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Լույս են տեսել 
Էդիկ Բաղդասարյանի  նոր գրքերը 

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

Հայ-պարսիկ դարավոր բարեկամությունը –(Պարսկերեն)دوستي ديرينه ايرانيان و ارمنيان 
ԻՐԱՆԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ը՝ 

(պարսկերեն) 2 ՀԱՏՈՐՈՎ جلد اول و دوم - رانيا انيارمن خيتار  
Աղվանք,  Ադրբեջան, Ոճրագործություն եւ  Ծավալապաշտություն 

(Պարսկերեն) ان، آذربايجان ، جنايت و توسعه طلبيار  
Հայ Գրականության Պատմություն 3 հատորով(Պարսկերեն) جلد 3ني در تاريخ ادبيات ارم  

Հայկական հարցը, հնագույն շրջանից մինչեւ մեր օրերը, 2 հատորով (Հայերեն) 
Շահնամեն եւ հայկական աղբյուրները(Պարսկերեն)شاهنامه و منابع ارمني 

Կոմիտասը եւ Հայ դասական երաժշտության ձեւավորումը (Պարսկերեն) 
كوميتاس و شكل گيري موسيقي كالسيك ارمني    

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

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

 2014ساريان ، جلد  سوم ، ، تورونتو ، گزيده مقاله هاي ارمني اديك باغدا

Հայ գրականության ընտրանի (Անգլերեն եւ պարսկերեն) Տորոնտո, 2014. 
  2014اديك باغداساريان ،تورونتو  -گزيده نثر و نظم ادبيات ارمني ، برگردان فارسي و انگليسي 

Ակնարկ Պարսկերենի Ուղղագրության, (Պարսկերեն) Տորոնտո, 2014. 
  2014اديك باغداساريان ، تورونتو  -  ر شيوه نگارش فارسينگاهي ب

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

Հայոց ցեղասպանության Պատմություն, (Պարսկերեն), Տորոնտո, 2014 
 2014اديك باغداساريان ، تورونتو  -  تاريخ نژادكشي ارمنيان ، فارسي

Հայկական Հարցի Մանիֆեստ The Armenian Question Manifesto 

 
Պատվիրելու համար դիմել edbagh@yahoo.com  կամ 1-818-627-8643 
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Հայաստանի եւ Արցախի անկախության 
հռչակագրերը* 

 
1990 թ. օգոստոսի 23-ին Հայաստանի Գերագույն 

խորհրդի առաջին նստաշրջանն ընդունեց «Հռչակագիր 

Հայաստանի անկախության մասին», որով Հայաստանի 

անկախացման գործընթացի սկիզբը դրվեց: Իսկ 1991 թ. 

սեպտեմբերի 2-ին հռչակվեց Արցախի անկախությունը: 

Հռչակագրի քաղաքական բաժնում նշվում էր, որ 

ՀԽՍՀ-ն վերանվանվում է Հայաստանի 

Հանրապետություն (Հայաստան): Այսպիսով, 

Հայաստանի պատմության մեջ սկսվում էր երրորդ 

հանրապետության շրջանը: Կարեւոր է նշել, որ թեեւ 

Խորհրդային Հայաստանը դեռեւս ԽՍՀՄ կազմում էր  եւ 

չէր օգտվում իրական պետական անկախությունից, 

սակայն այդ շրջանում ձեռք բերված հաջողությունների 

հիմքի վրա էր, որ հնարավոր եղավ կյանքի կոչել 

երրորդ հանրապետությունը: 

Հռչակագրի հատուկ հոդվածով ընդունվում էր 

հանրապետության օրենքների գերակայությունը ԽՍՀՄ 

օրենքների նկատմամբ: Եթե ԽՍՀՄ տվյալ օրենքը 

հավանու-թյուն չէր ստանում Հայաստանի Գերագույն 

խորհրդի կողմից, ապա այն չէր կարող գործել 

հանրապետությունում: Պետական դրոշ հաստատվեց 

եռագույնը` կարմիր, կապույտ, նարնջա-գույն, որն 

առաջին հանրապետության դրոշն էր: Այնուհետեւ 

ընդունվեց նոր պետականության մյուս խորհրդանիշը` 

զինանշանը, որը նույնպես առաջին հանրապետության 

խորհրդանիշն էր: Հայաստանը պետք է վարեր ակտիվ 

արտաքին քաղաքականություն, ունենար իր 

դիվանագիտական ներկայացուցչությունները տարբեր 

երկրներում: 

Փաստաթղթի տնտեսական բաժնում նշվում էր, որ 

Հայաստանի տարածքում հողը, նրա ընդերքը, 

ձեռնարկությունները համարվում են հայ ժողովրդի 

սեփականությունը: Երկրի տնտեսության հիմքում 

պետք է ընկած լինեն մասնավոր սեփականատիրական 

 եւ ազատ շուկայական հարաբերությունները: ՀՀ-ն 

պետք է ունենար սեփական դրամական համակարգ: 

Մշակութային բաժնում հատուկ ուշադրություն էր 

հատկացվում հայերենի, իբր եւ պետական լեզվի, 

կիրառման հարցին: Հանրապետությունում ներքին 

ամբողջ գործավարությունը պետք է կատարվեր միայն 

հայերենով: 

Հռչակագիրն արտոնում էր մարդու իրավունքների 

հարգում, խղճի, կուսակցությունների, ժողովների, 

մամուլի ազատություն: Վերականգնվում էին Հայ 

առաքելական եկեղեցու իրավունքները: 

Մինչ եւ նոր սահմանադրության ընդունումը 

հռչակագիրը ծառայելու էր իբր եւ ծրագրային 

փաստաթուղթ: 
 
*- Էդ. Բաղդասարյան, Հայկական հարցը, Հատոր 2, 

Տորոնտո, 2014, էջ 282-283. 
 

  در گذرگاه تاريخ
  

ايروان  - منبع : مجموعه اسناد تاريخي نژادكشي ارمنيان در امپراتوري عثماني 
1991  

  گرداوري و ويرايش : پرفسور آكادميسين م.گ. نرسيسيان
  ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)

 
  بول به سازونوف وزير امور خارجهگزارش مترجم سفارت روسيه در استام

  343شماره  تلگراف (از طريق بخارست)
  1915ژوئن  4

نفر ارمني اعالم شدند كه  22ژوئن در مقابل ستاد ارتش  2در روز 
ماتوس ساركسيان از اهالي قفقاز و تبعه روسيه جزو آنان بود. سفير ايتاليا در اين 

  هاي جديدي پيشبيني مي شود.باره تذكاريه به باب عالي مي فرستاد. اعالم 
  سرافيموف

در تركيه زندگي  1915- 17بخشي از نامه يك آلماني كه در سالهاي 
  كرده بود

  1917مارس  26 - يهتمال
... اطمينان دارم، اگر مردم ما حقيقت را مي دانست، مسلماً دست به 
اعتراض مي زد. شكي نيست كه همه فجايعي كه در قبال ملت ارمني صورت 

  و كماكان ادامه دارد، بزرگترين فاجعه تاريخ جهان خواهد بود...گرفت 
  1ارنست ژ. كريستفر

  نامه كنسول آلمان به رايش كانسلر هرتلينگ
  1918ماه مه  15بخشي از تلگراف ، 

هم اكنون آگاهي يافتم كه در اوايل ماه مارس به فرمان علي احسان 
منطقه مورد نظارت او بويژه در  پاشا فرمانده ارتش چهارم، كشتار بقاياي ارمنيان

نفر زن و  3000واليت معموره العزيز ارامه يافته است. از بر داغ و پري حدود 
كودك به معموره العزيز آورده شدند. بزرگساالن با زنجير و بطور جداگانه به آنجا 
آورده شده اند. والي معموه العزيز زنان و كودكان را آزاد كرده اما نوجوانان را 

  هي زندان كرده است...را
  ريوسلر
نامه ژنرال فون كرس رئيس نمايندگي نظامي آلمان در قفقاز 

  به وزارت امورخارجه آلمان
  1918ژوئيه  10تفليس - تلگراف 

اسقف مسروپ با به خطر انداختن زندگي خود از ايروان به تفليس 
ن نفر از آمده است تا از آلمانيان در خواست كمك كند. به گفته او نيم ميليو

ارمنيان در اثر گرسنگي جان خود را از دست خواهند داد اگر به آنها اجازه داده 
ايگدير و دولو باز گردند و محصول كشاورزي را  -نشود به نواحي سردار آباد

  درو كنند.
عاليجناب اسقف مطالب مشمئزكننده و اسف انگيزي را تعريف كرد. 

 اساداثر گرسنگي كامالً آشكار است. هدف تركها براي كشتن كل ملت ارمني در 
به داليلي نامشخص درخواست من را براي دادن اجازه به پناهندگان ارمني و 

  شوراي ملي ارمني جهت بازگشت به موطن خود، رد كرد.
اعمال فشار قوي روي تركها توسط دولتهاي مركزي امري در جهت 

  انساندوستي و سياست عادالنه بسيار اضطراري است.
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اعالميه كميته انقالب آذربايجان درباره بخش 
ناپذيربودن قراباغ كوهستاني، زانگزور و جدايي

 نخجوان از
  جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان 

  1920نوامبر  30
  

  به همه  
از طرف جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان درباره   

نوامبر به اطالع خلق ارمن برسانيد  30رخ تصميمگيري كميته انقالب مو
  كه:

با كسب اطالع از اعالم جمهوري شوروي سوسياليستي در   
دهقاني آذربايجان  - ارمنستان از سوي دهقانان شورشي، دولت كارگري

فرستد. از امروز مرزهاي قبلي بخاطر پيروزي خلق برادر درود مي
كوهستاني، زانگزور و شوند. قراباغ ارمنستان و آذربايجان لغو مي
ناپذير جمهوري سوسياليستي ارمنستان به نخجوان به عنوان بخش جدايي

  شوند.رسميت شناخته مي
پاينده باد برادري و اتحاد كارگران و دهقانان ارمنستان و   

  آذربايجان شوروي.
 

  ن.نريمانف -رئيس كميته انقالب آذربايجان
  كميسر خلق امور خارجه، حسينف

  *)1920دسامبر  7ايروان،  "كمونيست"(روزنامه
 

214، صفحه  1380اديك باغداساريان ، تاريخ آرتساخ (قراباغ) ، تهران  -*  

  فارسي زبان - اهنامه ارمنيم
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Լույս Ամսագիր 

Իրանահայ Համայնք 
 

Սբ. Թադէի ուխտագնացութիւնների 
60-րդ օղակը հաւատքի ամուր 
մանեակը ամրացրեց համայն 

հայութեան վզին 
 

 
 
Դէպի Ս. Թադէ կատարւած հաւատ֊քի ուխտագնացութիւնների 
վերսկսման 60-րդ տարեդարձը կատարելով, ինչպէս նաեւ 
Ատրպատականի Հայոց Թեմի հիմնադրութեան 770-ամեակը 
տօնախմբելով, ընդ֊հանրապէս Իրանահայութիւնը եւ 
մասնաւորապէս Ատրպատականի հայութիւնը ապրեցաւ 
պատմական օրեր, եռօրեայ կեցութեամբ Վանքի վեհավայրում, 
31 Յու֊լիսից մինչեւ 2 Օգոստոս 2014: 
Հովանաւորութեամբ Ատրպատականի Հայոց Թեմի Առաջնորդ՝ 
Գերշ. Տ.  Գրի֊գոր Ս. Եպս. Չիֆթճեանի եւ Թեմական Խորհրդի, 
60-րդ տարին լինելով Իրանի տարբեր քաղաքներից եւ 
արտասահմանից մեծաթիւ ուխտաւորներ ժամանեցին Ս. 
Թադէի Վանքը, ժամասացութեամբ, Սբ. Պատարագով եւ 
ազգային ժողովրդական տօնախմբութեամբ կատարելու Սբ. 
Թադէոս Առաքեալի եւ Ս. Սանդուխտ Կոյսի տօ֊նը: 
Թեմական Խորհրդի հովանաւորութեամբ, Վանքերի 
ուխտագնացութեան յանձնախմբի ջանքերով եւ 60-ամեակի 
առիթով կեանքի կոչւած մշակութային յա֊տուկ յանձնախմբի 
աշխատանքով, եռօրեայ ուխտագնացութեան ծրագիր 
պատ֊րաստւել էր, որը կիրարկւեց հետեւեալ 
հերթականութեամբ.- 
ա. Ժամանում եւ Առաջին օր՝ Հինգշաբթի 31 Յուլիս 
Պետական համապատասխան մարմինների հետ 
համախորհուրդ, ուխտա֊ւորների ժամանման թւական նկատի 
առնւել էր Հինգշաբթի 31 Յուլիսի օրը: Նա֊խապէս Վանքի 
շրջապատում լարւած հարիւրաւոր վրանների ապահովումը 
կա֊տարած լինելով, ուխտաւորներ տեղաւորւեցին, 
նախապատրաստւելով առաջիկայ երկու օրերի ծրագրերին: 
60-ամեակի մշակութային յանձնախմբի կողմից ուխտաւորների 
երեխաների յատուկ ծրագրեր՝ խաղեր եւ մրցոյթներ էին 
կազմակերպւել, ինչպէս շախմատի մրցութիւն,  ուրախ 
 ժամանց  եւ  ազատ  բեմ  եւ  այլ  հաճելի խաղեր, որպէս սկիզբ  
ազգա֊յին խանդավառ ուխտաւորութեան: Յայտնենք, թէ 60-
ամեայ ուխտագնա֊ցու֊թիւն֊ների շարանը պատկերացնող 
լուսանկարների ցուցահանդէս եւս կազմակեր֊պ֊֊ւել էր Տաճարի 
արեւմտեան շրջափակում, ցոյց տալու յատկապէս այն 
հաւատքը, որը ունեցել են Ատրպատականի անցած սերնդի 

զաւակները, Վանքում բնա֊կութեան անյարմար օրերին հիմը 
դնելով ուխտագնացութեան: Լուսանկարները պատկե֊րաց֊ում 
էին տալիս այն դժւարին պայմաններին՝ ճանապարհի 
չգոյութեան, ջուրի մա֊տակարարման դժւարութեան, վրանների 
խեղճութեան ու մանաւանդ փոխադրա֊միջոցների 
անյարմարութեան մասին, եւ սակայն ժողովուրդը սիրով 
ընդառաջել էր Թեմական Խորհրդի հրաւէրին, ու իր 
մասնակցութեամբ կեանք եւ շունչ տւել դա֊րաւոր վանքի 
սրբատաշ քարերին: 
Օրւայ աւարտին, հոգեւոր հայրերի կողմից որպէս 
գոհաբանութիւն, կա֊տարւեց երեկոյեան ժամերգութիւն, 
բարեպաշտ հաւատացեալների աղօթական ներկայութեան: 
բ. Ուրբաթ 1 Օգոստոս 
Ուխտագնացութեան երկրորդ օրը բացւեց առաւօտեան 
ժամերգութեամբ, երբ շրջակայ լեռներում դարձեալ զնգաց Ս. 
Թադէի մելանոյշ զանգը, վրանաքա֊ղաքի բարեպաշտ 
ժողովրդին հրաւիրելով աղօթքի ու Աստծուն փառաբանելու 
եր֊ջանիկ պահւան: 
Տաճարի շրջափակում զետեղւած յատուկ տաղաւարների 
ներքեւ վաճառ֊ւում էին նաեւ այս տարւայ համար 
պատրաստւած յուշանւէրներ, Ս. Թադէի վանքի պատկերով 
վերնաշապիկներ, մանուկների համար փուչիկներ, պնակների 
մէջ Թաւրիզահայ արւեստագիտուհի Անայիս Խալաֆեանի 
կողմից նկարւած Ատր֊պա֊տականի վանքերի պատկերներ, 
ինչպէս նաեւ տարբեր յուշանւէրներ, վիճակա֊խաղի յատուկ 
զարդեր եւ պարգեւներ, որոնց բոլորի հասոյթից գոյացած 
գումարը յատկացւելու է Թեմի վանքերի բարեզարդման ու 
պահ֊պանման: 
Նոյն օր դարձեալ շարունակւեցին երեխաների յատուկ 
մրցութիւններ եւ պարգեւներ բաշխւեցին յաղթողներին: 
Ապա, երեկոյեան Վանք ժամանեցին Թեհրանի Հայոց Թեմի 
Առաջնորդ Գերշ. Տ. Սեպուհ Ս. Արք. Սարգիսեանն ու 
Ատրպատականի Հայոց Թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Գրիգոր Ս. 
Եպս. Չիֆթճեանը: Ժողովրդական դիմաւորութիւն տեղի 
ունեցաւ Վանքի հիւսիսային դռան առաջ, եւ աղ ու հացի 
օրհնութիւնից յետոյ, Սրբազան հայրերը ուղղւեցին դէպի 
Տաճար որտեղ կատարւեց կանոնական աղօթքը: Այս ա֊ռիթով 
Առաջնորդ Սրբազանը բարի գալստեան խօսք ուղղեց Թեհրանի 
Հայոց Ա֊ռաջնորդին, որը նաեւ իր սրտի խօսքը փոխանցեց 
ուխտաւորներին: 
գ.- Գեղարւեստական ծրագիր 
Նոյն գիշեր ժամը 9.30-ին, Տաճարի սրբազան կամարների 
ներդաշնակ դա֊րաւոր արձագանգի խորհրդաւորութեան մէջ, 
Ատրպատականի Հայոց Թեմի «Կո֊միտաս» երգչախումբը 
Սրբազան համերգով հանդէս եկաւ, ղեկավարութեամբ 
երաժիշտ-խմբավար Վարդան Վահրամեանի: 
դ. Պետական յարգանք Հայ Ուխտաւորին 
Շաբաթ 1 Օգոստոսի առաւօտուն, Վանքի ճանապարհին 
կանգնած հսկայ վրանում, պետական բարձրաստիճան 
պատասխանատուներ՝ գլխաւորութեամբ Չալդրանի Կուսակալ 
Հոսէյնզադէի, յատուկ յարգանք ընծայեցին մեր ժողովրդի 
զաւակներին, ուխտագնացութեան այս առիթով: 
ե.- Ս. Պատարագ եւ Մասունքների Թափօր 
Պետական յարգանքից յետոյ, եկեղեցու զանգի ղօղանջի ներքոյ, 
հոգեւորա֊կանաց դասը զգեստաւորւած շարժւեց դէպի Տաճար: 
Ս. Պատարագը մատուցեց եւ քարոզեց Թեհրանի Հայոց Թեմի 
Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Սեպուհ Ս. Արք. Սարգիսեան: Խորանին 
էին սպասարկում Ատրպատականի Հայոց Թեմի քահանայ 
հայրեր՝ Արժ. Տ. Ներսէս Պասիլեան եւ Արժ. Տ. Առաքել 
Տմտմեան: Իսկ խորանից երգում էր Արժ. Տ. Կոմի֊տաս 
Թորոսեան: 
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Լույս Ամսագիր 

