Թեհրանում գտնվող 

ռուսական դեսպանատան վրա և սպանել է դեսպան 

Ալեքսանդր Գրիբոեդովին: 

Անգլիացիները համոզված էին, որ Գրիբոեդովի 

սպանությամբ Ռուսաստանը պատերազմ կսկսի 

Պարսկաստանի դեմ: 

Սակայն, պարսից շահը շտապել է Նիկոլայ Առաջինին նվեր 

ուղարկել հայտնի «Շահ ալմաստ» անունով թանկարժեք 

նվերը, պաշտոնապես ներողություն խնդրելով կատարված 

ողբերգության համար և պարտավորվել է անհապաղ 

կատարել Թուրքմենչայի պայմանագրով ստանձնած  բոլոր 

պարտավորությունները: Նիկոլայ Առաջինը բավարարվել է 

դրանով և ձախողվել է  Անգլիայի մտադրությունը: 
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Երբ հաղթանակներ տանելով, ռուսական բանակը մոտեցել է 

Կոստանդնուպոլսին և Սևծովյան նեղուցներին, Անգլիան, 

Ֆրանսիան և Ավստրիան այլևս չեն թաքցրել իրենց 

նպատակը՝՝ պաշտպանել Թուրքիային: Նույնիսկ 

անգլիական ռազմական նավատորմը հրաման էր ստացել՝ 

հենց որ ռուսական զորքերը շարժվեն Կոստանդնուպոլսի 

վրա, անհապաղ մտնել նեղուցներ և ռազմական 

գործողություններ սկսել ռուսական զորքերի դեմ: 

Ուժի այս ցուցադրության հետ միասին եվրոպական 

տերությունները սկսել են Ռուսաստանի վրա 

դիվանագիտական ճնշում գործադրել և հարկադրել նրան 

արագացնել հաշտության կնքումը, ինչի մասին պարտված 

թուրքական սուլթանը խնդրել էր Ռուսաստանին: 

1829 թ. սեպտեմբերի 2-ին Ադրիանապոլսում Ռուսաստանի 

և Թուրքիայի միջև կնքվել է 16 հոդվածից բաղկացած 

հաշտության պայմանագիր: 

Պայմանագրի մի շարք հոդվածներ վերաբերել են 

Բալկանյան երկրներին: 

Առանձին հոդվածով Թուրքիան ճանաչել է Ռուսաստանի և 

Պարսկաստանի միջև կնքված Գյուլիստանի ու 

Թուրքմենչայի պայմանագրերով Անդրկովկասի միացումը 

Ռուսաստանին: 

Չնայած պատերազմի ընթացքում ռուսական զորքերը 

գրավել էին Արևմտյան Հայաստանից Էրզրումը, Արդահանը, 

Բայազետը, Ալաշկերտը; Կարսը և այլ բնակավայրեր, 

սակայն արևմտյան տերությունների և առաջին հերթին 

Անգլիայի ճնշման ազդեցությամբ Ռուսաստանը 

հարկադրված է եղել պայմանագրով այդ տարածքները 

վերադարձնել Թուրքիային: 

13-րդ հոդվածում ասվում  էր, որ պայմանավորվող կողմերը 

«ընդհանուր թողություն և լիակատար ներում են պարգևում 

իրենց բոլոր, ամեն դիրքի հպատակներին, որոնք 

պատերազմի ընթացքում…մասնակցել են պատերազմական 

գործողություններին կամ իրենց վարքով և կարծիքներով 

դրսևորել են նվիրվածություն երկու պայմանավորվող 

տերություններից որևէ մեկի նկատմամբ: Ուստի այդ 

անձանցից ոչ ոք իր նախկին արարքների համար չի 

ենթարկվի անհանգստության կամ հետապնդումների ոչ իր 

անձի, ոչ իր գույքի վերաբերմամբ, ավելին նրանցից 

յուրաքանչյուրին իրավունք է տրվում նորից տեր կանգնելով 

իր նախկին ունեցվածքին, հանգիստ, օրենքների 

հովանավորության ներքո, վայելել իր ունեցվածքը, կամ, 

երկյուղ չկրելով ոչ մի տեսակ նկրտումներից և 

հալածանքներից, ծախել այն 18 ամսվա ընթացքում, եթե 

կցանկանա իր ընտանիքով և շարժական գույքով հանդերձ 

սեփական ընտրությամբ վերաբնակվել մյուս տերության 

հողում: 

Բացի դրանից, երկու կողմերի հպատակներին, որոնք 

բնակվում են Բարձր Դռանը վերադարձվող կամ Ռուսական 

կայսրության արքունիքին զիջվող մարզերում, տրվում է ՝ 

նաև 18-ամսյա ժամանակամիջոց, հաշված սույն 

հաշտության պայմանագրի վավերացումների 

փոխանակման օրից, որպեսզի նրանք, եթե հարկավոր 

համարեն, կարողանան իրենց, պատերազմից առաջ կամ 

հետո ձեռք բերած, սեփականության վերաբերմամբ անել 

կարգադրություն, և իրենց դրամագլուխներով ու շարժական 

գույքով անցնել պայմանավորվող տերություններից մեկի 

կամ մյուսի երկիրը»(Հայաստանը միջազգային 

դիվանագիտության և սովետական արտաքին 

քաղաքականության փաստաթղթերում…, էջ 81): 

Այս հոդվածի հիման վրա Արևմտյան Հայաստանի այն 

քաղաքներից ու բնակավայրերից, որոնք պայմանագրով 

վերադարձվել էին Թուրքիային, հայերը սկսել են 

զանգվածաբար գաղթել Արևելյան Հայաստան: 

Արևմտյան Հայաստանից ընդամենը գաղթել է 14047 

ընտանիք՝ 100 հազար մարդ  (Ա. Երիցեան, Ամենայն հայոց 

կաթողիկոսութիւնը և Կովկասի հայք 19-րդ դարում, հ. 1, 

Թիֆլիս, 1894, էջ 441-442): 

1822 թ. «Սրբազան դաշինքի» Վերոնայի կոնգրեսում 

քննարկվել է հույն ժողովրդի ազգային-ազատագրական 

պայքարի, ինչպես նաև Բալկանյան երկրներում տիրող 

իրավիճակի հարցը, որն ուղղակիորեն կապված էր 

Թուրքիայի հետ: 

Այդ քննարկման ժամանակ էլ առաջին անգամ միջազգային 

դիվանագիտության մեջ օգտագործվել է «Արևելյան հարց» 

արտահայտությունը: 

Հետագայում եվրոպական տերությունների, Ռուսաստանի 

քաղաքականությունն ուղղված էր Թուրքիայի 

տիրապետության տակ գտնվող քրիստոնյա 

ժողովուրդներին պաշտպանելու միջոցով իրենց շահերի 

լուծմանը: Եվ Թուրքիայում իրենց շահերի ամրապնդման 

համար այդ տերությունների մղած դիվանագիտական 

պայքարը պատմության մեջ հայտնի է դարձել «Արևելյան 

հարց» անունով: 

1829 թ. սեպտեմբերին Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև 

կնքված հաշտության պայմանագրով Արևմտյան 

Հայաստանի հարցը նույնպես մտել է դիվանագիտության 

ոլորտ: Ճիշտ է, այդ պայմանագիրը ստորագրվել է երկու 

տերությունների միջև, բայց դրա կնքման մեջ թելադրող դեր 

են խաղացել եվրոպական տերությունները և առաջին 

հերթին, Անգլիան, որոնց ուղղակի ճնշմամբ Ռուսաստանը 

հարկադրված է եղել Թուրքիային զիջել իր կողմից գրաված 

Արևմտյան Հայաստանի տարածքը: 

Ադրիանապոլսի պայմանագրով Ռուսաստանը չի հասել իր 

նպատակին՝ իր տիրապետության տակ պահել պատերազմի 

արդյունքով Թուրքիայից գրաված Արևմտյան Հայաստանը: 

Դրա հետ միասին եվրոպական տերությունների պնդմամբ 

Արևմտյան Հայաստանի հայ բնակչության մեծ մասը մնացել 

է թուրքական տիրապետության տակ: 

Այսպիսով, Ադրիանապոլսի պայմանագրով Արևմտյան 

Հայաստանն ու նրա հայ բնակչությունը մնացել են 

թուրքական տիրապետության տակ, որի արդյունքով էլ 

միջազգային դիվանագիտության մեջ առաջացել է 

Հայկական հարցը, որպես Արևելյան հարցի բաղկացուցիչ 

մաս: 

 Հայկական հարցը,- գրել է Հովհ. Թումանյանը 1913 

թ. հունվարին,- վայրենի կոտորածների և 

կեղեքումների հարց է, հալածանքների ու 

գաղթականությունների հարց է, նա 

գերազանցորեն ֆիզիկական գոյության խնդիր է: 

Եվ նրա հաջողությունը միշտ կապված է եղել 

Ռուսաստանի հաջողության հետ: Ով վեր է 

կացել Ռուսաստանի հաջողության դեմ, վեր է 

կացել հայկական հարցի հաջողության դեմ, և 

ով Ռուսաստանի դեմ պաշտպանել է 

Տաճկաստանին, նա մեղսակից է տաճկական 
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Լույս Ամսագիր 
 

գազանություններին ու հայկական 

սարսափներին(ընդգծումն իմն է-Վ.Պ.): 

Նա պատասխանատու է հայ ժողովրդի ծով արյան ու 

մարդկության պատմության առաջ: Եվ տեղ չկա 

խուսափելու»(Հովհաննես Թումանյան, Երկերի 

լիակատար ժողովածու, հատոր յոթերորդ, Երևան, 1995, էջ 

15-16): 

Նշելով Թուրքմենչայի պայմանագրի 190-ամյակը, մենք 

պարտավոր ենք 21-րդ դարի բարձունքից հետադարձ 

հայացք նետել դրա հետ կապված իրադարձությունների վրա 

և պատշաճորեն գնահատել հայ ժողովրդի պատմական 

ճակատագրի համար ունեցած անգնահատելի 

նշանակությունը:  

