
 
  لويسلويس

LLOOUUYYSS  
AArrmmeenniiaann  MMoonntthhllyy  

ÈÈààôôÚÚêê 
Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³Ùë³·Çñ

 ISSN 1682-5446 
  

 

   # 210, Ապրիլ  2016 Ã.    No 210, April 2016    1395 شماره  210  ارديبهشت ماه             

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 3تاريخ ادبيات ارمني در  

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

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

 2014باغداساريان ، جلد  سوم ، ، تورونتو ، گزيده مقاله هاي ارمني اديك 

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  -  اهي بر شيوه نگارش فارسينگ

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

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

Հայկական Հարցի Մանիֆեստ The Armenian Question Manifesto 
1394تورونتو ،  -، ارمني  1تاريخ جامع ارمنيان ايران در دو جلد ، جلد   

Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական Համառոտ Պատմություն, 2 հատորով, հատոր 1 և 2, Տորոնտո, 2015: 
Edic Baghdasarian, The History of the Armenians in Iran, Two volumes, Vol. 1-2, in Armenian, Toronto, 2015. 

1394تورونتو ،  -تاريخ جامع ارمنيان ايران در دو جلد ،  ارمني   
 

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

.1394ميالدي، رياضيات ، ترجمه اديك باغداساريان ، تورونتو  7آنانيا شيراكاتسي دانشمند سده   
 

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

.1394ميالدي، كيهانشناسي ، ترجمه اديك باغداساريان ، تورونتو  7آنانيا شيراكاتسي دانشمند سده   
 

Hisory of Mathematics in Armenia, in English, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic),  Toronto,  2015 
Մաթեմատիկան Հայաստանում (Անգլերեն), աշխատասիրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ), Տորոնտո, 

2015: 1394كانادا (انگليسي) -تورونتو  ، نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)تاريخ رياضيات ارمنيان   
 

Պատվիրելու համար դիմել www.Edic-Baghdasarian.com, edbagh@yahoo.com  կամ 1-818-627-8643 
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10 հարց Սերժ Սարգսյանին. «Նոր Հայաստան» 
հանրային փրկության ճակատի 

հայտարարությունը 
 

 
Ապրիլյան «դիրքային պատերազմի» հետևանքով հայկական 
կողմը կրել է մարդկային, տարածքային, քաղաքական և 
նյութական կորուստներ: 
Պետական պատկան մարմինների և պաշտոնատար 
անձանց պարտականությունն է հնարավորինս բացառել 
նման ծանր հետևանքների առաջացումը, ինչպես նաև 
հնարավոր մասով ապահովել դրանց վերացումը: 
«Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի 
Քաղաքական խորհուրդն ուսումնասիրում է հակառակորդի 
հարձակմանը նախորդած շրջանում, դրա ընթացքում և 
ապրիլի 5-ից հաստատված փխրուն հրադադարից հետո 
տեղի ունեցող իրադարձությունների պատճառներն ու 
հետևանքները, ինչպես նաև իր հնարավորությունների 
չափով օժանդակում է երկրի պաշտպանության գործին: 
Քաղաքական խորհուրդը, հիմնվելով այն հանրահայտ 
իրողությունների վրա, որ իշխանության կրողը ժողովուրդն է 
և նա է իր մասը կազմող բանակի հետ միասին ապահովում 
երկրի պաշտպանությունն ու կրում դրա հետևանքները, 
ուսումնասիրել է նաև տեղի ունեցողի վերաբերյալ ժողովրդի 
շրջանում առկա տրամադրությունները և կարծիքները: 
Ուսումնասիրությունից ակնհայտ է դառնում, որ ժողովրդի 
գերակշիռ մեծամասնության համոզմամբ՝ հակառակորդի 
հարձակումը նման ծանր հետևանքների չէր հանգեցնի և 
դրանք հնարավոր կլիներ վերացնել շատ ավելի կարճ 
ժամանակահատվածում ու նվազ ջանքերով, եթե պատկան 
մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք ինչպես 
հարձակումից առաջ, այնպես էլ դրա ընթացքում և հետագա 
օրերին պատշաճ կերպով կատարեին իրենց 
գործառույթներն ու պարտականությունները: 
Պատկան մարմինները և պաշտոնատար անձինք, առաջին 
հերթին՝ Նախագահի և Զինված ուժերի գերագույն գլխավոր 
հրամանատարի պաշտոններն զբաղեցնող անձը, 
պարտավոր են հաշվետու լինել ժողովրդին, ներկայացնել 
«ապրիլյան պատերազմի» բացահայտած պրոբլեմները, 
դրանց լուծման և հակառակորդի հերթական հավանական 
հարձակմանը պատրաստվելու համար ձեռնարկվող քայլերը, 
ինչպես նաև մատնացույց անել ու պատժել մեղավորներին: 
Ժողովրդին հատկապես հուզում են այն հարցերը, թե որոնք 
են առաջացած մարդկային, տարածքային, քաղաքական և 
նյութական ծանր հետևանքների պատճառները և ովքեր են 
դրանց համար պատասխանատու պաշտոնատար անձինք: 
Ներկայացնում ենք դրանցից առավել կարևոր 10 հարցերը. 
1. Արցախի Նախագահի և ՀՀ պաշտպանության նախարարի 
պաշտոններն զբաղեցնող անձանց մակարդակով 
հաստատվեց, որ հայկական կողմը տեղյակ է եղել 
հարձակման մասին: Որո՞նք էին այն անհրաժեշտ ու 
բավարար միջոցները, որ պետք է ձեռնարկվեին դրան 
դիմակայելու և շփման գծին մոտ գտնվող զորամասերի 
զինծառայողների ու այդ տարածքում գտնվող բնակչության 
անվտանգության ապահովման համար: 

 

 از روسيه جنگ افزار مي خرد باغ قره حرانرمنستان همزمان بابا
 200سيران اوهانيان وزير دفاع ارمنستان با اعالم اينكه برنامه خريداري  -ايرنا - مسكو

ميليون دالر تسليحات از روسيه در دستور كار است گزارش داد: اكنون كار امضاي 
 .توافقنامه هاي مربوط جريان دارد

تنيك در اين باره نوشت: ارمنستان مي خواهد به گزارش ايرنا، خبرگزاري اسپو 
و مهمات مربوطه ، سامانه هاي موشكي  'اسمرچ'سكوهاي پرتاب آتشبار موشكي 

، از 'آوتوبازا ام'، سامانه هاي شناسايي راديو تكنيكي 'ايگال اس'پدافند هوايي 
موسوم به  'آ1توس ـ 'سامانه هاي سنگين آتش افكني  .روسيه خريداري كند

آر '، نارنجك انداز هاي 9М113М، موشك هاي هدايت شونده 'پك سونتسه
، وسايل مهندسي و 'تيگر'، ماشين هاي زرهي 'دراگون'، تفنگ هاي '26پي جي ـ

وسايل ارتباطات رزمي ديگر درخواست هاي خريد نظامي ارمنستان از روسيه 
 .است

 وزيران دفاع ايران و ارمنستان در مسكو ديدار كردند
سردار حسين دهقان وزير دفاع جمهوري اسالمي ايران كه براي  -ايرنا - مسكو

شركت در نشست بين المللي امنيت به مسكو سفر كرده است با سيران اوهانيان 
 .همتاي ارمنستاني خود ديدار و مذاكره كرد

به گزارش ايرنا در اين ديدار كه امروز (چهارشنبه) با حضور مهدي سنايي سفير  
رگزار شد، وزيران دفاع دو كشور در باره همكاري هاي تهران و ايران در روسيه ب

.ايروان و همچنين شرايط منطقه گفت وگو كردند
سيران اوهانيان در اين ديدار روابط ارمنستان با ايران را مهم خواند و گفت: سابقه 
.برخورد بسيار خوب ايران با ارمني ها قابل تقديرو ارزشمند است

با تاكيد بر اهميت ثبات و آرامش در منطقه، همگرايي هاي  طرفين در اين ديدار
.كشورهاي مختلف را در اين زمينه براي كاهش تنش ها مهم بر شمردند