Հայաստան 
 

ՀՀ Նախագահը հարգանքի տուրք է 
մատուցել Արցախի անկախության 

համար զոհված հայորդիների 
հիշատակին 

 

 
 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մայրաքաղաք 
Ստեփանակերտում ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր 
ԼՂՀ Նախագահ Բակո Սահակյանի, Արցախի 
Հանրապետության հռչակման 23-րդ տարեդարձին 
մասնակցելու նպատակով Հայաստանից ժամանած 
պաշտոնական պատվիրակության, արցախահայության և 
արտերկրից ժամանած հյուրերի հետ Վերածննդի 
հրապարակից հանդիսավոր քայլերթով այցելել է 
Ստեփանակերտի հուշահամալիր: 

Սերժ Սարգսյանը հարգանքի տուրք է մատուցել 
Արցախի անկախության համար զոհված հայորդիների 
հիշատակին, ծաղիկներ դրել ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի 
առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանի և արցախյան 
ազատամարտի նահատակների շիրիմներին: 
 
Հովիկ Աբրահամյանի շնորհավորական 

ուղերձը ԼՂՀ վարչապետին՝ ԼՂՀ 
Անկախության օրվա առթիվ 

 

 
 
Հարգարժան պարոն Հարությունյան, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության և անձամբ իմ 
անունից սրտանց շնորհավորում եմ Ձեզ և Արցախի 
ժողովրդին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
Անկախության տոնի կապակցությամբ: 

Հանուն ազատության մղած պայքարի ընթացքում 
Արցախի անկախության նվաճումը հայոց պատմության 

մեծագույն ձեռքբերումներից է, որը հնարավոր դարձավ 
հայության բոլոր հատվածների միասնականության, հայ 
զինվորի անպարտ ոգու և ինքնուրույն իր ճակատագիրը 
տնօրինելու հայ ժողովրդի հաստատուն կամքի դրսևորման 
շնորհիվ:  
Վստահ եմ, որ Արցախի ժողովրդի վճռականությունն ու 
իշխանությունների կողմից իրականացվող հետևողական 
քայլերը մոտ ապագայում կհանգեցնեն Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչմանը՝ 
առավել ևս, որ ժողովրդավարական համակարգի 
հաստատմամբ և միջազգային իրավունքի հարգմամբ այն 
վաղուց է նվաճել համաշխարհային մեծ ընտանիքի անդամ 
դառնալու իրավունքը: 

Կրկին շնորհավորելով Անկախության օրվա 
կապակցությամբ՝ մաղթում եմ Ձեզ, պարոն վարչապետ, 
նորանոր հաջողություններ պետականության 
ամրապնդման գործում, իսկ արցախցիներին՝ 
խաղաղություն և բարեկեցություն: 

 
Արցախը պետք է լինի համայն 
հայության պարծանքը. Բակո 

Սահակյան 
  

 
 
Արցախի Հանրապետության նախագահի նստավայրում 

այսօր՝ սեպտեմբերի 2-ին, տեղի է ունեցել ԼՂՀ հռչակման 23-
րդ տարեդարձի կապակցությամբ պարգեւատրման 
հանդիսավոր արարողություն: 

Ինչպես տեղեկանում ենք նախագահի աշխատակազմի 
տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, արարողության 
ժամանակ Բակո Սահակյանն ընդգծել է, որ անկախության 
այս 23 տարիները եղել են դիմակայության ու 
մաքառումների, պետականաշինության ու կայացման 
տարիներ, որոնց ընթացքում մենք ազգովի պաշտպանել ենք 
Արցախի ազատությունն ու անկախությունը, Մայր 
Հայաստանի եւ Սփյուռքի աջակցությամբ աշխատանքներ 
տարել պատերազմի հետեւանքների ու  ավերածությունների 
վերացման ուղղությամբ եւ կանգնել կայուն զարգացման 
ուղու վրա: 

«Մենք հաստատակամ ենք ու վճռական` շարունակելու 
մեր ընտրած ուղին, շարունակելու այն բարձր գիտակցումով, 
որ Արցախը պետք է լինի կայուն, հզոր, զարգացած ու 
ժողովրդավարական երկիր, որը կարող է արժանիորեն 
ներկայանալ աշխարհին եւ լինել համայն հայության 
պարծանքը: Համատեղ ուժերով պետք է անել հնարավորն 
այդ նպատակները կյանքի կոչելու համար»,- իր խոսքում 
նշել է Բակո Սահակյանը: 

Նախագահը գոհունակությամբ է ընդգծել, որ գնալով նոր 
թափ է ստանում Արցախի միջազգային ճանաչման 
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գործընթացն՝ այս համատեքստում ամբողջ հայության 
համար մեծ իրադարձություն համարելով վերջերս 
Քալիֆորնիայի կողմից Արցախի անկախության ճանաչումը, 
որը կարեւոր քաղաքական, իրավական եւ բարոյական քայլ 
է:Երկրի ղեկավարը շնորհավորել է բոլոր 
պարգեւատրվածներին ու ներկաներին Արցախի 
Հանրապետության հռչակման 23-րդ տարեդարձի 
կապակցությամբ եւ մաղթել նրանց քաջառողջություն, 
երջանկություն, խաղաղություն ու բարեկեցություն: 

 Միջոցառմանը ներկա էին Հայ Առաքելական Եկեղեցու 
Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ արքեպիսկոպոս 
Մարտիրոսյանը, ԼՂՀ ԱԺ նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, 
պաշտոնատար այլ անձինք: 

 
Նալբանդյանը կարճ զրույց է ունեցել 

Էրդողանի հետ  
 

 
 
Օգոստոսի 28-ին արտգործնախարար Էդվարդ 

Նալբանդյանը Անկարայում ներկա է գտնվել Թուրքայի 
նորընտիր Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի պաշտոնի 
ստանձնման արարողությանը։ 

ԱԳՆ մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ 
Չանկայայի նախագահական պալատում կայացած 
Թուրքիայի նախկին նախագահ Աբդուլլահ Գյուլից Ռեջեփ 
Թայիփ Էրդողանին իշխանության փոխանցման 
արարողությանը մասնակցում էին մի քանի տասնյակ 
երկրների բարձրաստիճան պատվիրակություններ։ 

Արարողությունից հետո պատվիրակությունների 
ղեկավարների պատվին տրված ընդունելությանը նախարար 
Նալբանդյանը կարճատև զրույց է ունեցել նախագահ 
Էրդողանի հետ, որին հանձնել է ՀՀ նախագահ Սերժ 
Սարգսյանի պաշտոնական հրավերը՝ 2015թ. ապրիլի 24-ին 
ներկա գտնվելու Երևանում կայանալիք Հայոց 
ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ոգեկոչման 
արարողությանը։ 

 

Պատգամավոր. 2015-ի ապրիլի 24-ին 
Երեւան այցով Էրդողանը կճանաչի 

ցեղասպանությունը 
  

 
 
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին 

ուղղված հրավերը՝ Հայաստան այցելել 2015-ի ապրիլի 24-ին, 
քայլ է, որը Թուրքիային պատային իրավիճակի մեջ կդնի, եւ 
Հայաստանի համար դրական դրություն կստեղծի: Այս 
մասին, այսօր՝ սեպտեմբերի 2-ին, ԱԺ-ում արտաքին 
քաղաքականության հարցերով փակ քննարկումից հետո 
լրագրողների հետ զրույցում նշել է անկախ պատգամավոր 
Էդմոն Մարուքյանը: 

Նա պարզաբանել է, որ եթե Էրդողանը ժամանի 
Հայաստան, դա խնդիր կլինի Թուրքիայի համար: Եթե 
այցելությունը չկայանա, դա կրկին խնդիր կլինի Անկարայի 
համար: «Եթե Թուրքիայի նախագահը գա Հայաստան, իր 
այցելությամբ նա կճանաչի Հայոց ցեղասպանությունը»,-
կարծիք է հայտնել Մարուքյանը; 

Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 28-ին, Հայաստանի ԱԳ 
նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ներկա է եղել Էրդողանի 
երդմնակալության արարողությանը, որի ժամանակ նրան է 
հանձնել 2015-ի ապրիլի 24-ին Երեւան այցելելու Սերժ 
Սարգսյանի հրավերը: 

 
Ներկայացվել է Հայաստանում Իրանի 

նորանշանակ ռազմական կցորդը 
 

 
 
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան 

Օհանյանն, այսօր՝ օգոստոսի 29-ին, արարողակարգային 
հանդիպում է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում 
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ եւ 
լիազոր դեսպան Մոհամմադ Ռեիսիի, ՀՀ-ում ռազմական 
կցորդի դիվանագիտական առաքելությունն ավարտած 
գնդապետ Համիդ Ռեզա Միրզայի և նորանշանակ 
ռազմական կցորդ, գնդապետ Սեյեդ Հոսեյն Վահիդի Շեյխի 
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հետ: Դեսպան Ռեիսին ՀՀ պաշտպանության նախարարին 
ներկայացրեց նորանշանակ ռազմական կցորդին: 

Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են հայ-
իրանական բազմակողմ համագործակցությանը վերաբերող, 
երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող, ինչպես նաև 
տարածաշրջանային խնդիրներին ու 
հակամարտությունների կարգավորմանն առնչվող հարցեր: 

Հանդիպման ավարտին ՀՀ պաշտպանության 
նախարարը գնդապետ Համիդ Ռեզա Միրզայիին 
շնորհակալություն է հայտնել կողմերի պաշտպանական 
գերատեսչությունների համագործակցության զարգացմանը 
նպաստելու համար, իսկ նորանշանակ ռազմական կցորդին 
հաջողություն մաղթել մեր երկրում իր հետագա 
ծառայությունն իրականացնելու ընթացքում: 

 
Հայաստանը մեծացրել է ձկնկիթի 

արտահանումը Ռուսաստան. տանն 
ավելի քիչ են ուտում 

  

 
 
2014թ. առաջին կիսամյակում Հայաստանը ավելացրել է 

ձկնկիթի արտահանումը Ռուսաստան:NEWS.am-ի 
թղթակցի հետ զրույցի ընթացքում հայտարարեց 
Հայաստանի ձկնաբույծների միության նախագահ Արթուր 
Աթոյանը՝ հավելելով, որ Հայաստանում արտադրությունը 
նույնն մակարդակում է, իսկ ահա սպառումը նվազել է: 
Արդյունքում ձկնաբույծների մոտ չիրացված ավելցուկ է 
առաջացել: 

«Մեր արտադրողներն էլ արտահանում են Ռուսաստան, 
որտեղ պահանջարկ կա: Ինչին մենք, իհարկե, շատ ուրախ 
ենք», - ավելացրել է Աթոյանը: 

Նշենք, որ եթե 2013թ. առաջին կիսամյակում 
Հայաստանը ընդամենը 480 կգ ձկնկիթ է Ռուսաստան 
արտահանել, ապա այս տարի՝ ավելի քան 14 հազար տոննա: 

 
Տնտեսագետ. «Նաիրտը» կարելի է 

միացնել իրանական գազային 
բարտերին 

 
«Նաիրիտի» գործարանը լիովին կարելի է միացնել 

իրանական գազային բարտերին: Այսօր՝ սեպտեբերի 2-ին, 
լրագրողներին իր կարծիքը հայտնեց Հայաստանի 
հայրենական ապրանք արտադրողների միության 
նախագահ Վազգեն Սաֆարյանը: Նրա խոսքով՝ 
«Նաիրիտը» եւ Երեւանի ՋԷԿ-ը, որն այսօր գազի դիմաց 
էլեկտրականություն է արտահանում Իրան, կարելի է 
միավորել Երեւանի Հարավային արդյունաբերական 

հանգույցին: «Նաիրիտը» իր կաուչուկի մի մասը կարող է 
փոխանակել գազով, իսկ մնացածը վաճառել՝ տոննայի 
դիմաց 6 հազար դոլարով: 
 

 
 
Սաֆարյանը նշեց, որ արտադրության վերականգնման 

դեպքում, «Նաիրիտը» տարեկան 100-120 մլն խմ գազ 
կօգտագործի, այն դեպքում, երբ Երեւանի ՋԷԿ-ն արդեն 
օգտագործվում է 480-ը: Իսկ սա նշանակում է, որ նշված 
սխեմայի ընդլայնումը ոչ այդքան մասշտաբային է եւ լիովին 
իրատեսական: 

Հիշեցնենք, որ «Նաիրիտ գործարան» ՓԲԸ-ն 2010թ. 
ապրիլից դադարեցրել է արտադրությունը: 2013թ. 
հաղորդվել էր ռուսական «Ռոսնեֆթի» կողմից 
գործարանում ներդրումներ կատարելու ծրագրերի մասին: 

 
Արցախի քայլերը մոտ ապագայում 

կհանգեցնեն ԼՂՀ միջազգային 
ճանաչմանը. ՀՀ վարչապետ 

  

 
 
Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը 

շնորհավորական ուղերձ է հղել ԼՂՀ վարչապետ Արա 
Հարությունյանին՝ Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության Անկախության օրվա առթիվ։ 

Կառավարության մամուլի ծառայությունից հայտնում 
են, որ ՀՀ վարչապետի ուղերձում ասվում է. 

«Հարգարժան պարոն Հարությունյան, 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ 

անձամբ իմ անունից սրտանց շնորհավորում եմ Ձեզ եւ 
Արցախի ժողովրդին Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության Անկախության տոնի կապակցությամբ: 
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Հանուն ազատության մղած պայքարի ընթացքում 
Արցախի անկախության նվաճումը հայոց պատմության 
մեծագույն ձեռքբերումներից է, որը հնարավոր դարձավ 
հայության բոլոր հատվածների միասնականության, հայ 
զինվորի անպարտ ոգու եւ ինքնուրույն իր ճակատագիրը 
տնօրինելու հայ ժողովրդի հաստատուն կամքի դրսեւորման 
շնորհիվ:  

Վստահ եմ, որ Արցախի ժողովրդի վճռականությունը ու 
իշխանությունների կողմից իրականացվող հետեւողական 
քայլերը մոտ ապագայում կհանգեցնեն Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչմանը՝ 
առավել եւս, որ ժողովրդավարական համակարգի 
հաստատմամբ եւ միջազգային իրավունքի հարգմամբ այն 
վաղուց է նվաճել համաշխարհային մեծ ընտանիքի անդամ 
դառնալու իրավունքը: 

Կրկին շնորհավորելով Անկախության օրվա 
կապակցությամբ՝ մաղթում եմ Ձեզ, պարոն վարչապետ, 
նորանոր հաջողություններ պետականության 
ամրապնդման գործում, իսկ արցախցիներին՝ 
խաղաղություն եւ բարեկեցություն»: 

 
Բնապնախարարությունում քննարկվել 

են փոքր ՀԷԿ-երի խնդիրները 
 

 
 
Հայաստանի բնապահպանության նախարար Արամայիս 

Գրիգորյանն այսօր «Փոքր ՀԷԿ-երի խնդիրները ՀՀ-ում» 
թեմայով խորհրդակցություն է հրավիրել, որին մասնակցել 
են փոքր ՀԷԿ-երի միության նախագահ Նաիրա 
Նահապետյանը, հանրապետության 22 ՓՀԷԿ-երի, ինչպես 
նաեւ խնդրով մտահոգ հասարակական կառույցների 
ներկայացուցիչներ` Համահայկական բնապահպանական 
ճակատի անդամ Լեւոն Գալստյանը եւ «Էկոլուր» 
հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա 
Զարաֆյանը: Վերջինները լրատվամիջոցներով 
պարբերաբար բարձրաձայնում են հանրապետության 
տարբեր գետերի վրա տեղակայված ՓՀԷԿ-երի առաջացրած 
բնապահպանական խնդիրների եւ այս ոլորտի վերանայման 
ու բարեփոխման անհրաժեշտության հարցերը: 

Ընդգծելով ՓՀԷԿ-երի գործունեության կարեւորությունն 
էլեկտրաէներգիայի արտադրության ոլորտում՝ նախարարը, 
այնուամենայնիվ, նշել է, որ այսօր լուրջ խնդիրներ ունենք. 
կան ՓՀԷԿ-եր, որոնք գործում են որոշակի նախագծային 
շեղումներով, չեն պահպանում սահմանված ջրի 
թույլտվությունը, չեն պահպանվում էկոլոգիական թողքերը 
այլն: 

Փոքր ՀԷԿ-երի միության նախագահ Նաիրա 
Նահապետյանի խոսքով, ՓՀԷԿ-երը ռազմավարական 
նշանակություն ունեն մեր երկրի համար, Հայաստանի 

զարգացած ու կարեւորագույն ոլորտներից են եւ պետք չէ 
առանձին դեպքերի բացթողումները տարածել բոլորի վրա. 
«Մենք պետք է անենք հնարավորը՝ այս ոլորտի կայուն 
զարգացումն ապահովելու համար, քանի որ մենք տեսել ենք 
1990-ականների հոսանքազրկումները եւ գիտակցում ենք 
ՓՀԷԿ-երի կարեւորությունն էներգետիկայի ոլորտի կայուն 
զարգացման համար»: 

