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Անդրանիկ Զորավար 
Օզանյան 
1865-1927 

 
 Կյանքի ծովն է ալեկոծվում խելագար, 
Վերը՝ փրփուր, մարգարիտը վարն է հար, 
Իմ ազգի ծով, հրաբխվի՜ր անդադար, 
Գոնե բացվե մաքուր մի լույս, Անդրանիկ: 
— Հովհաննես Շիրազ 
 

 Իբրեւ արծիվ սավառնում ես լեռ ու ժայռ, 
Թնդացնում ես երկինք-գետին տենչավառ, 
Սուրբ անունդ պիտի հիշվիի դարեդար, 
Հսկա լերինք քեզ ապաստան Անդրանիկ: 
- Աշուղ Շերամ 
 

 Քաղվածքներ  Ամեն հայ եթե միմիայն իրեն համար 
ապրելու մասին չմտածեր, մեր աղետներու մեծ մասը 
պակաս կ’ըլլար: 

 Ես իմ կյանքում երբեք չեմ ձգտել անձնական 
երջանկության ու բարօրության։ Ես մշտապես 
ձգտել եմ միայն մի բանի և պայքարել եմ միայն մի 
բանի՝ իմ հարազատ ժողովրդի ազատության և 
բարեկեցության համար։ Ես չեմ փնտրում իմ 
վաստակի գնահատականը և ցանկանում եմ միայն 
այն, որ երջանիկ լինի այն ժողովուրդը, որին ես 
ծառայում եմ ամբողջ կյանքում: 
 
 Ամեն օր գլուխներդ բարձին դնելուց եւ 
քնանալուց առաջ, հիշեք, թե այդ օրը ինչ եք արել ձեր 
ազգի համար: 
 Իմ կուսակցությունն իմ ազգն է: 
 Իմ ազգը ճնշվածների ազգն է: 
 Մահս չեմ հոգար, այլ գործս, որ կիսատ մնաց: 

 
  در گذرگاه تاريخ

  

  1991ايروان  -منبع : مجموعه اسناد تاريخي نژادكشي ارمنيان در امپراتوري عثماني 
  گرداوري و ويرايش : پرفسور آكادميسين م.گ. نرسيسيان

  مانيك)ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گر
  

 گزارش گيرس سفير روسيه در استامبول به

  وزارت امور خارجه آن كشور
 

  1913آوريل  24استامبول، 
  

كنسول فرانسه در دياربكر به سفارت ما تلگرافي در باره 
اطالعيه اسقف زاون ارمني ارسال داشته كه بر اساس آن غارت و چپاول و 

 كشتار مسيحيان كماكان ادامه دارد.

 
 

تنفرآميز مسلمانان را نسبت به مسيحيان بر والي ترك تعصبات 
مي انگيزد. خود كنسول نيز گواهي مي دهد كه سخنان و اظهارات اسقف 
كامالً با واقعيات وفق دارند و كشتار جديد ارمنيان كامالً محتمل است. در 
اين خصوص امروز نيز به وزير امور خارجه در خواستي ارسال خواهم 

 كرد.

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فارسي زبان - ماهنامه ارمني
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  بانك تجارت شعبه مجيديه سه راه ارامنه   140686492حساب  شماره 

 
  بيانگر  موضع مدير مسئول و “ لزوما» لويس«نامه ماهمقاالت و ديدگاه هاي مندرج در

  هيئت سردبيري نيست.
  .مقاالت ، عكس ها و مطالب رسيده باز گردانده نمي شود  
 .نشريه در حك و اصالح مقاله ها مجاز است  
  با ذكر ماخذ آزاد است.» نامه لويسماه «طالب استفاده از م  
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بدون شركت نماينده قره باغ در روند مذاكرات، حل 
 بحران قره باغ غير ممكن است

 

ه بدون شركت نماينده رييس جمهور قره باغ اعالم كرد ك "باكو ساهاكيان"
  است.قره باغ در روند مذاكرات، حل بحران قره باغ غير ممكن 

پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري قره باغ گزارش مي دهد كه آقاي  
اعالم كرده كه سياست هاي غير سازنده دولت باكو مانع  "باكو ساهاكيان"

نطقه مي باشد. اصلي حل درگيري قره باغ و خطر جدي براي امنيت و ثبات م
با اشاره به روند شناسايي استقالل قره باغ از سوي جامعه جهاني، رييس جمهور 
قره باغ گفته است كه در اين زمينه تغييرات مثبت ديده مي شود. وي افزوده 
است كه پايه هاي دموكراسي و توسعه سياسي قره باغ فرصت خوبي براي 

وي جامعه جهاني مي باشد. و برسميت شناخته شدن استقالل اين كشور از س
  تمامي دست آوردها طي سال هاي گذشته بايد حفظ كرد.
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ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ
  

Æñ³Ý³Ñ³Û Ð³Ù³ÛÝù 
 

Հայոց Ցեղասպանութեան 100-
ամեակին նւիրւած «Talk show»՝  

Նոր Ջուղայում 
21/02/2014                                                                                              ԻրանաՀայեր 

 
 
Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին նւիրւած ծրագրերի 
շրջագծում, ուրբաթ, փետրւարի 7-ի երեկոյեան, Նոր Ջուղայի 
Հայ Մ. Մ. «Արարատ» միութիւնում, համատեղ 
նախաձեռնութեամբ «Ռուբէն» Երիտասարդական միութեան եւ 
«Արարատ» միութեան Ուսանողական միաւորի, տեղի ունեցաւ 
«Talk show»՝ «Հայ երիտասարդը եւ ազգային զարգացում» 
թեմայով: 
 

«Talk show»-ի ծրագիրը վարեցին՝ Լեռնիկ 
Ղազարեանը, Լալագէ Իսաղուլեանը եւ Ռուբէն 
Խոսրովեանը։ 

 
Ծրագրի ընթացքում քննարկւեցին Հայաստանի 

Հանրապետութեանն առնչւող մի շարք խնդիրներ, որոնց 
շարանում էին՝ պետութեան գոյատեւման հիմնահարցը, 
երկրի բնակչութեան թւի նւազումը, տնտեսական իրավիճակը 
եւ տեխնոլոգիայի զարգացումը։ Այս բոլոր թեմաները 
ներկայացւեցին պաստառի վրայ ցուցադրւող պատկերներով եւ 
օտար երկրների կացութեան հետ համեմատութեան դրւելով։ 

Իւրաքանչիւր թեմայի յաջորդում էին սրահում ներկայ 
երիտասարդների անձնական տեսակէտներն ու 
մեկնաբանութիւնները եւ առկայ խնդիրների ու խոչընդոտների 
վերացման ուղղութեամբ առաջարկները։ Նրանք 
միաձայնութեամբ հաստատեցին, որ պետականութեան 
գոյատեւման համար՝ անհրաժեշտ է ունենալ՝ տնտեսական 
կայուն իրավիճակ, զինուժ եւ հզօր կամք, իսկ բնակչութեան թւի 
աճի կապակցութեամբ բոլորը յանգեցին այն եզրակացութեան, 
որ պէտք է պետական մակարդակով յատուկ աջակցութիւն 
ցուցաբերել բազմազաւակ ընտանիքներին եւ հարկ եղածը 
նախաձեռնւի նման ընտանիքների ստեղծման ուղղութեամբ՝ 
չմոռանալով նաեւ արտագաղթի թափը կոտրելու համար՝ 
երկրի քաղաքական եւ տնտեսական բնագաւառներում 
բարեփոխումների կիրառումը։ 

 
Առաջարկներ հնչեցին նաեւ երկրի տնտեսական 

զարգացման ուղղութեամբ, իսկ վերջում քննարկւեց 
հայապահպանման հիմնահարցը: 

Ð³Û³ëï³Ý 
 

Ð ² Ú ² ê î ² Ü Æ  Ð ² Ü ð ² ä º î à ô Â Ú à ô Ü  
ê ö Ú à ô è ø Æ  Ü ² Ê ² ð ² ð à ô Â Ú à ô Ü  

 
Ø²ØàôÈÆ ºì Ð²ê²ð²Î²ÚÜàôÂÚ²Ü Ðºî 

Î²äºðÆ ì²ðâàôÂÚàôÜ 
Հայոց լեզվի դասավանդման նպատակով կստեղծվի 
վիրտուալ հեռուստադպրոց 
Փետրվարի 18-ին ՀՀ սփյուռքի նախարար Հրանուշ 
Հակոբյանն ընդունեց ՀԲԸՄ կենտրոնական վարչական 
ժողովի անդամ Վազգեն Յակուբյանին և ՀԲԸՄ 
հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչներին:  
Խոսելով հայկական Սփյուռքի առջև ծառացած 
մարտահրավերների մասին՝ նախարար Հրանուշ 
Հակոբյանն առաջնային համարեց հայոց լեզվի 
ուսուցումը, պահպանումը և տարածումը՝ որպես հայ 
ինքնության պահպանման միակ առհավատչյա: 
Հյուրերին ներկայացվեց նաև այս ուղղությամբ սփյուռքի 
նախարարության կողմից իրականացվող լեզվի 
դասավանդման, ուսուցիչների վերապատրաստման 
ծրագրերը:  
Հանդիպման ընթացքում քննարկվեց մայրենի լեզվի 
ուսուցման նպատակով ՀԲԸՄ-ի հետ համատեղ սփյուռքի 
նախարարության կողմից վիրտուալ հեռուստադպրոցի 
ստեղծման հարցը: Նախատեսվում է հեռահար 
ուսուցմամբ մայրենին հասանելի դարձնել հայկական 
Սփյուռքի տարբեր համայնքներին: Հայոց լեզուն 
դասավանդվելու է օտար լեզվի հիմքով: Ծրագիրը 
նախատեսված է լեզվի իմացության տարբեր 
մակարդակների համար՝ հաշվի առնելով առանձին 
երկրներում լեզվի ուսուցման պահանջարկը և 
նախատեսված է 10 տարեկան և ավելի մեծ տարիքի 
երեխաների համար: Դասընթացն իրականացվելու է 
ինտերակտիվ մեթոդով ուսուցողական վարժությունների 
միջոցով: Այն հեռուստադպրոցի աշակերտների 
հարցերին օն-լայն պատասխանելու, շփման, 
կարծիքները փոխանակելու և քննարկելու 
հնարավորություն է ընձեռում:  
Ավելի ուշ նախատեսվում է նաև կազմակերպել 
արևմտահայերենի ուսուցում: 
ՀԲԸՄ ներկայացուցիչների հետ քննարկվեցին նաև 
ծրագրի իրականացման տեխնիկական, 
կազմակերպական այլ հարցեր:  
 

Ռոբերտ Քոչարյանը՝ Մաքսային 
միությանն անդամակցելու մասին 

 
2rd.am-ը ներկայացնում է ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ 
Քոչարյանի պատասխանը դեռևս անցած տարվա 
դեկտեմբերին ուղարկված մեր հարցաշարի հերթական 
հարցին: Խնդրո առարկան Մաքսային Միությանը 
Հայաստանի անդամակցության թեման է: 
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24 Փետրվարի 2014թ. 
  
Անկեղծ ասած, մենք ակնկալում էինք պարզել Ռոբերտ 
Քոչարյանի կարծիքը նաև մեկ այլ թեմայի՝ 
Սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ: 
Սակայն, ինչպես մեզ տեղեկացրեցին 2-րդ նախագահի 
գրասենյակից, այս հարցի վերաբերյալ առայժմ գրեթե 
հնարավոր չէ առարկայական տեսակետ հայտնել՝ 
թեմայի վերաբերյալ հրապարակային տեղեկատվության 
սակավության պատճառով: Հուսով ենք, որ ժամանակի 
ընթացքում այդ բացը կլրացվի, և մենք կտեղեկանանք 
նաև այդ հարցի վերաբերյալ Ռոբերտ Քոչարյանի 
տեսակետին:  
-Պարոն նախագահ, հետաքրքիր է իմանալ Ձեր կարծիքը 
Ռուսաստանի, Բելառուսի և Ղազախստանի Մաքսային 
Միությանը՝ Հայաստանի անդամակցության վերաբերյալ: 
- Թեման չափազանց կարևոր է, բայց դրա էությունը 
հասկանալու համար պետք է ԽՍՀՄ փլուզումից հետո 
Հայաստանում ու Ռուսաստանում իրագործվող 
մաքսային քաղաքականության մոտեցումների 
համեմատական վերլուծություն կատարել: 
Սկսեմ Ռուսաստանից:  
Ռուսաստանը ԽՍՀՄ-ից ժառանգեց գործնականում 
տնտեսության բոլոր ոլորտներն ընդգրկող հզոր 
արդյունաբերական ներուժ` ռազմաարդյունաբերական 
համիլիրի վրա արտայատված շեշտադրումով: Բայց այդ 
ներուժը ինտեգրված չէր համաշխարհային 
տնտեսությանը և գերակշիռ մեծամասնությամբ 
պարփակված էր ներքին շուկայում ու սոցիալիստական 
ճամբարի երկրներում: ԽՍՀՄ արտահանման հիմնական 
հոդվածը /65 տոկոս/ կազմում էր նավթի ու գազի 
արտահանումը: Որպեսզի պաշտպանի իր 
տնտեսությունը ավելի մրցունակ ներմուծումից, 
Ռուսաստանը կիրառում էր բարձր մաքսատուրքեր, իսկ 
ներքին շուկայի ծավալները թույլ էին տալիս գործել նրա 
արդյունաբերությանը: Կիրառելով արտահանման 
տուրքեր և քվոտաներ էներգակիրների արտահանման 
վրա՝ կառավարությունը պահպանում էր դրանց ներքին 
ցածր գները, ինչը պահում էր ռուսական տնտեսության 
որոշակի մրցունակությունը: Իմիջիայլոց, դա թույլ տվեց 
խուսափել այն կոլապսից, որ տեղի ունեցավ Հայաստանի 
տնտեսության հետ 90-ական թվականների սկզբին: Այժմ, 
անդամակցելով Առևտրի Համաշխարհային 
Կազմակերպությանը, Ռուսաստանը համաշխարհային 