سردار دهقان در اين مالقات با اشاره به سياست جمهوري اسالمي ايران كه مبتني 
بر همكاري و توسعه مناسبات با كشورهاي دوست به خصوص كشورهاي همسايه 

.ت گفت:ارمنستان مي تواند به حفظ ثبات و امنيت منطقه كمك كنداس
وزير دفاع جمهوري اسالمي ايران،تضعيف كشورهاي منطقه و فعال سازي شكاف 
ها و اختالفات قومي، مذهبي و مرزي را از راهبردهاي نظام سلطه به ويژه آمريكا 

هاي تروريستي براي ايجاد ناامني، تنش و جنگ ذكر كرد و گفت: امروز جريان 
با پشتوانه آمريكا، اسرائيل و برخي كشورهاي نادان در منطقه، بحران هاي بزرگي 

سردار دهقان گفت: ما اعتقاد راسخ داريم كه حل بحران هاي  .را رقم زده است
بزرگ به ويژه تروريسم جز در سايه تعامل و همكاري كشورهاي منطقه امكان 

ين ديدار با ابراز خرسندي از مناسبات خوب دو اوهانيان نيز در ا. پذير نمي باشد
كشور تصريح كرد:ايران كشوري بزرگ و با تمدن ديرينه و فرهنگ غني است 
.كه نقش منحصر به فرد و بزرگي در استقرار امنيت، ثبات و صلح در منطقه دارد

 

 متهم كرد باغ قره ايروان، باكو را به نقض آتش بس در
بنديان وزير امور خارجه ارمنستان اعالم كرد كه آذربايجان به نقض ادوارد نعل - ايرنا-تهران

ادامه مي دهد و در حال تدارك حمله نظامي  باغ قره آتش بس در منطقه مورد مناقشه
 .جديد به اين منطقه است

 
به گزارش دفتر مطبوعاتي وزارت امور خارجه ارمنستان، نعلبنديان در ديدار با تيمو 

ندي خود در هلسينكي گفت: آذربايجان به رغم دعوت جامعه بين سوئيني همتاي فنال
، به تداركات 1994- 1995المللي براي بازگشت به توافقات امضا شده در سال هاي 

نظامي در امتداد خط تماس ادامه مي دهد و تسليحات سنگين جديدي به اين منطقه مي 
 .فرستد

ش هاي گروه مينسك سازمان امنيت و وزير امور خارجه فنالند نيز گفت كه فنالند از تال
به طور كامل حمايت مي كند و معتقد است راه  باغ قره همكاري اروپا براي حل مشكل

.سياسي و مذاكرات تنها راه حل اين بحران است

ميالدي توسط سازمان امنيت و  1992كارگروه موسوم به گروه مينسك در سال 
س شده است. ايگور پوپوف از روسيه، تاسي باغ قره همكاري اروپا براي حل مشكل

جيمز واليك از آمريكا و پير آندريو از فرانسه رياست مشترك اين گروه را بر عهده 
 .دارند

كوهستاني يك جمهوري خودمختار واقع در جنوب غربي جمهوري آذربايجان با  باغ قره
و آذربايجان اكثريت ارمني است. اين منطقه سال ها است كه محل مناقشه بين ارمنستان 

كوهستاني  باغ قره است. براي برقراري صلح و ثبات پايدار و مطمئن در منطقه
هاي صلح مختلفي ارائه گرديده كه تاكنون  هاي متعددي به عمل آمده و طرح كوشش

يك از آنها به نتيجه مورد انتظار نرسيده و وضعيت حاكم بر اين منطقه همچنان نه  هيچ 
 .جنگ و نه صلح است
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Լույս Ամսագիր 

 
10 հարց Սերժ Սարգսյանին…. 
2. Մշտապես հայտարարվել է, որ հակառակորդի 
հարձակման պարագայում հայկական կողմն ի վիճակի է 
նրան խաղաղություն պարտադրել: Ի՞նչ հանգամանքներ 
թույլ չտվեցին անցնել հակահարձակման, ռազմական 
գործողությունները տեղափոխել հակառակորդի տարածք 
և վերացնել հետագայում ագրեսիայի կրկնության 
հնարավորությունը: 
3. Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, որ հրադադարի 
հաստատումը հնարավոր է միայն ապրիլմեկյան դիրքերի 
վերականգնման պայմանով: Ինչո՞ւ հրադադարը կնքվեց 
այդ պայմանի զիջմամբ, և դիրքերը մնացին հակառակորդի 
ձեռքում: 
4. Հաստատվել է, որ մեր կողմից կենդանի ուժի, 
սպառազինության և տեխնիկայի կորուստների մի զգալի 
մասը պայմանավորված է հակառակորդի կողմից բարձր 
տեխնոլոգիաների վրա հիմնված արդիական սպառա-
զինության և դրան համապատասխանող նոր մարտա-
վարության, մասնավորապես՝ ԱԹՍ-ների կիրառմամբ: 
Ինչո՞ւ արդյունավետ միջոցներ չեն ձեռնարկվել դրանց 
ազդեցությունը չեզոքացնելու  համար: 
5. Ինչո՞ւ են մերժվել կամ անտեսվել պաշտպանական 
համակարգը արդիականացնելու վերաբերյալ Հայաստա-
նում առկա բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի միջազգային 
մակարդակի ընկերությունների առաջարկությունները: 
6. Ինչո՞վ է բացատրվում այն հանգամանքը, որ հայկական 
բանակի սպառազինությունն ու տեխնիկան խաղաղության 
22 տարիների ընթացքում հիմնականում մնացել են 1980-
ականների մակարդակին, մինչդեռ հակառակորդն այդ 
ընթացքում ձեռք է բերել մեծ քանակությամբ արդիական 
սպառազինություն և տեխնիկա: 
7. Ի՞նչ սկզբունքով է որոշվել ռազմական վտանգի 
պայմաններում բանակի նկատմամբ առաջնահերթություն 
տալ ոստիկանության և պետական կառավարման այլ 
մարմինների գերուռճացված և երկրորդական կարիքներին: 
8. Ինչո՞ւ Հայաստանի Հանրապետությունը՝ որպես 
Արցախի անվտանգության երաշխավոր, հաշվի չառնելով 
Ադրբեջանի՝ վերջին տարիների ռազմատենչ 
հայտարարությունները և ագրեսիվ գործողությունները, 
անհրաժեշտ միջոցներ չի ձեռնարկել նրա բավարար 
պաշտպանունակությունն ապահովելու համար: 
9. Ի՞նչ իրավական, քաղաքական և տեղեկութային 
գործողություններ են ձեռնարկել ՀՀ ԱԳՆ-ն և այլ պատաս-
խանատու մարմինները միջազգային համայնքի առջև 
հակառակորդի հարձակումը որպես ագրեսիա ներկայաց-
նելու ուղղությամբ: 
10. Հաշվի առնելով, որ Սերժ Սարգսյանը ԵՏՄ-ին 
անդամակցելը հիմնավորում էր երկրի անվտանգության 
ապահովման անհրաժեշտությամբ, ինչո՞ւ որպես ԵՏՄ 
անդամակցության նախապայման չառաջադրեց Հայաս-
տանին պատերազմով սպառնացող Ադրբեջանին այդ 
միության անդամ-պետությունների կողմից 
սպառազինություն և ռազմական տեխնիկա չտրամատելու 
հարցը: 
 
«Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի քաղաքական 
խորհուրդն առաջիկա օրերին հրապարակային պատասխան է 
ակնկալում ժողովրդին հուզող վերը նշված հարցերի վերաբերյալ: 
Այդպիսի պատասխաններ չստանալու պարագայում 
Քաղաքական խորհուրդը կներկայացնի կատարվածի 
պատճառների և պատասխանատուների վերաբերյալ իր 
ուսումնասիրությունների արդյունքները: 

«Նոր Հայաստան»  
հանրային փրկության ճակատիքաղաքական խորհուրդ 

Հայաստանի Հանրապետություն 
 

Ղարաբաղում ապրիլյան 
իրադարձությունների շուրջ Թուրքիայի 
հայտարարությունն անթույլատրելի է. 