Բնապահպանության նախարարության 
պատասխանատու պաշտոնյաներն իրենց հերթին 
ներկայացրել են մասնագիտական դիտողությունները եւ 
փոքր ՀԷԿ-երի նախագծման ու շահագործման ընթացքում 
վերանայման ու փոփոխության կարիք ունեցող դրույթները: 
Բնապահպանական պետական տեսչության պետի 
տեղակալ Մարզպետ Քամալյանի խոսքով, ՓՀԷԿ-երի 
կառուցման եւ շահագործման ժամանակ նախարարության 
ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այս գործընթացի 
տարբեր փուլերում առաջանում են բնապահպանական լուրջ 
խնդիրներ, ոլորտը դարձել է բարձր ռիսկայնության, իսկ 
հասարակության դժգոհությունը գնալով մեծանում է: 

«Վերջին 4 ամսում իրականացվել են 18 ՓՀԷԿ-երի 
ստուգումներ, կայացվել է 1.7 մլն դրամի վարչական 
տուգանքի որոշում, իսկ շրջակա միջավայրին հասցրած 
վնասը հաշվարկվել է շուրջ 474 մլն դրամ: Թիրախային 
դաշտում են հայտնվել Տավուշի, Վայոց ձորի, 
Գեղարքունիքի, Սյունիքի եւ Լոռու մարզերի ՓՀԷԿ-երը»,- 
տեղեկացրել է Մարզպետ Քամալյանը: 

«Էկոլուր»-ի նախագահ Ինգա Զարաֆյանը փոքր ՀԷԿ-
երի կողմից սոցիալական եւ շրջակա միջավայրի վրա 
բացասական ազդեցության կանխարգելման եւ մեղմացման 
նպատակով առաջարկել է օգտվել «Փոքր ՀԷԿ-երի կայուն 
զարգացում էներգիայի հուսալիության համար» նորվեգա-
հայկական համագործակցության ծրագրի շրջանակում 
մշակված առաջարկներից: 

 
«Օգնիր եզդիներին». Բարեգործական 

համերգ ԱԺ այգում 
 

 
 
Հայաստանի Ազգային ժողովի աջակցությամբ «Օգնիր 

եզդիներին» հասարակական նախաձեռնությունը 
սեպտեմբերի 4-ին՝ ժամը 19.00-ին, խորհրդարանի այգում 
կազմակերպում է բարեգործական համերգ՝ եզդի ժողովրդին 
զորակցելու նպատակով: 

ԱԺ մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ համերգին 
կմասնակցեն Արտո Թունջբոյաջյանը, Progressive music act, 
Aram mp3, «Ոստան հայոց», «Բամբիռ», Dorians, Empyray, 
The beautified project խմբերը: 
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100 հազար դոլար. Հայաստանի 
օգնությունը Իրաքի եզդիներին 

 

 
 
Սեպտեմբերի 2-ին ԱԳ նախարար Էդվարդ 

Նալբանդյանը` Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական 
համակարգող Բրեդլի Բուզետտոյի, Եզդիների ազգային 
միության նախագահ Ազիզ Թամոյանի, Հայաստանի 
եզդիների հոգեւոր առաջնորդ շեյխ Բրո Հասանյանի 
ներկայությամբ, ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով 
գերագույն հանձնակատարի (ՄԱԿԳՀ) հայաստանյան 
ներկայացուցիչ Քրիստոֆ Բիերվիթին հանձնեց ՄԱԿ-ի 
ՄԱԿԳՀ-ի ժնեւյան կենտրոնակայանի հաշվեհամարին ՀՀ 
կառավարության կողմից Իրաքում ծայրահեղականների 
գործողությունների հետեւանքով տուժած եւ իրենց 
բնակավայրերից տեղահանված եզդիներին օգնություն 
տրամադրելու նպատակով 100 հազար ԱՄՆ դոլարի 
փոխանցման մասին հայտագիրը։ 

Միջոցառմանը, դիմելով ներկաներին, 
արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ասաց. «Վերջին 
շաբաթների ընթացքում աշխարհի ուշադրության 
կենտրոնում են Իրաքում ծայրահեղականների կողմից 
կրոնական եւ ազգային փոքրամասնությունների դեմ 
իրականացվող զանգվածային ոճրագործությունները։ 
Բռնությունների հետեւանքով բնակության մշտական 
վայրերից տեղահանվել են հազարավոր խաղաղ բնակիչներ` 
եզդիներ, քրիստոնյաներ, մահմեդականներ։ 
Բռնությունները բազմաթիվ զոհերի պատճառ են դարձել։ 

Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ` 
արտգործնախարարությունը համապատասխան քայլեր է 
ձեռնարկել. Հայաստանի ներկայացուցիչները միջազգային 
կազմակերպություններում բարձրաձայնել են խնդրի 
հրատապության եւ միջազգային հանրության կողմից 
անհապաղ քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտության մասին։ 
Հայաստանը համահեղինակել է ՄԱԿ-ի մարդու 
իրավունքների խորհրդում սեպտեմբերի 1-ին ընդունված 
համապատասխան բանաձեւը։ 

Հայաստանի ժողովուրդը եւ իշխանությունները կիսում 
են եզդի համաքաղաքացիների անհանգստությունը եւ 
վրդովմունքը` տեղի ունեցող ողբերգական զարգացումների 
կապակցությամբ։ 

Ինչպես տեղյակ եք, Հայաստանի կառավարությունը 
որոշում է կայացրել` Իրաքում տեղահանված եզդիներին 
100000 ԱՄՆ դոլարի չափով օժանդակություն ցուցաբերելու 
մասին, եւ այսօր ՄԱԿ-ի փախստականների գրասենյակի 
Հայաստանի ներկայացուցչին ենք հանձնում վերոհիշյալ 
գումարի փոխանցման մասին հայտագիրը»։ 

Եզդիների ազգային միության նախագահ Ազիզ 
Թամոյանը երախտագիտություն հայտնեց Հայաստանի 
իշխանություններին եւ ժողովրդին` եզդիների 
մտահոգությունները կիսելու, խնդիրը միջազգային 

ատյաններում բարձրացնելու եւ ծանր պահին եզդի 
ժողովրդի կողքին կանգնելու եւ օժանդակություն 
ցուցաբերելու համար։ 

Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Բրեդլի 
Բուզետտոն իր խոսքում ողջունեց Հայաստանի 
մարդասիրական քայլը եւ համերաշխությունը` 
ցեղասպանության սպառնալիքի առջեւ հայտնված Իրաքի 
փոքրամասնությունների հետ։ ՄԱԿ-ի մշտական 
համակարգողի խոսքերով, Հայաստանի մասնակցությունը 
ՄԱԿ-ի մարդասիրական գործունեությանն ի ցույց է դնում 
Հայաստանի կարեւոր դերակատարությունը` որպես 
միջազգային հումանիտար հանրության անդամ։ Նա 
վստահեցրեց, որ ՄԱԿ-ը անում է հնարավորը` Իրաքում 
բռնություններից տուժածների հոգսը թեթեւացնելու եւ 
նրանց օժանդակելու համար։ 

ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն 
հանձնակատարի հայաստանյան ներկայացուցիչ Քրիստոֆ 
Բիերվիթը բարձր գնահատեց Իրաքի եզդիներին 
օժանդակելու Հայաստանի որոշումը, որը կարեւոր ներդրում 
է` տեղահանվածներին օգնելու գործում։ 

 
Ադրբեջանական կողմը թաքցրե՞լ է 

Հայաստանի ձերբակալված 
քաղաքացուն 

 
Ադրբեջանի պաշտոնական իշխանությունները 

հայտարարել են Հայաստանի քաղաքացու ձերբակալման 
մասին: Հիշեցնենք, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցները 
այդ մասին տեղեկություն էին տարածել օգոստոսի 26-ին: 
Այս հարցով պաշտոնական տեղեկատվությունը ստացվել է 
այսօր՝ սեպտեմբերի 1-ին: 

Ադրբեջանի ՊՆ հաղորդագրության համաձայն՝ 
«Հայաստանի 53-ամյա բնակիչ Սարգիս Նորիկի Անանյանը 
օգոստոսի 26-ին ապօրինաբար հատել է Հայաստանի եւ 
Ադրբեջանի միջեւ պետական սահմանը»: 
 

 
 
«Անանյանը սահմանը հատել է Ղազախի շրջանի 

Քերիմլի գյուղի շրջանում եւ ձերբակալվել Ադրբեջանի ԶՈՒ 
առաջնային գծի զորամասերից մեկի զինծառայողների 
կողմից»,-ասված է հաղորդագրությունում: Որպես 
բացատրություն բերվում է դժգոհությունը Հայաստանում 
սոցիալական իր վիճակից: 

«Հայաստանի ձերբակալված քաղաքացին ներկայումս 
գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ, նրա հետ վարվում 
են կանոնների համաձայն, որոնք սահմանված են 
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միջազգային իրավունքով»,-ասված է Ադրբեջանի ՊՆ 
հաղորդագրությունում: 

Հայկական կողմը ստուգում է տեղեկատվության 
հավաստիությունը, պարզում ձերբակալվածի ինքնությունը: 

Սակայն, ադրբեջանական լրատվամիջոցների եւ ՊՆ-ի 
հաղորդագրություններում անհամաձայնություններն 
ակնհայտ են: Սկզբում լրատվամիջոցները ձերբակալվածին 
ներկայացրին որպես «դիվերսանտ», հետո նա «վերածվեց» 
դժգոհ քաղաքացու: Սկզբում ասվում էր, որ ՀՀ քաղաքացին 
մտել է գյուղ, այնտեղ մնացել 20 րոպե, որից հետո միայն 
ձերբակալվել զինվորականների կողմից: Իսկ հիմա 
պաշտոնական տեղեկատվության մեջ ազվում է, որ նրան 
հենց սկզբից ձերբակալել են զինվորականները: 

Բացի այդ, եթե Անանյանը մեկ շաբաթ է գերության մեջ է 
գտնվում, իսկ ադրբեջանական պետական մարմինները լռել 
են, հետեւաբար Ադրբեջանի իշխանությունները ձգտում էին 
թաքցնել գերության փաստը: Անցյալում հայտնի են դեպքեր, 
երբ Ադրբեջանը երկար ժամանակ հերքում էր իր 
տարածքում հայ գերու գտնվելու փաստը, 
համապատասխանաբար, գերու մոտ չթողնելով Կարմիր 
Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներին: 
Օգոստոսի 7-ին Չինարի գյուղի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանն 
անմիջապես «դիվերսանտ» հայտարարվեց: Օգոստոսի 8-ին 
ադրբեջանական կողմը հայտարարեց գերու մահվան 
մասին: 

 
Ամուլսարի ծրագրի վտանգների և 

գնդեվազցիներին խոստացած 
միլիոնների մասին 

 

 
 
Ամուլսարի ոսկու հանքավայրի շահագործման եւ 

ցիանային ֆաբրիկայի կառուցման նախագծով ուրվագծվում 
է Սեւանի հարցը նախագծից դուրս բերելու անմիջական 
միտումը: Այս մասին «ԷկոԼուրի» հետ զրույցում ասել է 
«Էկոիրավունք» ՀԿ-ի նախագահ, իրավաբան Արթուր 
Գրիգորյանը: 

«Սեւանի մասին ընդհանրապես ոչինչ նշված չէ: Նշված է 
Որոտանի ջրհավաք ավազանը, նշված է Արփայի ջրհավաք 
ավազանը, Դարբիի ավազանը, բայց ոչ Սեւանի: Երբ այդ 
ուսումնասիրությունն իրականացրած կազմակերպության 
ներկայացուցչին հարցրեցինք՝ արդյոք դա նշանակում է, որ 
Սեւանի վրա չի լինելու ազդեցություն, վերջնական 
պատասխանը եղավ՝ ոչ, Սեւանի վրա ազդեցություն չի 
լինելու: Ընդ որում, իրենց պատասխանն այնպիսին էր, որ 
որոշակիորեն փոփոխվել է հարթակի եւ լցակույտերի 

տեղադիրքը, բայց խնդիրը միայն հարթակն ու լցակույտերը 
չեն, այլ ամբողջ նախագիծը՝ սկսած բացահանքի 
շահագործման փուլից, վերջացրած լցակույտերով եւ 
տարրալվացման հարթակով», - նշել է Ա. Գրիգորյանը: 

Նրա խոսքով՝ սա ենթակա է իրենց մասնագետների 
կողմից լրացուցիչ վերագնահատման եւ հիմնավորման, որ 
իրականում Սեւանի վրա ազդեցություն կա, եւ այդ 
տարածքը Սեւանա լճի ջրհավաք ավազանն է:  

Ամուլսարի ծրագրի վերաբերյալ օգոստոսի 25-ին ՀՀ 
Վայոց ձորի Գնդեվազ համայնքում տեղի ունեցած 
հասարակական լսումների ժամանակ իրավաբանը 
բարձրացրել է ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված բույսերի եւ 
կենդանիների հարցը:  

«Երբ հարց հնչեցվեց, որ այնտեղ գրանցվել են ՀՀ 
Կարմիր գրքում գրանցված բուսական եւ կենդանական 
աշխարհի ներկայացուցիչներ, պատասխանը եղավ այն, որ 
մոտ մեկ ամիս առաջ՝ հուլիս ամսին, կառավարությունն 
ընդունել է ինչ-որ որոշում, որը թույլ է տալիս այդ 
բուսատեսակները տեղափոխել: Եթե կա այդպիսի որոշում, 
ապա ինձ համար բացարձակ ակնհայտ է, որ 
կառավարությունն աշխատում է ոչ միայն հեշտացնել 
հանքարդյունաբերության ոլորտը օրենսդրական 
արգելքներից շրջանցելու ուղղությամբ, այլ կոնկրետ այս 
նախագծի ուղղությամբ, որ կոնկրետ այս նախագծի 
շրջանակներում առկա խնդիրները աստիճանաբար 
վերացվեն: Իսկ կենդանական աշխարհի մասին ոչինչ 
չասվեց», - ասել է Արթուր Գրիգորյանը: 

Իրավաբանի բարձրացրած երրորդ հարցը վերաբերում 
էր հենց Գնդեվազ համայնքին. «Համայնքի բնակիչները մեզ 
ասել են, որ այստեղ հսկայական փողեր են պատրաստվում 
տրամադրել՝ գնելով համայնքի բնակիչների հողերն ու 
այգիները: 5 տարեկանից բարձ մեկ ծառը արժե 300 000 
դրամից ավել: Մարդիկ կան հազարից ավելի ծառեր 
ունեն…այսինքն այդ մարդիկ մոտավորապես մեկ միլիոն 
դոլար փո՞ղ են ստանալու: Ես չեմ հավատում, որ այս 
ընկերությունը, կամ որեւէ հանքարդյունաբերական 
ընկերություն պատրաստ է գյուղացուն վճարել մեկ միլիոն 
դոլար իր այգու եւ իր հողի դիմաց: Նման բան 
Հայաստանում չի եղել»,- նշել է Արթուր Գրիգորյանը: 

Գնդեվազ համայնքում ամենամեծ այգիներ ունեցող 
անձը Ջերմուկի քաղաքապետ Վարդան Հովհաննիսյանն է, 
ով սկզբնական շրջանում դեմ էր Ամուլսարի հանքավայրի 
շահագործմանը, սակայն այսօր քաղաքապետը բավական 
լավատեսորեն է տրամադրված: 

«Ես առաջիններից մեկն եմ եղել, որ բարձրացել եմ սարը, 
դեմ եմ եղել այդ նախագծին մինչեւ ուսումնասիրելը եւ 
մինչեւ հասկանալը՝ ինչ է կատարվում: Մենք 
հնարավորություն ունենք աշխատանքի ընթացքում էլ 
դադարեցնել: Ես բազմիցս ասել եմ. ես կլինեմ առաջինը, եթե 
մի աննշան այս նախագիծը խանգարի իմ համայնքին, ես 
նորից բարձրանալու եմ սարը, դառնալու եմ գործարանին 
դեմ», - ասել է Ջերմուկի քաղաքապետը: 

 
Նալբանդյան. Այսօր դժվար է ասել, թե 

երբ Էրդողանը կարձագանքի 
Սարգսյանի հրավերին 

Այսօր դժվար է ասել, թե ե՞րբ եւ ի՞նչ որոշում կկայացնի 
Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը գալիք տարի ապրիլի 24-
ին Երեւան այցելելու կապակցությամբ: Այս մասին, այսօր՝ 
սեպտեմբերի 1-ին, «Ազատություն» ռադիոկայանի հետ 
զրույցում նշել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ 
Նալբանդյանը: 
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Լույս Ամսագիր 

«Դեռ ժամանակ բավական կա: Դուք գիտեք, որ երբ որ 
ՀՀ նախագահի կողմից Թուրքիայի նախկին նախագահը 
հրավիրվել էր ֆուտբոլային խաղին, հրավերը ուղարկվել էր 
մայիսին, իսկ պատասխանը եկավ սեպտեմբերին, այսինքն՝ 4 
ամիս անցել էր, եւ պատասխանը եկավ ֆուտբոլային խաղից 
երկու օր առաջ միայն: Թե որոշումը իրենց կողմից ե՞րբ 
կընդունվի, դժվար է ասել, եւ ինչ որոշում կլինի, դա 
թուրքերը պետք է ասեն», - ասել է Նալբանդյանը: 

 
Մեր բանակի շնորհիվ այսօր 

լայնամասշտաբ պատերազմի հենք 
գոյություն չունի. ՊՆ 

 
 
Ռազմադաշտում մեր բանակի հաջողությունների 

տրամաբանական շարունակությունը դարձավ ՌԴ-ում 
անցկացված համաշխարհային տանկային բիաթլոնում հայ 
տանկիստների փայլուն ելույթը, որը հիացրեց ու 
ուրախացրեց ոչ միայն մեզ, այլեւ անակնկալի բերեց 
շատերին: Այս մասին, այսօր՝ սեպտեմբերի 1-ին, Գիտելիքի 
օրվա առթիվ իր ուղերձում նշել է պաշտպանության 
նախարար Սեյրան Օհանյանը: 