*** 

Օզալը Բուշին համոզում է Արցախը 

փ0ոխանակել Մեղրիով․ ապրիլ 28, 1992թ 

միջոցով 

 
Գաղտնի սղագրություն 1992թ․։ Թուրքիայի նախագահ Օզալը 

Ջ․ Բուշին համոզում է Արցախը փոխանակել Մեղրիով։ 

Նախագահ Օզալը՝ Ջորջ Բուշին։ «Հիմա անդրադառնամ 

Լեռնային Ղարաբաղին։ Մի գաղափար ունեմ։ ԼՂ-ն 80% 

բնակեցված է հայերով և 20% ադրբեջանցիներով։ Նրանք 

կարող են տարածքների փոխանակում իրականացնել։ ԼՂ-ն 

կարող է հանձնվել Հայաստանին, փոխարենը Ադրբեջանը 

տարածք ստանա Հայաստանից, որը կմիացնի Ադրբեջանի 

երկու տարածքները (նկատի է առնվում Ադրբեջանն ու 

Նախիջևան): Ստալինը այստեղ սահմաններ է գծել և այդ 

հատվածը տվել էր հայերին՝ նրանց սիրաշահելու համար։» 

Պետքարտուղար Ջեյմս Բեյքեր։ «Ի՞նչ պետք է տեղի ունենա 

փոխանակվող տարածքի հայկական բնակչության հետ։» 

Նախագահ Օզալ։ «Մոտ 50․000 մարդ է, որոնք պետք է 

տեղահանվեն։ Հակառակ պարագայում այս պատերազմը երբեք 

չի ավարտվի։ Թուրքիան լավ հարաբերություններ ունի 

Հայաստանի հետ։ Հայաստանն էլ լավ հարաբերությունների 

կարիք ունի Թուրքիայի հետ։ Բացի դրանից այլ պատճառ էլ կա, 

թե ինչու է պետք այդպես անել։ Կենտրոնական Ասիայի 

պետությունները կարիք ունեն դուրս գալու դեպի Եվրոպա։ Նոր 

ռուսական իշխանությունները ցանկանում են լինել Ցարական 

Ռուսաստանի պես։ Նրանք ցանկանում են, որ բոլոր 

ճանապարհները գնան դեպի Մոսկվա։ Կոմունիստների 

ժամանակ ամբողջ արտադրանքը գնում էր Մոսկվա։ Այս 

պետություններին կարող է վտանգ սպառնալ։ Բոլոր 

խողովակաշարերը գնում են Ռուսաստան կամ Ռուսաստանի 

տարածքով ենց անցնում։ Նույնիսկ հիմա Թուրքմենական գազը 

գնում է Ռուսաստանի միջով։ Դրա համար էլ իրենք այժմ 

ուղիներ են փնտրում Թեհրանի կամ Թուրքիայի միջոցով։ Իմ 

պլանի օգնությամբ մենք կարող ենք այդ խողովակաշարը 

Ադրբեջանի միջոցով միացնել Թուրքիային և տանել Եվրոպա։ 

Այս պետությունները կարիք ունեն դուրս գալու դեպի Եվրոպա 

ոչ Ռուսաստանի տարածքով։ Այլ տարբերակ է Աֆղանստանով, 

Պակիստանով այնուհետ՝ Հնդկական օվկիանոսով։ Կարևոր է, 

որ այս պետությունները անկախ դառնան Ռուսաստանից՝ 

ենթակառուցվածքների զարգացման միջոցով»։ 

Պետքարտուղար Բեյքեր։ «Դա այն է, ինչ մենք հիմա արդեն 

անում ենք։ Բոլորը, բացի տաջիկներից դրան համաձայն են։ 

Կարծում եք նրանք զգուշանում են Իրանի՞ց։» 

Նախագահ Օզալ։ «Չեմ կարծում։ Տաջիկները սուննի են նրանք, 

խնդիր չի առաջանա։ Բայց այստեղ կարևորը Ադրբեջանն է։ 

Նրանք միջանցքի կարիք ունեն և Ադրբեջանը կարող է դա 

տրամադրել։ Սա նաև Հայաստանին է ձեռնտու»։ 

Պետքարտուղար Բեյքեր։ «Արդյո՞ք ադրբեջանցիները 

համաձայն կլինեն դրան։ Խնդրում եմ մեզ տեղեկացնեք։ Մենք 

կցանկանանք տեղյակ լինել։ Բացի դա, մենք որոշ դեմոգրաֆիկ 

ուսումնասիրություններ կանենք»։ 

 

«Հայաստանի դեմ ռազմական 

ինտերվենցիայից զերծ մնացեք»․  

Բուշը՝ Դեմիրելին, մայիս 11, 1992 

 
Ամերիկյան արխիվներում կորում եմ, բայց նոր գիտական 

աշխատությանս համար ձեռք եմ բերում անգին փաստաթղթեր։ 

Եվ այսպես, 1992 թվականի մայիսի 11-ին ԱՄՆ նախագահ 

Բուշը հեռախոսազանգ է ստանում Թուրքիայի վարչապետ 

Դեմիրելից, որն ընդամենը 11 րոպե է տևում։ 

Նախագահ Բուշ․ «ԼՂ հարցում, ես տեղյակ եմ, որ դուք ստացել 

եք մեր ուղերձը։ Մենք ցանկանում ենք, որ խաղաղություն 

հաստատվի։ Նաև հասկանում եմ, որ Ձեզ վրա ներքին ճնշում 

կա։ Ես Ձեզ կոչ եմ անում զսպվածություն ցուցաբերել և 

ռազմական ինտերվենցիայից զերծ մնալ։ Իրավիճակը 

չափազանց բարդ է»։ 

Դեմիրել. «Ես մեր մարդկանց նույնպես խնդրում եմ զինվել 

համբերությամբ։ Ես նրանց ասում եմ, որ ռազմական 

ինտերվենցիան անհնարին է։ Ընդհանրապես մենք այսօր չենք 

կարող զենքով հարց լուծել։ Մենք կաշխատենք նաև մեր 

ադրբեջանցի եղբայրների հետ։» 

Բուշ. «Նախորդ շաբաթվա վերջին ինձ զանգահարել է 

նախագահ Տեր-Պետրոսյանը և ես ասել եմ, որ մեզ հարկավոր է 

խաղաղ կարգավորում։» 
Սուրեն Սարգսյան, qաղաքական մեկնաբան,  

Կոնգրեսի գրադարան, Վաշինգթոն 
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Մոսկվայի պայմանագիր (1921) 
Մոսկվայի պայմանագիր , Ռուսաստանի Խորհրդային 

Ֆեդերատիվ Սոցիալիստական Հանրապետու-

թյան (ՌԽՖՍՀ) կառավարության և Թուրքիայի Ազգային 

մեծ ժողովի կառավարության միջև 1921 թվականի մարտի 

16-ին կնքված պայմանագիր, որը բանակցվել է Մոսկվայի 

ռուս-թուրքական երկրորդ կոնֆերանսի (26 փետրվարի - 16 

մարտի, 1921 թվական) ժամանակ։ Սույն պայմանագրով 

Ռուսաստանը ճանաչում էր Թուրքիայի ինքնիշխանությունը 

Ազգային մեծ ուխտի՝ թուրքական ճանաչած բոլոր 

տարածքների նկատմամբ։ Թուրքիան իր հերթին 

հրաժարվում էր Բաթումից` փոխարենը ստանալով 

Սուրմալուի գավառը: 

Մոսկվայի քեմալա-բոլշևիկյան պայմանագիրը 
միջազգային իրավունքի տեսանկյունից 
Պայմանագրերի օրինականության համար կարևոր է 

պատվիրակությունների լիազորությունների օրինականու-

թյունը։ Ցանկացած միջազգային պայմանագրի 

օրինականության համար միջազգային իրավունքն ունի 

հստակ պահանջներ։ Ինչպես օրինակ՝ որևէ պայմանագիր 

կարող է համարվել օրինական, եթե այն ստորագրվել է 

ճանաչված պետության օրինական իշխանության լիազոր 

ներկայացուցիչ(ներ)ի կողմից։ Միջազգային իրավունքով 

փորձաքննությունը ցույց է տալիս, որ Մոսկվայի 

պայմանագիրը անօրինական (illegal) է և անվավեր (invalid), 

քանի որ. 

 պայմանագրի ստորագրման պահին 

պատվիրակություններից և ոչ մեկը լիազորված չէր հանդես 

գալու իր երկրի անունից. ռուսական (բոլշևիկյան) և 

թուրքական (քեմալական) պատվիրակությունները դեռևս 

չէին ներկայացնում իրենց երկրների իշխանությունները 
(տե՛ս ստորև)։ 

 պայմանագիրն ստորագրվել է միջազգային իրավունքի 

դարեր ի վեր գործող պարտադիր և անբեկանելի մի քանի 
հիմնադրույթների (jus cogens) խախտումով։ 

Նախ, Մոսկվայի քեմալա-բոլշևիկյան պայմանագիրը 

անօրինական է և անվավեր դրան կողմ հանդիսացող 

ՌՍՖՍՀ-ի և Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի 

կարգավիճակների պատճառով։ 

Հայաստանին վերաբերող մասը 
Մոսկվայի պայմանագրի՝ Հայաստանին վերաբերող 

մասը միջազգային իրավունքի խախտում է, քանի որ 

«պայմանագրերը կարող են վերաբերել միայն պայմանագիրը 

ստորագրող կողմերին և որևէ պարտավորություն 

կամ իրավունք չեն ստեղծում պայմանագրին մաս չկազմող 

երրորդ կողմի համար առանց վերջինիս համաձայնության»[10]: 

Այս հիմնադրույթն ամրագրված է Պայմանագրային իրավունքի 

մասին Վիեննայի կոնվենցիայի 34-րդ հոդվածում՝ “A treaty does 

not create either obligations or rights for a third State without its 

consent”: Հետևաբար, Մոսկվայի պայմանագիրը չէր կարող որևէ 

պարտավորություն պարունակել Հայաստանի 

Հանրապետության համար, առավել ևս՝ որոշել հայ-թուրքական 

սահմանը (պայմանագրում՝ հոդված 1) կամ Նախիջևանը որպես 

պրոտեկտորատ հանձնել Ադրբեջանին (պայմանագրում՝ 

հոդված 3), քանի որ Մոսկվայի պայմանագիրը կնքվել է 

միջազգային իրավունքի դարեր ի վեր գործող պարտադիր և 

անբեկանելի մի քանի հիմնադրույթների (jus cogens) 

խախտումով։ 

Իսկ ինչպես ամրագրված է Պայմանագրերի իրավունքի մասին 

Վիեննայի կոնվենցիայի 53-րդ հոդվածում. «Պայմանագիրն 

անվավեր է, եթե կնքվելու պահին հակասել է միջազգային 

հանրային իրավունքի անբեկանելի հիմնադրույթին»: 
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 خالصه ای از تاریخ ارّان و سرنوشت شوم آن

 گرمانیک( )ا. تالیف: ادیک باغداساریان

(7) 

 1او دی ها

و از دیدگاه آشكار بوسيله پژوهشهاي دانشمندان ارمني ، ایراني ، روسي و اروپایي تالش هاي مورخان آذربایجاني براي مال خود كردن فرهنگ و تاریخ ملل همسایه 

ناميده مي شوند نه تنها این نام را غصب كرده اند نخستين قربانيان این طرز فكرایرانيان هستند و افرادي كه امروز آذربایجاني )در جمهوري آذربایجان(  علمي رد شده است.