տնտեսությանը լիարժեքորեն ինտեգրվելու համար 
աստիճանաբար վերանայում է արտաքին առևտրի 
կանոնները: Դա կարճաժամկետ հեռանկարում որոշակի 
դժվարություններ կստեղծի, սակայն երկարաժամկետ 
առումով երկիրն անկասկած շահելու է:  
Իսկ ի˚նչ կատարվեց Հայաստանում:  
Մենք ժառանգեցինք լուրջ արդյունաբերական ներուժ՝ 
կողմնորոշված դեպի ԽՍՀՄ շուկա, որն արդեն գոյություն 
չուներ: Ներքին շուկայի ծավալներն այդ 
արդյունաբերության համար չնչին էին, իսկ մի շարք 
ոլորտների համար՝ պարզապես զրոյական: 
Ռուսաստանի հետ ընդհանուր սահմանի և 
երկաթուղային հաղորդակցության բացակայությունը ի 
չիք էր դարձնում նախկին կոոպերացիայի 
վերականգնման ջանքերը: Ռուսական տնտեսության մի 
շարք ոլորտների աղետալի վիճակը 90-ականների 
կեսերին նույնպես լավատեսություն չէր ավելացնում: 
ԽՍՀՄ փլուզման հետ մեկտեղ Հայաստանի 
արդյունաբերության զգալի մասը անմիջապես դարձավ 
էքսպորտային՝ ավանդական վաճառահանման շուկայի և 
տեխնոլոգիական կոոպերացիաների գծով 
գործընկերների կորուստի պայմաններում: Ըստ էության, 
բացի գյուղատնտեսությունից ու վերամշակու¬մից, 
արդյունաբերության բազմաթիվ ճյուղերի 
պաշտպանությունը մաքսա¬տուր¬քերով անիմաստ էր: 
Հովանավորչությունը կարող էր արտահայտվել 
բոլորովին այլ գործիքների կիրառմամբ, բայց ոչ 
մաքսային արգելքներով: Գումարեք դրան նաև 
Հայաստանի շրջափակումը, որը բերում էր 
տրանսպորտային ծախսերի թանկացման գրեթե բոլոր 
ապրանաքատեսակ¬ների համար: Այդ պատճառով էլ ՀՀ 
կառավարությունը 90-ականների կեսերին գնաց 
արտաքին առևտրի ազատականացման, և Հայաստանը 
մտավ ԱՀԿ 2003թ.՝ համաշխարհային տնտեսության մեջ 
լիարժեք ինտեգրացիայի գործընթացն արագացնելու 
համար:  
Այսպիսով, Հայաստանն ու Ռուսաստանը, օբյեկտիվ 
հանգամանքներից ելնելով, երկար ժամանակ մաքսային 
քաղաքականության մեջ տարբեր մոտեցումներ էին 
իրականացնում, և այդ մոտեցումները մեր երկրների 
մաքսային օրենսգրքերի հիմքը դարձան: Իսկ քանի որ 
Մաքսային Միության մոտեցումներում ընկած է ՌԴ 
մաքսային օրենսգիրքը, հարց է առաջանում, թե ի՞նչ 
խնդիր է լուծում Հայաստանն իր տնտեսության համար՝ 
բարձրացնելով մաքսատուրքերը ռուսաստանյան 
մակարդակի, և կհաջողի՞ արդյոք անցնցում վերափոխել 
իր մոտեցումները: 
Այս հարցում ես չեմ կիսում մեր պաշտոնատար անձանց 
լավատեսությունը, քանի որ տնտեսությունը իներցիոն 
բնույթ ունի, և կտրուկ շրջադարձերն այստեղ 
հակացուցված են: Մարդիկ տարիներով կառուցում են 
իրենց բիզնեսը գործող կանոների տրամաբանությամբ, և 
այն վերահարմարեցնելու համար ժամանակ է 
հարկավոր: Ակնհայտ է, որ բիզնեսի որոշ տեսակներ 
կբարելավեն իրենց դիրքերը, որոշները կտուժեն, իսկ 
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որոշները՝ ուղղակի կմեռնեն: Անհրաժեշտ է խորը և 
բիզնեսի համար բաց վերլուծություն ՄՄ երկրների 
շուկաների բոլոր ապրանքային խմբերի գծով՝ 
կանխատեսելու համար բոլոր հնարավոր հետևանքները: 
Գործարարներն ու ֆերմերները պետք է իմանան, թե որ 
ճյուղերում են իրենց դժվարություններ սպասում, և 
հակառակը՝ որում իրենք կարող են ավելացնել իրենց 
հնարավորությունները: Դա կօգնի նաև բանկերին ու 
վարկային կազմակերպություններին՝ ավելի 
արդյունավետ և փոքր ռիսկայնությամբ տնօրինել 
ֆինանսական ռեսուրսները:  
Բացի այդ, ամենայն հավանականությամբ, 
Եվրամիությունը Հայաստանի հետ առևտրում 
կվերանայի արտոնությունների համակարգը (GSP+), ինչի 
մասին արդեն ակնարկում են ԵՄ երկրների 
դեսպանները: Հարցեր կառաջանան նաև ԱՀԿ 
շրջանակներում արդեն պայմանավորված 
մաքսատուրքերի փոփոխության վերաբերյալ, ինչից 
դժվար թե հաջողվի խուսափել: Դա կբերի մեր 
ապրանքների նկատամամբ պատասխան միջոցների 
կիրառմանը: Թե ինչպես դա կազդի Հայաստանի 
տնտեսության և մեր երկրի երկարաժամկետ 
ներդրումային գրավչության վրա՝ դժվար է գնահատել:  
Մեկ այլ՝ արդեն բարձրաձայնված խնդիր. ՄՄ 
շրջանակներից դուրս գտնվող երկրներից ներմուծվող 
ապրանքների գների բարձրացումը: Հաշվի առնելով 
սպառողական շուկայում այդպիսի ապրանքների 
գերակայությունն ու Հայաստանի առևտրային բալանսի 
դեֆիցիտի մակարդակը՝ խոսք է գնում բավականին 
էական ծավալների մասին: Այստեղ բանաձևը շատ պարզ 
է. բարձացնում ես մաքսատուրքերը՝ բարձանում է նաև 
ապրանքի գինը խանութում: Կամ էլ տեղի է ունենում այդ 
ապրանքների փոխարինումը համանման 
ապրանքներով՝ Մաքսային Միության անդամ երկրներից, 
եթե այդպիսիք այնտեղ արտադրվում են: Օրինակ, 
ասենք, Բելառուսի մսամթերքները և կաթնամթերքները 
կարող են էժանանալ Հայաստանում, իսկ մեր գինին ու 
կոնյակը՝ Բելառուսում: Ինչպե՞ս կդիմանա այս 
մրցակցությանը մեր անասնապահությունը, ցույց կտա 
ժամանակը: Այլ երկրներից ներմուծվող կենցաղային 
տեխնիկայի, էլեկտրոնիկայի ու մեքենաների զգալի մասը 
կթանկանա, եթե չլինեն համպատասխան 
բացառություններ: Այստեղ ամեն ինչ հնարավոր է 
հաշվարկել և կանխատեսել, և այդ հաշվարկները պետք է 
մատչելի լինեն հասարակությանը: Գների էական 
ավելացումը կարելի է զսպել միայն ներդնելով 
բացառությունների ծավալուն ցուցակ, ներդաշնակելով 
այն ԱՀԿ առջև Ռուսաստանի ստանձնած 
պարտավորությունների շրջանակում մաքսային 
գանձումների աստիճանական նվազեցման հետ: Իսկ դա 
կախված է անցկացվելիք աշխատանքային 
բանակցությունների արդյունքներից՝ ՄՄ բոլոր երկրների 
հետ, որոնք էլ իրենց հերթին կներկայացնեն փոխադարձ 
պահանջներ: Դա շահերի համաձայնեցման 
աշխատատար գործընթաց է, և շտապողականությունը 

կարող է հանգեցնել անցանկալի հետևանքների: 
Ես գիտակցաբար կանգ չեմ առնում այն բանի վրա, թե 
Հայաստանի համար ինչ վարկանիշային կորուստներով 
սկսվեց միացումը Մաքսային Միությանը՝ 
տարակուսանքի առիթ դառնալով մեր եվրոպացի 
գործընկերների համար: Դա այլևս չես շտկի: Չարժեր 
գնալ ԵՄ-ի հետ Ասոցիացման համաձայնագրի 
ստորագրմանը ՎՈՒԱՄ-ի երկրների ընկերակցությամբ, 
այն էլ ակտիվ քարոզչությամբ: Դա գործընթացին 
ավելորդ աշխարհաքաղաքական երանգ հաղորդեց: 
Ռուսաստանի արձագանքը միանգամայն կանխատեսելի 
էր:  
Այսպես թե այնպես՝ ունենք այն, ինչ ունենք: Ցանկալի է, 
որ անդամակցությունը Մաքսային Միությանը ընթանա 
հանգիստ, լինի նվազագույնս քաղաքականացված և 
առավելագույնս հաշվի առնելով երկրի տնտեսության 
երկարաժամկետ շահերը: Ցանկացած սխալ հաշվարկ 
բացասական հետևանքներ կունենա Հայաստանի բոլոր 
բնակիչների համար: 
Հ. Գ. Նրանց, ովքեր չեն կարող տեղի-անտեղի 
չարտահայտվել, առաջարկում եմ ուշադիր կարդալ, 
որպեսզի չստացվի այնպես, ինչպես միշտ: 
                                                              HayNews.am 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈՄԿՈՒՍԸ ՆՈՐ 
ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Է ԸՆՏՐԵԼ 

 
NEWS.am -- Հայաստանի Կոմունիստական 
Կուսակցության Կենտրոնական Կոմիտեի կիրակնօրյա 
հերթական պլենումում ձայների մեծամասնությամբ 
կուսակցության նոր ղեկավար կազմ է ընտրվել : 
Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար է ընտրվել 
Տաճատ Սարգսյանը, որը նախկին ղեկավար Ռուբեն 
Թովմասյանի հրաժարականից հետո կատարում էր 
կուսակցության ղեկավարի պարտականությունները: 
Երկրորդ քարտուղար է ընտրվել Կենտկոմի 
երիտասարդական քաղաքականության հարցերով 
քարտուղար Երջանիկ Ղազարյանը : 
Կենտկոմի նոր քարտուղարներ են դարձել 
Սպանդարյանի շրջանային (Երեւան) եւ Կիրովականի 
(Վանաձոր) քաղաքային կուսակցական 
կազմակերպությունների ղեկավարներ Դոնարա 
Նալբանդյանը եւ Անդրանիկ Ղուկասյանը : 
NEWS.am-ի տեղեկություններով` Կենտկոմի մի քանի 
անդամներ, Լենինականի քաղկոմի ղեկավար, Գյումրիի 
նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի նախկին 
առաջին տեղակալ Գագիկ Մանուկյանի գխավորությամբ, 
կտրականապես դեմ են արտահայտվել առաջադրված 
թեկնածուներին, աղմուկ բարձրացրել: Սակայն 
Կենտկոմի անդամների ճնշող մեծամասնությունը նրանց 
չի աջակցել : 
Կոմկուսի Կենտկոմի նիստում որոշվել է նաեւ 
նախապատրաստվել հերթական համագումարին : 
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Մարտ-Ապրիլ ամիսներին տեղի կունենան սկզբնական 
կուսակցական կազմակերպությունների հաշվետու-
ընտրական կոնֆերանսները, իսկ Մայիս-Հունիսին` 
մարզային եւ քաղաքային կոմիտեներինը, որից հետո 
Կենտկոմը կնշանակի համագումար: 
 

ԶՕՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 
ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ 

 
Զորավար Անդրանիկ Օզանյանի ծննդյան 149-րդ 
տարեդարձի առթիվ Երեւանի քաղաքապետ Տարոն 
Մարգարյանը եւ պաշտպանության նախարար Սեյրան 
Օհանյանը մի շարք այլ պատասխանատուների եւ 
բարձրաստիճան զինվորականների ընկերակցությամբ 
այցելեցին Եռաμլուրի պանթեոն, ուր հարգեցին մեծ 
զորավարի հիշատակը:  
Տեղի ունեցավ հոգեհանգստյան արարողություն` 
Անդրանիկի եւ հայ ազգային ազատագրական պայքարի 
բոլոր նահատակների  հոգիների հանգստության համար: 
Քաղաքապետն ու պաշտպանության նախարարը նաեւ 
ծաղիկներ զետեղեցին սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի 
եւ այլ նահատակների շիրիմներին: Մարգարյանն ապա 
այցելեց Անդրանիկի թանգարան եւ ներկա գտնվեց 
հիշատակի հանդիսությանը:  
 

Եվրամիությունը շարունակում է 
աջակցել Հայաստանում 

կինովավերագրության զարգացմանը 
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«Ուսուցում վավերագրական ֆիլմերի միջոցով» մեթոդի կիրառում Հայաստանի 
դպրոցներում, Հարավային Կովկասում անցկացված վավերագրական ֆիլմերի 15 
փառատոն, որից հինգը Հայաստանի տարբեր մարզերում, ստեղծվեց մոտ 30 
ֆիլմերից բաղկացած հանրային ֆիլմադարան, «Կինոյի մասին» օրենքի շուրջ 
քննարկումների վերսկսում. ահա այն հիմնական ձեռքբերումները, որոնք 
արձանագրվել են «Մարդը կարիքի մեջ» (People in Need) չեխական 
կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչության (ՄԿՄ) եւ «Մեդիա 
նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող «Խոսենք ֆիլմերի 
մասին Հարավային Կովկասում/CAUCADOC» ծրագրի շրջանակներում: 

 
Ծրագիրն արդեն երկու տարի է, ինչ Հայաստանում է: 
Ըստ «Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի 
տնօրեն Նունե Սարգսյանի՝ CAUCADOC–ի տարբեր 
բաղադրիչները հնարավորություն տվեցին 
բացահայտելու եւ կիրառելու կինովավերագրության ողջ 
պոտենցիալը թե որպես կինոարվեստի ճյուղ, թե որպես 

ուսուցման եւ իրազեկման միջոց, թե որպես 
տարածաշրջանային եւ միջազգային 
համագործակցության համար հարթակ: 
Կինոգետ Րաֆֆի Մովսիսյանն էլ անդրադարձավ ծրագրի 
շրջանակներում տեղի ունեցած քննարկումներին եւ 
Հայաստանում ֆիլմարտադրության ոլորտի արդի 
խնդիրների եւ զարգացման հնարավոր ուղիների 
ուսումնասիրության արդյունքներին: Ըստ այդմ, 
առանձնացվեց կինոյի մասին օրենսդրության 
անկատարությունը, որը նաեւ միջազգային 
փորձագետների եզրակացությունում էր նշված: 
CAUCADOC–ի շրջանակներում, ի դեպ, ստեղծվում է 
հարավկովկասյան վավերագրական ֆիլմերի առցանց 
կատալոգ, որը, մասնագետների գնահատմամբ, 
Հարավային Կովկասի ֆիլմերը հասանելի կդարձնի ողջ 
աշխարհում:  
Նշենք, որ ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական 
Միության Արեւելյան համագործակցության 
մշակութային ծրագրի (Eastern Partnership Culture 
Program) եւ Չեխիայի զարգացման համագործակցության 
(Czecհ Republic Development Cooperation) կողմից: 
HayNews.am 
 

«France-Presse». Առաջին 
համաշխարհային պատերազմ. Հայոց 
ցեղասպանության ու պաղեստինյան 
հակամարտության աղբյուրները 
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Առաջին համաշխարհային պատերազմը մեկ դար անց 
եվրոպական պայքարից հեռու ստվեր է նետում: 
Ժառանգությունը երկու ճգնաժամերն են, որոնք դեռ 
բարդացնում են միջազգային հարաբերությունները՝ 
իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտություն ու Հայող 
ցեղասպանություն, գրում է «France-Presse»-ն իր 
հոդվածում: 
«Վստահ լինելով իր դաշնակից Գերմանիայի 
հաղթանակում՝ Օսմանյան կայսրությունում իշխող 
երիտթուրքերը պատերազմում իրենց իշխանությունն 
ամրապնդելու եւ Կենտրոնական Ասիայում տարածելու 
հնարավորություն տեսան: 



 

 

ÈàôÚê # 184  Փետրվար  2014 Ã.  ¿ç 5

ÈáõÛë ²Ùë³·Çñ
  

Օսմանյան բանակը բրիտանական ու ֆրանսիական  
զորքերի հանդեպ Գալիպոլի թերակղզում 1915թ.-ին լուրջ 
հաղթանակ տարան, սակայն պատերազմը 
Ռուսաստանի դեմ արեւելյան ճակատում նրա համար 
իսկական սարսափ էր: Հայկական զորքերը 
պատերազմում էին ռուսների հետ՝ փորձելով տապալել 
օսմանյան տիրապետությունը: 
Օսմանյան կայսրության պատասխանը հարձակումն էր 
հայկական ազգային փոքրամասնությունների վրա: 
«Երկուսից մեկը՝ կամ հայերը կոչնչացնեն թուրքերին, 
կամ թուրքերը հայերին»,- իր հուշերում գրել է Մեհմեդ 
Ռեշիդը: «Կանգնելով ընտրության առաջ՝ երկար չեմ 
մտածել: Նախքան նրանք մեզ կոչնչացնեն, մենք ինքներս 
կազատվենք նրանցից»: 
Ստամբուլում 1915թ.-ի ապրիլի 24-ին հայ համայնքի 2 
հազար առաջնորդների ձերբակալությունն ու կոտորածը 
սկիզբ դրեց 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությանը, 
թեեւ այժմյան թուրքական իշխանությունները 
հրաժարվում են հիշատակել այդ բառը: Մեկ տարուց էլ 
քիչ ժամանակահատվածում հարյուր հազարավոր հայեր 
տեղահանվեցին, նրանց ունեցվածքը խլեցին, շատերին 
սպանեցին: ՄԵկ դար անց այս իրադարձությունները 
շարունակում են լարված պահել Թուրքիայի եւ 
Արեւմուտքի հարաբերությունները: 
Հայերը, ում աջակցում են շատ պատմաբաններ ու 
օտարերկրյա խորհրդարաններ, հայտարարում են, որ 
մինչեւ 1.5 մլն հայեր պարբերաբար կոտորածի էին 
ենթարկվում Օսմանյան կայսրության կողմից: Թուրքիան 
ընդունում է զանգվածային սպանությունների փաստը, 
սակայն անվանում է դա ինքնապաշտպանություն 
ռուսական վտանգի առաջ: Նրա տվյալների համաձայն՝ 
մարտերում զոհվել է ավելի քան 500 հազար մարդ: 
Հայ գիտնական Ռուբեն Սաֆրաստյանը հերքում է 
թուրքական եզրակացությունները: « Առաջին 
Համաշխարհայինից առաջ էլ են հայերի կոտորածներ 
տեղի ունեցել: Այն պարզապես առիթ հանդիսացավ 
հանցավոր ծրագիրն իրագործելու համար»,- 
հայտարարում է նա: «ՄԵզ համար հարցը նույնքան 
ցավալի է, որքան 100 տարի առաջ: Թուրքիան պետք է է 
վերջ տա ժխտողականության քաղաքականությանը եւ 
ներողություն խնդրի հայ ժողովդրից»,- հայտարարում է 
Էդուարդ Շարմազանովը: 
Թուրքիայում աստիճանաբար փոփոխություններ են 
տեղի ունենում. Երբ անցյալ տարի Թուրքիայի 
արտգործնախարար Ահմեդ Դավութօղլուն այցելեց 
Երեւան, նա 1915-1916թթ. իրադարձությունները 
«սխալմունք» ու «անմարդկային գործողություններ» 
անվանեց: «Վերջին  տարիներին Թուրքիայում 
ոգեկոչման արարողություններ, համալսարանական 
կոնֆերանսներ տեղի ունեցամ: Սա փոքրիկ 
հեղափոխություն է»,- հայտարարել է թուրք վերլուծաբան 
Բուրկու Գյուլթեքին-Փունշմանը: Նրա խոսքով՝ թուրք 
հասարակության շրջանում արդեն վերանայման 
գործընթաց է սկսվել, նույնիսկ եթե քաղաքական 
մակարդակում այն չի երեւում»: 

Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am 
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Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհուրդը 
միաձայն ընդունել է բանաձև, որով 
ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղը՝ 
որպես անկախ և ինքնիշխան 

պետություն 
 

Միացյալ Նահանգների հայաշատ Լոս Անջելեսի 
քաղաքային խորհուրդը միաձայն ընդունել է բանաձև, 
որով ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղը` որպես անկախ և 
ինքնիշխան պետություն։ Բանաձևը ներկայացրել է Լոս 
Անջելեսի խորհրդի հայազգի անդամ Փոլ Գրեգորյանը: 
Այս փաստաթուղթը, որ ընդունվել էր դեռ 2013 թվականի 
սեպտեմբերին, և միայն անցած շաբաթ է պաշտոնապես 
փոխանցվել Միացյալ Նահանգներում Լեռնային 
Ղարաբաղի ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանին, 
գալիս է լրացնելու ամերիկյան Ռոդ Այլենդ, 
Մասաչուսեթս, Մեյն, Լուիզիանա, Մերիլենդ 
նահանգներում, Ֆրեզնո քաղաքում և այլուր ընդունված 
նմանօրինակ բանաձևերի և հռչակագրերի շարքը: 
Լոս Անջելեսի Քաղաքային խորհուրդը  բանաձևում  
պատվաբեր է համարել  ճանաչել անկախ և ինքնիշխան 
Արցախի Հանրապետության գոյությունը, կարևորվել է և 
այն, որ Արցախը, անկախ իր կարգավիճակից, 
հազարամյակների փառահեղ պատմություն ունի և իր 
արժանի տեղն է զբաղեցնում հայ ժողովրդի պատմության 
և մշակույթի մեջ: 
Բանաձևում  նշվում է, որ Արցախի Հանրապետությունն 
իր անկախությունը հռչակել է  1991 թ. դեկտեմբերի 10-
ին` երկար պայքարից հետո, որը շարունակվում է նաև 
այսօր: Լոս Անջելեսի Քաղաքային խորհուրդը գտնում է, 
որ  Արցախի ինքնորոշման պահանջը ոգեշնչել է 
տարածաշրջանում ապրող բազմաթիվ ժողովուրդների: 
Բարձր է գնահատվում այն, որ վերջին երկու 
տասնամյակների ընթացքում Արցախի 
Հանրապետության ժողովուրդը հաստատակամություն 
ու տոկունություն է ցուցաբերել պատերազմի, 
կոտորածների, տնտեսական զրկանքների և այլ 
հսկայական դժվարությունների հանդեպ: 
 Լոս Անջելեսի Քաղաքային խորհուրդը հատկապես 
կարևորում է քսան տարուց ավել իր քաղաքացիների 
հանդեպ արդար և հավատարիմ  լինելու Արցախի 
Հանրապետության ջանքերը, որով  պահպանել է իր 
անկախությունը և նպաստել Կովկասյան 
տարածաշրջանի քաղաքական մտածողությունն ու 
իրավիճակը փոխելուն: Նշվում է, որ  Արցախում 
անցկացնում են ազատ ու անկախ ընտրություն-
ներ և հանրաքվեներ: 
 2012 թ. ապրիլի 24-ին Լոս Անջելեսը բարեկամական 
հարաբերություններ է հաստատել Արցախի 
Հանրապետության Շուշի քաղաքի հետ,  
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Ընդունելով բանաձև՝ Լոս Անջելեսի Քաղաքային 
խորհուրդը հավաստում է, որ  Լոս Անջելեսն իր 
հարգանքն է արտահայտում Արցախի Հանրապետության 
ու նրա քաղաքացիների հանդեպ և արժանին է 
մատուցում Արցախի Հանրապետության ժողովրդին՝ 
ծայրահեղ դժվարություններին դիմակայելու 
վճռականության համար:  
 Ի վերջո բանաձևում խորհուրդը Լոս Անջելեսի անունից 
Արցախի Հանրապետությանն ու նրա քաղաքացիներին 
մաղթում է  խաղաղություն, բարգավաճում և 
շարունակական հաջողություններ ու կոչ է անում 
միջազգային հանրությանը՝  ըստ արժանվույն ճանաչել 
Արցախի Հանրապետությունը` որպես ազատ, անկախ և 
ինքնիշխան պետություն: 

 
Նշենք, որ Ամերիկահայ քաղաքական գործիչ, բանաձևի 
հեղինակ, Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամ 
Փոլ Գրիգորյանը ծնվել է 1960թ. մարտի 24-ին, Սան 
Ֆերնանդոում: 
Կրթությունը ստացել է Ռեսեդայի Կլիվլենդ ավագ 
դպրոցում, ապա Հարավային Կալիֆոռնիայի 
համալսարանում, այնուհետև ավարտել է Կալիֆոռնիայի 
Բերկլիի համալսարանի իրավաբանության բաժինը: 
Շուրջ 20 տարի աշխատել է որպես իրավաբան: 
2006թ-ին Գրիգորյանն ընտրվել է Կալիֆոռնիայի 
նահանգային խորհրդի անդամ: 2006-2009թթ. 
Կալիֆոռնիայի խորհրդի կողմից ընտրվել է 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների պահպանման 
կոմիտեի ղեկավար: 
2009թ-ին Փոլ Գրիգորյանը ընտրվել է Լոս Անջելեսի 
երկրորդ շրջանի քաղաքային խորհրդի ղեկավար: Նա 
նման պաշտոն զբաղեցնող առաջին ամերիկահայն է: 
Որպես Նահանգային խորհրդի անդամ՝ Փոլ Գրիգորյանը 
նախաձեռնել է «Կառավարությունը ձեր դռան առջև» 
շարժումը, որի շրջանակներում նրա աշխատակիցները 
այցելել և ծանոթացել են իրենց տարածքի ավելի քան 3000 
ընտանիքների խնդիրներին: 
Հաշվի առնելով խորհրդում նրա գործունեությունը՝ Փոլը 
նշանակվել է նաև Բրբանկ քաղաքի կրթական խորհրդի 
ղեկավար: 

2013թ. սեպտեմբերին Փոլ Գրիգորյանը Կալիֆորնիայի 
նահանգային և Լոս Անջելեսի քաղաքային օրենսդիր և 
գործադիր մարմինների ներկայացուցիչների հետ այցելել 
է ԼՂՀ, Ստեփանակերտեւմ պատվիրակությանն ընդունել 
է ԼՂՀ Նախագահ Բակո Սահակյանը: 
Հայ ժողովուրդը իրավունք ունի հպարտանալու Փոլ 
Գրիգորյանի նման արժանավոր զավակներով: 
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Թուրքիայում Սեւան Նիշանյանին 
տեղափոխել են խստացված ռեժիմի 

բանտ 
  

 
Փետրվարի 27, 2014  

Թուրքական դատարանի կողմից 2 տարի 
ազատազրկման դատապարտված ստամբուլահայ 
հայտնի լեզվաբան Սեւան Նիշանյանին Թորբալըի թեթեւ 
ռեժիմով բաց բանտից տեղափոխել են ավելի խիստ 
ռեժիմով փակ բանտ։ 
Նույնիսկ բանտում հայ լեզվաբանին հանգիստ չտվող 
թուրքական իշխանությունները, նախ Սեւան Նիշանյանի 
դեմ նոր հետաքննություն են սկսել այն բանի համար, որ 
նա գրել է բանտում գողություն կատարած մի 
բանտապահի մասին, այնուհետ առաջին 
հարցաքննությունից հետո նրան տեղափոխել են Բուջայի 
փակ բանտ։ 
Թուրք հայտնի գրող Ազիզ Նեսինի որդին՝ Ալի Նեսինը 
հայտարարել է, թե Սեւան Նիշանյանին լրացուցիչ 
պատժում են կրեդիտ քարտ գողացող բանտապահին 
բացահայտելու համար։ Նա բոլորին կոչ է արել պայքարել 
Սեւան Նիշանյանի իրավունքների համար։ 
Նշենք, որ 2013-ի դեկտեմբերի վերջին վճռաբեկ 
դատարանը հաստատել էր դեռեւս 2008-ին Իզմիրի 
Սելչուքի շրջանի քաղաքացիական գործերով 
դատարանի կայացրած վճիռը Սեւան Նիշանյանի 
նկատմամբ: 
Սեւան Նիշանյանը բանտում անցկացնելու է 2 տարի՝ 
անօրինական շինարարություն իրականացնելու համար: 
Նշենք, որ Սեւան Նիշանյանը Հայոց ցեղասպանության 
մասին մշտապես բարձրաձայնել է Թուրքիայում եւ աչքի 
է ընկել իր անվախ պահվածքով։ 
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Վանի Բերկրիի ջրվեժի շքեղ 
լուսանկարը Թուրքիայում տարվա 

լուսանկար է ճանաչվել  
 

 
 

Փետրվարի 25, 2014  
Թուրքիայի ֆոտոթղթակիցների միության կողմից 
կազմակերպված «Տարվա լավագույն լուսանկարներ» 
մրցույթում հաղթող լուսանկարների մեջ է հայտնի 
լուսանկարիչ Ալի Իհսան Օզթուրքի կողմից արված Վանի 
Բերկրիի ջրվեժի լուսանկարը։ 
Թուրքիայում «Տարվա լավագույ լուսանկարներ» 
մրցույթին մասնակցել են 4 հազար 381 լուսանկար։  
Մրցույթի ամփոփումից հետո ժյուրին հայտնել է, որ 6 
անվանակարգերում մրցանակ են ստացել 22 լուսանկար։ 
«Հատուկ մրցանակ» պարգեւին է արժանացել հայտնի 
լուսանկարիչ Ալի Իհսան Օզթուրքը կողմից գիշերով 
արված Վանի Բերկրիի ջրվեժի լուսանկարը։ 
Լուսանկարիչն աշխատել է Canon 5D Mark 3 
լուսանկարչական ապարատով։ Նա հրաշք կադրը 
ստանալու համար գործի է անցել երեկոյան 19։30-ին եւ 
միայն 02։30-ից մինչեւ 03։30-ը ընկած մեկ ժամվա մեջ 
արել հիշյալ կադրը։ 
Canon 5D Mark 3-ի հատուկ հնարավորությունների 
շնորհիվ կարողացել է մեկ ժամ լուսանկարում անել, որի 
արդյունքում ստացված կադրում շատ պարզ տեսնում 
ենք աստղերի շարժը՝ իրենց հետագծերով։ 
Նշենք, որ Բերկրիի ջրվեժը (ներկայում անվանվում է 
Մուրադիյե) գտնվում է Բերկրի գետի վրա, որն իր հերթին 
սկիզբ է առնում  Թոնդրակ լեռից, հոսում 
Վասպուրականի լեռներին զուգահեռ, անցնելով 65 կմ 
տարածություն եւ թափվում Վանա լիճը։ Բերկրիի ջրվեժը 
գտնվում է Վան քաղաքից 90 կմ հեռավորության վրա։ 
Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am 
 

Գեզի այգու տարածքից հայտնաբերված 
հայերի տապանաքարերը տեղափոխվել 

են Շիշլիի գերեզմանատուն 
Փետրվարի 22, 2014 թ. 
 
Ստամբուլի Թաքսիմի հրապարակի վերակառուցման 
ծրագրի շրջանակներում շինարարության ժամանակ 
Գեզի այգու տարածքից հայտնաբերվել էին հայկական 
գրություններով տապանաքարեր, որոնք 

համապատսխան ստուգումներից հետո տեղափոխվել են 
Շիշլիի հայկական գերեզմանատուն։ 
Ստամբուլի հայկական «Ակոս»-ի փոխանցմամբ՝ Գեզի 
այգում հայտնաբերված Սուրբ Հակոբ գերեզմանատան 
տապանաքարերը հնագիտական թանգարանում 
ուսումնասիրության են ենթարկվել, որի ժամանակ 
հաստատվել է, որ դրանք 17-ից 19-րդ դարերի 
տապանաքարեր են։ 
 

 
 
Հնագիտական թանգարանում ուսումնասիրվելուց հետո 
տապանաքապարերը տեղափոխվել են Ստամբուլի Շիշլի 
թաղամասի հայկական գերեզմանատուն։ 
Նշենք, որ Գեզի այգու տարածքում մինչեւ 1939-ը եղել է 
հայկական Սուրբ Հակոբ գերեզմանատունը։ 1939-ին 
պետության որոշմամբ քանդվել է գերեզմանատունը, որի 
տարածքի վրա կառուցվել է Գեզի այգին, «Դիվան» եւ 
«Հիլթոն» հյուրանոցները։ 
 

Թուրքիայում Սասունի քայմաքամն 
այցելել է հայ ընտանիքներին 

 

 
Փետրվարի 22, 2014 թ. 
Թուրքիայի Բաթման նահանգի Սասունի շրջանի 
քայմաքամ (շրջանի կառավարիչ-խմբ) Ջիհաթ Արըքն 
այցելել է Չալըշըրլար գյուղում ապրող հայ 
ընտանիքներին։ 
Թուրքական «Անադոլու» գործողության փոխանցմամբ՝ 
Բաթման նահանգի Սասունի շրջանի քայմաքամ Ջիհաթ 
Արըքը եւ շրջանի մուֆթու (կրոնական 
պատասխանատու-խմբ) Աբդուլհալըք Օջաքհանօղլուն 
Չալըշըրլար գյուղի գյուղապետի ուղեկցությամբ այցելել 
են Չալըշըրլարում ապրող հայ ընտանիքներին։ 
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Քայմաքամն ավելի ուշ հայտնել է, որ Չալըշըրլարում 
հանդիպել է մոտ 30 հայերի հետ, խոսել նրանց հետ։ «Մեր 
հայ քաղաքացիների հետ մի սեղանի շուրջ զրուցեցինք։ 
Այս այցը տվեց տարբեր ազգերի՝ միմյան հետ ապրելու 
գեղեցկությունը»,-ասել է Սասունի քայմաքամը։  
 

Դինքի ընտանիքը սպանության գործով 
նոր հայց է ներկայացրել 

 

 
Փետրվարի 21, 2014 թ. 
Ստամբուլի հայկական «Ակոս»-ի նախկին գլխավոր 
խմբագիր Հրանտ Դինքի սպանության գործով Դինքի 
ընտանիքի փաստաբանները նոր դատական հայց են 
ներկայացրել։ 
Թուրքական Gercekgundem կայքի փոխանցմամբ՝ Դինքի 
ընտանիքի փաստաբանների ներկայացրած դատական 
հայցում պահանջվում է պատասխանատվության 
ենթարկել Դինքի սպանության ծրագրավորման մասին 
իմացած  Տրապիզոնի այն ժամանակվա ոստիկանապետ 
Ռամազան Աքյուրեքին եւ այլ բարձրաստիճան 
ոստիկանների։ 
Հիշյալ ոստիկանների դեմ դատական գործ հարուցելու 
համար ներկայացվել է Դինքի սպանության գործով 
Թուրքիայի նախագահի վերահսկիչ պալատի զեկույցը եւ 
սպանության ուղղորդողներից Էրհան Թունջելի 
վկայությունները։ 
Գրեթե միաժամանակ Թուրքիայի Սահմանադրական 
դատարանը որոշում է կայացրել Դինքի ընտանիքի 
անդամների դիմումի կապակցությամբ, պահանջելով 
լրացնել կիսատ փաստաղթղերի եւ տեղեկությունների 
ցանկը։ Դինքի ընտանիքը դիմել էր ՍԴ՝ նշելով, որ Դինքի 
սպանության բացահայտման գործում լիարժեք 
հետաքննություն չի իրականացվել եւ բարոյական 
փոխհատուցման համար պահանջել 500 հազար լիրա։ 
 