«Եկան աշխարհի հզորները, ռազմաքաղաքական 
խոշորագույն խաղացողները, միջուկային  զենքին 
տիրապետողները եւ միլիոնից ավելի բանակ ունեցողները, 
եկան նաեւ մի փոքրիկ երկրից մի խումբ տղաներ եւ բոլորին 
ստիպեցին խոսել իրենց մասին, իրենց երկրի ու բանակի 
մասին: Դեռ երկար կհիշվի այս հաղթանակը, եւ սա հայոց 
զինված ուժերի մեծ ու անգին ծառայությունն է հարազատ 
ժողովրդին: Սա նույնպես վկայում է հայոց բանակում 
գիտելիքի «իշխանության» մասին»,-ասել է նա: 

Սեյրան Օհանյանի խոսքով՝ այս օրերին մեր 
երիտասարդները հնարավորություն ունեցան կեղծ 
հեղինակություններին տարբերելու իսկական հերոսներից, 
ովքեր համեստ ու լռելյայն, առանց ցուցադրական 
դրսեւորումների, գտնվում էին մարտական 
գործողությունների կիզակետում: 

«Հասկացան, որ նրանք են համարձակության, 
արիության ու հավերժական արժեքների կրողները: Այդ 
օրերին մենք բոլորով ապրեցինք մեր բերդ ամրոցի` 
Հայկական բանակի գրված ու չգրված օրենքներով եւ 
կարողացանք Հայրենիք պաշտպանել: Զինվորական 
արժեհամակարգը վեր դասվեց տղամարդկության ու 
պատվի մասին կեղծ ու ձեւախեղված, հաճախ 
կիսաքրեական ըմբռնումներից: Որովհետեւ հայացքներ 
ունեցողները դժվարին պահերին թաքնվում էին թիկունքում: 
Իսկական հերոսները զինվոր ու սպա միասին էին, մի 
բռունցք ու մի ամրոց: 

Իսկ հակառակորդը, դառը դաս ստանալով, դեռ գտնվում 
է շոկի մեջ: Հայաստանի ռազմաքաղաքական 
ղեկավարության ջանքերի շնորհիվ գլոբալ առումով այսօր 
լայնամասշտաբ պատերազմի հենք գոյություն չունի: Բայց 
կրկնում եմ` լարվածությունը պահպանվելու է, որովհետեւ 
կույր ու անզոր վրեժխնդրության տրամաբանությամբ 
առաջնորդվող թշնամին մեր պաշտպանությունում օր ու 
գիշեր թույլ հատված է որոնելու՝ հերթական արյունալի 
սադրանքով բարձրացնելու համար ադրբեջանական 
բանակի առավել քան ցածր մարտական ոգին ու 
արդարանալու իր ժողովրդի առջեւ: Դրա համար էլ 
յուրաքանչյուրս մեզ վստահված տեղում պիտի առավել քան 
զգոն եւ ուշադիր լինենք, բացառենք ամենափոքրիկ իսկ 
թերացում: Հակառակորդը հասկանում է միայն ուժի լեզուն, 
եւ միայն յուրաքանչյուր հենակետում նրան Հայկական 
բանակի ուժի հստակ ցուցադրումն է Հայաստանի 
Հանրապետության ու Արցախի պաշտպանության եւ 
հաղթական զինադադարը պահպանելու միակ երաշխիքը»,-
ասել է նա: 

 
Չինաստանի կոմկուսի հրավերով 
Գագիկ Ծառուկյանը մեկնել է ՉԺՀ 

 

 
 
Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության 

Կումունիստական կուսակցության հրավերով սեպտեմբերի 
2-ից 6-ը Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ Չինաստան 
է մեկնել «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության 
պատվիրակությունը: 

ԲՀԿ մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ 
պատվիրակության կազմում են պատգամավորներ Վարդան 
Օսկանյանը, Նաիրա Զոհրաբյանը, Վահե Հովհաննիսյանը, 
Միքայել Մելքումյանը: Այցի շրջանակներում նախատեսված 
են մի շարք հանդիպումներ ՉԺՀ Կոմունիստական 
կուսակցության քաղբյուրոյի, կուսակցության ղեկավար 
մարմնի ներկայացուցիչների, ինչպես նաեւ գործարար  
շրջանակների հետ: 

 
Մեղրիի մաքսակետում կանխվել են 

թմրամիջոցի ապօրինի տեղափոխման 
մի շարք փորձեր 

 
Ֆինանսների նախարարության նախաբացթողումային 

հսկողության վարչությունը Մեղրիի մաքսակետում 2014-ի 
հունվար-օգոստոս ամիսների ընթացքում մաքսային 
կանոնների խախտման 12 դեպք է հայտնաբերել, որոնց մեջ 
գերակշռել են թմրամիջոցի ապօրինի տեղափոխման 
փորձերը: 

ՀՀ ՖՆ տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ 
կապերի բաժնից հայտնում են, թեհունվարին բեռնատարի 
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կցորդում հատուկ հարմարեցված թաքստոցից շուրջ 1 
տոննա «հերոին» տեսակի թմրամիջոցի բացահայտումից 
հետո վարչության աշխատակիցները շարունակել են 
հետեւողական վերահսկողությունը` կանխելով մի շարք այլ  
փորձեր: 

 
 
Ընդհանուր առմամբ Մեղրիի մաքսակետով 11 դեպքով 

հայտնաբերվել է ավելի քան 3կգ թմրամիջոց: Հիմնականում 
Իրանի քաղաքացիներ, դիմելով տարբեր հնարքների, 
գրպանում, դրամապանակում, ուղեբեռում, ճամպրուկում 
թաքցրած փորձել են տարբեր տեսակի թմրամիջոցների 
նմանվող զանգվածներ ներկրել: Վարչության 
աշխատակիցների ձեռնարկած օպերատիվ-հետախուզական 
միջոցառումներով օրերս էլ Իրանի մի քաղաքացու 
պայուսակից հայտնաբերվել է մաքսային հսկողությունից 
թաքցված, պոլիէթիլենային թաղանթով փաթեթավորված 3 
կտոր մուգ շագանակագույն ափիոնանման զանգված` 127 
գրամ ընդհանուր քաշով: Մեկ այլ դեպքով էլ Իրանի մի 
քաղաքացու պատկանող ավտոմեքենայի զննմամբ 
վարչության աշխատակիցները հատուկ հարմարեցված 
թաքստոցներից հայտնաբերել են ընդհանուր 2.6կգ մուգ 
կանաչ գույնի, չոր կանեփանման զանգված եւ ավելի քան 
500 գրամ տարբեր տեսակի թմրամիջոցներին նմանվող 
զանգվածներ: 

 
Արցախ 

 
Ամարասի Սբ. Գրիգորիսի մատուռ-

դամբարանի պեղումների նոր 
բացահայտումները  

 «Պատմական միջավայրի պահպանության պետական 
ծառայություն» ՊՈԱԿ կազմակերպությամբ, օգոստոսի 4-
18-ին պեղման ու ուսումնասիրման աշխատանքներ են 
իրականացվել ԼՂՀ Մարտունու շրջանի  Ամարասի Սբ. 
Գրիգորիսի  մատուռ - դամբարանի շրջակայքում, 
Տիգրանակերտի արշավախմբի ղեկավար, հնագետ Հ. 
Պետրոսյանի ղեկավարությամբ: 

ԼՂՀ զբոսաշրջության եւ պատմական միջավայրի 
պահպանության վարչության փոխանցմամբ՝ հնագիտական 
հետազոտության ընթացքում արդեն մեկ ու կես մետր 
խորությունից երեւան եկան սրբատաշ մեծ բլոկներով 
շարված երկու զուգահեռ պատեր, որոնք ամբողջովին 
համապատասխանում էին ներկայիս եկեղեցու բեմի տակ 
գտնվող դամբարանի արեւելյան միջանցքի պատերի 
շարունակությանը: Պարզ դարձավ, որ եկեղեցու արեւելյան 
պատից դուրս դամբարանի ծավալային լուծումը 
միանշանակ ցուցող լուրջ հետքեր են պահպանվել, որոնք  
վկայում են, որ դամբարանն ունեցել է աստիճանապատ 

արեւելյան մուտք, իսկ մուտքի ճակատների հիմքին 
հավասար դրված ուղղանկյուն փորվածքներից դատելով՝ 
նաեւ շքամուտք: Պեղումները մի շարք էական արդյունքներ 
են տվել, այն է` մակերեսից 3մ խորության վրա  պատերը 
շրջանցող գետնախարսխի հայտնաբերումը, ինչը հնարավոր 
դարձրեց հավաստել, որ դամբարանը եղել է ոչ թե 
ստորգետնյա, այլ կիսագետենափոր: Պեղումներով 
հայտնաբերված հարյուրից ավելի վաղմիջնադարյան 
կղմինդրի բեկորները վկայում են, որ կառույցի տանիքը եղել 
է կղմինդրապատ: 
 

 
 
Հաջորդ էական գյուտը դեպի դամաբանախուց տանող 

աստիճանների հյատնաբերումն է՝ թվով վեց հատ, որը հիմք 
է տալիս պնդելու, որ ստորին աստիճանը 
համապատասխանում է կառույցի հատակի մակարդակին: 
Կարեւոր հայտնագործություններից է արեւելյան մուտքի 
առաջ ընդարձակ սալահատակը:  Հարկ է նկատել, որ 
վաղմիջնադարյան նույնիսկ ամենամեծ տաճարները 
շքամուտքերի առաջ նման սալահատակներ չունեն: 
Արեւելյան նման ընդգծված միջանցքն ու մուտքը, 
սալահատակը հիմք են տալիս ենթադրել, որ Գրիգորիսի 
դամբարանից արեւելք եղել է մեկ այլ, թերեւս շատ ավելի 
կարեւոր կառույց, որն էլ պայմանավորել է կառույցի 
արեւելյան ձգված միջանցքը, մուտքը եւ սալահատակը: 

Պեղումները ցույց տվեցին, որ եկեղեցու արեւելյան 
պատին կից մոտ 3*3մ հատվածը մի անգամ չէ, որ փորփրվել 
է, իսկ դրանից դեպի արեւելք 3 մետր լայնությամբ հատվածը 
պահպանել է մշակութային շերտերի համեմատաբար 
անխաթար վիճակը: Այն կարելի է բաժանել չորս 
ժամանակագրական շերտերի՝ ժամանակակից, 17-19-րդ 
դարերի, 10-14-րդ դարերի եւ վաղմիջնադարյան, որոնք 
բնրոշվում են համապատասխան գտածոներով եւ հողի 
որակի փոփոխություններով: Առանձնակի նշելի են 17-18-րդ 
դարերի գունազարդ եւ փայլանախշ խեցեղենը, կավե 
ծխամորճերի բեկորները, 18-19-րդ դարի ապակին, 10-11-րդ 
դարերի ջնարակապատ խեցեղենի բեկորների գյուտերը: 

Նյութը տրամադրել է պեղող արշավախումբը: 
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Անդրանիկ Միհրանյան. Ղարաբաղյան 
խնդիրը Քերրիի խելքի բանը չէ 

 
 
Թող ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերրին սկզբում լուծի 

Իսրայելում ձախողման հարցը, «Իրաքի եւ Լեւանտի (Շամի) 
իսլամական պետության» հարցը, Ուկրաինայում 
իրավիճակը եւ միայն հետո անդրադառնա Ղարաբայան 
խնդրին: Այս մասին, այսօր՝ սեպտեմբերի 3-ին, Երեւանում 
լրագրողների հետ զրույցում նշել է ռուսաստանաբնակ 
քաղաքագետ Անդրանիկ Միհրանյանը՝ անդրադառնալով 
Քերրիի Հայաստան այցելելու ցանկությանը եւ ԼՂ հարցում 
ԱՄՆ հնարավոր ակտիվացմանը: 

Միհրանյանի խոսքով՝ Քերրին վստահություն չներշնչող 
ֆիգուր է: «Ժամանակին նա սենատոր էր, անգամ 
նախագահի թեկնածու Դեմոկրատական կուսակցության 
կողմից, բայց որպես դիվանագետ, ցավոք, վերջին 
ժամանակներս նա որեւէ հաջողություն չի արձանագրել: 
Որտեղ այցելել է, իրավիճակը վատացել է: Կարող է, նա ինչ-
որ տեղ հաջողության հասնի, նո՞ր գա Հայաստան: Թե չէ 
այստեղ էլ կարող է նպաստել իրավիճակի 
վատթարացմանը»,-ասել է քաղաքագետը: 

Հիշեցնենք, որ ամերիկյան լրատվամիջոցները 
տեղեկատվություն էին տարածել, որ ԱՄՆ պետքարոտւղար 
Ջոն Քերրին Հայաստան այցելելու ցանկություն ունի, 
սակայն կոնկրետ ժամկետները հայտնի չեն: 

 

Արեւմտյան Հայաստան 
 

Թուրք ուսուցիչները տեսել են  
Վանա լճի հրեշին   

  

 
 
Վանա լճի հրեշին տեսնողների բանակը համալրվել է 

Դատվանցի մի խումբ ուսուցիչներով, ովքեր պնդում են, թե 
լճի ափին հանգստանալու ժամանակ նկատել են հրեշին: 

Թուրքական Bitlisnews կայքի փոխանցմամբ՝ Դատվանի 
դպրոցների մեկի ուսուցիչների մի խումբ Վանա լճի ափին 
հանգստանալու է մեկնել, որի ժամանակ էլ լճում 
արտասովոր մարմինն են տեսել: 

Ուսուցիչները լուսանկարել են տարօրինակ մարմիննը եւ 
պնդում են, որ իրենց տեսածը հենց Վանա լճի հրեշն է: 

Նշենք, որ Վանա լճի շրջակայքի բազմաթիվ բնակիչներ 
հավատում են,, թե տեսել են Վանա լճի հրեշին եւ նույնիսկ 
նկարահանումներ են իրականացրել, որոնք տեղադրվել են 
ինտերնետում: 

 
Վանում հայերի կառուցած 400 տարվա 

տները դեռեւս կանգուն են 
 Ներկայում Թուրքիայի տարածքում գտնվող Վանի 

Գյուրփընարի շրջանի Ըշըքփընարի թաղամասում 400 
տարի առաջ հայերի կառուցած տները զարմացնում են 
թուրք գիտնականներին։ 

Թուրքական IHA լրատվական գործակալության 
փոխանցմամբ՝ Վանի Հարյուրամյա համալսարանի 
Արվեստի պատմության բաժնի դասախոս, դոկտոր Մեհմեդ 
Թոփը մասնագետների հետ այցելել է Վանի Գյուրփընարի 
շրջանի Ըշըքփընար թաղամաս։ 

Թուրք դասախոսը շեշտել է, որ դեռեւս 400 տարի առաջ 
հայերի կողմից կառուցած քարե տները ներկայում 
օգտագործվում են տեղի մուսուլման բնակչության կողմից։ 
«Ուսումնասիրելով հայերի կառուցած տները՝ հետաքրքիր 
եզրահանգման ենք գալիս, որ դրանք բոլորն ունեն 
ընդհանուր տիպաբանություն։ Նույնիսկ կանգնուն են  
հողից կառուցված ալյուրի շտեմարանները։ 

 

 
 
Գիտեինք, որ շրջանում կան հայկական եկեղեցիներ, 

վանքեր ու գերեզմաններ, բայց տների մասին տեղյակ 
չէինք», ասել է Մեհմեդ Թոփը։ 

 
Վանի Աղթամարի պատարագին այս 
տարի նաեւ Հունաց պատրիարքն է 

մասնակցելու 
 
 Վանի Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ եկեղեցում 

կազմակերպվելիք հերթական պատարագին այս տարի 
մասնակցելու է նաեւ Հունաց պատրիարք Բարդուղիմեոսը: 

Վանի մշակույթի եւ տուրիզմի նահանգային վարչության 
պետ Մուզաֆեր Աքթուղը հայտարարել է, թե այս տարի 
Աղթամար կղզու եկեղեցում հայերի կողմից 
կազմակերպվելիք պատարագին մասնակցելու են մի շարք 
բարձրաստիճան հոգեւորականներ: 
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Աքթուղը նշել է, թե Պոլսո հայոց պատրիարքարանի 

կողմից իրենց ուղարկված անունների ցանկում են Հունաց 
պատրիարք Բարդուղիմեոսը, ասորական ուղղափառ 
եկեղեցու փոխպատրիարք Ֆիլուքսինոս Յուսուֆ Չեթինը եւ 
այլք: 

Մուզաֆեր Աքթուղը շեշտել է, թե պատարագի 
կազմակերպումը եւ ծրագրի իրականացումը հայերին է 
տրված, իսկ իրենք միայն ապահովելու են ուխտավորների 
անվտանգությունն ու նրանց ամենալավ ձեւով ծանոթացնեն 
Վան նահանգին: 

Նշենք, որ Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում այս 
տարվա պատարագը լինելու սեպտեմբերի 7-ին: 

 
Էրդողանը չի ցանկանում մնալ հայ 

ընտանիքից խլված պալատում 
  

 
 
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը 

հայտարարել է, թե որոշ ժամանակ հետո տեղափոխվելու է 
նոր կառուցվող նախագահական պալատ, իսկ ներկա 
պալատ է տեղափոխվելու վարչապետը: 

Թուրքական Hurriyet-ի փոխանցմամբ՝ Թուրքիայի 
նախագահը նշել է, թե այս պահին իր նստավայրը Չանքայա 
նախագահական պալատն է, սակայն կառուցման մեջ 
գտնվող նոր նախագահական պալատը պատրաստ լինելու 
դեպքում տեղափոխվելու է: 

Էրդողանի խոսքով՝ արդեն նոր վարչապետ Ահմեդ 
Դավութօղլուի հետ համաձայնեցված է, որ Էրդողանը 
տեղափոխվելու է նոր նախագահական պալատ, իսկ 
վարչապետը՝ Չանքայայի պալատ: 