 )آذري و آذربایجان(، بلكه آذربایجانيان ایراني را خویشاوندان و بخشي از ملت خود مي دانند.    

است. دانشمندان آذربایجاني با ارائه این ورق بازي، شروع به  "قفقازي -آراني"بخش دوم این طرز فكر ، فرضيه  ،چنانكه مولفان مي نویسند، از نظر وقایعنگاري 

را نيز تصاحب كنند. چنانكه پيدا است نيازي به  "خود"كار در این سوي قفقاز نمودند و تالش كردند ميراث فرهنگي مردمان ساكن در سرزمين هاي همسایه و سرزمين 

 . "و قهرمان فرضيه آراني، آكادميسين بنياتف و امثال او براي همه روشن و آشكار هستند "پرچمدار"علمي  "دالوري هاي"این باره نيست، زیرا كه تعمق در 

كردیم. سخن در باره نظر خواننده را به مسائل ملي بعد از انقالب در منطقه جلب نمي  "مجددا "اگر یك مسئله بسيار مهم مورد غفلت قرار نمي گرفت، ما مسلما

یك خواننده عادي است. این نام رنج دیده گویي به یك نام افسانه اي بدل گشته است. آري، این آرانيان كه بودند و امروز چه بقایایي از آنان موجود است؟  "آراني"مردم 

اند و به گمان برخي از آذربایجانيان اهل علم آنان ارمني هم شده اند. به نظر و. آذربایجاني شده  -شاید بگوید كه اینان بخشي از اقوام بومي منطقه بوده اند كه بعدها ترك

شوروي  از قوم آران كه از دریاچه سوان تا دربند زندگي مي كرد، تقریباـ هيچ اثري باقي نمانده، غير از چند هزار اودي ساكن شمال غربي جمهوري»بنياتف، 

 «.…آذربایجان

 …نيان را به نفع طرفداران بنياتف حل شده انگاشت، اگربدین ترتيب مي شد مسئله آرا

زبان و اندیشه خود، با  اگر آنها امروز هم موجودیت نداشتند. آنان نه تنها به همت اودي ها و در قالب مردمان ارمني و آدربایجاني، بلكه بعنوان ملتي مستقل با …

 ارند.  ارزش هاي فرهنگي، با نام ها و ویژگي هاي قومي خود، وجود د

)به بيان دیگر در  براستي، هم مورخان ارمني و هم آذربایجاني با كنجكاوي حيرت انگيز، سعي دارند مسئله آرانيان را در نواحي چپ و راست رود كورا حل كنند

رمنيان لگد مال مي شود. تمام ارمنيان ساكن در ساحل حول مرز جنوبي آران قفقاز(. انگيزه هاي مورخان ارمني قابل درك اند، در اینجا بيشتر از هر چيزي گذشته تاریخي ا

تلقي مي شوند. مردمان آران زماني از ساحل چپ كورا تا مرز یاد شده را اشغال مي كردند  "مهاجران"و گاهي نيز بعنوان  "آرانيان ارمني شده"راست كورا گاهي بعنوان 

نام اداري این سرزمين است و در آن مردمان مختلف  "آغوانك"نام آران نام یك قوم نبود. در منابع ارمني  مي رسيد. نيز باید گفت كه 26و شمار آنان مطابق استرابن به 

مكن است قابل اطمينان نباشد. ليكن زندگي مي كردند. در باره شمار دقيق آنان نمي توان اظهار نظر كرد، زیرا نه اینكه اطالعاتي در دست نداشته باشيم، بلكه این اطالعات م

به موازات  "آغوان ها"، "آغوانك"ارائه گردد.  "آغوان ها"و  "آغوانك"يش از پرداختن به این مسئله، الزم است نمونه هایي از واقعيت هاي امروزي در باره نام هاي پ

ان ساكن در داغستان نيز امروزه روشن نيست. حتي هستند. چنانكه مي دانيم ملتي به نام داغستاني وجود ندارد، حتي شمار واقعي مردم "داغستاني"و  "داغستان"نام هاي 

)آندها، تسزها، آهواه ها، نيندالها، باگوالل ها، چاماالل ها و غيره( هر یك ادعاي استقال قومي دارند. نام  "آوارها"مردمان ساكن در مركز داغستان تحت عنوان گروهي 

 مي ندارد.سياسي است و مبناي قو -یك سرزمين اداري "استثنائا "داغستان"

( و vartashenنواحي وارتاشن ) دردمان آران باقي مانده اند و رحال باز گردیم به سرزمين و مردمان مورد بحث. بنابه اقرار بنياتف، اودي ها بعنوان یكي از م

قاز تعلق دارد. اما یك رشته از مردماني كه با ( واقع در جمهوري آذربایجان زندگي مي كنند. زبان اودي ها به شعبه لزگي گروه شرقي قفk’ut’k’ashenكوتكاشن )

شمالي آران تاریخي( ساكن  زبانهاي همين شعبه سخن مي گویند رد همسایگي اودي ها رد نواحي شرق و شمال آنان تا شهر در بند داغستان )همانگونه كه گفته شد، تا مرز

 هستند. 

ك ها، تبا سران ها، زاخورها، روتول ها، آغولها، آر  ها، خينولو  ها، گاتوپلي ها، گریزها و بودو  ها. بزرگترین آنها همان لزگي ها هستند، دیگران عبارتند از: ال

آن مردمي  "روتول"مردم  "غير از نام هاي قومي لزگي ها و الك ها، سایر نام هاي مردمان به نحوي قراردادي هستند زیرا نام محل اصل اسكان آنان اخذ شده اند. مثال

از سوي گروه هاي ترك زبان به  15به یك زبان مشترك سخن مي گویند و درناحيه روتول سكني دارند. با این حال كلمه روتول یك نام اجنبي است و در سده  هستند كه

مي نامند. ساكنان بقيه ( )یعني اهالي مغد( me’yegheborیا  me’xabor( و خود را مخابور )meghedكار رفته است. خود ساكنان روتول زیستگاه خود را مغد )

 irekde’borسنازا(، ایركدبور ) -ساكنان روستاي شيناز  Se’nazraborسنازرابور ) "روستاهاي مغد زبان به همانگونه بر اساس نام روستاي خود ناميده مي شوند مثال

 (.lxred-irekساكنان روستاي 
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 دی هااو            
 

ه يكي ديگر از ويژگي هاي مهم نام هاي قومي اين مردمان اين است ك
حتي نام هاي قومي عمومي بكار رفته در محيط آنان و يا مردمان همسايه، بسيار 

قوم الك را آوارهاي همسايه تومال، دارگي ها آن را  "متنوع هستند. مثال
بولوگوني، لزگي ها ياخولوي يا اوخانار  مي نامند. افرادي كه با اين نام ها 

 مختلف مي انگارند.به اشتباه آنان را ملل  "آشنايي ندارند مسلما
نام هاي قومي و زيستگاه مردماني كه به زبان هاي شعبه لزگي سخن مي 

، "گويند، بازمانده مستقيم نام هاي قومي موجود در دنياي آران مي باشند. مثال
)اشخاراتسويتس( اثر  "جهان نما"يغيشه تاريخنگار سده پنجم ميالدي و 
( )در نز xe’sruanقوم خسروان )جغرافيايي مربوط به سده هفتم ميالدي از 

نام ساكنان زيستگاه خسران  "( ياد مي كنند كه مسلماxe’rsanيغيشه بصورت 
(xosran مي باشد كه تا امروز براي روتولها حفظ شده است. نام خناوك )
(xenavk كه در )"جهان نما" ( قيد شده به ساكنان روستاهاي خينوxinov )

( مربوط مي شود. همان نام kaytshنام خودي كاتيش  xinalughيا خينالوغ )
با نام قوم آغول  "جهان نما"( ياد شده در aghut’ak’ankآغوتاكانك )

(aghul( و گذرگاه آغولدره )aghuldere مترادف است. شكي نيست كه )
( كه توسط بوزاند تاريخنگار ارمني سده پنجم tavasp’ar) "تاواسپار"نام 

در شمار مردمان آران ياد شده است به تباساران هاي  "جهان نما"ميالدي و 
امروزي مربوط مي باشد. نمونه هاي بسيار زيادي مي توان ارائه داد، اما واقعيت 
اين است كه مردمان بومي سرزمين آران در موطن خود حفظ شده اند و آنهم 

 در بخش كوهستاني كه طبيعت جغرافيايي سختي دارد.
الدي صحنه تاخت و تاز گروه هاي چپاولگر مي 11آران كه از سده 

ترك زبان شده بود با چراگاه هاي حيرت انگيز زمستاني خود، سرزمين و 
فريبنده و جذابي براي دامداران كوچ نشين بود. در كار غصب و  "موطني"

جديد، بويژه گروه هاي ترك زبان اتحاد بين قزلباشها نقش  "موطن"تصاحب 
اوتيك  -حداقل براي ارمنيان به مصداق آرتساخمهمي داشتند. نتيجه كار 

مشخص بود، ساكنان بومي كشاورز دشتستان براي جلوگيري از نابودي 
جسماني، به كوه ها پناه مي بردند و دشتهاي مناسب كشاورزي و چراگاه هاي 
محبوب خود را در اختيار غاصبان قرار مي دادند. و اگر ساكنان ارمني ساحل 

قره باغ "وههاي قفقاز صغير عقب نشيني مي كرد تا راست كور به طرف ك
امروزي را تشكيل دهد )براي اينكه جمعيت آنرا افزون تر سازد(  "كوهستاني

ساكن ساحل چپ كور به دامنه هاي نزديك  "آراني"پس مردمان موسوم به 
در نواحي كوهستان نيز  "كوههاي قفقاز بزرگ تغيير مكان مي دادند. عمال

نوب ارمنيان و در شمال مردمان آران. روستاهاي بودوغ، كريز چنين شد، در ج
و خينلوغ، صعب العبورترين و بلندترين روستاهاي كوهستاني هستند و تنها در 
طول تابستان مي توانند با دنياي خارج ارتباط داشته باشند زيرا در زمستان همه 

نوشت بسياري جاده ها بسته مي شوند. سرنوشت ساكنان اين روستاها تكرار سر
 از مردمان آراني باقيمانده مي باشد.  