Լավրով 
13:24, 22.04.2016 

 
ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Ղարաբաղում 
ապրիլյան իրադարձությունների կապակցությամբ 
Թուրքիայի արած հայտարարությունն անթույլատրելի է 
համարել։ Այս մասին նա ասել է ապրիլի 22-ին Երեւանում 
ՀՀ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ 
համատեղ մամուլի ասուլիսին՝ անդրադառնալով 
Անկարայի կողմից արված միակողմանի 
հայտարարություններին։ 
«Դա անթույլատրելի է, քանի որ նման 
հայտարարությունները ոչ թե խաղաղության, այլ 
պատերազմի կոչ են։ Դա արմատապես հակասում է ԵԱՀԿ 
ՄԽ համանախագահների եւ միջազգային հանրության  
դիրքորոշմանը։ Բայց մենք արդեն վարժվել ենք Թուրքիայի 
ներկայիս ղեկավարության նման 
հայտարարություններին»,- ասել է Լավրովը։ 

 
Ես չեմ կարող որոշել Հայաստանի, 

Ադրբեջանի կամ ղարաբաղցիների փոխարեն. 
Լավրովը՝ Սերժ Սարգսյանին  

17:16, 22.04.2016 

 
Ղարաբաղը Ադրբեջանի հետ ոչ մի ընդհանուր բան չի 
կարող ունենալ: Այս մասին, այսօր՝ ապրիլի 22-ին, 
Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար 
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Լույս Ամսագիր 

Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է ՀՀ 
նախագահ Սերժ Սարգսյանը 
Նախագահի մամուլի գրասենյակից NEWS.am-ին 
հայտնում են, որ հանդիպմանը քննարկվել են հայ-
ռուսական հարաբերությունների օրակարգին եւ ս.թ. 
ապրիլի 2-5-ը ԼՂ հակամարտության գոտում Ադրբեջանի 
սանձազերծած ռազմական գործողությունների 
հետեւանքով ստեղծված իրավիճակին վերաբերող հարցեր: 
Ողջունելով ՌԴ արտաքին գործերի նախարարին 
Երեւանում՝ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ հայ-
ռուսական հարաբերությունների օրակարգը բավականին 
հարուստ է, եւ տարբեր, այդ թվում՝ բարձր մակարդակի 
հանդիպումների ժամանակ անդրադարձ է կատարվում 
ամենաարդիական հարցերին: «Այնպես է ստացվել, որ ՌԴ 
կառավարության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդեւի այցը 
կայացել է եւ Ձեր այցն էլ կայանում է մեր 
տարածաշրջանում լարված իրավիճակում: Եվ ոչ մեկի 
համար գաղտնիք չէ, որ այդ իրավիճակը պայմանավորված 
է Ադրբեջանի անպատասխանատու գործողություններով: 
Սկսելով լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ 
Լեռնային Ղարաբաղի դեմ՝ Ադրբեջանը եւս մեկ անգամ 
ապացուցեց, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի հետ ոչ մի 
ընդհանուր բան չի կարող ունենալ: Կիրառելով ամբողջ 
զինանոցը՝ Ադրբեջանը, իհարկե, արժանի հակահարված 
ստացավ: Բայց Ադրբեջանի այդ գործողությունները, իմ 
կարծիքով, բանակցային գործընթացը մղեցին բավականին 
հեռու մի կողմ: Մենք մշտապես այդ գործընթացում 
կառուցողական ենք եղել, մշտապես վստահ ենք եղել, որ 
Մինսկի խմբի համանախագահները, վերջիվերջո, 
կներկայացնեն հարցի լուծման իրենց մոտեցումը, 
հասցեական կասեն այն կողմի անունը, որը հրաժարվում է 
այդ առաջարկություններից: Բայց, ցավոք, 
ադրբեջանցիները համարեցին, որ իրենք կարող են 
անպատիժ խախտել դեռեւս 1994-1995թթ. ստորագրված 
համաձայնագիրը եւ այն պայմանավորվածությունները, 
որոնք մենք ձեռք ենք բերել այս երկարատեւ 
բանակցությունների ընթացքում: Մենք այս փուլը սկսել 
ենք 2007 թվականին: Ինը տարվա ընթացքում մենք այդ 
գործընթացի ակտիվ վկան ու մասնակիցն ենք եղել, փորձել 
ենք գտնել փոխընդունելի որոշումներ, լինել 
կառուցողական: Մենք համոզված ենք եղել, որ իսկապես 
այդ հարցը կարող է լուծվել բացառապես փոխզիջումների 
հիման վրա, խաղաղ ճանապարհով, բայց այսօր մենք 
ունենք այն, ինչ ունենք: Դրա համար էլ ինձ համար 
չափազանց կարեւոր է Ձեր տեսակետը՝ ինչո՞ւ, 
այնուամենայնիվ, դա պատահեց: Իհարկե, մենք մեր 
պատկերացումն ունենք, բայց Դուք շատ ավելի եք 
տեղեկացված, այդ իսկ պատճառով շնորհակալ կլինենք, 
եթե Դուք ներկայացնեք Ձեր պատկերացումը»,-ասել է 
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը: 
ՌԴ արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը 
շնորհակալություն է հայտնել ՀՀ Նախագահին 
հանդիպման հնարավորության համար, ներկայացրել մինչ 
Հանրապետության Նախագահի հետ հանդիպումն իր այցի 
շրջանակներում ունեցած բանակցությունների 
արդյունքները. «Մենք արդեն լավ բանակցություններ ենք 
անցկացրել, դիտարկել ենք երկկողմ 
պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը, 
որոնք Դուք Վլադիմիր Վլադիմիրի Պուտինի հետ ձեռք եք 
բերել: Որոշ տեղերում մեզ մոտ ձգձգումներ կան, սակայն, 
այնուամենայնիվ, հավատարմությունը բոլոր սկզբունքային 
պայմանավորվածություններին պահպանվում է: Դա մեր 
գլխավոր նպատակն է՝ աշխատել նախագահների 
հանձնարարությունների ուղղությամբ: Մենք քննարկել ենք 

նաեւ ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման 
իրավիճակը եւ խորապես անհանգստացած ենք 
կատարվածով: Ինչպես գիտեք, առաջին իսկ րոպեներից 
ռուսական կողմը՝ անձամբ Նախագահը, ձգտել ենք 
կասեցնել այն համաձայնագրերի խախտումները, որոնք 
ստորագրվել են 94-95թթ. եւ ունեն անժամկետ բնույթ: 
Մենք դա այսօր հստակ հաստատեցինք եւ կոչ արեցինք ոչ 
մի ձեւով կասկածի տակ չդնել այդ կարեւորագույն 
փաստաթղթերը: Եվ հաջողվեց դադարեցնել 
արյունահեղությունը: Այնուամենայնիվ, ինչպես 
հասկանում ենք, իրավիճակը դեռեւս մինչեւ վերջ չի 
կայունացել, եւ մենք ելնում ենք նրանից, որ տվյալ փուլում 
շատ կարեւոր է կյանքի կոչել այն, ինչի մասին Դուք 
պայմանավորվել եք Ադրբեջանի նախագահի հետ դեռեւս 5 
տարի առաջ Ռուսաստանի միջնորդությամբ՝ միջադեպերի 
հետաքննության մեխանիզմների, միջադեպերի կանխման 
եւ վստահության միջոցների մասին, որպեսզի 
առավելագույնս նվազեցվի, նույնիսկ պարզապես 
տեխնիկական քայլերի միջոցով, առճակատման բռնկման 
հնարավոր որեւէ վտանգ: 
 