Նշենք, որ ներկայիս Չանքայա նախագահական պալատը 
1915-ին խլվել է Քասաբյանների ընտանիքից, իսկ 
Քասաբյաններին բռնի տեղահանել են Անկարայից: 

Թաքնված գանձ. Վանի Զորադիրի 
եկեղեցու բացառիկ լուսանկարները   

 
Թուրքիայի տարածքում գտնվող եւ մինչ այժմ 

այցելությունների համար փակ համարվող հայտնի 
հայկական եկեղեցիներից եւս մեկը հայտնվել էNEWS.am-ի 
ֆոտոխցիկի առաջ: 

Թուրքիայում արեւելյան մի շարք շրջաններում, որոնք 
հեռու են տուրիստական երթուղիներից եւ երկար ժամանակ 
գտնվել են քուրդ զինյալների եւ կառավարական զորքերի 
բախումների կիզակետում, թաքուն իրենց գոյություն են 
պահպանում մի շարք հայկական եկեղեցիներ: Այդ 
եկեղեցիներից է Վասպուրականի Աղբակի գավառում 
գտնվող Զորադիրի (Սորադիր) Սուրբ Էջմիածին եկեղեցին, 
որի կառուցումը վերագրվում է 7-րդ դար: 

Զորադիրի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու տարածքում է 
եղել նաեւ Արծրունիների տոհմական դամբարանը, իսկ 
հռիփսիմեատիպ եկեղեցին հանդիսանում է Աղթամարի 
Սուրբ Խաչ եկեղեցու նախատիպը: 
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Միջազգային 
 

Սիրիայի բանպահպանության 
նախարար է նշանակվել հայ Նազիրա 

Սարգիսը 

 
 
Սիրիայում ձևավորված նոր կառավարության կազմում 

բնապահպանության նախարար է նշանակվել հայազգի 
Նազիրա Սարգիսը: Այս մասին տեղեկանում ենք Հալեպի 
«Գանձասար» շաբաթաթերթից: 

Նրանից բացի՝ եւ 15 նոր նախարար է նշանակվել, 
սակայն առանցքային 19 նախարարություններում 
պաշտոնների փոփոխություններ չեն եղել: 

Նախարարների խորհրդի փոխնախագահ եւ 
պաշտպանության նախարար է դարձել Ֆահեդ Ջասեմ ալ-
Ֆրեյջը: ԱԳՆ-ն կշարունակի գլխավորել Ուալիդ ալ-
Մուալեմը: 

 
Ֆրանսիայի ԱԳ նախարարը 

պատասխանել է հային. Թուրքիան մեր 
դաշնակիցն է 

 
Թուրքիան Ֆրանսիային դաշնակից երկիր է, Twitter-ի իր 

էջում գրել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար  Լորան 
Ֆաբիուսը՝ ի պատասխան հարցի, որը նրան ուղղել էր 
Ֆրանսիայի Չոբանյանի անվան ինստիտուտի հիմնադիր 
ղեկավար, «Europe & Orient» ամսագրի գլխավոր խմբագիր 
Ժան Վարուժան Սիրապյանը: 

«Nouvelles d'Arménie»-ն գրում է, որ Ժան Վարուժան 
Սիրապյանը, մասնավորապես, Ֆրանսիայի 
արտգործնախարարին գրել էր. ««Իսլամական 
պետությունը» իսլամական ահաբեկչական 
կազմակերպություն է: Թուրքիան «Իսլամական 
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պետությանն» օգնում էր զենքով եւ  լոգիստիկայով: Արդյոք 
Թուրքիան հուսալի՞ դաշնակից է»: 

Ի պատասխան Լորան Ֆաբիուսը գրել է. «Կխուսափենք 
կարիկատուրաներից: Թուրքիան Ֆրանսիային դաշնակից 
երկիր է»: Այնուամենայնիվ, նախարարն առայսօր չի 
պատասխանել հայ գործչի մյուս հարցին. «Երբ դաշնակից 
երկրի գաղտնի ծառայություններն օգնում են իսլամական 
ահաբեկչական կազմակերպությանը, պետք է ինքդ քեզ 
հարց տաս, այդպես չէ՞: 

Իր մեկնաբանությունն է թողել նաեւ «Le Monde»-ի 
լրագրող Գիյոմ Պերյեն, որը գրել է. «Քուեի մեթոդ»: Նշենք, 
«Քուեի մեթոդը» ինքնաներշնչմամբ բուժումն է, այլ խոսքով՝ 
ինքն իրեն հանգստացնելը: 

 
ԱՄՆ-ում ֆիլմ են պատրաստում Հայոց 
ցեղասպանության ժամանակ կանանց 

ճակատագրի մասին 
Ամերիկյան Ֆլորիդա նահանգի հանրային 

հեռուստատեսությունում աշխատող գրող, ռեժիսոր եւ 
պրոդյուսեր Բարեդ Մարոնյանը «1915 թվականի կանայք» 
վերնագրով փաստագրական ֆիլմ է պատրաստում: Այս 
մասին գրում է «The Armenian Mirror-Spectator»-ը: 

Երկար տարիներ Բարեդ Մարոնյանն իր տաղանդներն 
օգտագործել է զանգվածային տարբեր լրատվամիջոցներում: 
21 տարի աշխատելով «PBS»-ում՝ նա 4 տարածաշրջանային 
«Էմմի»-ի է արժանացել: Բայց հետո որոշել է իր 
հմտություններն օգտագործել հայերի ցեղասպանության 
թեմայով փաստագրական ֆիլմերի ստեղծման համար: 

«Ցեղասպանության որբեր» նախագծի շուրջ 
աշխատանքից հետո պրոդյուսերը որոշել է կենտրոնանալ 
Հայոց ցեղասպանության զոհ դարձած, ինչպես նաեւ 
ամերիկացի ու եվրոպացի կանանց ճակատագրի 
ուղղությամբ, ովքեր օգնել են ցեղասպանության զոհերին: 

 

 
 
Մարոնյանի խոսքով՝ ֆիլմը կներկայացնի հայ կանանց 

ծանր ճակատագիրը, ինչպես նաեւ ոչ հայ կանանց, ովքեր 
օգնել են իրենց քույրերին: «Աղջիկները, որոնք 19, 20, 21 
տարեկան են եղել, թողել են իրենց շքեղ տները 
Սկանդինավիայում, ԱՄՆ-ում կամ Կանադայում եւ որպես 
կամավոր մեկնել Արեւմտյան Հայաստան եւ հանդիպել 
իրենց հայ քույրերի հետ»,- նշել է ռեժիսորը: 

 

Ցեղասպանության մասին ֆիլմ 
նկարահանած թուրք ռեժիսոր. Հանուն 

արվեստի արժե մահանալ 

 
 
Թուրք հայտնի ռեժիսոր Ֆաթիհ Աքընը Վենետիկի 

կինոփառատոնում Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ իր 
ֆիլմի ցուցադրությունից առաջ նշել է, թե չի վախենում իրեն 
հասցեագրված թուրք ազգայնականների սպառնալիքներից 
եւ հանուն արվեստի պատրաստ է մահանալ: 

Թուրքական Sondakika կայքի փոխանցմամբ՝ Վենետիկի 
71-րդ կինոփառատոնում Հայոց ցեղասպանության մասին 
պատմող The Cut (Հատում) ֆիլմով մասնակցող թուրք 
հայտնի ռեժիսոր Ֆաթիհ Աքընը ցուցադրությունից առաջ 
կազմակերպված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել 
է, թե ֆիլմի հետ կապված քննադատություններին եւ դրանց 
պատասխանների համար 7-ից 8 տարի պատրաստվել եւ 
այժմ պատրաստ է դրանց: 

«Այո, սպառնալիքներ եմ ստացել, բայց հանուն արվեստի 
արժե մահանալ: Ես պարզապես չեմ ցանկանում այս 
թեմային շատ կարեւորություն տալ»,-ասել է Ֆաթիհ Աքընը: 

 
Իսրայելում մեկնարկել է Հայոց 

ցեղասպանությանը նվիրված «Մեկ մոմ՝ 
մեկ հոգի» ակցիան 

  

 
 
Իսրայելում գործող «Նոյան Տապան» մշակութային եւ 

կրթական հայկական կենտրոնը Հայոց ցեղասպանության 
100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ մեկնարկել է «Մեկ 
մոմ՝ մեկ հոգի» ակցիա-էստաֆետան: Այդ մասինNEWS.am-
ի թղթակցի հետ զրույցի ժամանակ հայտարարեց 
Իսրայելում «Նոյան Տապան» հայկական մշակութային 
կենտրոնի մամուլի քարտուղար Մենդել Կորսունսկին: 
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Կորսունսկու խոսքով՝ ակցիայի մասնակիցները 
Օմանյան Թուրքիայում Հայոց ցեղասպանության զոհերի 
հիշատակին մեկական մոմ կվառեն եւ ուղերձը կփոխանցեն 
5 մայրցամաքների իրենց ընկերներին՝ կոչ անելով ճանաչել 
Հայոց ցեղասպնաությունը եւ դատապարտել այն: 
Կորսունսկին նաեւ նշել է, որ «Մեկ մոմ՝ մեկ հոգի» 
ակցիային կարող են մասնակցել ոչ միայն հայերը, այլեւ 
բոլոր ցանկացողները: 

Առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում 
Թուրքիան հայերին մեղադրել է Ռուսատանին աջակցելու 
մեջ եւ դա որպես առիթ օգտագործել՝ ողջ հայ բնակչությունը 
երկրի ներքին թշնամի հայտարարելու համար: 191-1923թթ 
իրադարձությունները շատ պատմաբանների կողմից 
որակվում են՝ որպես պետության կողմից աջակցվող 
զանգվածային սպանություն՝ ցեղասպանություն: 

 
Հայ ժողովրդի ցեղապանության փաստը շատ երկրների 

կողմից է ճանաչվել: Առաջինը Հայոց ցեղասպանությունը 
ճանաչել է Ուրուգվայը, վերջինի օրինակին են հետեւել 
Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Իտալիան, Գերմանիան, 
Հոլանդիան, Բելգիան, Լեհաստանը, Լիտվան, Սլովակիան, 
Շվեդիան, Շվեյացարիան, Հունաստանը Կիպրոսը, 
Լիբանանը, Կանադան, Վենեսուելան, Արգենատինան եւ 
ԱՄՆ-ի 42 նահանգներ: Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել 
են նաեւ Վատիկանը, Եվրախորհրդարանը, Եկեղեցիների 
համաշխարհային խորհուրդը: 

 
Վենետիկի փառատոնում Հայոց 

ցեղասպանության մասին ֆիլմ են 
ներկայացրել 

  

 
 
Վենետիկի 71-րդ կինոֆառատոնի շրջանակներում 

օգոստոսի 31-ին Թուրքիայում հայերի ցեղասպանության 
մասին ֆիլմ է ցուցադրվել, հաղորդում է «Ինտերֆաքս»-ը: 

Թուրքական ծագում ունեցող գերմանացի ռեժիսոր 
Ֆաթիհ Աքինի «Սպի» (The Cut) ֆիլմը, որը նկարահանվել է 
ռուս պրոդյուսերների մասնակցությամբ, պատմում է 1915-ի 
Հայոց ցեղասպանության հետեւանքների մասին: Գլխավոր 
հերոսը հայկական գյուղի երիտասարդ բնակիչ է, որը 
հրաշքով կենդանի է մնացել կոտորածների ժամանակ, եւ 
տեղեկանալով, որ իր երկու քույրերը կենդանի են մնացել, 
ողջ աշխարհում սկսում է նրանց փնտրել: 

Ֆիլմը մի քանի երկրների համատեղ աշխատանքն է, այդ 
թվում Ռուսաստանի: Ռուսաստանի կողմից ֆիլմի 
պրոդյուսերներ են եղել Ռուբեն Դիշդիշյանն ու Արամ 
Մովսիսյանը: 

Վենետիկի 71-րդ կինոփառատոնը այս օրերին տեղի է 
ունենում Իտալիայում եւ կտեւի մինչեւ սեպտեմբերի 6-ը: 

«Le Monde». Ադրբեջանում պետք է վերջ 
դնել Ալիեւի ռեժիմին 

 
 
Զգալի կրճատումներով մեջբերում ենք ֆրանսիական «Le 
Monde»-ում հրապարակված Ֆրանսիայի Ազգային ժողովի 
պատգամավորներ Արլետա Գրոսքոտի, Ֆրանսուա Պյուպոնիի 
եւ Ֆրանսուա Ռոշբլուանի հոդվածը. 

«Իսլամական պետության» կողմից ամերիկացի լրագրող 
Ջեյմս Ֆոուլիի գլխատումը արդարացիորեն արժանացավ 
միջազգային խիստ քննադատությանը: Մի քանի օր դրանից 
առաջ եւս նմանատիպ մահապատիժ տեղի ունեցավ: Այն 
նույնպես տեսագրվել է իսլամիստների կողմից, եւ նույնպես 
կարելի է տեսնել սոցիալական կայքերում: Այդ զոհը եւս 
քաղաքացիական անձ էր եւ իր դահիճներին ոչ մի 
արդարացում չկա, եթե անգամ նրան համարել են թշնամի-
քարոզիչ: Ճիշտ է, թեեւ նրան բռնել են ջինսով եւ սպորտային 
կոշիկներով, սակայն մահապատժից առաջ զինվորական 
հագուստ են հագցրել, որպեսզի ներկայացնեն որպես 
թշնամական հատուկ ծառայությունների գործակալ: 

Այս բարբարոսության զոհը Կարեն Պետրոսյանն է: Սա 
հայ գյուղացի էր, սակայն առանց ձեւականությունների 
սպանվեց ադրբեջանական բանակի զինվորների կողմից: 
Նրա առեւանգման հանգամանքները դեռեւս պարզ չեն եւ 
լիովին հնարավոր է, որ վերջինս առեւանգվել է հենց 
Հայաստանի տարածքում: Այս դիպվածը ադրբեջանական, 
հայկական եւ ղարաբաղյան զինված ուժերի միջեւ 
Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանից 
բաժանող շփման գծում բազմաթիվ բախումների 
գագաթնակետն էր: 

Բաքվի ռեժիմի կողմից հրահրվող քայլերի ակնհայտ 
նպատակը Ալիեւի եւ Սարգսյանի՝ Սոչիի հերթական 
բանակցային փուլում մյուս կողմի վրա ճնշում գործադրել 
էր: Բախումների արդյունքում երկու կողմերից մոտ 30 մարդ 
զոհվեց: 

Արձագանքելով Ջեյմս Ֆոուլիի սպանությանը, ԱՄՆ-ի 
նախագահ Օբաման հայտարարեց, որ «Իսլամական 
պետությունը» քաղցկեղ է, որը 21-րդ դարում տեղ չունի»: 
Հավանաբար ոչ ոք չի մտածի  իրաքցիներին ու 
սիրիացիներին, լինեն նրանք մահմեդականներ, 
քրիստոնյաներ, թե եզդիներ, ընդունել իսլամական 
պետության արյունալի իշխանությունը: Ի հակադրություն 
սրա՝ որոշ անվախ դիվանագետներ, հավանաբար, կարծում 
են, որ հայերով բնակեցված Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետությունը պետք է վերադառնա Ադրբեջանի 
հովանու տակ, որից նա ազատվել է 20 տարի առաջ՝ 
պատերազմի արդյունքում: Սա ոչ մի կերպ չի կարող 
ընթացիկ բանակցությունների առարկա դառնալ: Բոլորին 
պետք է հայտնի լինի. չի կարելի պահանջել այնպիսի 
ժողովրդավարական երկրի, ինչպիսի Ղարաբաղն է, 
վերադառնալ Ադրբեջանի նման բռնատիրական պետության 
գիրկը, հատկապես երբ վերջինիս նախագահը 
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հայտարարում է, որ հայերը, որտեղ էլ որ ապրեն, իր երկրի 
թշնամիներն են:  

Ալիեւի ռեժիմն, իրոք, մոլորակի ամենաճնշող 
ռեժիմներից է: «Amnesty International», «Human Rights 
Watch» եւ«Թղթակիցներ առանց սահմանների» 
կազմակերպությունների կողմից պարբերաբար  
դատապարտվելով՝ ադրբեջանական ռեժիմը իր սեփական 
քաղաքացիների՝ նույնիսկ էթնիկ ադրբեջանցիների համար 
սպառնալիք է, ինչի մասին վկայում են Լեյլա եւ Արիֆ 
Յունուսների եւ Ռասուլ Միրքադիրովի կամայական  
կալանավորումները: Այդ պայմաններում դժվար չէ 
պատկերացնել Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի 
ճակատագիրը, երբ դեռ 1990-ական թթ. ադրբեջանական 
ռեժիմի կողմից կազմակերպված ջարդերը հանգեցրին 
սեփական անկախ պետության ստեղծմանը: 

Բացի այդ, մեր կողմից ակնհայտ է ու ցավալի, որ 
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ներկայիս 
բանակցությունները, հավանաբար դատապարտված են 
տապալման: Առաջին հերթին, այն պատճառով, որ այդ 
բանակցությունները իրականացվում են՝ առանց Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդավարությամբ 
ընտրված ներկայացուցիչների: Իսկ մյուս կողմից, Իլհամ 
Ալիեւի ոչ ճկուն դիրքորոշման պատճառով, ով մտադիր է 
վերադառնալ ստալինյան իշխանությամբ հաստատված 
գաղութային սահմաններին՝ չնայած իր կողմից սկսված եւ 
հաղթված պատերազմին եւ չնայած իր անընդունելի 
վերաբերմունքին, ինչի մասին եւս մեկ անգամ վկայում է 
Կարեն Պետրոսյանի սպանությունը: Այդ սպանությունը 
ռազմական հանցագործություն է, եւ ուրեմն, արդարացի է 
Իլհամ Ալիեւին միջազգային դատարանի առաջ 
կանգնեցնելը: 

 

Սփյուռք 
 

«BBC». Մյանմարի վերջին հայերը 

  
Մյանմարի (որը հայտնի է նաեւ որպես Բիրմա) 