، بخشي از اين مردمان كه به كوهها كوچيده 19تنها در نيمه دوم سده 
دامداران كوچ  18-19بود امكان يافت به نواحي دشت باز گردد. در سده هاي 

پروسه سخت  "نشين كه دشتهاي آران را غصب و مال خود كرده بودند اجبارا
قرار در يك مكان را مي گذراندند و چراگاه هاي زمستاني دوباره به گذر به است

)آرانيان( كه به  "آلبانيان"اراضي كشاورزي تبديل مي شدند. غير از آن، 
كوهها پناه برده بودند به آيين اسالم در آمده بودند و اكنون به نظر مي رسيد 

دشتها باز مي گشت،  همزيستي آنان امكان پذير باشد. بخشي از آنان محتاطانه به
مكان هايي كه لزگي ها و تات ها ساكن بودند مانند قوبا و  "يعني اساسا

 روستاي كريزي وجود دارد.  12خاچماس. در ناحيه اخير 
اين مردمان ساكن در پهنه آذربايجان با ادامه حيات فيزيكي خود، از 

اي قومي امكانات حيات حقوقي محروم بودند، زيرا موجوديت آنان در آماره
به بعد نام اين گونه قوم ها  1926ناديده گرفته شده بود. از زمان سرشماري سال 

در هيچ اطالعات آماري قيد نمي شود، آنان ديگر آذربايجاني به حساب مي 
محدود مي شد، همه چيز  "آذربايجان"آيند. اگر موضوع فقط به نام اداري 

و  "داغستاني"ساكن داغستان ، اقوام "آراني"مرتب مي شد: همه اقوام آران 
به حساب  "آذربايجاني"همه شهروندان و اقوام ساكن در آذربايجان نيز  "طبيعتا

به عنوان نام يك قوم بكار مي رود و  "آذربايجاني"مي آمدند. اما 
به عنوان يك ملت واحد به جهان معرفي مي شوند. و اگر در  "آذربايجانيان"

آران يا  "آذربايجان در قفقاز است كه قبالپهنه آذربايجان )منظور جمهوري 
شيروان ناميده مي شد( امكان انكار مردمان موجود وجود داشته باشد، پس چرا 

ارتباط تاريخي آنها و يك رشته اقوام ديگر را با  "از نظر علمي"نمي توان 
اعالم گردد  "موطن خود پس از تصاحب فيزيكي سرزمينشان انكار نمود و بعدا

هيچ اثري از قوم آراني كه از درياچه سوان تا در بند زندگي مي كرد،  "تقريبا»
باقي نمانده است به استثناء چند هزار نفر اودي ساكن در شمال غرب 

 «.…آذربايجان
و اما چرا اودي ها به عنوان وارثان مردم آران تلقي شده اند؟. مسئله 

باقي مانده مسلمان شده  اين است كه اودي ها مسيحي مانده اند. بله، همه آرانيان
اند و بخش كوچكي از اودي ها مسيحي مانده اند. و بعنوان يك ملت و يك 

همه مسيحيان ساكن در سوان تا در بند  "آيين به جهانيان اعالم مي گردد: 
آرانيان ارمني شده مي باشند و همه مسلمانان، آرانيان ترك شده محسوب مي 

 ."شوند
افسانه نيستند بلكه مردمي زنده و اكنون تحت واي بر آرانيان بيچاره كه 

نام هاي لزگي، الك، تباسران، زاخور، روتول، آغول، آرچ، خينالوغ، گاپوتلي، 
 جك، كريز، بودوغ مي باشند.

با توجه به اهميت موضوع، مقاله حاضر را در باره تنها قوم مسيحي 
 آراني يعني اودي ها بشرح زير تقديم مي كنيم.   

ه هاي جنوب شرق رشته كوهها قفقاز بزرگ واقع در شمال در كوه پاي
زندگي مي كند. زبان  (udi)جمهوري آذربايجان فعلي قوم كوچكي بنام اودي 

آنان جزو گروه لزگي شعبه شرقي قفقاز مي باشد. اودي ها كه پيرو آيين مسيح 
ار هستند و از خود خطي ندارند، بنا به نظر كارشناسان يكي از اقوام آران بشم

 مي روند.
اگر چه شمار آنان كم است اما اودي هاي مسيحي بين دو كليساي 
مردمان مسيحي قفقاز تقسيم شده از، بخش بزرگ آنان پيرو كليساي ارمني و 

به گرجستان مهاجرت كرد و يك  1922مابقي از كليسيا گرجي در سال 
احيه اودي بنا كرد. امروزه سه ن octomberiروستاي اودي نشين بنام اكتمبري 

نشين وجود دارد: روستاي اكتمبري گرجستان، وارتاشن مركز ناجحيه همنام و 
در ناحيه كوتكاشن آذربايجان. بر اساس آمار رسمي شمرا  nizhروستاي نيژ 

نفر در آذربايجان  6000نفر مي رسيد كه  7000به  1979كل آنها رد سال 
 ساكن بودند. 

زندگي مي كنند چه ديدگاه هايي حال ببينيم اودي ها كيستند، چگونه 
 دارند و گذشته تاريخي آنان چگونه بوده است؟
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وارتاشن و نيژ اودي نشين كه از نظر تقسيمات اداري جزو نواحي 
وارتاشن و كوتكاشن هستند از نظر تاريخي جزو شكي و كاپاغاك آران بودند. 

ه چنان كه معروف است، كاپاغاك پايتخت آغوانك بود. بعدها، وقتي ك
اوتيك ارمني تشكيل شد، –مرزباني آران بر اساس استان هاي آران و آرتساخ 

پايتخت به شهر پارتاو )بردا( در اوتيك منتقل شد، اما شكي و كاپاغاك اهميت 
 خود را از دست ندارند. 

مسيحيت به همراه اقوام قفقاز در سرزمين آران گسترش يافت و هنگام 
يش كليساي حواريون ارمنيان را پذيرفت و در تقسيم كليساها، كليساي آران گرا

 نتيجه متمايل به ارمنيان گرديد. 
آنگاه، در طول تموجات تاريخي، گرايش اودي ها به مسيحيت همواره 
انگيزه اي براي حفظ هويت ملي بوده است. اودي ها كه حاكميت سياسي 

داره شده مركزي را از دست داده بودند، قرن ها توسط اقوام حاكم بر منطقه ا
موقعيت نيمه مستقل خود را حفظ كردند. وضعيت در زمان سلطه تازيان،  "عمال

 "مغوالن و حتي بعد از لشكركشي اراذل تيمور كه در طول آن كاپاغاك كال
ويران شد و گروه هاي بزرگي از اودي ها به افغانستان به اسارت برده شدند، 

معرف منافع ملي و جايگزين  همين گونه باقي ماند. در اين دوره ها، كليسا
حكومت مركزي بود. اوضاع در زمان قزلباشها نيز مدتهاي طوالني تغيير نكرد 

در دشت ها مستقر بودند و اقوام بومي را يا نابود مي كردند  "زيرا اينها عمدتا
يا از موطن خود بيرون مي راندند. تركيب ملي، زبان و آيين ساكنان كوه پايه 

 -ون تغيير باقي ماند. بويژه ساكنان اودي نواحي شكياي مدت طوالني بد
م. ر موطن خود زندگي مي كردند آيين و 18كاپاغاك كه در آغاز سده 

اعتقادات مسيحي و تماميت ملي خود را بخوبي حفظ نموده بود. در اينجا نيز 
 همانند قراباغ، خاندان هاي ملك هاي محلي پا بر جا مانده بودند.

م. قاطعانه عوض شد. علل سياسي، فرهنگي و 18ده اوضاع در اوايل س
اقتصادي آن بسيار بودند اما اينجا جا و زمان بررسي آنان نيست. مسئله اين است 

م. شكي موسوم به نوخي و كاپاغاك موسوم به قابال به زور 18كه در سده 
مسلمان و ترك زبان شدند يعني آن چه كه براي تشكيل يك ملت متحد قزلباش 

 ان مسلمان ضروري بود.ترك زب
در ناحيه قفقاز دوران سختي حكمفرما بود. اوضاع نابسامان سياسي در 
ايران عرصه را براي تركيه عثماني بازگذاشت تا بر منطقه قفقاز تابع ايران دست 
اندازي كند. از سوي ديگر، مقامات محلي ايران در واليات دور دست كه اينان 

 بودند، مدعي خودمختاري بودند.در قفقاز روساي قبايل قزلباش 
در همين دوره، گرايش سياسي مردمان مسيحي قفقاز متوجه روسيه مي 
شد كه روز بروز قوت مي گرفت. اودي ها نيز از اين امر مستثني نبودند. آنان 

چند بار به پتر كبير مراجعه مي كنند و خواستار كمك او براي  1824در سال 
مارس  20مي شوند. آنان بويژه در نامه مورخ رهايي از ظلم حاكمان مسلمان 

ملتمسانه بعرض مي رسانيم كه در طول سالها اين »چنين نوشته اند:  1724
خدانشناسان اوباش چه به سر ما آوردند، نخست كليسا را آتش زدند وبالياي 
زيادي براي معتقدان بوجود آوردند، كشيشان را به انكار واداشته برخي را نيز 

ان و بچه هايشان را به اسارت بردند، وانك و دشت خالي از سكنه كشتند، زن
شدند تا امروز كه ما در بال و مصيبت زمان مي گذرانيم، نه زنده ايم نه مرده. ما 

 «.            …آراني هستيم و ملت ما اوتيك
، بخش بزرگي از اودي ها كه 18سده  50در سالهاي بعد بويژه در دهه 

صره عنصر مسلمان ترك زبان شده بودند و از جهان خارج از همه سو تحت محا
نيز كمكي دريافت نمي كردند، اسالم را پذيرفتند. به موازات پروسه سكونت 

ترك زبانان كوچ نشين، زبان تركي نيز توفق پيدا كرد. بدين سان، در همين 
مدت، نواحي خاچماس، پادار، واندام، موخاس، كوتكاشن، خلخال، بوم، قاباال، 
مخلدّواخ، كيش، بالوشن، اولوداش، قرابوالغ و ساير روستاهاي اودي نشين 
هويت ملي خود را از دست داد. اودي هاي برخي روستاها چون ميرزابيلو، 

ترك زبان شده ليكن مذهب مسيحي خود  "جورلو، سلطان نوخي و غيره تدريجا
 را حفظ كردند.