Համապատասխան հանձնարարություններ տրվել էին 
ԵԱՀԿ-ին, եւ մենք այժմ ցանկանում ենք, որ գերմանական 
նախագահությունը դրանով ակտիվ մտահոգվի: Ես 
հասկանում եմ, ինչ էիք Դուք ասում, Սե՛րժ Ազատի, 
իհարկե, այն մասին, որ հիմա դժվար է վերադառնալ 
բանակցությունների սեղանի շուրջ: Իրավիճակը պետք է 
փոքր-ինչ հանդարտվի, եւ մարդիկ պետք է մի փոքր 
հանգստանան: Մենք մեկ անգամ եւս մեր ցավակցությունն 
ենք հայտնում այս հակամարտության պատճառով զոհերի 
կապակցությամբ, բայց, այնուամենայնիվ, ես Ձեզ հետ 
համաձայն եմ, որ հակամարտությանը ռազմական լուծում 
չկա, ինչը նշանակում է՝ պետք է շարունակել ջանքեր 
ներդնել քաղաքական կարգավորման ուղղությամբ: 
Ինչո՞ւ իրավիճակը հայտնվեց նման ճգնաժամային կետում, 
ես չեմ կարող որոշել Հայաստանի, Ադրբեջանի կամ 
ղարաբաղցիների փոխարեն, բայց ես կարծում եմ, որ եթե 
մեզ հաջողվեր քաղաքական գործընթացում առաջ շարժվել, 
թեկուզ մի փոքր, եթե մենք թեկուզ նախանշեինք 
ընդհանուր սկզբունքներ, որոնք կողմերը գոնե հիմք 
կընդունեին արդեն իրավականորեն պարտավորեցնող 
փաստաթղթերի մշակման, նախապատրաստման համար, 
իհարկե, դա ոչ միայն կարեւոր դեր կխաղար 
բանակցությունների վերսկսման համար, այլ նաեւ զսպող 
գործոն կհանդիսանար բռնության բռնկումներ թույլ չտալու 
համար: Բայց, կրկնում եմ, լուծման կարող են հասնել 
միայն իրենք՝ կողմերը: Մենք փորձել ենք, փորձում ենք եւ 
կփորձենք օգնել համանախագահների՝ ամերիկացիների, 
ֆրանսիացիների հետ միասին: Մենք ունենք միասնական 
դիրքորոշում, եւ ինչպես հասկանում եմ, Հայաստանը 
սատարում է այդ դիրքորոշմանը, որ համանախագահների 
եռյակը` ԵԱՀԿ-ի հետ միասին պետք է շարունակի 
իրականացնել հիմնական համակարգողի գործառույթը՝ 
համապատասխան այն մանդատի, որը կողմերը 
համաձայնել են տրամադրել այդ մեխանիզմին: Եվ մենք 
չենք ողջունում զուգահեռ ինչ-որ ուղիներ փնտրելու, 
մեխանիզմներ ստեղծելու փորձերը, որոնք չեն վայելում 
բոլոր կողմերի վստահությունը: Դա միայն կշեղի 
հիմնական խնդրից՝ ապահովել անվտանգություն, թույլ 
չտալ նոր զոհեր եւ, այնուամենայնիվ, ստեղծել 
քաղաքական գործընթացի վերսկսման համար 
պայմաններ»,-ասել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ 
Լավրովը: 
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Լույս Ամսագիր 

Լավրովը լուսանկարել է Արարատը  
23:47, 22.04.2016 

 
Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդեւից հետո, որը 
Հայաստան այցից հետո Արարատի ֆոնին Երեւանի 
լուսանկար էր տեղադրելInstagram-ում, հիմա էլ ՌԴ ԱԳ 
նախարար Սերգեյ Լավրովն է լուսանկարել Արարատ լեռը: 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա 
Զախարովան Facebook սոցիալական ցանցի իր էջում 
տեղադրել է Լավրովի՝ բջջայինով արած Արարատ լեռան 
լուսանկարը: 
«Արարատն այսօր հիացնում էր իր գեղեցկությամբ: Սերգեյ 
Լավրովը չդիմացավ եւ լուսանկարեց»,- գրել է նա: 
 
Արկադի Տեր-Թադևոսյանն անթույլատրելի է 

համարում անգամ մեկ սանտիմետր 
հակառակորդին տալը 

 
Արցախի հերոս Արկադի Տեր-Թադևոսյանը լրագրողների 
հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, որ որևէ սանտիմետր չի 
կարելի փոխանակել հակառակորդի հետ, քանի որ դա 
թշնամուն հնարավորություն կտա մոտենալ մեզ: 
Ինչպես հաղորդում է «Արմենպրես»-ը, գեներալ-մայոր 
Արկադի Տեր-Թադևոսյանը իր խոսքում նշեց.  
«Չի կարելի որևէ սանտիմետր տալ հակառակորդին: Շատ 
անգամ են մեզ առաջարկվել Մադրիդյան սկզբունքները, 
որոնք ԼՂՀ-ի համար անընդունելի են: Ռուս 
քաղաքագետները հաճախ հնչեցնում են այն տեսակետը, 
որ այս իրավիճակում ամենաբարդ դիրքում է հայտնվել 
Ռուսաստանը: Նրանք նշում են, որ Հայաստանը 
Ռուսաստանի դաշնակիցն է, իսկ մյուս կողմից, Ադրբեջանը 
Ռուսաստանի ստրատեգիական գործընկերն է: Հաճախ 
քաղաքագետների արած հայտարարությունները դեմ են 
Հայաստանի դիրքորոշմանը: 
Եթե մենք փոխանակենք որևէ տարածք, ապա կստացվի, 
որ թշնամուն տալիս ենք մեզ մոտենալու 
հնարավորություն: Դա պանթյուրքիզմի երազանքն է, որը 
մենք բոլորս գիտենք: Ռուսաստանը դա շատ լավ է 
հասկանում:» 

Խոսելով հակամարտող կողմերի հնարավորությունների 
մասին՝ գեներալը նշեց. 
«Լայնամասշտաբ գործողությունները ձեռնտու չեն 
Ադրբեջանին, քանի որ դրանք կհանդիսանան Ադրբեջանի 
վերջը: Բացատրեմ՝ ինչու: Ադրբեջանը նստած է նավթի 
տակառի վրա: Եթե թշնամու ուղղությամբ ուղարկենք 
ընդամենը մի քանի հրթիռ, կարող ենք ոչնչացնել 
Ադրբեջանի 30-40 տոկոսը, և մենք ունենք այդ 
հնարավորությունը: Ադրբեջանն ունի նավթային 
հարթակներ, որոնցից մեկը եթե վառվեց, հանգցնելու 
համար 4-5 ամիս պետք կլինի»: 
 