Թուրքիայում ազգայնականները 2 հայ 
թեկնածու են առաջադրել 
ընտրություններում 

Ստամբուլի հայաբնակ Բաքըրքյոյի շրջանում ապրող 
հայերի քվեները առաջիկա ՏԻՄ ընտրություններում 
ստանալու համար բոլոր կուսակցությունները հայ 
թեկնածուներ են առաջադրել։ 

Թուրքական Haberler-ի փոխանցմամբ՝ մոտ 20 հազար 
հայ ընտրող ունեցող Բաքըքյոյի շրջանում մարտի 30-ին 
տեղի ունենալիք ՏԻՄ ընտրություններից առաջ թե իշխող 
«Արդարություն եւ զարգացում» թե ընդդիմադիր 
«Ժողովրդա-հանրապետական», «Ազգայնական շարժում» 
եւ «Ժողովուրդների դեմոկրատական» կուսակ-
ցությունները հայ թեկնածուներ են առաջադրել։ 
 

 
Փետրվարի 21, 2014թ.  
 Թուրքական կայքերն այս համատեքստում ուշագրավ են 
համարում «Ազգայնական շարժում» կուսակցության 
կողմից 2 հայ թեկնածուի ներկայացնելու փաստը։ 
«Ազգայնական շարժում» կուսակցության կողմից 
ներկայացված Բաքըրքյոյի քաղաքապետարանի 
ավագանու թեկնածուների ցուցակի առաջին եւ 5-րդ 
տեղերը զբաղցնում են Ներսես Երեմյանը եւ Էլմաս 
Կիրակոսը։ 
Ընդդիմադիր «Ժողովրդա-հանրապետական» 
կուսակցությունը Բաքըրքյոյում եւս 2 հայ թեկնածու է 
առաջադրել ավագանու ցուցակում՝ Արեւ Ջեբեջի եւ 
Մարգարիտ Դիքմե։ 
Իշխող «Արդարություն եւ զարգացում» կուսակցությունը 
նույն շրջանում ներկայացրել է 3 հայ թեկնածուի անուն՝ 
Լեւոն Նորայ Օզանաթ, Անդրանիկ Շիրինօղլու ե 
Անդրանիկ Դիքթաշ։ 
Ավելի վաղ նշել էին, որ «Ժողովուրդների 
դեմոկրատական» կուսակցությունն էլ հենց Բաքըրքյոյի 
քաղաքապետի թեկնածու է առաջադրել ազգությամբ հայ 
Նվարդ Բաքըրջըօղլուին։ 
 

Թուրքիայում հերթական հայ կինն է 
ներկայացվել քաղաքապետի թեկնածու 
Փետրվար 20, 2014  
Թուրքիայում մոտեցող ՏԻՄ ընտրություններին ընդառաջ 
հերթական հայ կինն է ներկայացվել քաղաքապետի 
թեկնածու։ 
Թուրքիայում նոր կազմավորված «Ժողովուրդների 
դեմոկրատական» (HDP) կուսակցությունը Հաթայ 
նահանգի Սամանադաղի քաղաքապետի թեկնածու է 
առաջադրել ազգությամբ հայ Լոռա Բայթարին (Չափար)։ 
Լոռա Բայթարը 2013-ին ամուսնացել էր Թուրքիայի միակ 
հայկական գյուղի՝ Վագըֆի (Վաքըֆլը) Սուրբ 
Աստվածածին եկեղեցու խորհրդի նախագահ Ջեմ 
Չափարի հետ։ 
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Մինչ այս, HDP-ն Ստամբուլի Բաքըրքյոյի քաղաքապետի 
թեկնածու էր առաջադրել Նվարդ Բաքըրջըօղլուին։ 
HDP-ն իր թեկնածուներին ներկայացնում է 
համանախագահության սկզբունքով, այսինքն, մեկ 
տղամարդ եւ մեկ կին։ Պաշտոնապես ընտրվում է մեկը, 
սակայն ընտրվելու պարագայում կառավարումն 
իրականացվելու է համանախագահության սկզբունքով։ 
 

Թուրքական DurDe-ն հարգել է ԱՍԱԼԱ-
ի մարտիկ Լեւոն Էքմեքչյանի հիշատակը 

 

 
Հունվարի 29, 2014թ. 
 
Թուրքիայում ազգայնականության եւ ռասիզմի դեմ 
պայքարող Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe («Ոչ ասենք 
ռասիզմին եւ ազգայնականությանը») նախաձեռնությունը 
ֆեյսբուքյան էջի միջոցով հիշատակել է ԱՍԱԼԱ-ի 
մարտիկ Լեւոն Էքմեքչյանի հիշատակը։ 
DurDe-ի էջում տեղադրվել է Լեւոն Էքմեքչյանի 
լուսանկարը եւ ավելացվել. «1983, հունվարի 29։ 
Խունտան մահապատժի ենթարկեց հայ հեղափոխական 
Լեւոն Էքմեքչյանին» գրությունը։ 
Նշենք, որ 1982 թվականի օգոստոսի 7-ին ԱՍԱԼԱ-ի 
«Խրիմյան Հայրիկ» անձնասպան ջոկատը Անկարայի 
Էսենբողայի օդանավակայանում իրականացրել է 
«Կարին» գործողությունը։ Գործողության ընթացքում 
վիրավոր ձերբակալվել է Լեւոն Էքմեքչյանը, իսկ ջոկատի 

հրամանատար Զոհրապ Սարգսյանն ինքնասպան է եղել, 
երբ զինամթերքը վերջացել է։ 
 

Թուրքական կայքը Անիի Մայր տաճարի 
3D վիրտուալ տուրն է պատրաստել 

 

 
Փետրվարիի 20, 2014թ.  

 
Ներկայում Թուրքիայի տարածքում գտնվող Հայոց 
Բագրատունի թագավորական դինաստիայի օրոք 
Հայաստանի մայրաքաղաք հանդիսացած Անիի Մայր 
տաճարի 3D վիրտուալ տուրը հայտնվել է ինտերնետում։ 
Թուրքիայի պատմամշակութային հուշարձանների 3D 
վիրտուալ տուրերի նախագծմամբ հայտնի թուրքական 
360Ttr.com կայքը ներկայացրել է նաեւ Անիի Մայր 
տաճարի 3D տուրը։ 
Անիի Մայր տաճարի ներսից եւ դրսից 9 կետից արված 
լուսանկարներից ստացված վիրտուալ տուրի ընթացքում 
կարելի է մկնիկի օգնությամբ մանրակրկիտ նայել 
եկեղեցին եւ նրա շրջակայքը, այդ թվում հնարավոր  նաեւ 
խոշորացնել կամ փորքացնել կադրերը։ 
Նշենք, որ Անիի Մայր տաճարը կառուցվել է  1001-1010 
թվականներին, Գագիկ Բագրատու օրոք, Կատրամիդե 
թագուհու անմիջական հովանավորությամբ։ 
 

Թուրքիայում առաջին անգամ 
քաղաքապետարանի վրա հայերեն 

ցուցանակ են փակցրել  
Փետրվարի 26, 2014  
Դիարբեքիրի Սուրի քաղաքապետարանի շենքի վրա 
փակցվել է 4 լեզվով ցուցանակ։ 
Սուրի ներկայիս քաղաքապետ Աբդուլլահ Դեմիրբաշի 
նախաձեռնությամբ քաղաքապետարանի մուտքի մոտ 
փակցված ցուցանակի վրա թուրքերենով, քրդերենով, 
հայերենով եւ ասորերենով գրված է «Սուրի 
քաղաքապետարան»։ 
Ավելի վաղ NEWS.am-ի թղթակիցը Սուրի 
քաղաքապետարան այցի ժամանակ նկատել էր, որ 
քաղաքապետարանի ցուցանակները թուրքերենով եւ 
քրդերենով էին եւ հարցրել էր քաղաքապետին, թե ինչու 
հայերենով գրություն չկա, երբ Սուրի շրջան մտնող 
ճանապարհներին կան հայերենով «Բարով եկաք» 
գրությունները, ինչին ի պատասխան Սուրի 
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քաղաքապետ Աբդուլլահ Դեմիրբաշը խոստացել էր 
շտկել սխալը եւ ավելացնել նաեւ հայերենը։ 
 

 
 
Նշենք, որ Սուրի քաղաքապետ Աբդուլլահ Դեմիրբաշը 
թուրքերենով եւ հայերենով հրատարակել է հայկական 
մի շարք հեքիաթներ, այդ թվում Թումանյանի «Մի կաթիլ 
մեղրը»։ Դեմիրբաշի նախաձեռնությամբ նաեւ 
Դիարբեքիրը ներկայացնող տուրիստական ուղեցույցը 
տպագրվել է նաեւ հայերենով։  Սուրի շրջան մտնող 
ճանապարհների մոտ դրված ցուցանակների վրա կա 
նաեւ հայերենով գրված «Բարի եկաք» գրությունը: 
Աբդուլլահ Դեմիրբաշի նախաձեռնությամբ 2013-ի 
սեպտեմբերին Դիարբեքիրում տեղադրվել է Թուրքիայում 
կոտորված հայերի, քրդերի, ասորիների, հրեաների եւ 
եզդիների հիշատակին նվիրված հուշարձան։  
 

 
Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am 

 

«Today». ոչնչացող փառք. ուրվական 
քաղաք Անին 

NEWS.am-ը զգալի կրճատումներով  ներկայացնում է 
սինգապուրյան «Today» թերթում հրապարակված 
հոդվածը միջնադարյան Անի քաղաքի մասին, որն այսօր 
Թուրքիայի տարածքում է գտնվում: 
Կանաչ դաշտերում ծաղկում են դաշտային ծաղիկներ, 
թռչունները սավառնում են անամպ երկնքում, շուրջը 

թռչում են թիթեռներ են. այս ամենն Անին իդեալական է 
դարձնուն: Սակայն հսկայական ավերակները վկայում 
են քաոսային անցյալի մասին: 

 

 
Փետրվար 28, 2014 

Ժամանակակից Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջեւ ընկած 
Անին երբեմնի միջնադարյան Հայաստանի մայրքքաղաքն 
էր ու Կոստանդնուպոլսի մրցակիցը: Այն վերածվել է 
մզկիթների, եկեղեցիների եւ զրադաշտական 
տաճարների հազվադեպ համարդության: 
Անիում գտնվող շինությունների մեծ մասը, թվում է, 
դանդաղ կործանվում է. դրանց պահում են հազվադեպ 
հանդիպող մետաղյա հիմքերը: Առաջին հայացքից 
ավերակները փոքր են թվում: Սակայն երբ ավելի ես 
մոտենում, զարմացնում է դրանց լքված մեծությունը: 
Անիի տաճարը միջնադարյան հայկական 
ճարտարապետության փայլուն օրինակ է. դրա ավերված 
գմբեթը չի նվազեցնում է արժեքը: Սուրբ Գրիգորի 
եկեղեցին, կառուցված 1215թ.-ին Տիգրան Հոնենցի 
կողմից, որմնանկարներ ունի, որոնք պատկերում են 
Քրիստոսի, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի եւ այլոց կյանքը: 
Երբ քայլում ես Անիի տարածքով, որտեղ պեղված 
դամբարաններն, տներ ու նույնսիկ բաղնիքներ կան, 
թաքնված մարգարիտի հայտանբերման տպավորություն 
է ստեղծվում, որն ավելի ազդեցիկ է դառնում լռությամբ, 
ամբոխի բացակայությամբ: 
 

Ցեղասպանության ժառանգներին 
քաղաքացիություն տալու օրինագիծ է 
ներկայացվել Թուրքիայի խորհրդարան 

 

 
Փետրվարի 28, 2014  
 
Թուրքիայի քրդական «Խաղաղություն եւ 
ժողովրդավարություն» (BDP) կուսակցության ասորի 
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պատգամավոր Էրոլ Դոռան Թուրքիայի 
քաղաքացիության  մասին օրենքում փոփոխություն 
կատարելու առաջարկով օրենսդրական փոփոխության 
նախագիծ է ներկայացրել երկրի խորհրդարան։ 
Թուրքական Demokrathaber կայքի փոխանցմամբ՝ ասորի 
պատգամավոր Էրոլ Դոռայի ներկայացրած օրինագիծը 
նախատեսում է քաղաքացիություն տալ 1915-ին, այն 
ժամանակվա կառավարության պաշտոնական 
հրապարակման հիման վրա իրականացրած 
տեղահանությունից հետո տարբեր պատճառներով 
քաղաքացիությունից զրկվածների ժառանգներին։ 
Էրոլ Դոռան ներկայացված օրինագծում պարզաբանել է, 
թե 1915-ից հետո տարբեր պատճառներով Թուրքիայի 
քաղաքացիությունից զրկված անձանց ժառանգներն ինչ 
պետք է ներկայացնեն Թուրքիայի քաղաքացիություն 
ստանալու համար՝ շեշտելով ցանկը. այն 
ժամանակաշրջանի անձնագրեր կամ անձը հաստատող 
փաստաթղթեր, եկեղեցու գրանցամատյանները, ազգային 
փոքրամասնությունների հիմնադրամների 
գրանցումները, նախկինում ապրած վայրերի մասին 
բանավոր պատմություններ, օսմանյան 
փաստաթղթերում անցնող անուններ, զինվորական 
գրանցումներ, նավի կամ այլ փոխադրամիջոցի տոմսեր, 
ամուսնության վկայականներ եւ Թուրքիայից այլ երկիր 
գաղթելու մասին տեղեկանք այդ երկրից։ 
Էրոլ Դոռան նշել է, թե հայ հայտնի արվեստի գործիչներ 
Վիլիամ Սարոյանը, Արամ Տիգրանը շատ էին ցանկանում 
թաղվել իրենց պապերի հողերում, սակայն նրանց 
նույնիսկ դա թույլ չտվեցին՝ շեշտելով, թե նոր օրինագծով 
ինչ-որ չափովի կշտկվի նման սխալները։ 
 

ØÇç³½·³ÛÇÝ 
 

Հայոց ցեղասպանությանը նվիրված 
սեմինար` Չեխիայի գիտությունների 

ակադեմիայում 
 

 
Փետրվարի 28, 2014թ. 

 
Պրահայում փետրվարի 27-ին, Չեխիայի գիտությունների 
ակադեմիայի փիլիսոփայության մասնաճյուղի հովանու 

ներքո տեղի է ունեցել Հայոց ցեղասպանությանը 
նվիրված սեմինար։ 
Դասախոսությամբ հանդես է եկել հայագետ Պետրա 
Կոշտլարովան, ով մասնագիտացել է ոչ միայն հայոց 
պատմության, այլեւ հայ գրականության չեխերեն 
թարգմանության հարցերում։ 
Նա ներկայացրել է Հայոց ցեղասպանության պատմական 
ընթացքը, ցուցադրել լուսանկարներ, իսկ վերջում 
պատասխանել է նաեւ ներկա գիտնականների հարցերին։ 
 

ԱՄՆ-ն կկրճատի իր զորքերի քանակը 
 

 
24 Փետրվարի 2014  

  
ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգելը 
նախատեսում է կրճատել ԱՄՆ զինծառայողների 
քանակը և հասցնել այն Երկրորդ համախարհային 
պատերազմից առաջ եղած թվաքանակին, հաղորդում է 
New York Times-ը: 
Նոր ծրագրի համաձայն` մի քանի տարվա ընթացքում 
ամերիկյան բանակը կկրճատվի մինչև 440 հազարի: Եթե 
դա տեղի ունենա, այն կլինի ամենափոքրը 1940 թ.-ից այս 
կողմ: Բացի այդ, Պենտագոնը նախատեսում է ազատվել 
մի շարք ռեակտիվ ինքնաթիռներից, որոնցից են A-10-ը և 
U-2-ը:                                      HayNews.am 
 

Նամակ Գերմանիայի երիտասարդական 
միությանը՝ Հայոց Ցեղասպանության 
միջազգային ճանաչմանը նպաստելու 

համար 

 
Փետրվարի 27, 2014թ. 