سحي كليساي م. به جوامع مسلمان، م19ملت كوچك اودي در سده 
ارمني و مسيحي ارتدكس تقسيم شد. مذهب ارتدكس از سده دهم در ميان آنان 

گسترش يافته بود. اين چند  19و  14، 12ريشه دوانيده بويژه در سده هاي 
گانگي آييني تاثير عميقي بر باورهاي ملي اودي ها نهاد. آنان كه مسلمان شده 

تنها  "آودي"يم شدند. بعنوان در جامعه كلي مسلمان مستحيل  "بودندسريعا
اودي "اودي هاي مسيحي شناخته مي شدند و بخش معتقد به كليسيا ارمني به 

موسوم  "اودي گرجي"و بخش معتقد به كليسيا ادتدكس گرجي به  "ارمني
معمول  "مسحي"شدند. بتدريج رد زندگاني اودي ها واژه كشتون به معني 

ماميت قومي به خود گرفت كه معادل در طول زمان مفهوم ت "گرديد و تدريجا
نيز معادل آن  "ارمني"ادبي آن رد معتقد به آيين ارمني است. غير از آن واژه 

مورد استفاده قرار گرفت ارمني يا كشتون تمام آن مسيحيان كليساي ارمني 
اتالق مي شد كه به دو گروه ارمني زبان و اودي زبان تقسيم شده بودند. مي 

 "كشتون"مبين تماميت مذهبي چون واژه  "ارمني" توان گفت كه واژه
گرديد و در عين حال معرف مليت و قوميت آنان نيز بود. سنگهاي قبر اودي 
هاي روستاي نيژ بخوبي گوياي اين واقعيت هستند. براي نمونه، در چهار 
قبرستان روستاي ياد شده به اينگونه نوشته ها روي سنگ هاي قبر برخورد مي 

 كنيم:   
ر اينجا مقدسي آوانيس بغوسيان داالكيان نيژي اودي زبان غالم د»

 "بخاك سپرده شده است …مسيح، معتقد به كليساي ارمني، آرمن 
 اين سنگ قبر مارگوس آقاجانيان است"
 شاهزاده قوم اودي زبان نيژ 
 "…مليتش ارمني مذهبش پير گريگور روشنگر 

 اين سنگ قبر شاهزاده زروني نيژي است"
 بغوس ماتوسيان، معروف در جهان 
 "…مليتش روشنگر از قول اودي زبان 

از سويي هم معادل  "ملت"از نمونه هاي فوق مشاهده مي شود كه واژه 
مذهب و هم قوميت است و از ديگر سو به مفهوم محدود قومي تعلق زباني را 
مشخص مي سازد. اين پديده حتي در سده قبل مشاهده شده است: آ. 

ساكنان ارمني واليت نوخي از »چنين نوشته است  19نيان پژوهشگر سده آراسخا
نظر مليت، زبان و سرنوشت تاريخي يكپارچه نيستند. ارمنيان بومي آنجا اودي 
هايي هستند كه به زبان خاصي صحبت مي كنند. آنان ساكن روستاهاي نيژ و 

ارمنيان  )يعني اودي ها( در برخي روستاها زبان تاتاري را نيز  …وارتاشن هستند
به عاريت كرفته اند و توام با زبان مادري بكرا مي برند. اينگونه ارمنيان رد 

نوخي، جورلو، ميرزابيلو، وارتانلو، مالخ فرينگي كند زندگي  -روستاهاي سلطان
 ."مي كنند

ني روستاهاي اخير اودي با اين حال، ساكنان ترك زبان اما مسيحي ارم
 هايي بودند كه هويت و آگاهي ملي خود را تا امروز حفظ كرده اند.

جالب توجه است كه اين استنباط از نام هاي قومي و مذهبي در اثر 
قازار هوسپيان از اودي هاي ترك زبان ارمني آيين اهل روستاي جورلو تحت 
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كيد قرارگرفته است. و مورد تا "نگرشي بر ارمنيان اودي و مسلمان"عنوان 
مردم اودي زبان "در همه صفحات آن به عبارات زير برمي خوريم:  "تقريبا
 "، "مذهب -روستاهاي اودي نشين ترك زبان ارمني"، "مذهب -ارمني

 -اودي زبان ارمني"،  "روستاهاي اودي زبان و ترك زبان سرزمين اودي ها
اودي زبان "، "اودي ها ارمنيان اودي زبان و ترك زبان سرزمين"و  "مذهب
ارمني "، "ارمنيان اودي زبان و ترك زبان سرزمين اودي ها"و  "مذهب-ارمني

 ."مردم ارمني سرزمين اودي ها" "اهل اودي
 

فرق اودي هاي ارمني و گرجي تنها در برخي مراسم مسيحي است. 
اودي هاي ارمني نام و شهرت ارمني دارند و گروه دوم نام گرجي انتخاب مي 

به همت زينوبي  1922د. چنانكه اشاره شد بخشي از آنان در سال كنن
سيليكيشويلي اودي به گرجستان مهاجرت كرد و بنام او روستاي اودي نشين 

 1975به اُكتمبر تغيير نام يافت. در سال  1938زينو بيان نام گرفت و در سال 
زارش آنان گروه مردم شناس و قوم شناس در اينجا تحقيق كرده اند. بر اساس گ

اودي ها در گرجستان ويژگي هاي قومي خود را حفظ نموده اند )نام اودي، 
 زبان، ويژگي هاي فرهنگي و زيستي(.

 

 باورهای مذهبي اودی ها
 

مسيحيت بعنوان جهان بيني و ايدئولوژي حتي بعنوان يك نظام فكري 
ن هرگز ريشه هاي عميقي در ميان اودي ها نداشته است. علي رغم وجود مكا

هاي پرستشي )كليسا، وانك( فراوان مسيحي، نظام باورها و عقايد مذهبي اودي 
ها در تجسم و باورهاي مردمي بويژه در احترام به درختان، نيروهاي آسماني و 
پرستش هاي طوايفي نهفته است. آنها محدوديت هاي مذهبي نداشته اند، همان 

و حتي مسلمان ارزش مكان هاي مقدس مردم براي اودي هاي ارمني، گرجي 
 برابر داشت.

يا مراكز پرستش گسترش فراواني داشت. تا امروز چه در  "اجاق"
وارتاشن و چه در نيژ و حتي روستاهاي اودي نشين مسلمان، از اينگونه مراكز به 
وفور يافت مي شود. اوديان آنها را به ياد يك شخص، يك شهيد يا جد و نيا بنا 

ها  "اجاق"از حد طايفه و قوم پا فراتر نمي گذاشت.  مي كردند. اعتقاد به آنها
در حياط ها، باغها  "مكان هاي مقدسي هستند )با حدود يك متر ارتفاع( معموال

سده حاضر در باره اماكن  20و در راه ها قرار دارند. ي. الاليان قوم شناس دهه 
ايي در ميان هر قوم و نسل، زيارتگاه ه"مقدس اودي ها چنين نوشته است: 

يك درخت مقدس مي باشد و در پاي آن يك سنگ  "وجود دارد كه معموال
قرار دارد كه سنگ قبر محسوب مي شود. اهل خانواده اين قبر را به نياي خود 
منتسب نموده در روزهاي عيد پاك و خاج مقدس آن را تبرك مي كند. عصر 

زيارتگاه جمع همه اعضاي خانواده در  "هاي قبل از عيد پاك و ميالد، تقريبا
يعني روي سنگ قبر شمع روشن مي كنند،  "روزه را مي گشايند"مي شوند و 

بوسه مي زنند و هر كس تخم مرغي مي خورند و به خانه هاي خود مي روند تا 
شام صرف كنند و يا خوراكي ها را از خانه به آنجا مي آوردند تا با هم ميل 

ه اين خانواده قبر نياي خود را مي كنند. هنگام ازدواج، عروس و داماد مربوط ب
، "اجاق". براي اين زيارتگاه ها غير از واژه "بوسند و شمع روشن مي كنند

( )به اودي به معني مقدس( نيز بكار مي رود. گاهي نيز واژه evelواژه اِوِل )
پير بكار مي رود كه در آذربايجان گسترش فراواني دارد. در وارتاشن، اكنون 

 وش، پيل، تونكوز، مازيك، كومسا و غيره معروفند. اِوِل هاي توك

هستند صاحب اعتبار و شهرت  "اجاق"خانواده هايي كه داراي 
فراواني مي باشند. زيرا اين امر نشان دهنده موقعيت استوار اجتماعي، زندگي 
پاك و فروتني آن خانواده است. ايجاد وصلت با اين گونه خانواده ها باعث 

 اد مي شود.عزت و احترام افر
پرستش درختان نيز در باورهاي مردم از جايگاه ويژه اي برخوردار 
است. اگر چه اين امر در ميان مردمان ديگر بويژه قفقاز مرسوم بوده است اما 
در ميان اودي ها از تاكيد خاصي برخوردار مي باشد. تا امروز مساكن اودي ها 

اه هايي محسوب مي شوند و با درختان متعدد محاصره شده اند و خود زيارتگ
زائران زيادي را بسوي خود جلب مي كنند. به اعتقاد آنان ، زخمي كردن 
درخت، زدن و يا حتي بريدن يك شاخه كوچك از آنها ممنوع است. شاخه ها 
خشكيده اين درختان روي زمين مي افتند و كسي به آنها دست نمي زند مگر 

 به هيزم باش.       زماني كه براي پختن گوشت قرباني نياز 
درختان مورد پرستش انواع مختلف دارند. در ميان اودي ها آنها 

شامل چنار، صنوبر، شمشاد و بيد هستند. اودي ها فقط درختان گردو و  "عمدتا
شياطين "ذغال اخته را مستثني مي كنند زيرا به اعتقاد آنان در زير اين درختان 

ن خوابيد و يا بچه خواباند. زخمي كردن . در زير اين درختان نمي توا"واقعند
 درختان قبرستان گناهي نابخشودني به حساب مي آيد.