Պայմանավորված էր, որ «Սմերչ» 
զինատեսակը չպետք է կիրառվեր Ղարաբաղի 

դեմ. Արկադի Տեր-Թադևոսյան 
08 Ապրիլի 2016, 14:57 

 
Արցախի հերոս Արկադի Տեր-Թադևոսյանը լրագրողների 
հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, որ «Սմերչ» 
զինատեսակը, ըստ կողմերի պայմանավորվածության, 
չպետք է օգտագործվեր Ղարաբաղի դեմ: 
Ինչպես հաղորդում է «Արմենպրես»-ը, գեներալ-մայոր 
Արկադի Տեր-Թադևոսյանը իր խոսքում նշեց.  
«Գիտեք, ես շատ եմ «հավանում» Թուրքիան և 
Ադրբեջանը: Թուրքիայի սուտը ժամանակին պարզ 
դարձավ, հիմա էլ միջազգային հանրությունը սկսում է 
հետզհետե բացահայտել Ադրբեջանի սուտը: «Սմերչը» և 
այլ զինատեսակներ, որոնք Ռուսաստանից գնել էր 
Ադրբեջանը, ըստ պայմանավորվածության, Ադրբեջանը 
խոստացել էր չկիրառել Ղարաբաղի դեմ: Հիմա թող ՌԴ 
ՊՆ նախարար Շոյգուն և Ռուսաստանի վարչապետ 
Մեդվեդևը պարզաբանումներ անեն, թե ինչու այնպես 
ստացվեց, որ Ադրբեջանը օգտագործեց «Սմերչ»-ը: 
Ադրբեջանը հերթական անգամ արեց իր ստոր քայլը», - 
ասաց Արկադի Տեր Թադևոսյանը: 
Արցախի հերոս, գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-
Թադևոսյանը իր խոսքում անդրադարձավ նաև 
Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բյուլբյուլ-
օղլու հայտարարությանն այն մասին, որ Ադրբեջանը 
ուժային մեթոդներով է ցանկանում լուծել Արցախի 
հակամարտության խնդիրը: 
«Կարծում եմ, Ադրբեջանին ձեռնտու չէ այս պատերազմը, 
նրանց ստիպեցին իրենց հարևան և բարեկամ երկրները: 
Ըստ իս, ստիպեցին կռվել ոչ թե Ղարաբաղի, այլ 
Ռուսաստանի դեմ: Ուկրաինայի, Աֆղանստանի դեպքերն 
ուղված էին Ռուսաստանի դեմ, մենք նմանատիպ խաղի 
մեջ ենք ներքաշված: Ի՞նչ են ուզում այդ «խաղացողները» 
դժվար է հասկանալ, բայց այն, որ հիմա մեծ ու 
բազմակողմանի խաղ է գնում, դա փաստ է: Սա իմ 
կարծիքն է, որի հետ համամիտ են շատերը», - նշեց 
գեներալը: 
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Բացահայտվել է Արցախի դեմ գրոհի պլանը 
ՀԱԿՈԲ ԲԱԴԱԼՅԱՆ, Մեկնաբան 
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ՌԴ վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդեւի հայաստանյան այցի 
ընթացքում փաստորեն բացահայտվեցին Արցախի դեմ 
ապրիլի 2-ին Ադրբեջանի սանձազերծած գրոհի պլանը, 
դրա մշակման հստակ ընթացակարգն ու առաջնային 
շահառուները: 
Դա արեց Հովիկ Աբրահամյանը, կամա թե ակամա, 
Դմիտրի Մեդվեդեւին խնդրելով, որ արագացնեն 
Հայաստանին 200 միլիոն դոլարի սպառազինության 
տրամադրումը: Պարզվում է, որ Ռուսաստանը վարկը 
«դուրս է գրել» արդեն, սակայն դրա դիմաց 
սպառազինության պայմանագրերը կնքված չեն, 
սպառազինություն չկա: 
Իսկ մի քանի ամիս առաջ ռուսաստանյան 
լրատվամիջոցները հրապարակում են Հայաստանին իբր 
թե մատակարարվելիք սպառազինության ցանկը: Դրանից 
հետո Ադրբեջանը հանդես է գալիս բողոքի նոտայով, ՌԴ 
ԱԳՆ-ից պահանջելով երաշխիք, որ այդ 
սպառազինությունը չի կիրառվի Ադրբեջանի դեմ: 
Ռուսաստանը լռում է մի քանի օր, մինչեւ Պուտինը 
հեռախոսազրույց է ունենում Ալիեւի հետ: Հետո մի քանի 
ժամ անց ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ 
Զախարովան հայտարարում է, թե «հույս ունեն», որ 
Ադրբեջանն ըմբռնումով կմոտենա Հայաստանին զենք 
մատակարարելուն, քանի որ ՌԴ-ն ունի դաշնակցային 
պարտավորություններ: Զախարովան միաժամանակ 
ասում է, թե սպառազինություն մատակարարելիս հաշվի 
են առնում հավասարակշռության խնդիրը: 
Դա բացահայտ եւ ուղիղ երաշխիք էր Ադրբեջանին, որ 
Բաքուն չունի մտահոգվելու առիթ: Այսինքն, Ադրբեջանին 
միլիարդավոր դոլարների մահաբեր սպառազինություն 
մատակարարած Ռուսաստանը այդ կապակցությամբ ոչ մի 
հանգամանալից բացատրություն չի տվել Հայաստանին, 
սակայն հանգամանալից բացատրում է իրավիճակն 
Ադրբեջանին: Իսկ ի՞նչ էր բացատրում ՌԴ-ն: ՌԴ-ն 
բացատրում էր, որ Ադրբեջանը չունի անհանգստանալու 
կարիք, քանի որ Հայաստանի հետ սպառազինության 
պայմանավորվածությունը այնպիսին չէ, որ 
անհանգստություն պատճառի Ադրբեջանին: Այլապես, ի՞նչ 
հավասարակշռության մասին կարող է լինել խոսքը, եթե 
Ադրբեջանին մատակարարվում է ընդհանուր առմամբ մոտ 
6-7 միլիարդ դոլարի արդիական սպառազինություն, իսկ 
Հայաստանին դրա ընդամենը մոտ 5 տոկոսի չափով, այն էլ 
ոչ այնքան արդիական, եւ այն էլ՝ ինչպես պարզվում է՝ չի էլ 
մատակարարվում: 

Եվ անկասկած է, որ ռուսական կողմը Բաքվին փոխանցել է 
տեղեկությունը, որ Հայաստանի սպառազինությունը 
մատակարարված չէ, եւ չեն էլ պատրաստվում դա անել 
առաջիկայում: Այդ տեղեկությունը Բաքվին փոխանցվել է 
ՌԴ փոխվարչապետ Ռոգոզինի այցի ընթացքում, որին 
Պուտինը գիշերով գործուղել էր Բաքու՝ Ադրբեջանին 
սպառազինության նոր խմբաքանակի հետ կապված 
Բաքվի դիտողությունները լսելու համար: 
Իսկ Բաքուն դժգոհել էր տեխնիկական կոմպլեկտացիայից՝ 
իբրեւ թե, իսկ իրականում Ռուսաստանի հետ անկասկած 
քննարկվել են ադրբեջանական եւ հայկական զինուժների 
ռազմա-տեխնիկական հարաբերակցության հարցերն, ու 
Ադրբեջանը Ռուսաստանից ստացել է արդեն առավել 
անմիջական երաշխիքներ, որ Երեւանին մատակարարված 
չէ արդիական սպառազինությունը, հետեւաբար հնարավոր 
է պատրաստվել գրոհի: 
Այլապես, մեղմ ասած տարօրինակ է, երբ Ռուսաստանը 
Հայաստանին սպառազինությունն ուշացնում է, չի 
մատակարարում, իսկ նրա հակառակորդ, նրան 
պատերազմով սպառնացող Ադրբեջանին ոչ միայն 
մատակարարում է, ոչ միայն գիշերով թռչում են Բաքու 
լսելու, թե ինչ դժգոհություն ունի Ալիեւը, այլ նույնիսկ ՌԴ 
նախագահի մակարդակով են արձագանքում դրան, 
Բաքվին տալով բարձրագույն երաշխիքներ: 
Ադպիսով, ակնհայտ է, որ Արցախի դեմ գրոհից առաջ, մի 
քանի օրերի ընթացքում Ռուսաստանը Ադրբեջանին տվել է 
ռազմա-տեխնիկական գործնականում բոլոր 
երաշխիքները, որ հայկական բանակն ունակ չէ 
կազմակերպել ռազմա-տեխնիկական համարժեք 
դիմադրություն, որ հայկական կողմը չի ստացել 
Ադրբեջանի ստացածի գոնե 5 տոկոսի սպառազինությունը, 
հետեւաբար Մոսկվան ապահովել է Բաքվի գրոհի՝ բլից-
կրիգի «կարմիր գորգը»: 
Ռուսաստանի հետագա գործողությունը վկայում է, որ դա 
եղել է համատեղ պլանավորված հստակ ռազմարշավ, որի 
նպատակն է եղել տարածք խաղաղապահի դիմաց 
ռուսական գաղափարի վերակենդանացումը, որը երկրորդ 
պլան եւ գործնականում փակուղի էր մղվել շփման գծում 
հրադադարի պահպանման միջազգային մեխանիզմի 
ամերիկյան առաջարկի պատճառով: 
Ռուս-ադրբեջանական հաշվարկը պարզապես հաշվի չէր 
առել մի հանգամանք՝ Հայաստանի մարդկային ռեսուրսը: 
Ըստ երեւույթին, տարիներ շարունակ Ռուսաստանի 
հակահայկական քաղաքականությունն արդարացնող 
ռուսական կայսրության քարոզչական սպասարկող 
անձնակազմը՝ տարատեսակ քաղաքական գործիչներ, 
նրանց կից փորձագետներ, տարբեր մասնագետներ, 
հավատացրել են մետրոպոլիային, որ հասարակական 
դիմադրունակության ռեսուրսը ոչնչացված է վաղուց: 
Ի դեպ, հավանաբար առաջիկայում Ռուսաստանը կսկսի 
լրջորեն զբաղվել իր այդ ապոլոգետներով, որոնք 
փաստորեն վրիպել են, կամա թե ակամա ձախողելով ռուս-
ադրբեջանական գործարքը: Գոնե դրա «ակնթարթային» 
բնույթը, քանի որ ներկայում ակնհայտ է Մոսկվայի եւ 
Բաքվի ջանքը՝ տարածք խաղաղապահների դիմաց 
գործարքը առաջ մղելու հարցում: 
Ընդ որում, աստիճանաբար բավական շոշափելիորեն 
նկատվում է նաեւ «ապոլոգետների» ջանքի ակտիվացումը, 
ըստ երեւույթին ինքնապաշտպանության նպատակով՝ 
Հայաստանում Ռուսաստանի ոչնչացված դիրքերը 
վերականգնելու, եւ այդպիսով «մետրոպոլիայի» առաջ 
արդարանալու, այսպես ասած ինդուլգենցիա ստանալու 
համար: 