ամենահին եկեղեցիներին մեկը պայքարում է գոյության 
համար. եկեղեցու հոտը հազվադեպ է հասնում երկնիշ թվի: 
Սակայն արտաքին ներդրումների եւ զբոսաշրջանության 
վերաբերյալ երկրի բաց քաղաքականությունը հույս է 
ներշնչում: Այս մասին տեղեկացնում է «BBC»-ն: 

Յանգոնի Հայկական եկեղեցու հոգեւորական Ջոն 
Ֆելիքսը, ինչպես նաեւ նրա համայնքը, հայերեն չեն խոսում: 
150-ամյա եկեղեցին հրաշալի վայրում է տեղակայված՝ 
Յանգոնի կենտրոնական փողոցի անկյունում: Այդ գեղեցիկ 

շինությունն աղմկոտ քաղաքում հանգստության վայր է: 
Առեւտրի փողոցում գտնվող Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ 
Հայկական եկեղեցին այն ամենն է, ինչ մնացել է քաղաքի 
հիմնական առեւտրային համայնքներից մեկից: 

«Դատելով եկեղեցական արձանագրություններից՝ 
ժամանակին Բիրմայում մի քանի հարյուր հայ ընտանիք է 
բնակվել, սակայն վերջին «լիարժեք» հայը մահացավ անցյալ 
տարի: Ամբողջ երկրում ընդամենը 10 կամ 20 ընտանիք կա, 
որոնք մասամբ հայ են: Եվ նրանց չնչին մասն է եկեղեցի 
հաճախում»,- պատմում է Ֆելիքսը: 

17-րդ դարի սկզբին մեծ թվով հայեր փախել են 
Օսմանյան կայսրությունից եւ բնակություն հաստատել 
ժամանակակից Իրանի տարածքում՝ Սպահանում: Ավելի ուշ 
նրանցից շատերը մեկնել են այնտեղից՝ առեւտրային ցանց 
ձեւավորելու համար, որը ձգվել է Ամստերդամից մինչեւ 
Մանիլա: Բրիտանական Հնդկաստանում նրանց 
ազդեցությունը գագաթնակետին է հասել 19-րդ 
դարավերջին, երբ, ըստ մարդահամարի, շուրջ 1.300 հայեր 
ապրել են հիմնականում Կալկաթայում, Դաքքայում եւ 
Ռանգունում: 

Բիրմայի թագավորական պալատին մերձավորությունը 
նրանց հատուկ արտոնյալ կարգավիճակ է շնորհել 
Ռանգունի առեւտրային հասարակությունում: Ասում են՝ 
հողատարածքը, որտեղ կառուցվել է եկեղեցին, հայերին 
նվիրել է Բիրմայի թագավորը: Սակայն անցյալ 
հարյուրամյակի ընթացքում աստիճանաբար այդ շրջանների 
հայերը, անհանգստացած քաղաքական եւ տնտեսական 
անկայունությամբ, իրենց համար նոր տուն են գտել. 
Ավստրալիան դարձել է նրանց սիրելի վայրերից մեկը: 

Վերջին հարյուրամյակում Մյանմարը բազմաթիվ 
աղետներ ու ցնցումներ է տեսել: Երկրորդ աշխարհամարտի 
տարիներին ճապոնացիները գրավել են երկիրը: Այն տուժել 
է ավելի, քան տարածաշրջանի այլ երկրներ: Շատ հայեր եղել 
են նրանց թվում, ովքեր պատերազմի տարիներին 
ջունգլիներով եւ անտառներով դժվարին ճամփորդություն 
են կատարել դեպի հյուսիս՝ համեմատաբար անվտանգ 
Բրիտանական Հնդկաստան: Եկեղեցու հիշատակարանում 
հայկական մի ընտանիքի 13 անդամի անուն է նշվում, ովքեր 
մահացել են այդ ճամփորդության ժամանակ: 

Վերջին մի քանի տարիներին Մյանման շարժվում է դեպի 
ժողովրդավարություն եւ լայնորեն դռներն է բացում 
օտարերկրյա ընկերությունների եւ ներդրումների համար: 
Երբեմնի բազմազգ քաղաքը կրկին սկսել է ավելի գլոբալ 
տեսք ստանալ: Եվ գլոբալիզացիայի նոր ալիքը կարող է 
օգնել եկեղեցուն: 

 
Գլենդելից հայն ազատազրկման է 
դատապարտվել՝ «Medicare»-ի հետ 

խարդախության համար 
 Կալիֆորնիական Գլենդել քաղաքի բնակիչը Հյուսիսային 
Դակոտայի դատարանի կողմից դատապարտվել է 7 ամսվա 
ազատազրկման՝ բժշկական ապահովագրության «Medicare» 
համակարգում բազմամիլիոնանոց խարդախությանը 
մասնակցելու համար: Այս մասին գրում է «Glendale News-
Press»-ը: 

Նշենք, որ անցյալ տարվա սեպտեմբերին Հովակիմ 
Դավիթ Մխիթարյանն ընդունել էր խարդախության մեղքը, 
որին նրա մասնակցությունը միջին կարգի էր: Նա գործել էր 
Լոս Անջելեսից: Զեղծարարները «Medicare» համակարգին 
կեղծ մեղադրանքներ էին ներկայացրել 13 մլն դոլարի 
փոխհատուցման պահանջի վերաբերյալ, ինչի արդյունքում 
համակարգն ավելի քան 3 մլն դոլար էր կորցրել: 
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Ամերիկյան շրջանային դատավոր Ռալֆ Էրիքսոնի 
հրապարակած դատավճռի համաձայն՝ ազատազրկումից 
հետո Մխիթարյանին նաեւ 7 ամիս հետեւելու են: Բացի այդ, 
նա պետք է 2 հազար դոլար վճարի՝ որպես փոխհատուցում 
եւ 100 դոլար՝ Հանցագործությունների զոհերի 
հիմնադրամին: 

Խարդախության մասնակիցներն ամռանն 
աշխատանքային վիզայով հրավիրում էին օտարերկրյա 
ուսանողներին՝ բանկային հաշիվներ բացելով տասնյակ 
կեղծ բժշկական կլինիկաների համար: Երբ ուսանողները 
վերադառնում էին իրենց հայրենիք, զեղծարարները կեղծ 
պահանջներ էին ներկայացնում «Medicare» համակարգին: 

Խարդախության երկու մասնակիցներ՝ Տիգրան 
Յուսուֆյանն ու Հովակիմ Ջոն Մխիթարյանը, նույնպես 
ընդունել են իրենց մեղքը: Նրանց դատավճիռը 
հրապարակվելու է, համապատասխանաբար, 2014թ. 
դեկտեմբերի 8-ին եւ 2015թ. փետրվարի 23-ին: Իսկ 
խարդախության չորրորդ մասնակից Լեւոն Գեւորգյանի 
դատավճիռը կայացվելու է այս տարվա նոյեմբերի 10-ին: 

 
Սեպտեմբերի 19-20-ին Երեւանում տեղի 

կունենա Հայաստան-Սփյուռք 
համաժողովը 

 
Սեպտեմբերի 19-20-ին Երեւանում տեղի կունենա 

Հայաստան-Սփյուռք հերթական համաժողովը: Այդ մասին 
այսօր՝ օգոստոսի 4-ին, կառավարության նիստին 
հայտարարեց սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը: 

Նրա խոսքով՝ համաժողովին կմասնակցեն 
համահայկական կառույցների ներկայացուցիչներ, 
մշակութային եւ կրթական ոլորտի գործիչներ, ինչպես նաեւ 
գործարարներ ու հոգեւորականության ներկայացուցիչներ: 
Ընդհանուր առմամբ, 60 երկրներից մոտ 700 մարդ 
կմասնակցի այս համաժողովին: Ֆորումին կմասնակցեն 
նաեւ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնատար 
անձինք: 

Համաժողովին կքննարկվեն Հայոց ցեղասպանության 
100-ամյա տարելիցին նվիրված նախատեսվող 
միջոցառումները, ինչպես նաեւ Հայաստանի եւ Սփյուռքի 
միջեւ կապերի զարգացումը: 

«Լույս» ամսագրի խմբագիրը, ինչպես միշտ, հրավիրված 
է այդ համաժողովին, ուր պիտի ելույթով հանդես գա։ 

 
 
 

Խոհեր 
 

Մեր Անցած Ճամփան 
 
Թ. Ղարախանյան Սիրակցի 

 
Բանն այն է որ Անգլիացինները Իսպահանի 

պալատականների միջոցիվ ծանոթացան հայ մեծագույն 
հարուստ վաճառականների հետ, չարամտորեն մտերմացան եւ 
ուսումնասիրեցին հայ հարուստ վաճառականների կենցաղը եւ 
նկատեցին հայության մեծածավալ  հարստությունը, եւ հենց 
այդտեղից  ծրագրեցին Նոր Ջուղայի հայության հարստության 
տիրանալ (Տեսնել՝ Armenians in India by Mesrob Jacob Seth, 
chapter xxiv page 287:  …for promoting the interest of British East 
India company, they sent out young men from London to reside in 
the houses of the Armenians of Julfa (Ispahan) “to study their 
language and acquire their method of conducting business”):   
Խորամանկորեն օգտվելով  քրիստոնյա եւ եկեղեցասեր 
զգացումքներից, որոշեցին   Անգլիայից ջահել տղերքին 
ուղարկել  Հայ Ջուղայեցի մեծահարուստ ընտանիքներում, որ 
այնտեղ ապրեն իբր Ջուղայեցի վարպետների ներկայացուցիչ 
որ թե  հայերեն եւ թէ հաջող վաճառականության 
գաղտնիքները սովորեն, բայց իրականում  հայ հարուստ 
Ջուղաեցու հարստության մանրամասը եւ տեղը իմանան:  

Այսպիսով անգլիամոլ ընտանիքները սկսեցին գաղթել 
Անգլիա որովհետեվ թե հարուստ էին եւ թե իրենց զավակների 
ապագան Անգլիաում էին տեսնում: 

  Այս հարցում  երկու հոգի մինչեւ  օրս հավատարիմ մնացին 
իրենց սկզբունքներին ...մեկը բնիկ Ջուղաեցի Դոկտոր Հրանդ 
Ղուկասյանն էր որ ասում էր «Պիտի ամեն օր Սոֆի Սարը 
տեսնեմ… քանի  Սոֆի Սար կա իմ տան դիմաց Ջուղաից չեմ  
շարժվելու»  եւ սիրելով ապրեց Նոր Ջուղայում,  իր հսկայական 
հարուստ գրադարանը նվիրեց Նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ 
Վանքին ու  հենց իր սիրած Ջուղայում  վերջնական հանգիստ 
գտավ: Մյուս անձնն էլ կրկին  բնիկ Ջուղաեցի Ավո 
Հավաննիսիյանն էր որ խոստովանվել էր.. «ոչ մի տեղ չեմ գնա… 
եթե էլ  Պարսկաստանից դուրս գնամ… կգնամ Հայաստան» եւ 
հենց այդպես էլ արավ:   

Ավո Հավաննիսիյանը  ընտանիքով, անկախության օրերին, 
տնով-տեղով ներգաղթեց Հայաստան իր հետ փոխադրելով 
հազարավոր հայկական մշակույթային հարստություններ,  
որոնց աչքի լույսի պես պահելով նվիրելց Երեվանի  
Մատենադարին եւ հարստացրեց հայոց մտքի պահեստները: 
Ավո-ն, հայրենիքում հրատարակեց իր “ԴԱՐՁ  
ԱՐՄԱՏՆԵՐԻՆ” գիրքը եւ արժանացավ Մեսրոպ Մաշտոց 
Շքանշանի :  Այդ  մասին Երեվանում Հայացք  շաբաթաթերթը 
տպագրեց հետեվյալ տողերը`   

Ավոն իր  “5000”  միավոր ազգագրական նյութերի 
հավաքածոն է նվիրել պատմության թանգարանին:  Այստեղ 
հագուստներ են, ոսկերչական գործիքներ, երաժշտական 
գործիքներ, ձեռագործ գորգեր, արդուզարդի առարկաներ, 
անգամ կոհույք, կենցաղային տարատեսակ իրեր:  Այդ թվում` 
նաեւ լուսանկարների հարուստ հավաքածո:     

 
  Պարսկաստանի ժամանակի կառավարությունը հակա-

սովետական ռազմավարության ուղեգիծ էր հետեվում եւ այս 
բերումով Պարսկաստանում, հայկական կուսակցությունները 
հակա-Հայաստան դիրք էին բռնել եւ այսպիսով Հայրենիք ու 
Հայաստան սիրողը նշմարվում էր ձախ եւ Կոմունիստ:  Նոր 
Ջուղայում այս կարգի հայրենասեր անձերից էր բնիկ Ջուղաեցի 
երջանկահիշատակ ՄԱՆՈՒԿ ՄԱՐՏԻՆԸ որին 
կուսակցություները մոռացության պատերի հետեւ եին շպռտել:  
Մի օտար ցավալի իրողություն այն էր որ միահեծան 
կուսակցությունը որ իրենք իրենց ազգի տերն է համարում, 
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Լույս Ամսագիր 
անտեսում էր այն անձանց որ իրենց չէին հպատակվում, բայց 
իրական ծառայությունն էին մատուցում, երիտասարդ նոր 
սրնդին հոգեկան հզորության հասնելու գաղտնիքները 
սովորեցնում եւ իրենց միտքը կենտրոնացնում  գեղարվեստի, 
երաժշտության եւ մշակույթի վրա, այսպիսով 
երիտասարդությանը փրկելու խուլիգանությունից…  այս թվում 
էր  երջանկահիշատակ  Իսպահանի Հայագիտական  
համալսարանի  պրոֆեսոր դեռ քառասուն տերեկան չեղած, 
Հովիկ Ալավերդյան-ը:  Ցավով եմ կրկնում որ ` հայութան տեր 
ու տիրական «Դաշնակցությունը» փոխարեն ծնողի նման 
Հովիկ Ալավերդեանին իրենց ջիգարին կպցներ եւ գուրգուրեր,  
Այս հսկայ նվիրյալ հայ առաջնատար մտավորականին 
ժողովրդի առաջ ստորացնելու եւ ծաղրելու նպատակով էշի 
փալանի վրա Հովիկ Ալավերդեանի հորինած` գեղարվեստի 
սիրողների համազգեստ հագցրեց եւ ծաղրելով Ջուղայի 
փողոցները պտույտ տվեց…բայց Հովիկ Ալավարդյանը, մնաց 
սիրված եւ հարգված, իր թարգմանած Գիտանջալի գրկույքը 
մինչեւ օրս էլ կարդացվում է եւ սեվերեսությունը մնաց 
կուսակցության: Արդյո՞ք այս ազգի տիրոջ բարի վերաբերմունք 
է, դե կարդացողը իմանա:  Նոր Ջուղաում, այդ օրերին  օդի մեջ 
շնչում էիր մտավորականություն եւ քաղաքականություն, 
ազգապահպանում, հայրենիք եւ մշայույթ:   Աներեւելի 
ՁԵՌՔԵՐ-ը ազգին բաժանել էին ձախակողմ ու աջակողմ 
թեւերի:  

Հայ Հասարակության հոգում  իդեալիզմն էր իշխում  օդը 
լցված էր մարդկային իղձերի, ձիրքերի  եւ գույնզգույն ու 
վառվռուն փափագների … սառը պատերազմի 
ժամանակաշրջանն էր: 

Հայ հասարակության ազգային կյանքը աներեւելի 
«կուսակցության» ձեռքերում էր գտնվում՝  եկեղեցի, դպրոց, 
ակումբ, մարզադաշտ, գերեզմանատուն, ազգային տներ ու 
հարյուրավոր հեկտարներ ազգային այգիներ ու ծառաստաներ 
եւ անհաշիվ հարստություներ: 

1956-ի փոփոխություններից հետո, Հայոց թեմերը ընկան 
Կուսակցության տիրապետության ներքո. փաստերը այն են որ 
Պարսկաստանում 1979-ի Իսլամական հեղափոխությանից քիչ 
անց երբ Իրանի  Իսլամական կալվածքների նախարարությունը 
բացահայտնեց հայ ազգային այգեստաների նվիրումների 
ցանկը որոնցից մեկը գտնվում էր  “ԲԱՂ  Է ՔԵՇՄԵՇ” 
անվամբ, Նոր Ջուղայի արեվմտյան հատվածում եւ որոշեցին 
բռնագրավել, այդ ժամանակ հայ կուսակցականները գլխի 
ընկան եւ արագընթաց շինարարություն սկսեցին հայ ազգային 
թոշակառուների անվան տակ եւ հայ ընտանիքներ, մատչելի 
վարձատրությամբ սրընթաց ներքաշեցին … հարց է առաջ 
գալիս, որ այս սրնթաց ազգային շահերից բխած որոշումը  
ի՞նչու  ժամանակին չեղավ որ գոնե որոշ ընտանիքներ Նոր 
Ջուղայում մնային եւ գաղթի ճանապարհ չբռնեին: 

 
Մէկ ուրիշ փաստը  “ՆՈՐԱՇԵՆ” ծառաստան է,  Նոր 

Ջուղայի արեվելյան մասում…  երբ Իրանի Իսլամական 
պաշտոնյաների հափշտակման էր ենթարկվում եւ միայն 
կասեցվեց այն փաստով որ հայերին նվիրված “ՇԱՀ ԱԲԲԱՍ” 
թագավորի ձեռագրով հրամանագիրը ազգայն արխիվներից 
դուրս քաշելով կարողացան հսկա ծառաստանը պահել ազգաին 
հարստություների շարքում...եւ հարցը մնում է նույնը; այսքան 
ազգային հարստությունը վերջի վերջո ու՞մ եւ ինչպես է 
ծառայելու հայությանը; ասենք  օրինակ… մի՞թե արդյոք չի 
կարելի արտասահմանի  իրավացու մարմիները, որ իրենց ազգի 
տերն են համարում, ազգային հարստության մեկ մասը 
արտասահմանից փոխադրել՝  ապրող  ու շնչող իրական երկիր 
հայրենիք Հայաստան, եւ երկրաշարժից մինչ օրս տուժած 
տնակների մեջ ապրող ընտանիքների համար տեղ ու տուն 
կառուցել ու այդ սրտաճմլիկ շան ապրուստից փրկել եւ 
աշխատատեղ ստեղծել, հայրենիքը զարգացնել եւ հայրենիքի 
ժողովրդի կյանքը բարգավաճել;  եթէ ո՞չ  հայրենիքի այս նեղ 
օրերին իրեն դադին հասնել…բա… էլ… ե՞րբ: 
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 زبانزدهاي ارمني
تاليف  تامار پانوسيان    