زيارتگاه هاي مردمي و مسيحي، در روزهاي عيد مملو از جمعيت مي 
شوند. واژه جشن در ميان اودي ها به دو صورت بكار مي رود: آخسيما )در 

واژه ها ختم مي شوند مانند  وارتاشن( و آخسيباي )در نيژ(. اسامي اعياد به اين
و معادل عيد پاك است،  "عيد بزرگ"كاالآخسيما يا كاالآخسيباي كه به معني 

وارتيوارون آخسيما، عيد آب پاشي، زارزارتارون آخسيما يا عيد زارزارتار 
ارمني )درخت آرايي(، توالفرپسون آخسيما يا جشن انگور، مايين آخسيما )عيد 

يره. در كنار نام هاي ارمني اعياد اودي ها، برخي نام سياه( يا روز اموات و غ
هاي اودي نيز وجود دارند مانند: خاچاخناخونچشتيون )در نيژ( يا 

 "بيرون آوردن صليب از آب"خاجويلجيسچسون )در وارتاشن( كه به معني 
يا اُجاق خويي  he’ghoxmaبوده معادل عيد غسل تعميد ارمني است. هغوخما 

)عيد كوچ مقدسين( معادل عيد عروج  ogaghxoi-taghala-ghiتاقاالقي
 "روزه نخستين")حليم( معادل   harisin-duruxمسيح، هاريسين دوروخ 

 ارمني يا سركيس مقدس است.
 

غير از اعياد ياد شده، عيد هايي هم وجود داشته اند كه باعث گرد هم 
ماهيت  "مدتاآيي اودي هاي متفاوت از نظر زبان و آيين مي شدند. اين اعياد ع

روز سه شنبه بعد از عيد پاك از تمام روستاهاي ناحيه  "اجتماعي دارند. مثال
نوخي به زيارت وانك مشهور يغيشه واقع در وارتاشن مي روند، )به كاالگرگس 
نيز مشهور است، به معني كليساي بزرگ(. پس از آن روز پنجشنبه زيارت از 

هاي تفريحي كه از صبح تا عصر وانك يغيشه نيژ انجام مي شود. اين جشن 
 بطول مي انجامد همراه با اسب سواري، رقص و آواز و قرباني مي باشد.

كليساها و وانك ها ي موسوم به يغيشه در سرزمين اودي ها بسيارند، 
اينها چه براي اودي هاي ارمني و گرجي و چه مسلمان محترم بوده اند و قازار 

 كتاب خود اين امر را تاكيد نموده است.هوسپيان ياد شده در باال نيز در 
اودي ها در تنازع بقاء خود نه تنها توانستند اماكن مقدس موسوم به يغيشه را 
حفظ كنند بلكه موفق گرديدند اماكن جديدي را نيز احداث نمايند و اعتقاد و 

 وفاداري خود را نيز نگاه دارند.   

  ادامه دارد        
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ا و تئاتر ایراني ـ ارمني لوون هفتوان بازیگر سینم

 درگذشت
 

به گزارش ایسنا و به گفته مجید برزگر کارگردان سینما این بازیگر 

اسفندماه به دلیل حمله قلبي در بیمارستان  19صبح شنبه  11ساعت 

 درگذشت.

 
لوون هفتوان بازيگر و كارگردان سينما و تئاتر درگذشت. بر اساس اخبار  

 در صحنه فيلمبرداري سريال 1396 فندماهاس 19منتشر شده لوون هفتوان، صبح 

 كه مشغول بازي در آن بود بر اثر سكته درگذشت.« عروس تاريكي»

سرصحنه فيلمبرداري بود اما شب هنگام حالش  او گفت: اين بازيگر روز گذشته

 كند. اسفند ماه( هم در بيمارستان فوت مي 19شود و صبح امروز ) بد مي

 

بود كه  1345لون هفتوان بازيگر ايراني ارمني سينما و تئاتر ايران متولد سال 

 ها دوري از وطن به ايران بازگشت. پس از سال 80اواخر دهه 

به كارگرداني « پرويز»ي در سينما داشت و با فيلم حضور فعال 90او در دهه 

، «مردي كه اسب شد»هايي همچون  اش در فيلم مجيد برزگر مطرح شد و بازي

ادامه « هجوم»و « كوپال»، «غير مجاز»، «دراكوال»، «يك دزدي عاشقانه»

خسرو معصومي در « كار كثيف»يافت و در جشنواره فيلم فجر امسال هم با فيلم 

 اد حضور داشت.اين رويد

 را هم به صحنه برد.« بازي يالتا»او سال گذشته نمايش 

 .دش اين بازيگر در آرامگاه ارامنه به خاك سپرده 
 

 بیوگرافي لوون هفتوان

در محله حشمتيه  1396اسفند  19 - 1345فروردين  6لوون هفتوان متولد 

لديان هفتوان دوران ابتدايي گاي ارمني به دنيا آمد. لوون خان تهران در خانواده

و راهنمايي را در مدرسه ساهاكيان و متوسطه را در دبيرستان فيروز بهرام 

هاي نمايشي دانشگاه تهران پذيرفته شد و در  در رشته هنر 1363گذراند. سال 

سب نوشته محمد چرمشير را به عنوان پايان نامه خود در نمايش ا 1369سال 

رشته بازيگري و كارگرداني به اجرا درآورد. بازي در نقش كوتاهي در فيلم در 

هاي او در اين دوران  هاي عشق ساخته خسرو سينايي از ديگر كار كوچه

 باشد. مي

 
به سر  براي شركت در يك جشنواره تئاتر در ارمنستان 1991وي وقتي در سال 

برد پاسپورتش را گم كرد و نتوانست به ايران برگردد. در پي اين اتفاق به  مي

مسكو رفت و فوق ليسانس خود را در رشته كارگرداني تئاتر از آكادمي 

 هاي نمايشي روسيه دريافت كرد. هنر

” لماز”به كانادا مهاجرت كرد و با تأسيس كمپاني توليدات هنري 1374در سال 

هاي متعددي را  در شهر تورنتو تا به امروز نمايشنامه” ريرا”تريو گروه تئا

« آهاي كي اونجاست؟»توان به:  ها مي كارگرداني و اجرا كرده كه از جمله آن

« بینم؟ بینم. نمی دارم خواب می»)هارولد پینتر(، « عاشق»لیام سارویان(، )وي

)لوئیجی « ؤیاشاید ر»)آنتوان چخوف(، « مرغ دریایی»)لوئیجی پیراندلو(، 

 چ تارونیان( اشاره کرد.ار)ه« یکشنبه»پیراندلو( و 

 

 
 

 فیلم های مستقل از جایي «: پرویز»لوون هفتوان، بازیگر 

 کمك نمي گیرند
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به بازسازي دوباره روانی آلفرد هیچکاک پرداخت، اما آن بازآفرینی  90دهه

ذره اي هم به کار به یادمادنی استاد ترس و دلهره سینماي هرگز نتوانست 

آمریکا نزدیک شود. دالیل متفاوتی براي شکست ون سنت در این تجربه جدید 

می توان ذکر کرد، اما در این میان نقش بازیگران بدون شک اهمیت فراوانی 

تد همان دارد؛ بازیگرانی که در فیلمِ جدید روانی بازي کردند به هیچ وجه نتوانس

حس همذات پنداري را براي بینندگان ایجاد کنند که آنتونی پرکینز و جنت لی 

در فیلم اول، خالق آن بودند. باید گفت یکی از دالیل موفقیت و جذابیت پرویزِ 

مجیدبرزگر که به تازگی به همت گروه هنروتجربه به نمایش درآمده، بدون 

ت. هفتوان به خوبی شخصیت مربوط اس« لوون هفتوان»شک به نقش آفرینی 

را ایفا کرده و آن را کامالباورپذیر « پرویز»دوگانه جکیل و هایدي شخصیت 

کرده است. هفتوان از بازیگران شناخته شده تئاتر در سینماي ایران است که 

سال ها در این زمینه کار کرده است. از او کمتر کاري در سینما دیده بودیم. اما 

ز و همچنین لرزانند چربی )محمد شیروانی( نشان داد که بازي خوب او در پروی

در آینده حرف هاي بسیاري براي گفتن دارد. در ادامه گفت وگوي شرق را با 

 .می خوانیم« هفتوان»

 
     