 

 

 

ÈàôÚê # 210  Ապրիլ,  2016 Ã.  էջ 5  

Լույս Ամսագիր 

Բանն այն է, որ ռուս-ադրբեջանական պլանի համաձայն, 
բլից-կրիգը պետք է ոչնչացներ հայկական դիրքերն 
Արցախում, բայց փաստացի ստացվեց, որ Ադրբեջանին 
ժամացույցի ճշտությամբ մատակարարված ռուսական 
սպառազինությունը սպանել է մի քանի տասնյակ հայ 
զինվոր ու հրամանատար, բայց ոչնչացրել է Հայաստանում 
ռուսական դիրքերը: 
 

Կոչ հայրենակիցներին. Արթուր Աղաբեկյան 
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ԼՂՀ փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը «Ֆեյսբուքի» իր 
գրառումով դիմել է  Արցախում, Հայաստանում և 
արտերկրում ապրող հայրենակիցներին՝ նշելով, որ  
Արցախի կառավարության կողմից բացված հատուկ 
հաշվեհամարներն միջոցները օր-օրի համալրվում են, և 
միջոցներն ուղղվելու են նաև Զինված ուժերի համար արդի 
սպառազինությունների ձեռքբերմանը: 
«Արցախում, Հայաստանում և արտերկրում ապրող իմ 
հայրենակիցներ, ոչ ռուսը, և ոչ էլ որևէ մեկը` բացի հայից, 
մեր սահմանին չի զոհվելու, մեր հայրենիքի 
պաշտպանության գործում դեր չի ունենալու: Արցախի 
կառավարության կողմից բացված հատուկ հաշվեհամարը 
օր-օրի համալրվում է, և այն ուղղվելու է բացառապես 
Զինված ուժերի համար սպառազինությունների 
ձեռքբերմանը: Մենք այլընտրանք չունենք, ինքներս պիտի 
հոգանք մեր պաշտպանությունը: Նվիրաբերելով 
պաշտպանության բնագավառին ուղղված ֆինանսական և 
նյութական ռեսուրսներ` կկարողանանք խնայել մեր 
զինվորների կյանքը:», - նշել է Արթուր Աղաբեկյանը: 
ԼՂՀ կառավարության հաշվեհամաներին մինչ 07.04.2016թ. 
հավաքված նվիրատվություններին կարելի է 
ծանոթանալ այստեղ: Հավաքված գումարը կազմում է 891 
մլն 583 հազար 119 դրամ, 63 հազար 707 ԱՄՆ դոլար, 1938 
եվրո և 11 մլն 238.6 հազար ՌԴ ռուբլի։ 
Նշենք, որ ստեղծված այս ծանր իրավիճակում հազարավոր 
հայրենակիցներ դիմում են Արցախի Հանրապետության 
կառավարությանը՝ հայտնելով իրենց աջակցությունն ու 
օգնություն ցուցաբերելու պատրաստակամությունը: Այդ 
կապակցությամբ ԼՂՀ կառավարության կողմից բացվել 
են հետևյալ բանկային հաշիվները` 
 
Սպասարկող բանկ` «Արցախբանկ» ՓԲԸ Հասցե` Կիևյան 
փողոց 3, Երևան, Հայաստան SWIFT`ARTSAM22 
Ստացող` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
ֆինանսների նախարարություն 
 
Հաշվի համարը` 22300612211100 (ՀՀ դրամ). 
Հաշվի համարը` 22300110153200 (ԱՄՆ դոլար). 
Հաշվի համարը` 22300200153300 (Եվրո). 
Հաշվի համարը` 22300400153100 (ՌԴ ռուբլի): 

Բակո Սահակյան. Պաշտպանության բանակն 
արդյունավետորեն է իրականացրել իր 

առաքելությունը 
 

 
00:22, 06.04.2016 
 
Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո 
Սահակյանն ապրիլի 5-ին անց է կացրել աշխատանքային 
խորհրդակցություն՝ նվիրված ղարաբաղա-
ադրբեջանական սահմանում տիրող իրավիճակին: 
Նախագահ Սահակյանը կարեւորել է մարտական 
գործողությունների դադարեցումը եւ հրադադարի ռեժիմի 
վերականգնումը՝ միաժամանակ նշելով, որ Արցախի 
Հանրապետության Պաշտպանության բանակն 
արդյունավետորեն է իրականացրել մեր երկրի եւ ժողովրդի 
անվտանգության ապահովման իր առաքելությունը ու 
այսուհետ եւս պատրաստ է կասեցնել հակառակորդի 
ցանկացած ագրեսիվ ոտնձգություն: 
Խորհրդակցությանը մասնակցում էին Հայ Առաքելական 
Եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ 
արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, Ազգային ժողովի 
նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ 
Հարությունյանը, պաշտոնատար այլ անձինք: 
 
Այստեղ դիակներին փայտերի պես լցնում են 
մեքենաները. Հայ հետախույզները որսացել 

են ադրբեջանցիների հեռախոսազրույցը 
00:21, 06.04.2016 
ԼՂՀ ՊԲ-ն հրապարակել է Ադրբեջանի սահմանամերձ 
գյուղերից մեկի բնակչուհու որսած հեռախոսազրույցը, 
որտեղ վերջինս խոսում է ադրբեջանական կողմի 
կորուստների մասին: 
Մասնավորապես, կինը նշում է 2000-ից ավելի մարդկային 
կորստի մասին, հավելելով, որ պետք չի հավատալ 
հեռուստատեսությամբ հաղորդվող տեղեկատվությանը: 
«Հեռուստացույցին մի հավատացեք: Այստեղ դիակներին 
փայտերի պես լցնում են մեքենաները, երեք զոհերից մեկի 
մասին անգամ չեն ասում, հազար զոհից միայն մեկի մասին 
են ասում: Շրջանային բոլոր հիվանդանոցները լիքն են՝ 
Եվլախ, Գյանջա, Նավթալան, Գերանբոյ, Թարթառ, 
Բարդա, գյուղական հիվանդանոցներն էլ են լիքը: Երդվում 
եմ, մի հավատացեք հեռուստացույցին, 2 հազար զինվորի 
մեկ գիշերում խփեցին, բայց այդ մասին չեն ասում: Թալիշը 
վերցրին, թակարդում բոլորին խփեցին: Ծանր 
վիրավորներին ուղղաթիռով տարան: Զինվորը սովից 
մեռնում է, ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում, 
հեռուստացույցով անգամ մեկ գումարտակի կորստի 
մասին չեն ասում»,- նշել է նա: 
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Միջազգային հանրությունը հավասարության 
նշան է դնում Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի 