 
«Օրինաց երկիր» կուսակցության Երիտասարդական 
Միության նախագահ Արմեն Գեւորգյանը եւ Արտաքին 
քաղաքական կապերի պատասխանատու Էդգար 
Առաքելյանը նամակով դիմել են Գերմանիայի 
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երիտասարդական միությանը (Junge Union Deutschlands) 
Հայոց Ցեղասպանության վերաբերյալ դիրքորոշում 
արտահայտելու, Ցեղասպանության միջազգային 
ճանաչմանը եւ դատապարտմանը նպաստելու համար: 
Նամակում մասնավորապես ասվում է. «Հարգելի պարոն 
Միսֆելդեր, թույլ տվեք մեկ անգամ եւս 
շնորհակալություն հայտնել 2013թ. նոյեմբերի 15-17-ը 
Էրֆուրտ քաղաքում Գերմանիայի Երիտասարդական 
Միության կողմից կազմակերպված «Գերմանիայի 
օրվան» նվիրված համաժողովին հրավիրելու համար: 
Որպես գործընկեր կազմակերպություն` մշտապես 
հետեւում ենք Ձեր կառույցի գործունեությանը:  
Բնականաբար, մեզ հետաքրքրում են Ձեր երկրում տեղի 
ունեցող իրադարձությունները, մեր երկու երկրների 
միջեւ հարաբերությունների ընթացքը,  
համագործակցությունը երկկողմ ու բազմակողմ 
հարթություններում, ինչպես նաեւ Ձեր երկրի 
հարաբերությունները մեր գործընկեր եւ ոչ գործընկեր 
երկրների հետ: Այդ համատեքստում, հետաքրքրված ենք 
նաեւ Գերմանիայի եւ Թուրքիայի միջեւ 
հարաբերությունների ներկայիս ընթացքով, որը վերջին 
շրջանում ակտիվացել է ոչ միայն երկու երկրների 
առաջին դեմքերի, այլ նաեւ հասարակությունների 
անմիջական շփման մակարդակներում: 
Հատկանշական է, որ երկկողմ հարաբերությունների 
քննարկման այս փուլում  Գերմանիայի կանցլեր Անգելա 
Մերկելն իր անմիջական ուշադրության կենտրոնում է 
պահում Թուրքիայի կողմից Հայոց Ցեղասպանության 
ճանաչման եւ Հայաստանի Հանրապետության հետ 
Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման 
հիմնախնդիրները: Ի պատասխան Թուրքիայի 
վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կոչին` 
«…սթափություն ցուցաբերել 1915թ. մոտեցող 100-րդ 
տարելիցի հետ կապված Գերմանիայում նախատեսվող 
միջոցառումների համար բյուջեից գումարներ 
հատկացնելու հարցում», Գերմանիայի կանցլերը, 
հորդորելով իր թուրք գործընկերոջը «…լինել ավելի 
ժողովրդավարական, առերեսվել սեփական 
պատմության հետ եւ բացել Հայաստանի հետ սահմանը», 
վերահաստատեց ժողովրդավարական պետության 
քրիստոնեա-դեմոկրատական արժեքներով 
առաջնորդվող քաղաքական գործչի անվիճելի համբավը: 
Իսկ Թուրքիայում ժողովրդավարության բացակայության, 
ազգային եւ կրոնական փոքրամասնությունների 
իրավունքների ոտնահարման, ինչպես նաեւ 
համամարդկային արժեքների անտեսման վերաբերյալ 
Բեռլինում «Թուրքիայի երիտասարդական միություն» 
պլատֆորմի կողմից վարչապետ Էրդողանի դեմ 
կազմակերպած բողոքի ակցիան խոսում է այն մասին, որ 
ժողովրդավարական Գերմանիայում 
երիտասարդությունն անտարբեր չէ համընդհանուր 
կարեւորության  հիմնախնդիրների, պատմական 
անարդարությունների եւ մարդկության դեմ իրագործված 
հանցանքների նկատմամբ եւ պատրաստ է համախմբվել 
դրանց շուրջ ու պայքարել 

99 տարի անընդմեջ, ապրիլի 24-ին, աշխարհասփյուռ հայ 
ժողովուրդն ու աշխարհի առաջադեմ մարդկությունը 
նշում է Հայոց Ցեղասպանության հերթական տարելիցը 
եւ սգում 1.500.000 հայ անմեղ նահատակների 
հիշատակը: Աշխարհի շուրջ 25 պետություններ եւ 
հարյուրավոր կազմակերպություններ պաշտոնապես 
ճանաչել են մարդկության պատմության ամենադաժան 
հանցանքներից մեկը` թուրքական կայսրությունում 
1915թ. հայերի նկատմամբ իրականացված 
Ցեղասպանությունը: 
Հարգելի պարոն Միսֆելդեր, որպես Եվրոպական 
Ժողովրդական Կուսակցության մեծ ընտանիքի անդամ 
եւ գործընկեր կազմակերպություն, ակնկալում ենք Ձեր 
գլխավորած Գերմանիայի Երիտասարդական Միության 
դիրքորոշումը Հայոց Ցեղասպանության վերաբերյալ եւ 
ձեր կազմակերպության մասնակցության հնարավոր 
ձեւաչափը Ցեղասպանության միջազգային ճանաչման 
գործընթացում:Միաժամանակ, սիրով հրավիրում ենք 
Ձեզ մեր երկիր ինչպես երկկողմ գործընկերային 
համագործակցության, այնպես էլ Ցեղասպանության հետ 
կապված քննարկումների եւ ս.թ. ապրիլի 24-ին 
նախատեսված հիշատակի միջոցառումների 
շրջանակներում: 
 

Օջալանը ուղերձով դիմել է հայ 
ժողովրդին 

 

 
Հունվարի 30, 2014թ. 
  
Քրդական PKK-ի առաջնորդ, Իմրալը կղզում ցմահ 
դատապարտված Աբդուլլահ Օջալանը  ուղերձով դիմել է 
հայ ժողովրդին: 
Քրդական Firat գործակալության փոխանցմամբ՝ PKK-ի 
(Քուրդիստանի բանվորական կուսակցություն) 
առաջնորդ Աբդուլլահ Օջալանը հայերին ուղղված 
ուղերձում նշել է, թե դարասկզբին հայ ժողովրդի դեմ 
սարսափելի ցեղասպանության ծրագիր է իրականացվել, 
սակայն հայերը պայքարի արդյունքում կարողացել են 
հրաշքով ոտքի վրա մնալ: 
Օջալանը նշել է, թե երբեք հայերի հանդեպ բացասական 
չի վերաբերվել: Նա նշել է, թե իրենք ոչ միայն քուրդ 
ժողովրդի, այլ նաեւ հայ ժողովրդի ու տարածաշրջանի 
բնիկ մյուս ժողովուրդների ազատության եւ հավատքի 
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համար են պայքարում:  Իր ուղերձում Օջալանը պնդել է, 
թե թեւ ծանր պայմաններին, խաղաղության համար իր 
պայքարը որեւէ ժողովրդի վնաս չի տա: 
Նշենք, որ օրեր առաջ հակահայկական 
հայտարարություն էր արել KCK-ի համանախագահ Բեսե 
Հոզաթը, ինչը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել Թուրքիայի 
հայերի եւ քրդական կուսակցության անդամ հայերի 
շրջանում: Դրանից հետո այդ հայտարությունը մեղմելու 
համար Օջալանը հայտնել էր, թե պատրաստվում է 
Հրանտ Դինքի սպանության տարելիցին ուղերձով դիմել 
հայերին: Սակայն նրա նամակը ուշացումով է հասել, 
քանի որ այն օրեր շարունակ մնացել է Թուրքիայի 
արդարադատության նախարարությունում:  
 

Բաքվում մեծ աղմուկ է հանել Սայաթ 
Նովայի երգի թուրքացված տարբերակի 

կատարումը 
Փետրվարի 25, 2014 թ. 
Ադրբեջանցի հայտնի երգչուհի Ազերինի կողմից Սայաթ 
Նովայի «Քամանչա» ստեղծագործության գողացած եւ 
թուրքականացրած  «Ալեկոծվեց Սեւ ծովը» երգի 
կատարումը Ադրբեջանում մեծ աղմուկ է բարձրացրել։ 
Թուրքական Cihan լրատվական գործակալության 
փոխանցմամբ՝ ադրբեջանցի երգչուհի Ազերինը թուրքերի 
կողմից սիրված «Ալեկոծվեց Սեւ ծովը» երգի 
տեսահոլովակն է պատրաստել իր կատարմամբ։ Սակայն 
այս փաստը մեծ աղմուկ է բարձրացրել Ադրբեջանում, 
քանի որ թուրք հայտնի երաժիշտ Ուղուր Ըշըլաքը 
Բաքվում խոստովանել է, որ երգի իրական հեղինակը հայ 
է։Ադրբեջանցի երգիչ Ազերինն այս փաստի առթիվ պնդել 
է, թե ինքը կատարել է թուրքական աշխարհի կողմից 
սիրված երգը, որը գրվել է Նուրի եւ Էնվեր փաշաների 
համար, իսկ հեղինակներն են Ահմեդ Ջեւաթը եւ Ուզեյր 
Հաջըբեյով։ Ազերինն ասել է, թե չի ցանկանում, որ այս 
երգն էլ արժանանա «Սարի աղջիկ» երգի ճակատագրին 
(Ադրբեջանցիները պնդում են, թե «Սարի աղջիկը 
ադրբեջանական երգ է-խմբ)։ 
Նշենք, որ Սայաթ Նովայի հայտնի «Քամանչա» 
ստեղծագործության երաժշտության վրա ադրբեջանցի 
գրող Ահմեդ Ջեւավ Ախունզադեն գրել է «Ալեկոծվեց Սեւ 
ծովը» երգի բառերը։ Այս երգն ավելի ուշ դարձել է թուրք 
ազգայնականների սիրելի երգը։ 
 

Նախիջեւանում արգելել են թուրքերեն 
երգերը 

 
Փետրվար 20, 2014  
Նախիջեւանի ինքնավար մարզի իշխանությունները 
տեղական ռադիոկայանների համար տարօրինակ 
արգելք են սահմանել, հաղորդում է qafqazinfo.az-ը: 
Տեղեկությունների համաձայն, Նախիջեւանի 
հեռուստահաղորդումների կոմիտեն արգելել է 
հեռարձակել օտարերկրյա էստրադային կատարումները: 

Այժմ Ադրբեջանի ռադիոյով կարելի է լսել միայն 
ադրբեջանական երաժշտություն: 
«Արգելվում են նաեւ այնպիսի ժանրեր, ինչպիսիք են 
ռոքը, ռեփը, այդ թվում՝ ադրբեջաներենով: 
Անհասկանալի է, սակայն արգելվել են նաեւ թուրքական 
երգերը»,-ընդգծում է աղբյուրը: 
 

Թուրքիան հաստատել է Հայաստանի 
քաղաքացիների համար մուտքի վիզայի 

տրամադրման կարգը 
 

 
Փետրվարի 20, 2014 թ. 
 
Թուրքիայում նախարարների խորհուրդը ներկայացրել է 
Թուրքիա մուտք գործելու համար սահմանին վիզա 
ստանալու ենթակա 89 երկրների ցանկը, որոնց մեջ է 
նաեւ Հայաստանը։ 
Թուրքիայի կառավարության պաշտոնական Resmi 
Gazete-ում հրապարակվել է Թուրքիայի նախարարների 
խորհրդի որոշումը, ըստ որի 89 երկրների քաղաքացիներ 
Թուրքիայի սահմանին կարող են ստանալ 30, 60 կամ 90 
օր տեւողությամբ մուտքի վիզա։ 
90 օր տեւողությամբ մուտքի վիզա կարող են ստանալ 
ԱՄՆ-ի, Ավստրալիայի, Բելգիայի, ԱՄԷ-ի, Հոլանդիայի, 
Իսպանիայի, Կանադայի, Հունգարիայի, Մեքսիկայի եւ մի 
շարք այլ երկրների քաղաքացիներ։ 
Հայաստանի, Բուրկինա Ֆասոյի, Բուրունդիի, Ջիբութիի, 
Գամբիայի, Կոնգոյի, Լեսոտոյի, Մադագասկարի եւ մի 
շարք այլ երկրների քաղաքացիներն սահմանին տրվելու 
է 30-օրյա մուտքի վիզա։ 
Նշենք, որ մինչ այս էլ Հայաստանի քաղաքացիներին 
Թուրքիայի սահմանին տրվել է 30-օրյա բազմակի 
այցելության (Multi) մուտքի վիզա։ 
 

Թուրքիայում թողարկվել է Կոմիտասի 
չհրապարակված 

ստեղծագործությունների ալբոմը 
 
Փետրվարի 18, 2014 թ. 
Թուրքիայի երաժշտական խանութների 
վաճառասեղաններին է հայտնվել «Երգարան.  Կոմիտաս 
վարդապետի հայերեն, քրդերեն եւ թուրքերեն 
հավաքածուներից մշակումներ» անունը կրող ալբոմը։ 
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Ստամբուլի հայկական «Ակոս»-ի փոխանցմամբ՝ 
«Երգարան.  Կոմիտաս վարդապետի հայերեն, քրդերեն եւ 
թուրքերեն հավաքածուներից մշակումներ» ալբոմի 
ստեղծման մեջ ներդրում են ունեցել երաժիշտներ Արամ 
Քերովբյանը, Մուրադ Այդեմիրը, Արա Դինքջյանը, 
Մուրադ Իչինալչան, Աշուղ Բինգյոլը եւ այլ երաժիշտներ։ 
Ալբոմի մեջ կա նաեւ 3 լեզվով՝ թուրքերենով, քրդերենով 
եւ հայերենով գրքույկ՝ Կոմիտասի կյանքի մասին 
մանրամասներով եւ նրա լուսանկարներով։ 
Մինչ այժմ չհրապարակված եւ չգործիքավորած 
Կոմիտասի ստեղածագործությունների մի փոքրիկ 
հատվածը մշակելու եւ ալբոմի տեսքով ներկայացնելու 
գործը նախաձեռնել են Արի Հերգելը եւ Բուրջու Յըդըզը։  
 

Ադամ Շիֆը միջոցառում կկազմակերպի 
Հայոց ցեղասպանությունից 

տուժածներին ԱՄՆ-ի օգնության մասին 
 

 
Փետրվարի 20, 2014 թ. 
 
Կոնգրեսական Ադամ Շիֆը՝ «Հայոց ցեղասպանության 
մասին ճշմարտության եւ արդարության ակտ» բանաձեւի 
համահեղինակը, մարտի 3-ին Կոպիտոլիումի բլրին 
միջոցառում կանցկացնի՝ նվիրված Հայոց 
ցեղասպանության ընթացքում ԱՄՆ-ի օգնությանը, 
հայտնում է Asbarez-ը: 
Ըստ նրա՝ 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը 
վերապրածներին օգնելու գործում Ամերիկայի դերը 
պատմություն է, որն արժանի է  հիշվելու: «Շուրջ 100 
տարի առաջ տեղի ունեցած Հայոց ցեղասպանությունն 
այնպիսի աղետալի իրադարձություն է, որ բոլոր ազգերը 
պետք է իրենց քաղաքացիներին դաստիարակեն 
դրանով:  Ամերիկայի կարեւոր մարդասիրական դերն 
ընդգծող նման միջոցառումները կարող են օգնել համոզել 
իմ գործընկերներին Հայոց ցեղասպանության ճանաչման 
կարեւորությունը»,- հայտարարել է Շիֆը: 
 
«Հայոց ցեղասպանության ճանաչման ճշմարտության եւ 
արդարության մասին» N227 բանաձեւը 
նախապատրաստել էին 2013թ. մայիսին՝ 
կոնգրեսականներ Դեւիդ Վալադաոն, Ադամ Շիֆը, Մայքլ 
Գրիմը եւ Ֆրենկ Պալոնեն: Բանաձեւը ԱՄՆ-ի 
նախագահին կոչ է անում միջոցներ ձեռնարկել հայ-

թուրքական հարաբերությունները զարգացնելու 
ուղղությամբ՝ հիմնված արդարության վրա,  Թուրքիայի 
Հանրապետության կողմից Հայոց ցեղասպանությունը 
ճանաչելով եւ հետեւանքներն ընդունելով: 

ԱՄՆ-ի Կոնգրեսի շենքում Հայոց 
ցեղասպանության զոհերի հիշատակին 
նվիրված միջոցառում կկայանա. 

«Ամերիկայի ձայն» 
ԱՄՆ-ի Ներկայացուցիչների պալատում Քալիֆորնիա 
նահանգից ընտրված դեմոկրատական կուսակցության 
կոնգրեսական, «Հայոց ցեղասպանություն. 
Ճշմարտություն եւ արդարություն» (H. Res. 227) 
բանաձեւի հիմնական հեղինակ Ադամ Շիֆը այս տարվա 
մարտի 3-ին Կապիտոլյան բլուրում անցկացնելու է 
միջոցառում, որը նվիրված կլինի Միացյալ Նահանգների 
կողմից Հայոց ցեղասպանության զոհերին օգնություն 
տրամադրելուն ուղղված արշավին, որը նպաստել էր 
ԱՄՆ-ի կողմից արդեն գրեթե հարյուր տարվա 
ընթացքում ամբողջ աշխարհում մարդասիրական 
օգնության տրամադրման աննախադեպ 
առաջնորդության մեկնարկին, հաղորդում է «Ամերիկայի 
ձայն»ռադիոկայանը:  
 

 
Փետրվարի 19, 2014թ.  
 