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՌԱԾՆԵՐ 
 

Աչքն ինչքան բարձրանա, հոնքից վերեւ չի 
բարձրանա: 
 
Ապրել կա դանակ է, ապրել կա դմակ է: 
 
Աջով տուր, որ ձախով վերցնես: 
 
Առածն անխոցելի է: 
 
Առանց սիրո սիրտ չկա: 
 
Առաջ ասեղը քեզ խրիր, հետո մախաթը ուրիշին: 
 
Առյուծի պատիվ էին տալիս, էշ դուրս եկավ: 
 
Աստծուց խնդրիր, բայց բահը ձեռքիցդ մի գցիր: 
 
Աստված սարը տեսնում է, ձյունը դնում: 
 
Աստված փլավն ո՞ւմ է տվել, ախորժակը` ո՞ւմ: 
 
Արագ եմ քայլում, ասում են` ծուռ է, կամաց եմ 
քայլում, ասում են` կույր է: 
 
Արգելված պտուղը համով կլինի: 
 
Բանն ո՞վ անի,- ես ու դու,- հացն ո՞վ ուտի,- ես ու 
դու: 
Բամբասողը ընկույզի տոպրակ է, ինչքան շարժես 
ձայն կհանի: 

 

 
Արահետ 
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به ملت و دولت قره باغ تبريك گفت "سرژ سركسيان"  

رييس جمهور ارمنستان به مناسبت بيست و سومين سالگرد "سرژ سركسيان"
ريك گفتهاعالم استقالل جمهوري قره باغ به ملت و دولت اين كشور تب

است. دفتر رياست جمهوري ارمنستان گزارش مي دهد كه آقاي
در پيام تبريك خود تاكيد داشته است كه دوم سپتامبر نه تنها "سركسيان"

. هر كس از حقاست مهم يسراسري دنيا جشن ارمنيانبراي قره باغ بلكه براي 
وم وزندگي در كشور آزاد و مستقل و تربيت كودكان مبني بر رسم و رس

. ملت ارمني كه رنج و دردهاي بسياري در طولاستفرهنگي خود برخوردار 
تاريخ كشيده توانست اين حق مهم را حفظ نمايد. اين جنگ تحميلي نمي
توانست باعث مايوس شدن مردم قره باغ شود. دولت باكو از هيچ كوششي
جهت كشتن مردم ارمني ، ويران و خراب كردن اموال آنان فروگزاري
نكردند. اما در نتيجه اين چنين فعاليت هاي دولت باكو مردم قره باغ قوي تر

سرژ"به مرگ را جشن مي گيرند.  برشدند و امروز پيروزي زندگي 
در پيام خود همچنين تاكيد داشته است كه بايد ياد همه شهداي "سركسيان

 .جنگ قره باغ را گرامي داشت

 نفر بوده است 77تلفات نظامي جمهوري آذربايجان 
 

   
به نقل از موسسه تحقيقات و بررسي هاي نظامي  "توران "خبرگزاري 

گزارش ميكند ميزان تلفات نظامي جمهوري آذربايجان از ابتداي سال  "دكترين"
  زخمي بوده است . 115كشته و  77آگوست  31ميالدي تا 

به نقل از موسسه تحقيقات و بررسي هاي نظامي  "توران "خبرگزاري 
گزارش ميكند ميزان تلفات نظامي جمهوري آذربايجان از ابتداي سال  "دكترين"

  زخمي بوده است . 115كشته و  77آگوست  31ميالدي تا 
نفر در اثر درگيري با نيروهاي ارمني كشته شدند ،  25بر اساس اين گزارش 

نفر به  7نفر در اثر سوانح رانندگي ،  13نفر در اثر انفجار مين ،  3عالوه بر اين 
نفر  9نفر بر اثر حوادث غير مترقبه ،  3علت روابط خارج از مقررات نظامي ، 

نفر هم نامشخص  2نفر هم خود كشي كرده اند .علت مرگ  15براثر بيماري و 
 . است

 

پيام تبريك رييس جمهور قره باغ به مناسبت بيست و 
 سومين سالگرد اعالم استقالل اين كشور

رييس جمهور قره باغ به مناسبت اعالم استقالل اين "باكو ساهاكيان"آقاي
كشور پيام تبريك ارسال نموده است. در بخشي از اين پيام آمده است:هم

مي گويم. جشني به همه شما تبريك نان عزيز، به مناسبت اين جشن مهموط
كه در تاريخ ملت قره باغ صفحه جديدي را باز كرد. بيست و سه سال پيش
همين روز مردم قره باغ تمام تالش هاي خود را براي تشكيل يك كشور آزاد،
مستقل و دموكراتيك به كار برد. اين يك راه بسيار سخت بود. طي سال هاي

جنگ را بر طرف نماييم بلكه براياخير ما نه تنها توانستيم پيامدهاي ناگوار 
رشد و توسعه كشورمان نيز امكانات مناسبي را ايجاد كرده ايم. حل مشكالتي
كه كشورمان با آنان روبرو شده بود فقط در نتيجه برقراري همكاري هاي

مي ما امروز. بود خواهد ممكن دياسپورا –قره باغ  - نزديك ميان ارمنستان
سطح كه يمهست قوي بسيار ارتش يك داراي كه نماييم تاكيد افتخار با توانيم

. تعداد زيادي ازدارد كامل مطابقت المللي بين هاي نرم با ما نظاميان آمادگي
مردم قره باغ براي نجات و آزادسازي وطن جان خود را از دست داده اند و

تشكيل يك كشور آزاد، مستقل و -رزوي آنانآبراي بر آورده كردن 
كار ببريم. بايد از هيچ ن رابايد تمامي تالش و كوشش مادموكراتيك

رسميت شناخته شدن استقالل جمهوري قره باغ از سوي كوششي جهت به
جامعه بين المللي فروگزاري نكنيم. رييس جمهور قره باغ در پيام خود تاكيد
داشته است كه دولت قره باغ طرفدار حل و فصل مناقشات موجود از طريق

. ريييس جمهور قره باغ بار ديگر به تمامياستذاكرات صلح آميز گفتگو و م
شهروندان قره باغ تبريك گفته و براي آنان سالمتي و خوشبختي آرزو نموده

 .است

 

 
 

2014تورم ارمنستان در هشت ماهه سال   
 

 

از اول ماه ژانويه تا آخر آگوست امسال ميزان تورم در ارمنستان نسبت به مدت
درصد بوده است ؛ بر اساس گزارش سازمان آمار 3,1ذشته معادل مشابه سال گ

درصد ، مواد 1,7ارمنستان در اين مدت رشد قيمت كاالهاي مصرفي معادل 
درصد ، مواد 7,3درصد، مشروبات الكلي و سيگار معادل  1,1خوراكي معادل

    بوده است 6,6درصد و خدمات  2مصرفي غير خوراكي 
0,7معادل  2014نسبت به جوالي  2014م ماه آگوست بر اساس اين گزارش تور

درصدي نرخ خدمات بوده 2,2درصد بوده است ، اين رشد قيمت به علت رشد 
  است .

درصدي داشته و 0,1مواد خوراكي با احتساب مشروبات الكلي و سيگار رشدي 
  درصد داشته است . 0,3موتد مصرفي رشدي بالغ بر 

گذاري خارجي (به جز بخش بانكي و دولتي ) بالغ بر در همين حال ميزان سرمايه 
 ميليارد 249 ميزان اين از و ، است بوده  ميليارد دالر  1ميليارد درام معادل  446
  ميليون دالر سرمايه گزاري مستقيم بوده است . 600 معادل درام
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گوزن زرد از زيستگاه خود در جزاير درياچه اروميه خارج 
 نشده است

معاون محيط طبيعي اداره كل حفاظت محيط زيست آذربايجان  - ا ايرن - اروميه 
غربي گفت: امسال هيچگونه خروج گوزن زرد از جزاير درياچه اروميه گزارش 

در هفته اخير از زيستگاههاي خود  ارمني نشده است و فقط تعدادي قوچ و ميش
 .خارج شدند

ا افزود: امسال دومين حميد رعناقد روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرن 
سالي است كه شاهد خروج حيات وحش از زيستگاههاي خود در جزاير درياچه 

  .اروميه هستيم
راس قوچ و  25وي ادامه داد: بر اساس بررسي هاي انجام شده حداكثر 

از زيستگاه خود در جزيره كبودان به علت بحران آب و كاهش سطح  ارمني ميش
ر شدن خشكي هاي جديد و نيز به هم پيوستگي جزاير تراز درياچه اروميه و پديدا

  .خارج شده اند كه با تالش محيط بانان در حال بازگشت به جزيره هستند
رعناقد افزود: محيط زيست تمام تالش خود را در راستاي حفاظت از گونه هاي 
مذكور به عمل مي آورد و از كليه جوامع محلي و نيز دوستداران محيط زيست و 

و تشكل هاي زيست محيطي درخواست همكاري در راستاي حفاظت طبيعت 
  .مطلوب دارد

وي از مردم محلي خواست از هرگونه شكار گونه هاي ياد شده جلوگيري و در 
صورت مشاهده نمونه اي از اين قبيل تخلفات آن را به محيط زيست گزارش 

 .كنند
كرد: امنيت  معاون محيط طبيعي حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي اظهار

زيستگاهي به وجود آمده در جزاير اشك و كبودان كامال حاكم بوده و اخيرا نيز 
هزار ليتر آب شيرين و سه تن علوفه براي حيات وحش به وسيله بالگرد ارسال  20

  .شده است
راس قوچ و  1400راس گوزن زرد و بيش از  310رعناقد گفت:اكنون 

 .ه اروميه زيست مي كننددر جزاير پارك ملي درياچ ارمني ميش
 

اخيرا برخي سايت هاي خبري از خروج گوزن زرد از زيستگاه خود در جزيره 
اشك درياچه اروميه خبر داده بودند كه مسووالن حفاظت محيط زيست 

  .آذربايجان غربي آن را تاييد نمي كنند
جزيره اشك در درياچه اروميه زيستگاه اصلي حيوان زيبا و منحصر به فرد 

  .ن زرد ايراني استگوز
 

  در قره كليساي چالدران برگزار شد ارمنيانآيين مذهبي 
 

با حضور جمعي از  ارمنيانمراسم ساالنه مذهبي  - ايرنا  - اروميه 
خارج، روز شنبه در كليساي تاريخي  ارمنيانداخل كشور و  ارمني هموطنان

  .شد برگزار چالدران شهرستان ˈكليسا قرهˈتاتائوس مقدس 
ش ايرنا، مجموعه جهاني قره كليساي چالدران، در آيين مذهبي باداراك به گزار

  .ايران و جهان بود ارمنيان(عشاي رباني) امسال ميزبان حدود پنج هزار نفر از 
جهان همزمان با سالروز شهادت تاتائوس مقدس  ارمنيانهمه ساله مراسم مذهبي 

نگي قره كليساي يكي از حواريون حضرت مسيح (ع) در اثر تاريخي و فره

چالدران به مدت سه روز برگزار مي شود كه در آخرين روز، آيين عشاي رباني 
  .(باداراك) انجام شد

 

   
آذربايجان در اين آيين مذهبي گفت: امسال  ارمنيانعضو شوراي خليفه گري 

مرداد  9شصتمين سال برگزاري مراسم مذهبي قره كليسا در چالدران است كه از 
  .تا ظهر امروز يازدهم مرداد ماه ادامه مي يابدآغاز شده و 

رازميك اردوخانيان افزود: زائران قره كليسا در طول اين مدت اعمال خاص 
شامل روشن كردن شمع، راز و نياز با خدا، غسل تعميد نوزادان و قرباني كردن 
گوسفندان را به جاي مي آورند و با انجام اين اعمال از خداوند بزرگ طلب 

  .مغفرت گناهان را مي كنند رحمت،
براي هماهنگي و خدمات رساني به ميهمانان آيين مذهبي امسال قره كليسا، 
ادارات و نهادهاي مختلفي چون اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري آذربايجان غربي، فرمانداري چالدران، فرماندهي انتظامي، جمعيت 

استان و نهادهاي خدمات عمومي منطقه  هالل احمر و خدمات پزشكي و درماني
   .همكاري داشتند

قره كليسا يا كليساي تاتائوس يكي از زيباترين آثار تاريخي واقع در شمال 
آذربايجان غربي است كه نظر هر گردشگري را با معماري بي نظيرش به خود 

   .جلب مي كند
ي عالم مسيحيت به شمار مي رود و قدمت آن به اين كليسا قديمي ترين كليسا

   .قرن هاي هفتم و دوازدهم ميالدي بر مي رسد
 20جهان به تاده مقدس معروف است در  ارمنيانقره كليسا كه در بين 

كيلومتري شمال شرق شهرستان چالدران بر روي مزار طاطائوس حواري حضرت 
   .مسيح (ع) احداث شده است

هبي به سبب برخورداري از معماري بي نظيرش در تير مذ - اين بناي تاريخي 
به عنوان نهمين اثر ثبت شده كشور در سي و دومين نشست ميراث جهاني  87سال 

يونسكو در كبك كانادا در فهرست آثار تاريخي جهان قرار گرفت و ثبت جهاني 
 .شد

ءالدين قره ضيا -قره كليسا (كليساي تاتائوس) در هفت كيلومتري جاده چالداران 
   .قرار دارد ˈماهورˈو در دامنه كوه و روي تپه 

اهميت بناي تاريخي قره كليسا عالوه بر قدمت و معماري كم نظيرش، به علت 
شهادت تاتائوس مقدس يكي از حواريون حضرت مسيح (ع) است كه به دستور 

به  پادشاه ارمنستان به همراه پيرواني كه به اين دين گرويده بودند در اين منطقه
  .شهادت مي رسد

بعد از شهادت حواري حضرت مسيح (ع)، او را در محل كنوني كليسا به خاك 
   .مي سپارند

بعدها روي قبر او نمازخانه كوچكي مي سازند و در قرن هفتم ميالدي اين 
  .نمازخانه به كليساي بزرگي تبديل مي شود

دان خود را براي مقدس است و بسياري از آنان فرزن ارمنياناين كليسا در بين 
غسل تعميد به اين كليسا مي برند، در آنجا جشن مي گيرند، گوسفند قرباني مي 



 

 

 3رويه-نامه لويسماه

  1393ماه  رمه 191ه شمار

  .كنند و از خدا و حضرت مسيح (ع) خواسته هاي خود را طلب مي كنند
 

از سراسر ايران به اين كليسا مي  ارمني در تير ماه يا مرداد ماه هر سال، هموطنان
(عشاي  ˈباداراكˈآييني موسوم به  ˈوس مقدستاتائˈآيند و ضمن زيارت مقبره 

  .رباني) و نيايش و قرباني به جاي مي آورند
به سبب شهرت جهاني اين كليسا، مسيحيان ديگر كشورهاي جهان از جمله 
ارمنستان، سوريه، لبنان، هلند، فرانسه، اتريش، آلمان، كانادا و ديگر كشورها نيز 

  .در اين مراسم شركت مي كنند

  اايزدي ه
 ادامه از شماره پيشين

 
طاووس در اعتقادات سنتي مسيحيان نشان جاودانگي است، زيرا گوشت طاووس 
فاسد نمي شود. از نگاه ايزدي ها الهه طاووس جلوه اي از ذات اله است و هرگز 
از اين ذات فاصله نمي گيرد به همين دليل برخي از تاريخ نويسان اعتقادات ايزدي 

توحيدي قرار مي دهند. آنان پنج بار در شبانه روز براي الهه  را در زمره اعتقادات
  .طاووس نماز مي خوانند

يكي از اعتقاداتي كه سبب مي شود ايزدي ها شيطان پرست خوانده شوند اين 
   .است كه آنان الهه طاووس را شيطان نيز مي خوانند

يگر بروز آنان معتقدند ارواح آناني كه مرده اند مي تواند در قالب اجساد د
كند. يكي از اعتقادات ايزدي ها اين است كه روح ايزدي نمي تواند تغيير يابد و 
تجديد شود به همين منظور ايزدي معتقد است به هيچ وجه نمي تواند پيرو دين و 
اعتقاد ديگري شود، زيرا اين امر نيازمند تجديد و تغيير در روح فرد است به 

نكه سال هاي متوالي در محل اسكان خود با همين دليل است كه ايزدي ها با آ
  .مشكالت زيادي مواجهند، هيچگاه از اعتقادات خود دست برنداشته اند

 
  مفهوم واژه ايزدي

 
است كه در پارسي » يزته«يا » ايزد«بنابر روايات واژه ايزدي مشتق از كلمه 

ه از است. همچنين برخي پژوهش ها آورده اند ك» دين خدايي«باستان به معناي 
واژه فارسي ايزد مشتق شده است كه به معني الهه يا رب النوع است. نام ايزدي، 
 .كه ايزدي ها خود را به آن مي نامند، به معني پرستندگان خدا است

 
عقايد ايزدي ها تلفيقي از مذاهب گوناگون است كه در اين منطقه رواج داشته 

ان به قرباني و نذورات و مانند اند. براي نمونه، آن ها مانند زرتشتيان و كليمي
مسيحيان به غسل تعميد اعتقاد دارند. اعتقاد به تناسخ و سير تكاملي روح از طريق 
زايش هاي پي در پي و دميده شدن در كالبدهاي پياپي، يزيديان را با مسالك 
شرقي پيوند مي دهد. از سوي ديگر، يزيديان همچون مسلمانان روزانه پنج بار به 