միջեւ. Փոստանջյան 
18:11, 05.04.2016 
Միջազգային հանրությունը հավասարության նշան է դնում 
Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Այս մասին ապրիլի 5-ին 
խորհրդարանում ասել է «Ժառանգություն» 
խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը։ 
«Իսկ Հայաստանի իշխանությունները մի քանի անգամ 
մերժել է Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչելու մասին 
«Ժառանգության» օրինագիծը՝ ասելով, թե այդ օրինագիծը 
կարող է վնասել բանակցային գործընթացին։ Ժամանակը 
ցույց տվեց այդ քաղաքականության անհեռատեսությունը։ 
Նման պահվածքն անթույլատրելի է»,- ընդգծել է նա։ 
 

Աղոթում ենք Հայաստանի համար. Քորթնի 
Քարդաշյան 

5 ԱՊՐԻԼԻ, 00:29 
Քլոե Քարդաշյանին միացել է նաեւ քույրը` Քորթնի 
Քարդաշյանը: Նա իր Facebook-ի էջում եւս գրառում է 
կատարել Լեռնային Ղարաբաղի իրադարձությունների 
վերաբերյալ. Քորթնին գրել է. «Աղոթում ենք Հայաստանի 
համար»: 
 
Սերժ Թանկյանն ու Քլոե Քարդաշյանն ավելի վաղ արդեն 
արտահայտել են իրենց կարծիքը վերջին օրերի 
իրադարձությունների վերաբերյալ: SOAD խմբի հայտնի 
կատարողը խորհուրդ էր տվել Թուրքիայի նախագահին 
ուշադիիր ուսումնասիրել պատմությունը: 
Հպարտ ենք, որ նման հերոս համագյուղացի ունենք.  
 

Ադրբեջանը ռազմական 
հանցագործություններ է կատարել. 

Արդարադատության նախարար 
00:43, 05.04.2016 
Ադրբեջանը ռազմական հանցագործություններ է 
կատարել: Այս մասին ապրիլի 4-ին, լրագրողների հետ 
զրույցում ասաց ՀՀ Արդարադատության նախարար 
Արփինե Հովհաննիսյանը: 
«Քաղաքացիական անձանց վայրագ սպանություններ են 
տեղի ունեցել: Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է 
որպես պահանջատեր հանդես գա` հաշվի առնելով 
միջազգային մարդասիրական իրավունքների եւ նորմերի 
խախտումը»,-ասաց ՀՀ արդարադատության նախարարը: 
 

Համացանցում հասանելի է ադրբեջանցի 
25000 զինվորականների տվյալները 

01:37, 05.04.2016 
 
Monte Melkonyan Cyber Army խմբի անդամները կոտրել են 
ադրբեջանական ցանցը եւ  համացանցում տեղադրել են 
Ադրբեջանի 25 հազար զինվորականների տվյալները: 
Твиты от @mmca_official 
Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանը ապրիլի 1 լույս 2 գիշերը 
ղարաբաղաադրբեջանական ողջ շփման գծի երկայնքով 
խախտել է հրադադարը, ու անցել հարձակողական 
գործողությունների: 
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տվյալով, 
հակառակորդը արդեն ունի մոտ 300 կենդանի ուժի 
կորուստ, ադրբեջանական խփված տանկերի ընդհանուր 
թիվը դարձել է 29, իսկ անօդաչուների թիվը՝ 10, 2 

ուղղաթիռ, 1 ինժեներական տեխնիկա, 3 հետեւակի 
մարտական մեքենա, 1 ՄՄ-21 («Գրադ») կայան: 
 

Քիմն Instagram-ում Հայոց բանակի 
հաղթական տանկերի ու ուղղաթիռների 

նկար է հրապարակել 
5 ԱՊՐԻԼԻ, 03:07 

Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղի նկատմամբ 
իրականացրած ագրեսիան գնալով լայն արձագանք է 
գտնում Սփյուռքի աստղերի շրջանում: 
Քիմ Քարդաշյանը Instagram-ի իր էջում հայոց բանակի 
հաղթական նկար է տեղադրել, տանկով ու 
ուղղաթիռներով, նշելով «Աղոթում եմ Հայաստանում 
գտնվողների եւ աշխարհի բոլոր մարդկանց համար»: 
 
Հատկանշական է, որ կարճ ժամանակում նկարի տակ 
հայտնվել են ադրբեջանցի կիբերոհմակի 
ներկայացուցիչների բյուրավոր մեկնաբանությունները, 
որոնք սակայն փոքրամասնություն են կազմում, քանի որ 
Քիմի Instagram-ի հետեւորդների թիվը բոլոր 
ադրբեջանցիներին մի քանի անգամ գերազանցում է, ավելի 
ստույգ այն 66 մլն է: Այնպես որ ադրբեջանական 
քարոզչամեքենայի գեներացրած օգտատերերը 
<անհարմար> իրավիճակում են հայտնվել: 
Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ այս թեմային անդրադարձել էր 
Քիմի քույրերը՝ Քորթնին ու Քլոեն: 
 

Ադրբեջանը թիկունքից 2 անգամ 
գնդակահարել է սեփական զորքերին.  

ՊՆ խոսնակ 
13:12, 05.04.2016 
Ադրբեջանական կողմը երկու անգամ թիկունքի 
գնդակահարել է սեփական զորքերին, որոնք հայկական 
ճնշման տակ թողնում էին դիրքերը: Այս մասին իր 
ֆեյսբուքյան էջում գրել է ՀՀ պաշտպանության 
նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովհաննիսյանը: 
«Մատաղիսի հատվածում իրենք իրենց դիրքերի 
մերձակայքերից ու միջանկյալներից ադրբեջանցիները 
հանում են իրենց արգելափակից զորքերով ոչնչացված 
զինվորների դիակները: Երկու անգամ թիկունքից 
գնդակահարել են սեփական զորքերին, որոնք հայկական 
ստորաբաժանումների ճնշման տակ թողնում էին 
դիրքերը»,- գրել է նա: 
Հիշեցնենք, որ ապրիլի 2-ի գիշերը իրավիճակը Լեռնային 
Ղարաբաղի հակամարտության գոտում կտրուկ լարվել է։ 
Խրոնիկ բնույթ կրող կրակոցներից եւ մասնակի դիվերսիոն 
հետախուզական փորձերից Ադրբեջանն անցում է 
կատարել մասշտաբային հարձակման շփման գծի ողջ 
երկայնքով՝ օգտագործելով հրետանի, ծանր տեխնիկա եւ 
ավիացիա։ Սա ամենախոշոր գործողություններն են 1994 
թվականին հաստատված հրադադարի ռեժիմից հետո, 
որոնք ձեռնարկել է Ադրբեջանի զինուժը: Երկու կողմերից 
էլ կան զոհեր։ 
 

Շվեդիայում հայերը բողոքի ցույցի են ելել՝ ընդդեմ 
Ադրբեջանի իրականացված ագրեսիայի  

Շվեդիայում հայերը բողոքի ցույց են արել ընդդեմ 
Ադրբեջանի կողմից իրականացված ագրեսիայի։ 
Այսօր Շվեդիայի հայ համայնքի անդամները հավաքվել էին 
Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարարության դիմաց 
իրենց բողոքը ներկայացնելու Լեռնային Ղարաբաղի դեմ 
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Ադրբեջանի կողմկից սանձազերծված պատերազմական 
գործողությունների կապակցությամբ։ 
Ցույցի մասնակիցները կոչ են արել Շվեդիայի 
իշխանություններին  պարտադրել Ադրբեջանին 
դադարեցնել ԼՂՀ-ի դեմ իրականացվող ագրեսիան։ 
Պաստառները պատկերում էին նաեւ ապրիլի 2-ին Թալիշ 
գյուղում ադրբեջանական հրոսակների կողմից 
վայրագորեն սպանված Խալափյանների լուսանկարները, 
նշելով, որ նախահարձակ ադրբեջանական զինվորները չեն 
խորշում իրականացնել նմանատիպ ռազմական 
հանցագործություններ։ 