Այս մասին ասված է կոնգրեսական Շիֆի գրասենյակի 
մամուլի հաղորդագրության մեջ, որի համաձայն 
Կապիտոլյան բլուրում կայանալիք միջոցառումը 
նպատակ է հետապնդում ուսուցանելու ԱՄՆ-ի 
օրենսդիրներին, իրենց անձնակազմին եւ համայնքին 
Միացյալ Նահանգների կողմից ցեղասպանության 
թիրախը դարձած հայ ժողովրդին տրամադրված 
աջակցության, ինչպես նաեւ ամբողջ աշխարհում 
տառապող մարդկանց մարդասիրական օգնություն 
տրամադրել շարունակելու անհրաժեշտության մասին: 
«Հայոց ցեղասպանության զոհերի նկատմամբ Ամերիկայի 
հոգատարության եւ կարեկցանքի ոգին ըստ էության 
լավագույնս նշանավորում է «Հայ որբերի գորգը»՝ 
արվեստի մի գործ, որը ստեղծվել էր Ցեղասպանությունը 
վերապրած երիտասարդների կողմից եւ որպես նվեր 
ուղարկվել ԱՄՆ-ի Սպիտակ տուն «Մերձավոր 
Արեւելքում ամերիկյան նպաստամատույց կոմիտե»-ի 
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կողմից՝ բարեգործական այն կազմակերպության, որի 
ստեղծումը ոգեշնչել էր նախագահ Ուիլսոնը, իսկ 
հիմնադրումն իրականացվել էր ԱՄՆ-ի Կոնգրեսի 
կողմից ընդունված օրենքի հիման վրա», - ասված է Ադամ 
Շիֆի գրասենյակի մամուլի հաղորդագրության մեջ: - 
«Ցավոք, ամերիկյան մեծահոգության այս խորհրդանիշը 
ցուցադրման համար դեռեւս չի տրամադրվել ԱՄՆ-ի 
Սպիտակ տան կողմից, ինչի հետեւանքով չեղյալ էր 
հայտարարվել 2013 թվականի դեկտեմբերին Գորգի 
ցուցադրման հետ կապված միջոցառումը, որը պետք է 
անցկացվեր «Սմիթսոնիան» թանգարանում»: 
«Հուսով ենք՝ ԱՄՆ-ի Սպիտակ տունը կհամաձայնվի 
տրամադրել «Հայ որբերի գորգն» այս միջոցառման 
համար, սակայն նման հանձնառության բացակայության 
պայմաններում այս միջոցառումն այնուամենայնիվ 
կկայանա», - նշված է Ադամ Շիֆի գրասենյակի մամուլի 
հաղորդագրության մեջ: 
Հիշեցնենք, որ կոնգրեսական Շիֆը եւ ԱՄՆ-ի եւս 32 
կոնգրեսականներ դրել են իրենց ստորագրություններն 
անցյալ տարի ԱՄՆ-ի Սպիտակ տանը հասցեագրված 
նամակի տակ, որը կոչ է անում փոխել Օսմանյան 
Թուրքիայում 1915-ից 1923 թվականներին 
իրականացված Հայոց ցեղասպանության ժամանակ 
ԱՄՆ-ի կողմից ցուցաբերված մարդասիրական 
օժանդակության համար որպես երախտապարտություն 
ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Քալվին Քուլիջին 
նվիրաբերված գորգի հանրային ցուցադրման արգելման 
մասին որոշումը: 

 
Ադրբեջանը մեղադրում է Թուրքիային 

սադրանքի մեջ 
 

 
Փետրվարի 19, 2014 թ. 
 
Ադրբեջանի ՊՆ-ն մեկնաբանել է լրատվամիջոցներում 
տարածված Ֆաթուլլահ Գյուլենի եւ Մուստաֆա Գյունայի 
միջեւ հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը: 
Ձայնագրությունում ի թիվս այլ թեմաների, խոսվում է 
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր 
Հասանովի մասին: 
Ինչպես հաղորդում է ԱՊԱ-ն, Ադրբեջանի ՊՆ 
հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ «Պնախարարը 
ծանոթ չէ վերը նշված անձանց հետ եւ ինքը որեւէ 

շնորհավորական նամակ չի ստացել»: «Մենք տեղի 
ունեցածը սադրանք ենք համարում»,-ասված է 
հաղորդագրությունում: 
Նշենք, որ երեկ Youtube-ում տարածված 
հեռախոսազրույցի աուդիոձայնագրությունում խոսվում է 
2013-ի հոկտեմբերին Ադրբեջանի պաշտպանության 
նախարարի պաշտոնում նշանակման մասին: Ոմն 
Հիդայաթ Քարաջ հայտարարել է, որ մտադիր էր այցելել 
Բաքու, շնորհավորել նոր նախարարին նշանակման 
առթիվ, սակայն որոշ ադրբեջանական լրատվամիջոցներ 
գրել են, որ հեռախոսազրույցը տեղի է ունենում 
Ֆաթուլլահ Գյուլենի եւ Մուստաֆա Գյունայի միջեւ: 
Ֆեթուլլահ Գյուլենը խոշոր կրոնական հասարակական 
շարժման առաջնորդն է, որը ժամանակակից իսլամի եւ 
ժողովրդավարության սինթեզի կողմնակից է: Նրա 
ղեկավարած շարժումը Թուրքիայում եւ երկրի 
սահմաններից դուրս ամսագրեր, թերթեր, ֆինանսական 
կառույցներ, հասարակական կազմակերպություններ 
ունի: 
Գյուլենի եւ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ 
Էրդողանի միջեւ հակասությունների գագաթնակետը 
դարձավ «Խոշոր կաշառք» գործողությունը 2013-ի 
դեկտեմբերի 17-ին:  
 

Էրդողանի կուսակից պատգամավորն  
ու քաղաքապետի թեկնածուն  
այցելել են հայկական եկեղեցի 

 

 
Փետրվարի 15, 2014 թ. 
 
Թուրքիայի Հաթայ նահանգի Իսքենդերունի շրջանում 
գտնվող հայկական Քառասուն մանկանց եկեղեցի են 
այցելել իշխող «Արդարություն եւ զարգացում» 
կուսակցության պատգամավոր Օրհան Քարասարը, 
կուսակցության կողմից Իսքենդերունի քաղաքապետի 
թեկնածու առաջադրված Սեյֆի Դինգիլը եւ այլ 
պաշտոնյաներ։ 
Թուրքական Iskenderunhaber կայքի փոխանցմամբ՝ 
Թուրքիայի Հաթայ նահանգի Իսքենդերունի 
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քաղաքապետի թեկնածու Սեյֆի Դինգիլը առաջիկա ՏԻՄ 
ընտրություններից առաջ ակտիվորեն այցելում է տարբեր 
հասարակական, քաղաքական եւ կրոնական կառույցներ։ 
Հերթական այցը Սեյֆի Դինգիլը կատարել է 
Իսքենդերունի հայկական Քառասուն մանկանց եկեղեցի։ 
Նրան ուղեկցել են «Արդարություն եւ զարգացում» 
կուսակցության պատգամավոր Օրհան Քարասարը եւ 
այլ պաշտոնյաներ։ 
Եկեղեցու մուտքի մոտ հյուրերին դիմավորել է քահանա 
Ավետիս Թաբաշյանը, եկեղեցու հիմնադրամի նախագահ 
Կարպիս Քըսադուրը եւ փոխնախագահ Միխաիլ 
Թաբաշը։ Հանդիպման ժամանակ հյուրերին 
ներկայացվել է հայ համայնքի պահանջները։ 
Իշխող կուսակցության կողմից քաղաքապետի թեկնածու 
առաջադրված Սեյֆի Դինգիլը խոստացել է ընտրվելու 
դեպքում Իսքենդերունի եւ հայ համայնքի համար լավ 
բաներ անել։  
 

Ցեղասպանության հարցում որն էր 
Օլանդի եւ Մերկելի հայտարարության 
տարբերությունը. մեկնաբանում է 

թուրքագետը 
 

 
Փետրվարի 14, 2014 թ. 
Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի եւ 
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի՝ Հայոց 
ցեղասպանության խնդրի հետ կապված 
հայտարարությունների նմանություններն ու 
տարբերություններըNEWS.am-ին մեկնաբանել է 
թուրքագետ Անդրանիկ Իսպիրյանը։ 
Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ 
Եվրոպայի առանցքային 2 երկրների ղեկավարների 
հայտարարությունները Ցեղասպանության հետ կապված 
ծանր դրության մեջ են դրել թուրքական 
իշխանություններին։ Նախ հունվարի վերջին Ֆրանսիայի 
նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Թուրքիայում 
հայտարարեց, որ ամեն ինչ անելու են Ցեղասպանության 
ժխտումը քրեականացնող օրենքի ընդունման համար եւ 
կոչ արեց Թուրքիային առարեսվել պատմության հետ։ 
Օլանդը  նաեւ թուրքերի համար  ցանկալի Թուրքիայի 
ԵՄ անդամակցության համար դրական ազդանշան եւս 
չտվեց՝ շեշտելով, որ այն Ֆրանսիայում ժողովուրդն է 
որոշելու քվեարկությամբ։ 

Օլանդը Թուրքիայում ցույց տվեց նույն դիրքորոշումը 
Ցեղասպանության հարցում, ինչն ունեին իր 
նախորդները եւ ասաց այն, ինչ սպասում էին 
Ֆրանսիայում։ Պետք է հաշվի առնել, որ ի տարբերություն 
Գերմանիայի կանցլեր Մերկելի հայտարարության, 
այստեղ խոսքը ոչ թե Ցեղասպանության ճանաչման, այլ 
դրանից մեկ քայլ առաջ՝ ցեղասպանության ժխտումը 
քրեականացնող օրենքի ընդունման մասին է։ 
Այս ընթացքում բավականին անակնկալ տեղեկություն 
հայտնվեց թուրքական Hurriyet-ում Էրդողան-Մերկել 
հանդիպման մասին։ Տարօրինակ է, սակայն այս 
մանրամասները հայտնի էին դարձել միայն Hurriyet-ում, 
ինչը տարակարծությունների տեղիք է տվել։  
Նշենք, որ Hurriyet-ի հիշյալ հրապարակման մեջ 
գլխավոր թեման Հայոց ցեղասպանության հետ կապված 
տեղեկությունը չէ, այլ Մերկելի եւ Էրդողանի միջեւ 
Թուրքիայում նախագահական ընտրությունների հետ 
կապված զրույցն է։ Գերմանիայի կանցլերը Թուրքիայի 
վարչապետից հարցրել է, թե արդյոք նա նախագահի 
թեկնածու առաջադրվելո՞ւ է, իսկ երբ Էրդողանը մի պահ 
սառել է այդ հարցից, Մերկելն ուղղակի հեգնել է 
Էրդողանին՝ կատակով ասելով. «Խոսք եմ տալիս, որ 
պատասխանը ոչ մեկի չեմ ասի։ Էրդողանը  խուսափել է 
ուղիղ պատասխանից՝ ասելով, թե իրենց օրակարգում 
մարտի 30-ի ՏԻՄ ընտրություններն են։ 
Ըստ Hurriyet-ի հիշյալ հրապարակման՝ 
Ցեղասպանության հետ կապված թեման բացել է հենց 
Էրդողանը՝ նշելով, թե 1915-ի մոտեցող 100-րդ տարելիցի 
հետ կապված Գերմանիայում բյուջեից գումարներ են 
տրամադրում՝ կոչ անելով Մերկելին այդ հարցում սթափ 
լինել։ 
Մերկելի պատասխանն էլ անսպասելի է եղել։ Նա շեշտել 
է, որ Գերմանիան ժողովրդավարական երկիր է, 
միեւնույն ժամանակ կոչ անելով Թուրքիային առերեսվել 
սեփական պատմության հետ եւ բացել Հայաստանի հետ 
սահմանը։ 
Եթե ընդունենք, որ իրոք եղել է նման խոսակցություն, 
ինչի մասին գրել է Hurriyet-ը, ուրեմն կարելի է 
եզրակացնել, որ Մերկելի պատասխանը, թե Գերմանիան 
ժողովրդավարական երկիր է, արդեն հարված էր 
Էրդողանին։ Այսինքն, ի տարբերություն Թուրքիայի, 
Գերմանիան ժողովրդավարական երկիր է։ Մերկելը 
պատմության հետ առերեսվելու կոչով մյուս հարվածն է 
հասցրել Էրդողանին՝ հասկացնելով, որ մարդկության 
դեմ հանցանք կատարած եւ այդ ամենն ընդունելուց 
հրաժարվող երկիրը չի կարող ուղղություն ցույց տալ 
Գերմանիային։ 
Թե Ֆրանսիայի նախագահի, թե Գերմանիայի կանցլերի 
հիշյալ հայտարարությունները վկայում են Թուրքիայի 
արտաքին քաղաքականության ֆիասկոյի մասին։ 
Եվրոպայի 2 առանցքային երկրների ղեկավարները 
Թուրքիային ուղղակի ցույց տվեցին իր տեղը՝ 
հասկացնելով, որ «Եվրոպայի հիվանդ մարդը» 
(Եվրոպայում այդպես էին անվանում Օսմանյան 
Թուրքիային) լուրջ բուժման կարիք ունի։  
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Ø»ñ ²Ýó³Í Ö³Ù÷³Ý 
Â. Ô³ñ³Ë³ÝÛ³Ý êÇñ³ÏóÇ 