نماز مي گزارند، اما قبله شان در چهار بار از اين نمازهاي پنج گانه،  شيوه خود
خورشيد است و در نيم روز، مقبره شيخ عدي بن مسافر، صوفي عرب قرن ششم 

  .هجري كه به باور مورخان، بنيانگذار كيش ايزدي است
 

  دو كتاب مقدس ايزدي ها
ه در آن اصول ك» جلوه«ايزدي ها داراي دو كتاب مقدس اند: نخست كتاب 

مصحف رش (كتاب «اعتقادي آن ها تشريح شده است و در كتاب ديگري به نام 
 .مجموعه ادعيه و سرودهاي آن ها در ستايش بزرگانشان ثبت شده است» سياه)

 
جهان و هرچه «ايزدي ها هم مثل بسياري از پيروان اديان باستاني اعتقاد دارند كه 

تركيب يافته » آب، باد، خاك و آتش«ي از چهار عنصر اصلي يعن» در او هست
است. ايزدي ها همچون صوفيان در مراسم خود به ذكر و سماع مي پردازند و 
پيروان اين كيش، به طبقات پير و شيخ و مريد تقسيم مي شوند. البته برخي 
جوانان ايزدي صرف نظر از باورهاي اجدادي خود مبني بر دوري گزيدن از 

رد جنبش هاي چپ گرا در ميان كردهاي عراقي شدند و پيروان ديگر اديان، وا

در صف پيشمرگه ها با رژيم صدام جنگيدند. خانواده هاي آنان نيز چون بسياري 
ديگر از كردهاي عراقي آماج حمالت ارتش رژيم سرنگون شده بعث قرار 

 .گرفتند
ها پس از سرنگوني رژيم بعث و خروج اشغالگران آمريكايي از اين كشور، ايزدي 

براي نخستين بار در قانونگذاري و حكومت سهيم شده اند، و نمايندگاني در 
  .مجلس محلي منطقه كردستان عراق و همچنين پارلمان ملي اين كشور دارند

با اين حال، نخستين ايزدي كه قانون گذار شد، نه در عراق بود و نه در هيچ 
مان كه از سوي حزب كجاي ديگر در اين منطقه؛ بلكه دختر جواني بود در آل
  .سوسيال دموكرات اين كشور به پارلمان اروپا راه جست

سالگي نماينده پارلمان اروپا شد و  22فلك ناز اوجا كه هشت سال پيش در سن 
اكنون دومين دوره قانونگذاري خود را در جمع قانونگذاران اتحاديه اروپا مي 

مان متولد شده و روابط گذراند، از خانواده اي كرد ايزدي از تركيه در آل
  .نزديكي با گروه هاي كرد تركيه دارد

گفته مي شود در آلمان سي هزار ايزدي زندگي مي كنند كه عمدتاً از 
پناهندگان كرد عراقي و تركيه اي اند و بزرگ ترين جامعه ايزدي در خارج از 

  .قلمروي اجدادي شان را تشكيل مي دهند
س هاي سنتي سفيد مي پوشند؛ آن ها مانند عراق، لبا» سنجار«زنان ايزدي در 

ساير اقوام عراق در زمان رژيم بعث به شدت زيرفشار بودند؛ و رژيم صدام آن ها 
را وادار مي كرد از قلمروي كوهستاني خود به زمين هاي باير كوچ كنند؛ طي 
اين كوچ هاي اجباري، بسياري از مراتع و كشتزارهاي آن ها نابود شد، بسياري از 

ها مجبور به ترك عراق شدند و اينك به عنوان پناهنده در كشورهاي غربي  آن
  .زندگي مي كنند

  
  چرا داعش ايزدي ها را شيطان پرست مي نامند؟

يكي از اعتقاداتي كه سبب مي شود ايزدي ها شيطان پرست خوانده شوند اين 
رباره موضوع ديگري كه د  .است كه آنان الهه طاووس را شيطان نيز مي خوانند

اعتقادات و باورهاي ديني ايزديان مطرح مي شود، اين است كه شيطان دشمن 
اصلي بشريت نيست، بلكه مقربترين فرشته خداوند و نخستين آفريده اوست و 
ملك طاووس نام دارد، فرشته اي كه خداوند تنها با اين انگيزه به او فرمان داد به 

او از سجده كردن سر باز زد، بر  آدم سجده كند كه او را بسنجد و هنگامي كه
تقربش به درگاه الهي افزوده شد و خداوند اداره جهان را به او سپرد و شايد يكي 

  .از داليلي كه ايزدي ها را به شيطان پرستي متهم مي كنند، همين موضوع باشد
عراق از مبادرت شماري از » السومريه نيوز«همچنين، پايگاه اطالع رساني 

فدائيان «يزدي در شمال غرب عراق به تشكيل گروهي موسوم به جوانان كرد ا
براي مقابله با جنايات تروريست هاي تكفيري داعش خبر داد و » ملك طاووس

اعالم كرد: اين گروه با هدف دفاع از اين مناطق در مقابل گروه تروريستي داعش 
را و پاكسازي منطقه از لوث تروريست ها تشكيل شده است و نيروهاي آن 

حمالت تروريست هاي داعش به منطقه شمال  .داوطلبان ايزدي تشكيل مي دهند
غرب عراق و شهرهاي مخمور، سنجار و تلعفر باعث آوارگي ده ها هزار ايزدي 
كه داعش آنها را ملحد مي خواند، به مناطق مختلف شده است و بيشتر اين 

  .اندآوارگان به رشته كوه هاي مشرف بر شهر سنجار پناه برده 
اما كوه هاي مذكور، عالوه بر صعب العبور بودن و فقدان دسترسي به ساير 
مناطق، فاقد هرگونه آبادي است و در آن آب شرب يافت نمي شود. نبود آب و 
غذا و گرماي شديد هوا، باعث مرگ شماري از آوارگان بر اثر تشنگي و 

ه ها را كه به گرسنگي شده است. عالوه بر اين تروريست هاي داعش، اين كو
پناهگاه آوارگان ايزدي تبديل شده است، از دور گلوله باران مي كنند و شماري 

  .از ايزدي ها در اين حمالت كشته شده اند
با اين وجود، شماري از آوارگان، پس از پيمودن مسيري طوالني و صعب العبور 

پناه  و تحمل چندين روز تشنگي و گرسنگي به شهرهاي منطقه كردستان عراق،
  .برده و بيشتر آنها در استان دهوك اسكان داده شده اند



Շատ կուզեմ, տեսնենք ժամանկ կլինի 
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Հայաստանի եւ Արցախի անկախության 
հռչակագրերը* 

 
1990 թ. օգոստոսի 23-ին Հայաստանի Գերագույն 

խորհրդի առաջին նստաշրջանն ընդունեց «Հռչակագիր 

Հայաստանի անկախության մասին», որով Հայաստանի 

անկախացման գործընթացի սկիզբը դրվեց: Իսկ 1991 թ. 

սեպտեմբերի 2-ին հռչակվեց Արցախի անկախությունը: 

Հռչակագրի քաղաքական բաժնում նշվում էր, որ 

ՀԽՍՀ-ն վերանվանվում է Հայաստանի 

Հանրապետություն (Հայաստան): Այսպիսով, 

Հայաստանի պատմության մեջ սկսվում էր երրորդ 

հանրապետության շրջանը: Կարեւոր է նշել, որ թեեւ 

Խորհրդային Հայաստանը դեռեւս ԽՍՀՄ կազմում էր  եւ 

չէր օգտվում իրական պետական անկախությունից, 

սակայն այդ շրջանում ձեռք բերված հաջողությունների 

հիմքի վրա էր, որ հնարավոր եղավ կյանքի կոչել 

երրորդ հանրապետությունը: 

Հռչակագրի հատուկ հոդվածով ընդունվում էր 

հանրապետության օրենքների գերակայությունը ԽՍՀՄ 

օրենքների նկատմամբ: Եթե ԽՍՀՄ տվյալ օրենքը 

հավանու-թյուն չէր ստանում Հայաստանի Գերագույն 

խորհրդի կողմից, ապա այն չէր կարող գործել 

հանրապետությունում: Պետական դրոշ հաստատվեց 

եռագույնը` կարմիր, կապույտ, նարնջա-գույն, որն 

առաջին հանրապետության դրոշն էր: Այնուհետեւ 

ընդունվեց նոր պետականության մյուս խորհրդանիշը` 

զինանշանը, որը նույնպես առաջին հանրապետության 

խորհրդանիշն էր: Հայաստանը պետք է վարեր ակտիվ 

արտաքին քաղաքականություն, ունենար իր 

դիվանագիտական ներկայացուցչությունները տարբեր 

երկրներում: 

Փաստաթղթի տնտեսական բաժնում նշվում էր, որ 

Հայաստանի տարածքում հողը, նրա ընդերքը, 

ձեռնարկությունները համարվում են հայ ժողովրդի 

սեփականությունը: Երկրի տնտեսության հիմքում 

պետք է ընկած լինեն մասնավոր սեփականատիրական 

 եւ ազատ շուկայական հարաբերությունները: ՀՀ-ն 

պետք է ունենար սեփական դրամական համակարգ: 

Մշակութային բաժնում հատուկ ուշադրություն էր 

հատկացվում հայերենի, իբր եւ պետական լեզվի, 

կիրառման հարցին: Հանրապետությունում ներքին 

ամբողջ գործավարությունը պետք է կատարվեր միայն 

հայերենով: 

Հռչակագիրն արտոնում էր մարդու իրավունքների 

հարգում, խղճի, կուսակցությունների, ժողովների, 

մամուլի ազատություն: Վերականգնվում էին Հայ 

առաքելական եկեղեցու իրավունքները: 

Մինչ եւ նոր սահմանադրության ընդունումը 

հռչակագիրը ծառայելու էր իբր եւ ծրագրային 

փաստաթուղթ: 
 
*- Էդ. Բաղդասարյան, Հայկական հարցը, Հատոր 2, 

Տորոնտո, 2014, էջ 282-283. 
 

  در گذرگاه تاريخ
  

ايروان  - منبع : مجموعه اسناد تاريخي نژادكشي ارمنيان در امپراتوري عثماني 
1991  

  گرداوري و ويرايش : پرفسور آكادميسين م.گ. نرسيسيان
  ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)

 
  بول به سازونوف وزير امور خارجهگزارش مترجم سفارت روسيه در استام

  343شماره  تلگراف (از طريق بخارست)
  1915ژوئن  4

نفر ارمني اعالم شدند كه  22ژوئن در مقابل ستاد ارتش  2در روز 
ماتوس ساركسيان از اهالي قفقاز و تبعه روسيه جزو آنان بود. سفير ايتاليا در اين 

  هاي جديدي پيشبيني مي شود.باره تذكاريه به باب عالي مي فرستاد. اعالم 
  سرافيموف

در تركيه زندگي  1915- 17بخشي از نامه يك آلماني كه در سالهاي 
  كرده بود

  1917مارس  26 - يهتمال
... اطمينان دارم، اگر مردم ما حقيقت را مي دانست، مسلماً دست به 
اعتراض مي زد. شكي نيست كه همه فجايعي كه در قبال ملت ارمني صورت 

  و كماكان ادامه دارد، بزرگترين فاجعه تاريخ جهان خواهد بود...گرفت 
  1ارنست ژ. كريستفر

  نامه كنسول آلمان به رايش كانسلر هرتلينگ
  1918ماه مه  15بخشي از تلگراف ، 

هم اكنون آگاهي يافتم كه در اوايل ماه مارس به فرمان علي احسان 
منطقه مورد نظارت او بويژه در  پاشا فرمانده ارتش چهارم، كشتار بقاياي ارمنيان

نفر زن و  3000واليت معموره العزيز ارامه يافته است. از بر داغ و پري حدود 
كودك به معموره العزيز آورده شدند. بزرگساالن با زنجير و بطور جداگانه به آنجا 
آورده شده اند. والي معموه العزيز زنان و كودكان را آزاد كرده اما نوجوانان را 

  هي زندان كرده است...را
  ريوسلر
نامه ژنرال فون كرس رئيس نمايندگي نظامي آلمان در قفقاز 

  به وزارت امورخارجه آلمان
  1918ژوئيه  10تفليس - تلگراف 

اسقف مسروپ با به خطر انداختن زندگي خود از ايروان به تفليس 
ن نفر از آمده است تا از آلمانيان در خواست كمك كند. به گفته او نيم ميليو

ارمنيان در اثر گرسنگي جان خود را از دست خواهند داد اگر به آنها اجازه داده 
ايگدير و دولو باز گردند و محصول كشاورزي را  -نشود به نواحي سردار آباد

  درو كنند.
عاليجناب اسقف مطالب مشمئزكننده و اسف انگيزي را تعريف كرد. 

 اساداثر گرسنگي كامالً آشكار است. هدف تركها براي كشتن كل ملت ارمني در 
به داليلي نامشخص درخواست من را براي دادن اجازه به پناهندگان ارمني و 

  شوراي ملي ارمني جهت بازگشت به موطن خود، رد كرد.
اعمال فشار قوي روي تركها توسط دولتهاي مركزي امري در جهت 

  انساندوستي و سياست عادالنه بسيار اضطراري است.
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اعالميه كميته انقالب آذربايجان درباره بخش 
ناپذيربودن قراباغ كوهستاني، زانگزور و جدايي

 نخجوان از
  جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان 

  1920نوامبر  30
  

  به همه  
از طرف جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان درباره   

نوامبر به اطالع خلق ارمن برسانيد  30رخ تصميمگيري كميته انقالب مو
  كه:

با كسب اطالع از اعالم جمهوري شوروي سوسياليستي در   
دهقاني آذربايجان  - ارمنستان از سوي دهقانان شورشي، دولت كارگري

فرستد. از امروز مرزهاي قبلي بخاطر پيروزي خلق برادر درود مي
كوهستاني، زانگزور و شوند. قراباغ ارمنستان و آذربايجان لغو مي
ناپذير جمهوري سوسياليستي ارمنستان به نخجوان به عنوان بخش جدايي

  شوند.رسميت شناخته مي
پاينده باد برادري و اتحاد كارگران و دهقانان ارمنستان و   

  آذربايجان شوروي.
 

  ن.نريمانف -رئيس كميته انقالب آذربايجان
  كميسر خلق امور خارجه، حسينف

  *)1920دسامبر  7ايروان،  "كمونيست"(روزنامه
 

214، صفحه  1380اديك باغداساريان ، تاريخ آرتساخ (قراباغ) ، تهران  -*  

  فارسي زبان - اهنامه ارمنيم

  لويس
  و سردبير ،  مدير مسئول صاحب امتياز

 اديك باغداساريان
   15875- 9488تهران صندوق پستي نشريه :  نشـاني

  louys_monthly@yahoo.com پست الكترونيكي:
   www.louysonline.com : نشـاني اينترنـت

  66495761تلفن   13157-63561كدپستي  1148تهران خيابان انقالب شماره   -چاپ احسان
  تومان 500صفحه  تكشماره  28 

 دالر  50خارج   تومان  6000ايران يك سال    .تومان 500تكشماره :شتراك مجلها
  بانك تجارت شعبه مجيديه سه راه ارامنه   140686492شماره حساب  

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

  هيئت سردبيري نيست.
  سيده باز گردانده نمي شود.مقاالت ، عكس ها و مطالب ر  
 .نشريه در حك و اصالح مقاله ها مجاز است  
   با ذكر ماخذ آزاد است.» نامه لويسماه «استفاده از مطالب  
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Լույս են տեսել 
Էդիկ Բաղդասարյանի  նոր գրքերը 

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

Հայ-պարսիկ դարավոր բարեկամությունը –(Պարսկերեն)دوستي ديرينه ايرانيان و ارمنيان 
ԻՐԱՆԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ը՝ 

(պարսկերեն) 2 ՀԱՏՈՐՈՎ جلد اول و دوم - رانيا انيارمن خيتار  
Աղվանք,  Ադրբեջան, Ոճրագործություն եւ  Ծավալապաշտություն 

(Պարսկերեն) ان، آذربايجان ، جنايت و توسعه طلبيار  
Հայ Գրականության Պատմություն 3 հատորով(Պարսկերեն) جلد 3ني در تاريخ ادبيات ارم  

Հայկական հարցը, հնագույն շրջանից մինչեւ մեր օրերը, 2 հատորով (Հայերեն) 
Շահնամեն եւ հայկական աղբյուրները(Պարսկերեն)شاهنامه و منابع ارمني 

Կոմիտասը եւ Հայ դասական երաժշտության ձեւավորումը (Պարսկերեն) 
كوميتاس و شكل گيري موسيقي كالسيك ارمني    

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

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

 2014ساريان ، جلد  سوم ، ، تورونتو ، گزيده مقاله هاي ارمني اديك باغدا

Հայ գրականության ընտրանի (Անգլերեն եւ պարսկերեն) Տորոնտո, 2014. 
  2014اديك باغداساريان ،تورونتو  -گزيده نثر و نظم ادبيات ارمني ، برگردان فارسي و انگليسي 

Ակնարկ Պարսկերենի Ուղղագրության, (Պարսկերեն) Տորոնտո, 2014. 
  2014اديك باغداساريان ، تورونتو  -  ر شيوه نگارش فارسينگاهي ب

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

Հայոց ցեղասպանության Պատմություն, (Պարսկերեն), Տորոնտո, 2014 
 2014اديك باغداساريان ، تورونتو  -  تاريخ نژادكشي ارمنيان ، فارسي

Հայկական Հարցի Մանիֆեստ The Armenian Question Manifesto 

 
Պատվիրելու համար դիմել edbagh@yahoo.com  կամ 1-818-627-8643 

ՇՇննոորրհհաավվոորր  լլիիննիի  
ՀՀաայյկկաակկաանն  եերրկկոոււ  
պպեետտոոււթթյյոոււննննեերրիի  
աաննկկաախխոոււթթյյոոււննըը  
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