شما چندسال است که در خارج از ایران اقامت دارید. مایلیم با     

  ....گذشته و سابقه بازیگری تان بیشتر آشنا شویم

در رشته تئاتر وارد دانشکده هنرهاي زیبا شدم و فارغ التحصیل  13۶3سال    

در ایران زندگی می کردم و بعد از فارغ التحصیلی از  1370این رشته هستم. تا 

ایران خارج شدم. در ایران که بودم، در دوران دانشجویی در کارهاي 

لم از دوستان دانشجویی نقش داشتم و بیشتر بازیگري می کردم. در چندفی

دانشجو نقش هاي کوتاهی بازي کردم، مثالدر فیلم نیم ساعته یکی از دوستان 

، نقش اول را بازي «شهري چون بهشت»که پایان نامه تحصیلی اش بود، به اسم 

کردم. نقش کوتاهی هم در یکی از فیلم هاي آقاي سینایی بازي کرده بودم؛ 

هایی بود که در ایران و قبل از این مجموعه کار« در کوچه هاي عشق.»فیلم 

سفرم به خارج انجام دادم. سپس از ایران خارج شدم و در فرهنگستان هنرهاي 

نمایشی روسیه در مسکو ادامه تحصیل دادم و کارشناسی ارشد کارگردانی 

شمسی به کانادا آمدم و مقیم اینجا شدم. در سال هاي 137۴گرفتم. بعد در سال

ارهاي نمایشی کوتاه به زبان فارسی با دوستان فارسی اول بیشتر به طور جنبی ک

سال پیش روي زبان انگلیسی تمرکز کردم و 11زبان انجام دادم و حدود 

کارهایی از هارولد پینتر، چخوف، پیراندللو را به زبان انگلیسی کارگردانی 

کردم. در جشنواره ها شرکت کردم و اجراهاي عمومی داشتم. چون به 

ر عالقه مندم، در کانادا روي بازیگري کمتر تمرکز کردم. بعد کارگردانی بیشت

از کارهاي فارسی ام در کانادا، کارهایی هم به ارمنی و روسی اجرا کردم. در 

حوزه سینمایی، اولین کاري که کردم، ایفاي نقش کوتاهی در فیلم کاله قرمزي 

ش کوتاهی دعوت کردند و نق -از دوستان قدیم  -بود. آقاي طهماسب و جبلی 

را بازي کردم. سال ها گذشت و آقاي افخمی براي مدتی به کانادا آمدند و 

ایشان بازي کردم. این به اصطالح « صداي تاریک»نقش کوتاهی در فیلم 

که براي  09انجام داده ام. در بهمن 1390کارهاي بازیگري اي بود که تا 

شنا شدم که از من جشنواره تئاتر به ایران رفته بودم، با آقاي شیروانی آ

، بازي کنم. از طریق آقاي پناهی «لرزاننده چربی»خواستند در فیلم اخیرشان، 

 .را به من دادند« پرویز»هم با آقاي برزگر آشنا شدم که پیشنهاد بازي در فیلم 

    

 
    

انگار این فیلم با کمترین هزینه ساخته شده است. به طوری که تنها در  

و تمام قسمت های خشکشویي و قسمت های  دوروز فیلمبرداری شده

مربوط به پاساژ در یك روز کار شده است. کارکردن در مدت کوتاه 

فیلمبرداری راحت نیست و امکان اشتباه باید به حداقل برسد. چطور با 

مشکالت خاص فیلمبرداری در چنین زمان کوتاهي کنار آمدید؟ آیا 

 دت انجام مي دادید؟قبل از اجرای بازیگری تمرین های طوالني م
 

روز ۲3بهتر است نکته اي را تصحیح کنم. فیلمبرداري کوتاه مدت بود؛ اما      

روزه باشد، اما چون سریع کار می کردیم و 30طول کشید. البته قرار بود که 

روز انجام شد. این فیلم جزو فیلم هاي کم هزینه ۲3همه هماهنگ بودند، کار در 

د. فیلم هاي مستقل ایرانی کمکی از جایی نمی سینماي ایران محسوب می شو

گیرند و سرمایه گذارها هم به هرحال تقریبا مطمئن هستند که سرمایه شان 

برنخواهد گشت، نمی توانند سرمایه زیادي را وقف کنند، چون این موارد 

روز ۲3حالت وقفی دارد. این است که بودجه بندي سخت می شود. فیلم در 

رین هاي قبل از فیلمبرداري هفت، هشت روز بود. فیلمنامه فیلمبرداري شد و تم

دوهفته قبل از فیلمبرداري، هنگامی که در تورنتو بودم به دستم رسید. دو، سه 

روز بعد به تهران رفتم و بیشتر دورخوانی کردیم تا تمرین میزانسنی حرکتی و 

تر می چون نقش محوري با من بود، همیشه از صبح تا شب با همکارها در دف
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نشستم و دورخوانی می کردم. نقش هاي کوچک هم داشت به تدریج انتخاب 

می شد. چون زیاد کار سینمایی نکرده ام، نمی توانم قیاس کنم که این فیلم 

سخت تر از فیلم هاي دیگر است یا آسان تر. به هرحال کارگردان، گروه فنی و 

القه داشتند، تمام بازیگران، همکاري تنگاتنگی داشتند، چون به موضوع ع

نیرویشان را می گذاشتند. خودم هم فکر می کنم تمام تمرکزم بر این بود تا 

بهترین کاري را که از دستم برمی آید و خواست کارگردان است انجام دهم. در 

کارهاي کوتاهی که در سینما انجام داده ام،همیشه مساله ام این بوده که چون 

دم را در اختیار او قرار دهم. یکی از پیش کارگردان ناظر کل ماجراست، خو

بار هم ۲0شرط هایی که با آقاي برزگر گذاشتم، این بود که گفتم اگر بخواهید 

صحنه اي را تکرار کنید، مالحظه مرا نکنید. تکرار نه اشتباه من است و نه اشتباه 

از شما و نه اشتباه فیلمبردار. چیزي که می خواهید درنیامده و شما ناظرید و 

پشت دوربین می بینید. یک شرط دیگر هم این بود که موقع فیلمبرداري نمی 

خواهم راش ها را ببینم. چون دوربین دیجیتالی است، همه می توانند همان لحظه 

ببینند. بعضی بازیگرها دوست دارند و می بینند که چه شده است و با کارگردان 

دوست ندارم تصویري را  مشورت می کنند. من به کارگردان گفتم که خودم

 .قبل از تدوین فیلم ببینم، شما فقط مرا راهنمایی کنید

     

شخصیتي که نقش آن را ایفا کردید در طول فیلم لبخند نمي زند،     

اشکي نمي ریزد، خوشحال نمي شود، لحن صدایش تغییر نمي کند، 

حاشیه حالت صورتش تفاوتي پیدا نمي کند. انگار که از بس همیشه در 

بوده و توجهي به او نشده، همه احساسات وجودش خشك شده و چهره 

اش حالت سنگي پیدا کرده است. از زماني که دست به آزار و اذیت 

دیگران مي زنید، این خنثي بودن و بي حالتي چهره تان بیشتر به چشم 

مي آید و کارهایتان را ترسناک تر مي کند؛ مردی که مي تواند طوری 

یگران دست به خشونت بزند که انگار در حال انجام دادن درباره د

بخشي از کارهای عادی روزمره اش است. به نظرم شخصیت تان در 

طالی »فیلم به یادماندني است. چنین نمونه ای از شخصیت را در فیلم 

پناهي هم دیده بودم. دوست دارم در مورد نحوه شخصیت « سرخ

وی خاصي برای این شخصیت پردازی این شخصیت بگویید. آیا الگ

 وجود داشت؟ آیا روش خاصي برای بازیگری مد نظر کارگردان بود؟

 

از آخر شروع می کنم. روش خاصی مدنظر آقاي برزگر بود. به عمد می      

خواستند این شخصیت هیچ چیزي را بروز ندهد و هیچ چیز بیرونی نداشته باشد. 

لمنامه را خواندم و با آقاي برزگر به اصطالح احساسی را تحریک نکند. وقتی فی

تلفنی صحبت می کردم، گفتم از این فیلمنامه می توان فیلم هاي مختلفی 

درآورد، مثالفیلم ترسناک یا چیز دیگري؟ گفتند می خواهم همه چیز درونی 

باشد و چیزي نباشد که لو بدهد. از این نظر طبیعتا کار سخت می شد. به هرحال 

تئاتر بازي ها روتر است و این بازي زیرپوستی که ایشان  من تئاتري هستم و در

می خواستند، کار ساده اي نبود. هم در این آدم تغییري نمی بینیم؛ هم می بینیم. 

یعنی میان پرویز اول فیلم و پرویز بعدي تفاوت وجود دارد. به همین دلیل 

اي ایران از در سینم« پرویز»نوعی همدلی ایجاد می شود. به همین دلیل معتقدم 

بسازید یا « قیصر»لحاظ شخصیت پردازي فیلم مهمی است. بدون اینکه 

شخصیت را در تالطم بیندازید، تماشاگر هم احساس همدلی می کند و هم 

شخصیت خشن می شود، مثالوقتی آقاي برزگر توضیح می داد، به ماجراهاي 

می است، در اطراف فکر می کردیم و می دیدیم همسایه مان که مثالآدم محتر

اتوبوس اسلحه می کشد و چاقوکشی می کند و سر یکی را می برد یا در 

روزنامه می خوانیم که مردي زن و بچه اش را کشت و شاید بعدش خودش را 

هم کشته است. با راهنمایی آقاي برزگر، بیشتر مطالعه کردم و فکرم به این 

نیم و سالم وعلیک سمت رفت که این همسایه اي که هرروز همدیگر را می بی

می کنیم، آیا در باطن هم همین طور است؟ وقتی وارد اینترنت می شود، وقتی 

با بچه ها صحبت می کند؟ آقاي برزگر می گفتند نمی خواهم بازي کنی، می 

خواهم زندگی کنی. به همین خاطر هیچ لبخند و عصبانیت و لطافت خاصی در 

می کردم،سعی می کردم فکر کنم.  پرویز نمی بینیم. اما وقتی صحنه را بازي

یعنی می گفتم این االن توي مغزم می گذرد، بگذار بگذرد. آدم وقتی به چیزي 

فکر می کند، خواهی نخواهی همان فکر در چشمانش ساطع می شود. نمی 

خواهد بروز دهد، ولی معلوم است. بیشتر سعی کردم به این سمت بروم و بروز 

« پرویز»نم. این باعث می شود که بازي در فیلم ندهم، حتی گاهی پنهانکاري ک

چندالیه شود. آقاي برزگر هم در نهایت هوشیاري همین را خواسته بود و 

خوشبختانه توانستم این خواسته را برآورده کنم. البته اشکاالت و ضعف هایی 

دارد که طبیعی هم هست. آقاي برزگر دارند فیلم سوم شان را می سازند و می 

این فیلم بهتر از قبلی است و باید هم کار جدیدمان بهتر از کار  گویند که

سابقمان باشد. آقاي برزگر می گفت می خواهم آدمی بسازم که بماند. یعنی 

فیلم نه، اما آدم بماند. خوشبختانه ابر و باد و مه و خورشید هماهنگ شدند. اول 

ا دوسال پیش با در نظر داشتند. فیلمنامه ر« پرویز»اشخاص دیگري را براي 

نوشته بودند. بعد از خواندن فیلمنامه  -آقایان رجبی و یادگاري -دوستانشان

توضیح می دادند که هنگام نوشتن، در ذهن مان آقاي پرویز پرستویی بود. 