ºñμ Å³Ù³Ý³ÏÁ Ùáï»ó³í Ï»ñ³Í ËÙ³Í å³ßïáÝÛ³ ÑÛáõñ»ñÇÝ 
×³Ý³å³ñÑ»óÇÝù ù³Õ³ù,  Ñ³ñÙ³ñ ³éÇÃáí Çñ»Ýó ³Ï³ÝçÇÝ 
Ï³Ù³óáõÏ ßßÝç³óÇ, áñ ·Ý³Éáõ Å³Ù³Ý³Ï Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ  
Ï³åáó áõÝ»Ù ÝíÇñ»Éáõ »õ ÷ë÷ë³óÇ §¹ñ³ËïÇ ½áõÉ³É çáõñ - 
å³ñëÏ. ²μ¿ Ñ³Û³Ã- áõÝ»Ù Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ  áñ Ø³Ùáõù³ ·ÛáõÕÇ 
ù³É³ÝÃ³ñ ØÏñïáõÙ Ø³ÝëáõñÛ³ÝÝ ¿ñ Ó»éùáí å³ïñ³ëï»É »õ 
μ»ñ»É ¿ñ ÝíÇñ»Éáõ ¹åñáóÇ μ³óÙ³Ý ³éÃÇí »õ Çñ Ó»éùÇ ·áñÍÝ 
¿..¦  »õ ³ÝÙÇç³å»ë Ñ³ëÏ³óí»ó, áñ ³Û¹ ¹ñ³ËïÇ çáõñÁ 
Ø³Ùáõù³ ·ÛáõÕáõÙ ë³ñù³Í ûÕÇÝ ¿, μ³Ûó ÆëÉ³Ù³Ï³Ý ÏñáÝÇ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³ñ³Ù ¿ »õ μ³ó³ñÓ³Ïáñ»Ý Ñ³ë³ñ³Ï ÅáÕáíñ¹Ç 
Ñ³Ù³ñ ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿, ë³Ï³ÛÝ »ë ·Çï»Ç, áñ μáÉáñ å³ñëÇÏ 
ïÕ³Ù³ñ¹ÇùÝ ¿É Í³ÍáõÏ ËÙáõÙ ¿ÇÝ:  ¶Ý³Éáõ Å³ÙÁ Ñ³ë³í μáÉáñ 
ÑÛáõñ»ñÁ ·áÑ ÙÝ³ó³Í Çñ»Ýó ï»ë³ÍÇó Ñ³ïÏ³å»ë úñáç³Ý 
ù³Õ³ùÇ ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÇ ïÝûñ»ÝÁ »õ àõëÙ³Ý ¼áñùÇ 
³ÝÙÇç³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñÁ, áñáÝù Ëáëï³ó³Ý ÙÇ É³í ·áí»ÉÇ 
½»ÏáõóáõÙ ÏáõÕ³ñÏ»Ý àõëÙ³Ý ¼áñùÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý 
í³ñãáõÃÛ³ÝÁ Â»Ññ³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáõÙ, Æëý³Ñ³Ý ù³Õ³ùÇ 
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇÝ »õ Æëý³Ñ³ÝÇ é³¹ÇáÏ³Û³ÝÝ»ñÇÝ »õ ·Ý³Ñ³ï»Ý 
Çñ»Ýó ³ãùáí ï»ë³Í àõëÙ³Ý ¼áñùÇ ½ÇÝíáñ-áõëáõóÇã 
Ô³ñ³Ë³ÝÛ³Ý-Ç Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ…Ññ³Å»ßïÇ å³ÑÁ 
Ùáï»ÝáõÙ ¿ñ,  ¼áõéÝ³ ¹ÑáÉãÇÝ»ñÁ ³ñ¹»Ý Ññ³Å»ßïÇ å³ÑÁ Ùáï 
ï»ëÝ»Éáí ³í»ÉÇ ½áñ»Õ³óñÇÝ Çñ»Ýó Ýí³·Á, »õ ³Ûëù³Ý ß÷ß÷áó 
Ó³ÛÝ»ññÇ Ù»ç ³éÇÃÇó û·ïí»Éáí áõëáõóã³Ï³Ý ë»ÝÛ³ÏÇ Ù»ç 
å³Ñ³Í ù³É³ÝÃ³ñ ØÏñïáõÙ ù»éáõ μ»ñ³Í Ø³Ùáõùáõ ûÕÇÝ` 
ÏñÃ³Ï³Ý ïÝûñ»ÝÇÝ, Ä³Ý¹³ñÙ»ñÇ³ÛÇ Ù»ÍÇÝ áõ ï»Õ³Ï³ÉÇÝ »õ 
³ÝÙÇç³Ï³Ý ÇÙ áõëÙ³Ý ½áñùÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ Ã³ùáõÝ μ³ÅÇÝ 
ïí»óÇ Çñ»Ýó Ñ»ï ï³Ý»Ý »õ ÝÏ³ï»óÇ áñù³Ý Çñ»Ýó ¹áõñ »Ï³í 
áñ ³Ù»ÝÇó Ã³ùáõÝ ³Û¹ μ³ÝÁ ³ñ»óÇ:  ø³ÛÉ»óÇÝù ¹»åÇ ¹åñáóÇ 
ÙáõïùÇ Ùáï Ï³Ý·Ý³ծ Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ μ³ñÇ ×³Ý³å³ñÑ 
ÙաÕÃ»óÇÝù, Çñ»Ýù Ñ»é³ó³Ý »õ ÙÝ³ó³Íë ³½³ï ßáõÝã 
ù³ß»óÇÝù: ԳÛáõÕ³óÇÝÝ»ñÝ ¿É áõñ³Ë-áõñ³Ë  í»ñ³¹³Ó³Ý 
Çñ»Ýó ïÝ»ñ:   ÆÝã í×³ñáõÙÝ»ñ, áñ åÇïÇ ³Ý»Ç å³Ñ³ÏÇÝ -
¹³ßïå³ÝÇÝ  ³åëåñ»óÇ Ýñ³Ýó Ñ»ñÃáí Ï³ÝãÇ ½ÇÝíáñ-
áõëáõóãÇ ë»ÝÛ³Ï, μáÉáñÇÝ ÇÙ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ñ³ßíÇó í×³ñ»óÇ »õ 
áõñ³ËáõÃÛ³Ùμ ³Ù»ÝùÇÝ ×³Ý³å³ñÑ ¹ñÇ:  
ØÝ³óÇÝ Â³Ã»õáë Ù»Í å³åë »õ ØÏñïáõÙ ù»éÇÝ, Ýñ³Ýó 
ÃáÕÝ»Éáí ï³ù ï³ù ½ñáõÛóÝ»ñÇ Ù»ç, ·Ý³óÇ ·ÛáõÕ³Ù»ç »õ ·ÛáõÕÇ 
å³Ñ³ÏÇ û·ÝáõÃÛ³Ùμ, Ù»Í Ù³ÙÇë ÁÝÏ»ñ³Ïó»óÇ »õ 
ï»Õ³ßáñÝ»ñÇ Ñ»ï í»ñ³¹³ñÓ³Ýù ¹åñáó:  ¸åñáóÇ μ³óáõÙÁ 
μáÉáñÇë Ï³ñÍÇùáí ³Ýã³÷ Ñ³çáÕ ¿ñ:  
²Ù»Ý ï»Õ áõñ³ËáõÃÛáõÝ ¿ñ ïÇñáõÙ, ÙÇ ù³ÝÇ ûñ ß³ñáõÝ³Ï որոշ 
ունեõոր ·ÛáõÕ³óÇÝÝ»ñ å³ïիí áõ Ñ³ñ·³Ýù Ù³ïáõó»Éáí »õ 
·Ý³Ñ³ï³Ýù óáõÛó ï³Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÁÝÃñÇùÇ Ññ³íÇñ»óÇÝ 
Â³Ã»íáë ÙÇÍ å³åÇë, ºÕÇë³μ»Ã Ù»Í Ù³ÙÇë »í Ñ³ñ·»ÉÇ ù»éÇ, 
ù³É³ÝÃ³ñ ØÏñïáõÙ Ø³ÝëáõñÛ³ÝÇÝ.  Ã»å»ï å³ñëÇÏ 
·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÁ, Çμñ ÙáõëáõÉÙ³Ý, ·Çï»ÇÝ áñ ùñÇëïáÝÛ³Ç Ñ»ï 
Ù»Ï Ñ³óÇ ë»Õ³ÝÇÝ Ýëï»ÉÁ ³ÝÑ³ñÙ³ñ ¿, μ³Ûó μáÉáñ ·ÛáõÕÁ 
·Çï»ÇÝ, áñ Çñ»Ýó ·ÛáõÕÇ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý-áõëáõóÇã 
Ô³ñ³Ë³ÝÛ³ÝÁ, Çñ ïÝáõÙ Ôáñ³Ý êáõñμ ·Çñù ¿ Ï³ñ¹áõÙ »õ 
½ÇÝíáñ³Ï³Ý-áõëáõóãÇ ÑÛáõñ»ñÁ ³Û¹ ëáõñμ ·ÇñùÁ ï»ë»É »õ 
ßáß³÷»É »Ý »õ ¼ÇÝíáñ³Ï³Ý-áõëáõóÇã Ô³ñ³Ë³ÝÛ³Ý-Ç 
μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ »É Ð²È²Èì²Ì են եւ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ է ÙáõëÉÙ³Ý 
Ù³ñ¹áõ Ñ³Ù³ñ: 
Ø»ñáÝù å³ïÇí áõ Ñ³ñ·³ÝùÇ å³Ï³ë ãï»ë³Ý »õ å³ñÍ³Ýùáí 
Éóí³Í í»ñ¹³ñÓ³Ý Ø³Ùáõù³ »õ êÇñ³ù ·ÛáõÕ….²í³Õ »õ 
²÷ëáë, áñ Ã» ù³É³ÝÃ³ñ Â³Ã»íáë Ù»Í å³åë »õ ºÕÇë³μ»Ã 
Ù»Í Ù³Ùë »õ ù³É³ÝÃ³ñ ØÏñïáõÙ ù»éÇÝ »õ Ð³çÇ³μ³¹Ç 
ù³É³ÝÃ³ñÝ»ñÁ  μáÉáñÝ ¿É ÙÇÝã»õ այդ տարվա ³ßÝ³Ý í»ñçÁ 
ïáõÝ ï»Õ Í³Ë»Éáí ï»Õ³÷áËí»óÇÝ Üáñ æáõÕ³ »õ Ùáï »ñ»ù 
Ñ³ñÛáõñ ï³ñí³ Ð³Û ·ÛáõÕ³óáõ ³ñÙ³ïÁ ù³Ý¹í»ó ÑÇÝí³áõñó 
ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ â³ñÙ³Ñ³É ·³í³éÇó:   

Â³Ù³ñ ö³ÝáëÛ³Ý 
Ð³Û»ñ»Ý-å³ñëÏ»ñ»Ý ³é³Í³ÝÇ 

 

فارسي-زبانزدهاي ارمني  

تاليف  تامار پانوسيان    
 

116- Ամեն մարդ մի արատ  ունի: 
        Լուսնյակն էլ անփուտ չէ: 

 هيچ گلي بي خار نيست. 

 
 

117-մի ձեռք որ չես կարող կտրել, պաչիր դիր 
գլխիդ: 

 دستي كه نمي توان بريد بايد بوسيد.

 
118- Փլավի յուղը որ շատ լինի, կքսեն հետեւին: 

 پيه زيادي را به پاشنه مي مالند.

 
119- Շան հետ ընկերացիր փայտը ձեռքիցտ մի 
գցիր: 

 چو نام سگ بري چوبي بدست آر.

 
120- Էնտեղ էրթաս որ հերս է գնացել: 
         Էրթաս որ հետ չգաս: 

  .(بري كه برنگردي).آنجا برو كه بابام رفت

 

 
Հալածանք 

 



 

 

 1رويه-نامه لويسماه

  1392ماه  سفندا 184ه شمار

دربرنامه  "آرام خاچاطوريان"نسخه هاي دست نويس 
  ثبت شد "حافظه جهاني"يونسكو تحت عنوان 

 

 
  

آهنگ ساز معروف قرن بيستم دربرنامه يونسكو تحت  "آرام خاچاطوريان"نسخه هاي 
  ثبت شده است. "حافظه جهاني"عنوان 

 سال ژوئيه ماه در معروف ساز آهنگ فرزند "خاچاطوريان كارن" كه كرد تاكيد بايد 
در ليست يونسكو  "آرام خاچاطوريان"نوت هاي دستي "ميالدي درخواست ثبت  2013

ارائه داده بود. آثار اين آهنگ ساز ارمني كه اساس و پايه  "حافظه جهاني"تحت عنوان 
ان موسيقي ملي مي باشد براي فرهنگ ارمني و جهاني بسيار تاثيرگذار مي باشد. آثار 

  از اعتبار جهاني برخوردار مي باشد. "سپارتاك"، "گايانه"از جمله  "آرام خاچاطوريان"
  .مريكا به صدا در آمد

 
واقعه تاريخي: زبان تالشي اولين بار دركميسيون حقوق 

 بشري كنگره آمريكا به صدا در آمد

 
  

كنگره "چند سالي است، كه آذربايجان به وسيله نمايندگان مجلس اين كشور و به اصطالح 
ادعاي واهي تكرار كرده اعالم مي كنند، كه حقوق آذري هاي ايران  "آذري هاي جهان

  نقض مي شود.
ران اقليات ملي وجود ندارد، همه ايراني هستند وهمه در برابري قانون اما، در واقع در اي

اساسي مساوي هستند. در زمان محمود احمدي نژاد برخي سناتور هاي آمركائي طرحي 
داشتند، كه به وسيله جمهوري آذربايجان در استان ها آذربايجان شرقي و غربي ايران 

سعي مي كند، كه اين هدف خصمانه را  رفراندم برگزار كنند، اما حكومت جديد ايران
    خنثي كند. 

پارسال در آذربايجان انتخابات ساختگي رئيس جمهوري برگزار شدند. غرب به شدت به 

 ژنو توافق 1+5 گروه با تهران درايران، حكومت آذربايجان اتقاد كرد. اما بعد از انتخابات 
  طرف كند. بر را ها تحريم توانست ايران جديد حكومت كرد امضا را

 كنگره بشري حقوق دركميسيون ژانويه 16 در "اينفو.تالش"به گزارش خبرگراري 
 زبان جلسه اين طي. شد برگزار اي جلسه آذربايجان در بشر حقوق نقض مورد در آمريكا
 خبرنگار برادر. آمد در صدا به آمريكا كنگره بشري حقوق دركميسيون بار اولين تالشي
هم سخنراني كرده بود.  اف ممد حلل شده، بازداشت   تالشي

http://www.ustream.tv/recorded/42779589  
 مي"اين نشان مي دهد، كه آمريكا در حال حاضر با همĤن اسلحه بر عليه آذربايجان 

 ايران آذريهاي مسئله از كه كرد، مي اقدام ايران عليه بر آذربايجان كه چطور ،"جنگد
   .كرد مي سوءاستفاده

نشان مي دهد، كه اگر مسئله اقليتهاي ملي آذربايجان مطرح بكند، واشنگتن به آذربايجان 
آذربايجان سقوط مي شود. بعد از قرارداد ژنو، آذربايجان ديگر براي واشنگتن هيچ ارزشي 

  ندارد.
براي تالشان، تات ها، لزگي ها فرصت خوبي  -در حال حاضربراي اقليتهاي ملي آذربايجان

ر ممكن بود، كه آمريكا مسئله حقوق تالشان مطرح پديد آمده است. چند سال پيش غي
كند، اما االن آنها به زبان مادري راديو دارند، در سطح آكادمي كنفرانس ها برگزار مي 

  شوند، دركميسيون حقوق بشري كنگره آمريكا به صدا در آمد و غيره.
حقوق ملي  تالشان فقط بايد به طور متحد و همانگ هم در آذربايجان و هم خارج از كشور

  را دفاع كنند، و در آن وقت نتيجه مثبت به دست مي آورند.
چند روز پيش دستيار ويژه رييس جمهور در امور اقوام و اقليت هاي ديني و مذهبي در 
گفتگو با خبرنگار مهر درباره تدريس به زبان مادري در ميان اقوام توضيح داد: در نشست 

يم قرار شد برنامه اي مدون شود تا اين مسئله حل هايي كه با وزير آموزش و پرورش داشت
  شود.

 هاي خبرگزاري همين خبرگزاري هاي آذربايجان اين خبر را با هيجان منتشر كردند. آيا 
  ؟...كنند منتشر توانند مي تالشان حقوق مورد در آذربايجان

  

 مراسم معرفي اولين تبلت ساخت ارمنستان

 
نخست وزير ارمنستان در طي مراسم معرفي اولين تبلت ساخت  "تيگران سركسيان"آقاي 

ارمنستان شركت كرده و گفته است كه استفاده كامل از تمامي امكانات تكنولوژي هاي 
  اطالعاتي مي تواند باعث رشد و توسعه بيشتر زمينه هاي اقتصادي ارمنستان شود.

سال پيش زمينه هاي تكنولوژي هاي اطالعاتي به  10 "تيگران سركسيان"به گفته آقاي  
عنوان يكي از مهم ترين بخش اقتصاد ارمنستان اعالم شد و اكنون اين زمينه داراي دست 
آوردهاي بزرگي مي باشد. نخست وزير ارمنستان گفته است كه همه شاخه هاي اقتصادي 

بت به همراه داشته باشند. بدون استفاده از تكنولوژي هاي اطالعاتي نمي توانند نتايج مث
سال نتايج و دست  10نخست وزير ارمنستان همچنين براز اميدواري كرده است كه بعد از 

  آوردهاي دولت ارمنستان در اين زمينه بزرگ تر خواهد بود.



 

 

 2رويه-نامه لويسماه

  1392ماه  سفندا 184ه شمار

  دولت باكو بايد براي اقدامات و فعاليت هاي خود تنبيه شود
 

 
 
رجه ارمنستان در يك نشست خبري به معاون وزير امور خا "آقاي شاورش كوچاريان"

خبرنگاران گفته است كه دولت ارمنستان در تالش اين مي باشد كه نهادهاي بين المللي در 
اعالميه هاي خود كه در خصوص فعاليت هاي غير قانوني نيروهاي مسلح آذري صادر مي 

  شود، اسم كشور آذربايجان را ذكر نمايند.
وي گفته است كه دولت باكو به تبليغات ضد ارمني خود ادامه مي دهد و در اين چنين  

شرايط انتظار ثبت پيشرفت در روند مذاكرات براي حل درگيري قره باغ بي فايده است. 
براي ايجاد تغييرات مثبت در روند مذاكرات روساي همزمان گروه مينسك سازمان امنيت 

يت هاي خود دو هدف بسيار مهمي را دنبال دارند كه يكي از و همكاري اروپا در طي فعال
آن كمك به طرفين درگيري جهت حل بحران مذكور از طريق گذشت هاي متقابل و 
بكارگيري تالش جهت خودداري از آغاز مجدد فعاليت هاي نظامي مي باشد. آقاي 

ود استفاده مي گفت كه دولت باكو روند مذاكرات را براي ادامه تبليغات خ "كوچاريان"
كند از طرف ديگر روساي همزمان گروه مينسك سازمان امنيت و همكاري اروپا خواهان 
آغاز مجدد فعاليت هاي نظامي در منطقه قره باغ نمي باشند. معاون وزير امور خارجه 
ارمنستان به نظر روساي همزمان گروه مينسك در خصوص اصول مادريد نيز اشاره كرده 

ت كه روساي همزمان گروه مينسك تماميت ارضي آذربايجان را بدون است. وي گفته اس
قره باغ قبول دارند. و اين محتوا و ماهيت اصول مادريد مي باشد كه دولت باكو در حال 

   انجام دادن تغييراتي در آن مي باشد.
سرباز ارمني توسط تك تيراندازان آذري، دفتر  "كارن گالوستيان"بعد از كشته شدن 

هي ارامنه آمريكا از دولت اين كشور درخواست كاهش دادم ميزان كمك هاي دادخوا
نظامي به دولت باكو كرد. دفتر دادخواهي ارامنه آمريكا در صفحه فيسبوك خود نوشته 
است كه كشته شدن سرباز ارمني حاكي از آن دارد كه كاهش ميزان كمك هاي نظامي 

نماينده پارلمان ارمنستان  "آرتاك داوتيانآقاي "آمريكا به دولت باكو ضروري مي باشد. 
به نوبه خود به خبرنگاران گفته است كه فعاليت هاي غير قانوني تك تيراندازان در خط 
تماس با ميل و فرمان رييس جمهور آذربايجان صورت مي گيرد. دولت باكو درخواست 

غير قانوني ناديده هاي طرف ارمني و جامعه جهاني را براي خودداري از انجام فعاليت هاي 
مي گيرد. اين نماينده پارلمان گفته است كه كشته شدن هر يك از سربازان ارمني براي 

كارشناس امور  "سرگي ميناسيان"طرف ارمني دردآور مي باشد. شايان ذكر است كه 
كارشناس امور سياسي،  "مانول سركسيان"و  "قفقاز"سياسي و معاون مدير انستيتوي 

ي تحقيقات ملي و استراتژيك نيز به خبرنگاران ديدار و مسايل مربوط به مدير مركز ارمن
فعاليت هاي غير قانوني نيروهاي مسلخ آذري را مورد بحث و بررسي قرار داده اند. 
كارشناسان ارمني اطمينان دارند كه دولت باكو از هيچ كوششي براي ايجاد موانعي در راه 

  گزاري نمي كند.مذاكرات براي حل درگيري قره باغ فرو

ياد داشت تفاهم دوستي ميان شهرهاي هدروت جمهوري قره 
 باغ و وين فرانسه

 

  
قره باغ و وين فرانسه ياد داشت تفاهم ماه جاري ميان شهرهاي هدروت جمهوري  21در 

  دوستي امضاء شده است. مراسم باشكوه امضاء در شهرداري وين برگزار گرديده است.
اين سند اقدامات ملت و حكومت جمهوري قره باغ در جهت تاسيس و تقويت جامعه 
ن دمكراتيك استقبال و منزوي جمهوري قره باغ را غير قابل قبول مي داند . هدف از اي

سند رشد و گسترش روابط دوستي ميان دو شهر و همكاري در زمينه هاي آموزش ، 
  فرهنگ و ورزش مي باشد.

ميرابو برقرار -پن-ميالدي روابط دوستي ميان شهرهاي مارتوني قره باغ و له 2013در سال 
شده و مسائل مربوط به راستا هاي تقويت همكاري ميان دو شهر مورد بحث و بررسي قرار 

   ته اند.گرف

  سخنگوي سابق وزارت دفاع روسيه:
مي تواند منجر به وقوع  ارمنستان تهاجم آذربايجان عليه

  جنگ جهاني شود
 سابق سخنگوي ˈبارانيتس ويكتورˈ از نقل به ˈخبر باكو ˈسايت روزنامه  -ايرنا -باكو

مي تواند منجر به  ارمنستان عليه آذربايجان جمهوري تهاجم:  نوشت روسيه دفاع وزارت
  .وقوع جنگ جهاني شود

 

 
  

بر اساس اين گزارش،اين كارشناس روس در گفت وگو با مطبوعات روسيه يادآورشده 
ت است كه حل و فصل مناقشه قره باغ از دست روسيه خارج شده و به همين دليل نيز وضعي

  .منطقه همچنان متشنج باقي مانده است
بزند،  ارمنستان به عقيده بارانيتس، چنانچه جمهوري آذربايجان دست به حمله نظامي عليه

نيز براي دفاع  ارمنستان روسيه مستقر در 102سازمان پيمان امنيت جمعي و پايگاه نظامي 
  .از ارامنه ناگزيز از مداخله در اين مناقشه خواهد شد

ا بيان اينكه ايجاد كنندگان مناقشه قره باغ نيروهاي ذينفع در فروپاشي اتحاد وي ب
جماهير شوروي بوده اند، معرفي كردن روسيه بعنوان طراح اين مناقشه را بي پايه دانسته و 
گفته است:مناقشه قره باغ يكي از اساسي ترين مسايل براي روسيه بوده و مسكو عالقه مند 

اين كارشناس روس با وجود تاييد اين مساله كه در پيمان امنيت   .تبه حل اين مناقشه اس
جمعي بحثي در مورد قره باغ به ميان نيامده است، دخالت در مناقشه قره باغ را از زاويه 

  .در اين سازمان توجيه پذير خوانده است ارمنستان عضويت



 

 

 3رويه-نامه لويسماه

  1392ماه  سفندا 184ه شمار

استفاده از گزينه نظامي  به گفته بارانيس، كرملين مايل به حل و فصل مناقشه قره باغ با
نيست. ولي در صورت حمله جمهوري آذربايجان به قره باغ، روسيه به ناچار در سطح نظامي 

   .مقابله مي كند
 رسانه با گو و گفت در نيز آذربايجان جمهوري سياسي كارشناس ˈفكرت صادق افˈ
د برخي نيروها خوشاين جهت در سخناني و اهميت فاقد را بارانيتس اظهارات ، آذري هاي

  .تعبير كرده است
به گفته وي، دواير زيادي در روسيه هستند كه ديد مثبتي نسبت به جمهوري آذربايجان 
نداشته و درك درستي از واقعيت هاي اين كشور ندارند و از هر فرصتي براي بيان 

   .نظراتشان عليه جمهوري آذربايجان استفاده مي كنند
ز كشورها از تحوالت پيرامون مساله قره باغ اطالع دارند و وي با بيان اينكه بسياري ا

تماميت ارضي جمهوري آذربايجان را نيز به رسميت مي شناسند، اظهارات كارشناسان روس 
از جمله ويكتور بارانيتس عليه جمهوري آذربايجان را فاقد اهميت و سخناني كه براي 

  .بير كردخوشايند شنوندگان خاصي در نظر گرفته شده است، تع
 

با سخنگوي وزارت خارجه  ارمنستان هيات راديو وتلويزيون
 ايران ديدار كرد

يك هيات رسانه اي متشكل از رييس كميسيون و مدير شبكه هاي راديو و  -ايرنا  -تهران
با رييس مركز ديپلماسي عمومي و رسانه اي وزارت امور خارجه ايران  ارمنستان تلويزيون

 .ديدار و گفت و گو كرد
ع رساني وزارت امور خارجه، مرضيه افخم، به گزارش ايرنا به نقل ازپايگاه اطال

سخنگوي وزارت امور خارجه در اين ديدار با تشريح رويكرد تعامل سازنده دولت جديد 
كشورمان، بر اولويت ايران براي توسعه و گسترش همه جانبه روابط با همسايگان از جمله 

  .تاكيد كرد ارمنستانكشور
مبتني برعناصر مشترك  ارمنستان وي با اشاره به سابقه ديرينه و تاريخي روابط ايران و

همسايگي وهمزيستي مسالمت آميز بين اقوام مختلف، به مناسبات خوب بين تهران و 
  .ايروان در عرصه هاي سياسي، اقتصادي و تجاري اشاره كرد
رهاي متقابل هيات هاي رسانه اي افخم خاطرنشان كرد: اميدواريم با اين سفر وانجام سف

به خصوص امضاء واجراي موافقت نامه همكاري رسانه اي بين سازمان هاي راديو 
وتلويزيون دو كشور شاهد توسعه وگسترش روابط وهمكاري ها به ويژه در عرصه رسانه 

  .اي باشيم
ب سخنگوي دستگاه ديپلماسي بر نقش مهم و تاثيرگذار رسانه هاي گروهي در چارچو

ديپلماسي عمومي و رسانه اي براي تقويت و تعميق پيوندها و ارتباطات درعرصه هاي 
مختلف بين كشورها تاكيد كرد وافزود: رسانه ها مي توانند موجبات شناخت بهتر مردم 
وبه خصوص گردشگران وتجار و بازرگانان دو كشور ازظرفيت ها وامكانات دو طرف را 

  .يش روابط را ايجاد كنندفراهم و زمينه توسعه بيش از پ
نيز در اين  ارمنستان گاگيك بنياتيان، رييس كميسيون ملي راديو وتلويزيون جمهوري

ديدار سالگرد پيروزي انقالب اسالمي را به دولت و مردم ايران و سخنگوي وزارت امور 
  .خارجه تبريك گفت

رسانه اي از مديران وي با ابراز خرسندي از نخستين سفرش به ايران در قالب يك هيات 
ابراز اميدواري كرد اين سفر آغازگر دوره جديدي از  ارمنستان شبكه هاي تلويزيون

  .در عرصه رسانه اي باشد ارمنستان تعامالت و همكاري ها بين ايران و
دراين ديدار كه برخي از اعضاي كميسيون  ارمنستان گريگور آراكليان، سفير جمهوري

نيز حضور داشتند، از تالش سفارت  ارمنستانمديران شبكه هاي ملي راديو و تلويزيون و
ايران در ايروان براي هماهنگي سفر اين هيات رسانه اي وهمچنين استقبال، ميزباني بسيار 
خوب و برنامه هاي سازمان صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران تقدير وتشكر كرد و ابراز 

گسترش همكاري ها بين دو كشور همسايه اميدواري كرد اين سفر موجب آغاز توسعه و 
 .در عرصه جديد رسانه اي باشد

برگزاري رزمايش نظامي تركيه وجمهوري آذربايجان 
  ارمنستان دركنار مرزهاي

ستاد مشترك ارتش تركيه روز دوشنبه با انتشار بيانيه اي از برگزاري  - ايرنا  -آنكارا 
  .خبر داد ارمنستان رزمايشي مشترك با جمهوري آذربايجان در كنار مرزهاي

 

 
  

به گزارش ايرنا ، در بيانيه ستاد مشترك ارتش تركيه آمده است كه نيروهاي مسلح 
تركيه و جمهوري آذربايجان در راستاي توسعه مهارت هاي نظامي نيروهاي ارتش دو 

 ˈتان اس در ˈ بابا آك ˈكشور در فصل زمستان و در شرايط سخت ، رزمايشي را در منطقه 
در بخش ديگري از اين بيانيه  .برگزار كردند ارمنستان مرز نزديكي در و تركيه ˈ قارص

آمده است كه هدف ديگر از برگزاري اين رزمايش تقويت همكاري هاي نظامي دو كشور 
نفر از پرسنل نظامي دو  714در اين رزمايش نظامي يك هزار و  .و مبادله اطالعات بود
تركيه و جمهوري آذربايجان سال گذشته نيز يك رزمايش نظامي   .كشور شركت داشتند

 .در شهر باكو و نخجوان برگزار كردند

پيشنهاد ايران براي كنترل كيفيت رودخانه ارس  ارمنستان
 را پذيرفت

مديركل دفتر رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترك وزارت نيرو از  -ايرنا  –تهران 
براي اصالح سامانه بازچرخاني آب درجهت حفظ و  ارمنستانپذيرش پيشنهاد ايران توسط

 .كنترل كيفيت رودخانه ارس خبر داد

 
شاره به ديدار اخير وزير محيط وزارت نيرو، جباروطن فدا با ا زا به گزارش ايرنا

با وزير نيرو، گفت: در نتيجه اندازه گيري هاي مشترك كيفيت رودخانه  ارمنستان زيست
ملزم به اصالح سامانه بازچرخاني كارخانه مس خود  ارمنستان ارس و بر اثر فشارهاي ايران،

وي به اندازه گيري هاي مشترك دو طرف، اندازه گيري هاي دايمي ايران و  .شده است
از كيفيت آب ارس اشاره كرد و گفت: مقام هاي محلي  ارمنستان اندازه گيري هاي ماهانه

و نيروهاي مرزباني دايم وضعيت را رصد كرده و درصورت تخلف فيلم و عكس تهيه مي 
 .ن المللي نيز توسط ايران مطرح شده استكنند، ضمن اينكه اين موضوع در مجامع بي

وي با اشاره به كارخانه مشابه مس كه در طرف ايران وجود دارد و از سامانه بازچرخاني 
درصدي استفاده مي كند، افزود: از طرف ارمني دعوت شده است تا از سامانه  99

 .ا كندبازچرخاني آب اين كارخانه بازديد و اين سامانه را در كارخانه خود اجر
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 Իբրեւ արծիվ սավառնում ես լեռ ու ժայռ, 
Թնդացնում ես երկինք-գետին տենչավառ, 
Սուրբ անունդ պիտի հիշվիի դարեդար, 
Հսկա լերինք քեզ ապաստան Անդրանիկ: 
- Աշուղ Շերամ 
 

 Քաղվածքներ  Ամեն հայ եթե միմիայն իրեն համար 
ապրելու մասին չմտածեր, մեր աղետներու մեծ մասը 
պակաս կ’ըլլար: 

 Ես իմ կյանքում երբեք չեմ ձգտել անձնական 
երջանկության ու բարօրության։ Ես մշտապես 
ձգտել եմ միայն մի բանի և պայքարել եմ միայն մի 
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այն, որ երջանիկ լինի այն ժողովուրդը, որին ես 
ծառայում եմ ամբողջ կյանքում: 
 
 Ամեն օր գլուխներդ բարձին դնելուց եւ 
քնանալուց առաջ, հիշեք, թե այդ օրը ինչ եք արել ձեր 
ազգի համար: 
 Իմ կուսակցությունն իմ ազգն է: 
 Իմ ազգը ճնշվածների ազգն է: 
 Մահս չեմ հոգար, այլ գործս, որ կիսատ մնաց: 
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 گزارش گيرس سفير روسيه در استامبول به

  وزارت امور خارجه آن كشور
 

  1913آوريل  24استامبول، 
  

كنسول فرانسه در دياربكر به سفارت ما تلگرافي در باره 
اطالعيه اسقف زاون ارمني ارسال داشته كه بر اساس آن غارت و چپاول و 

 كشتار مسيحيان كماكان ادامه دارد.

 
 

تنفرآميز مسلمانان را نسبت به مسيحيان بر والي ترك تعصبات 
مي انگيزد. خود كنسول نيز گواهي مي دهد كه سخنان و اظهارات اسقف 
كامالً با واقعيات وفق دارند و كشتار جديد ارمنيان كامالً محتمل است. در 
اين خصوص امروز نيز به وزير امور خارجه در خواستي ارسال خواهم 

 كرد.
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  .مقاالت ، عكس ها و مطالب رسيده باز گردانده نمي شود  
 .نشريه در حك و اصالح مقاله ها مجاز است  
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بدون شركت نماينده قره باغ در روند مذاكرات، حل 
 بحران قره باغ غير ممكن است

 

ه بدون شركت نماينده رييس جمهور قره باغ اعالم كرد ك "باكو ساهاكيان"
  است.قره باغ در روند مذاكرات، حل بحران قره باغ غير ممكن 

پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري قره باغ گزارش مي دهد كه آقاي  
اعالم كرده كه سياست هاي غير سازنده دولت باكو مانع  "باكو ساهاكيان"

نطقه مي باشد. اصلي حل درگيري قره باغ و خطر جدي براي امنيت و ثبات م
با اشاره به روند شناسايي استقالل قره باغ از سوي جامعه جهاني، رييس جمهور 
قره باغ گفته است كه در اين زمينه تغييرات مثبت ديده مي شود. وي افزوده 
است كه پايه هاي دموكراسي و توسعه سياسي قره باغ فرصت خوبي براي 

وي جامعه جهاني مي باشد. و برسميت شناخته شدن استقالل اين كشور از س
  تمامي دست آوردها طي سال هاي گذشته بايد حفظ كرد.
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Լույս են տեսել 
Էդիկ Բաղդասարյանի 

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

Հայ-պարսիկ դարավոր բարեկամությունը –(Պարսկերեն) 
 دوستي ديرينه ايرانيان و ارمنيان

ԻՐԱՆԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ը՝ 
(պարսկերեն) 2 ՀԱՏՈՐՈՎ جلد اول و دوم - رانیا انیارمن خیتار  

Աղվանք,  Ադրբեջան, Ոճրագործություն եւ  Ծավալապաշտություն 
(Պարսկերեն) ان، آذربايجانجنايت و توسعه طلبي،  ار  

Հայ Գրականության Պատմություն –(Պարսկերեն)  جلد 3تاريخ ادبيات ارمني در  

 
Պատվիրելու համար դիմել edbagh@yahoo.com  

1-647-204-2414 
1-818-627-8643 
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