بگذاریم. بعد فکر کردیم بازیگري را « پرویز»براي همین گفتیم اسم این آدم را 

پیش قضاوتی نداشته باشد. آقاي پرستویی  انتخاب کنیم که بیننده نسبت به او

بازیگر خوبی اند، اما تماشاچی خودبه خود وقتی آقاي پرستویی را می بیند، 

یکسري شناسه ها و ارجاعات را به شخصیت نسبت می دهد. بعد منصرف شده 

بودند و سراغ بازیگرهاي دیگر از جمله آقاي بابک کریمی رفتند. بعد به 

نظري هم به من انداختند. اولش مطمئن نبودم که مرا پیشنهاد آقاي پناهی 

بخواهند. اما همه چیز جور و خوشبختانه این ارتباط بین من و آقاي برزگر 

برقرار شد و همدیگر را به طور حسی درک می کردیم و براي همین هم کار 

سریع پیش رفت. چون چیزي را که می خواستند، سریع از لحاظ بازي به دست 

. فیلمبرداري سختی هم بود. ولی به هر حال شخصیت پرویز، مدیون می آوردیم

دوچیز است: یکی رابطه هاي خوبی که پشت صحنه برقرار بوده )همه عوامل(، 

چیزهایی که کمتر درباره شان صحبت می شود، مثالاگر با چهره پرداز دعوایتان 

تباط درست با شود، کل روز خراب می شود، یا با راننده. همه این رابطه ها، ار

بازیگران و کارگردان مهم است. دوم هم مدیون توانایی این آدم ها، توانایی 

آقاي برزگر که توانست حرفش را به من بازیگر درست بگوید، بدون اینکه 

 .تنش اضافه اي ایجاد کند
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اشاره کردید که این شخصیت معمولي و عادی شده است؛ یعني      

ی به نظر مي آید نه آدمي رواني. مي کسي که بیشتر آدمي عاد

خواستم بدانم نظرتان درباره عادی شدن این شخصیت و تاثیراتش روی 

جامعه چیست. چون گروهي عادی بودن را دلیلي بر سیاه بودن فیلم 

مي دانند. به نظر این گروه، عادی بودن این فکر را به ذهن مي اندازد 

خطرناکي باشد و فقط که هرکس در جامعه امروز مي تواند جاني 

امثال هانیبال لکتر جاني نیستند. آیا نقش خودتان را سیاه نما مي 

 دانید؟

سوال پیچیده اي است. به نظرم این فیلم سیاه نمایی و شخصیت هم سیاه نما      

نیست. از اول هم طرح و توطئه اي نبوده که این شخصیت تاریکی باشد و فیلم 

صیت پردازي و چه کار، حاصل یا بر آمد آن سیاهی باشد. به هرحال چه شخ

چیزهایی است که در جامعه اتفاق می افتد. هرکسی هم آن را به صورتی می 

بیند. به هرحال فضاي شادي نیست. هرکارگردان و هنرمندي یک جوري این 

شرایط را انعکاس می دهد؛ با در نظرگرفتن پیش زمینه اش. کوتاه بگویم، 

میرکریمی که خیلی هم از آن خوشم آمد، شرایط جامعه  آقاي« امروز»مثالفیلم 

را شرایط مطلوبی نشان نمی دهد. آیا فیلم سیاه نمایی است؟ در آن فیلم امید هم 

هست. حاالآقاي برزگر و همکارانش یک جور دیگر از شرایط زندگی متاثر می 

شوند. پیش زمینه شان هم فرق می کند. ولی در حقیقت مخالف این هستم که 

بگوییم طرف سیاه نماست. این آدم ها حداقلش این است که بزرگ شده آن 

جامعه اند و اکثرشان هم بعد از انقالب بزرگ شده اند. یعنی آدم هایی نیستند 

که بگوییم مثل آقایان مهرجویی و کیمیایی قبل از انقالب هم کار می کردند. 

ساله بودند؛ مثل 15،10ساله اند و در دوره انقالب نسل ۴0کارگردان هاي 

خودم. پس مقوله سیاه نمایی بحث درستی نیست و نوعی انگ زدن است. فیلم 

البته فیلم تلخی است. نه اینکه عمدا خواسته اند تلخ باشد. مثل این است که آدم 

یک روز تلخ در زندگی اش دارد. قرار نیست که همه روزها شاد باشد. مثالدر 

دارند قالتاق بازي درمی آورند و حتی یک فیلم آقاي میرکریمی همه آدم ها 

نفر که می خواهد کار درست انجام دهد، او هم حرف نمی زند. درست است؟ 

فیلم تلخی است. اما عمدا این جوري نبوده و نخواسته اند « پرویز»پس فیلم 

حتما تلخ باشد. ایرادي که شاید بتوان گرفت این است که شخصیت پرویز 

داشتنی از آب درآمده است. این ممکن است که  شخصیت منفی، اما دوست

بدآموزي ایجاد کند. من مثالموقع نمایش فیلم در ژاپن دیدم که شخصی گفت: 

چقدر خوب! من هم باید بروم و همین کار را بکنم. یعنی هرکسی می تواند از 

هرچیزي الهام دیگري بگیرد. من هم دو سال گذشته با دوستان فیلم را در جاهاي 

دیدم. این ویژگی شخصیت پردازي فیلم ا ست و سیاه و سفید نکرده  مختلف

اند. آدمی معمولی و امکانات بالقوه اي را که در هرآدمی هست، نشان داده اند. 

به نظرم آدم هایی هستند که بالقوه می توانند جانی باشند؛ کسی که در یک 

ش را می کشد لحظه جنون به سراغش می آید و با چاقو دوست، زن و همسایه ا

همه ما ترکیبی از عناصر مختلف روحی و روانی هستیم. حاالشرایط مشخص می 

کند کدام وجه بروز کند. وقتی شرایط اجتماعی سخت باشد، مسلما ظرفیت 

هاي نامطلوب آدم ها بروز پیدا می کند. نمی خواهم مساله را طبقاتی، سیاسی و 

د بروم دزدي کنم. به همین دلیل اجتماعی کنم، ولی من هم اگر مجبور باشم شای

در شخصیت پردازي کارهاي ظریفی شده است. به نظرم می شود این فیلم را 

هزارجور تفسیر کرد. یعنی هرکسی از ظن خود یار فیلم می شود. این خودش 

ویژگی اي است که ناگهان می بینیم، مثالفالن نقاشی عجب نگرش انقالبی اي 

ا می بیند و احساساتی می شود. به نظر من اشکالی دارد. حاالیکی دیگر آن اثر ر

ندارد که بعضی ها فیلم را سیاسی ببینند. بعضی ها حادثه اي ببینند. همین که 

فیلم الیه هاي مختلف دارد و شخصیت الیه هاي مختلف دارند، می تواند ویژگی 

 فیلم باشد. فیلمنامه را که خواندم، اولین چیزي که به ذهنم رسید، داستان

روانشناختی بود. بعد که با آقاي برزگر صحبت کردم، دیدم اینطور نیست. به 

هرحال هیچ موقع درباره سیاست حرف نزدیم. حاالبعضی ها خودشان را در این 

حاالاین مشکل خودشان است. این « نکند منظورشان من هستم.»آدم می بینند، 

هیچ کس ندارد و هم از  آدم هم از لحاظ ظاهري آدم تازه اي است و اشاره اي به

لحاظ شخصیت پردازي فکر کنم در فرهنگ سینمایی ایران آدم تازه اي است، 

مثاللوطی و قصاب و از این جور شخصیت ها نیست. کسی است که می تواند 

 .همه باشد

     

اتفاقا این ویژگي را که همه کس مي توانند جاني باشند، خیلي مي     

 پسندم. کار بعدی تان چیست؟

 

تنها کاري که در سینماي ایران انجام دادم، فیلمی است از « پرویز»بعد از      

درآن «. مردي که اسب شد»آقاي امیر ثقفی که فیلم سوم شان است با عنوان 

برسد. پیشنهادهاي  93فیلم نقش مکمل داشتم. امیدوارم به جشنواره فجر سال

اسابقه و دوستانی که می مختلفی از داخل و خارج ایران داشته ام؛ دوستان ب

خواهند فیلم اول و دومشان را بسازند. هیچ کدام جدي نشده. تنها فیلمنامه می 

و فیلم کمتردیده شده « پرویز»آید و می خوانم. خودم حساسیت دارم. چون 

به نظر من فیلم هاي قابل توجهی هستند. همکاران اکثرا دیده « لرزاننده چربی»

 .اند اما مردم ندیده اند

    

 درخصوص چه موضوعاتي حساسیت دارید؟    

 

حساسیتی که دارم، این است که نقش پیش پاافتاده و مبتذل به من پیشنهاد      

نکنند و اگر چنین پیشنهادي بیاید، مسلما دوست ندارم قبول کنم. هیچ موقع 

زندگی ام را از بازیگري نگذرانده ام و نخواهم گذراند. خودم را بیشتر 

دان و تئاتري می بینم. همیشه هم سعی دارم کاري را کنم که برایم چالش کارگر

داشته باشد. یعنی دوباره انجام دادن کاري که قبالانجام داده ام، برایم 

اصالجذاب نیست. صحبت هایی دارد می شود که نمی توانم عنوان کنم. دو،سه 

ردادي بسته و تا طرح دارد جدي تر می شود. ولی به هرحال سینماست. تا قرا

پیش تولید شروع نشود، مخصوصا در سینماي ایران، گفتن درباره آن سخت 

است. طرح هاي تئاتري ام جدي ترند. امیدوارم در جشنواره تئاتر فجر امسال 

کاري کارگردانی کنم تا بعد از سال ها در ایران متن ارمنی اي که خودم ترجمه 

 .کرده ام را به اجرا درآورم
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