 
ԼՂՀ իշխանություններն ապացույցներ ունեն 

ռազմական գործողություններին 
վարձկանների ու ահաբեկիչների 

մասնակցության մասին 
13:25, 05.04.2016 
Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները ապացույցներ 
ունեն ռազմական գործողություններին վարձկանների ու 
ահաբեկիչների մասնակցության մասին: Այս մասին 
հայտնել է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության 
նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանը՝ 
թղթակցի հետ զրույցում: 
«Հիմքեր կան հայտարարելու, որ Լեռնային Ղարաբաղի 
դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիվ 
գործողություններին մասնակցել են նաեւ ԻՊ ու այլ 
ահաբեկչական կազմակերպություններից վարձկաններ: 
Այս մասին են վկայում բազմաթիվ հանգամանքներ՝ նրանք 
իրար հետ թուրքերեն ու արաբերեն էին խոսում, այլ 
համազգեստով էին, զինյալների նման էին գործում: Նրանց 
տարիքն էլ էր ուրիշ՝ բոլորը 30-ն անց էին»,- նշել է 
Բաբայանը: 
Այս կապակցությամբ նա հիշեցրել է, որ Ադրբեջանի 
հսկայական քանակության քաղաքացիների անդամագրվել 
են ահաբեկչական կազմակերպությունների, 
մասնավորապես ԻՊ-ին: Ընդ որում նրանց մեծ մասը 
զինծառայողներ են: «Այնտեղ կապեր հարթելով, այդ՝ 
այսպես կոչված զինծառայող –գրոհայինները 
կազմակերպել են ահաբեկիչների հոսք Թուրքիայից 
Նախիջեւան, այնտեղից էլ Ադրբեջան՝ հակամարտության 
գոտի»,- նշել է ԼՂՀ նախագահի մամուլի քարտուղարը: 
 

Լայնամասշտաբ պատերազմի դեպքում 
հարվածներ կհասցվեն Ադրբեջանի 

էներգետիկ օբյեկտներին. քաղաքագետ 
13:52, 05.04.2016 
Հավանականությունը մեծ է, որ կարճ ժամանակում 
Ադրբեջանը կսկսի ավելի լայնամասշտաբ ռազմական 
գործողությունների դիմել: Այս մասին այսօր` ապրիլի 5-ին, 
լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց քաղաքագետ 
Սերգեյ Մինասյանը: 
«Այս պահին լայնամասշտաբ պատերազմ չի գնում, բայց 
ակնհայտ է,  որ Ադրբեջանը շատ կարճ ժամանակում 
կարող է գնալ էսկալացիայի`բավական լուրջ հարվածներ 
հասցնելով Ստեփանակերտին եւ այլ քաղաքներին»,-նշեց 
քաղաքագետը` հավելելով, որ սա դեպքերի զարգացման 
սցենարներից մեկն է: 
Ղարաբաղա-ադրբեջանական հակամարտ ուժերի շփման 
գծում տիրող իրավիճակի զարգացման մեկ այլ սցենար էլ, 
ըստ քաղաքագետի, այն է, որ հայկական կողմը 
կվերականգնի շփման գիծը, եւ ոչնչացնելով կարեւորագույն 

ռազմական կետեր, կփորձի ադրբեջանական կողմին 
ստիպել պահպանել հրադադարի ռեժիմը: 
«Երրորդ տարբերակը կլինի երկրորդի շարունակությունը, 
որի դեպքում մի քիչ ավելի երկար գործընթաց կունենանք: 
Ցածր եւ միջին ինտենսիվության ռազմական 
գործողություններն ավելի երկար կտեւեն»,-ասաց 
քաղաքագետը: 
Ըստ Սերգեյ Մինասյանի`ադրբեջանական լայնամասշտաբ 
ռազմական գործողությունների դեպքում մեր կողմից 
ոչնչացնող հարվածներ կհասցվեն Ադրբեջանի 
կարեւորագույն տնտեսական եւ էներգետիկ օբյեկտներին:   
«Չգիտեմ` որքանով Ադրբեջանն ի վիճակի կլինի դրան 
դիմակայել: Բայց չեմ կարծում, որ կկարողանա, եթե մի 
քանի օրվա ընթացքում չհաջողվեց բլից-կրիգ 
իրականացնել, դա անել արդեն այս պահին շատ դժվար 
կլինի»,-նշեց քաղաքագետը: 
Սերգեյ Մինասյանը կարծիք հայտնեց, որ Ադրբեջանի` 
նախահարձակ լինելու գլխավոր պատճառը Լեռնային 
Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորման բանակցային 
գործընթացում իր համար բացասական զարգացումներն է: 
«Ադրբեջանը ցանկացել է ցույց տալ, որ ի վիճակի է 
ռազմական գործողությունները վերսկսել, դրա հետ 
մեկտեղ ազդել հայկական կողմերի եւ միջազգային 
հանրության վրա՝ ավելի նպաստավոր բանակցային 
գործընթացի առումով»,-ասաց քաղաքագետը: 
Ադրբեջանը, քաղաքագետի խոսքով, շփման գծում 
լարվածության սրման է դիմել նաեւ երկրում տիրող 
տնտեսական, սոցիալական եւ քաղաքական վիճակից 
ելնելով: 
Հիշեցնենք, որ ապրիլի 2-ի գիշերը իրավիճակը Լեռնային 
Ղարաբաղի հակամարտության գոտում կտրուկ լարվել է։ 
Խրոնիկ բնույթ կրող կրակոցներից եւ մասնակի դիվերսիոն 
հետախուզական փորձերից Ադրբեջանն անցում է 
կատարել մասշտաբային հարձակման շփման գծի ողջ 
երկայնքով՝ օգտագործելով հրետանի, ծանր տեխնիկա եւ 
ավիացիա։ Սա ամենախոշոր գործողություններն են 1994 
թվականին հաստատված հրադադարի ռեժիմից հետո, 
որոնք ձեռնարկել է Ադրբեջանի զինուժը: Երկու կողմերից 
էլ կան զոհեր: 
 

Ադրբեջանն օգտագործում է 
ինքնակործանվող անօդաչու սարքեր 

13:59, 05.04.2016 
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի 
քարտուղար Արծրուն Հովհաննիսյանը ցույց է տվել 
Ադրբեջանի կողմից կիրառվող НАROP իսրայելական 
արտադրության հարվածային անօդաչու սարքերը: 
«Ահա Ադրբեջանի կողմից կիրառվող հարվածային 
դրոնները»,- գրել է Արծրուն Հովհաննիսյանը Facebook-ի իր 
էջում: 
Ավելի վաղ ղարաբաղյան կողմը հայտարարել էր, որ 
ոչնչացրել է մի քանի թռչող անօդաչու սարք: НАROP դրոնն 
ինքն իրենով հիմնական զինամթերք է համարվում: 
Գործողության սկզբունքը հետեւյալն է՝ կախվում է 
օբյեկտի վրա եւ պտտվում, հետո՝ երբ օբյեկտը շարժվում է 
կամ սկսում մանեւրել՝ կրակում է: 
 
Հայոց բանակը մեծ սիրտ ունի եւ պայքարում 

է մեր պատմական տարածքի` Արցախի 
համար. Հոլիվուդյան դերասան Մարկո Խան 

5 ԱՊՐԻԼԻ, 14:01 
Լեռնային Ղարաբաղում տիրող լարված իրավիճակի 
պատճառով մտահոգվում են ոչ միայն Հայատանում 
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Լույս Ամսագիր 

ապրող, այլեւ սփյուռքում բնակվող հայերը: Մեր հայտնի 
հայրենակիցներից 
շատերը` Քլոե, Քորթնի, Քիմ Քարդաշյանները, 
ֆրանսիացի երգչուհի Էլեն Սեգարան, ամերիկյան FOX 11 
TV-ի հաղորդավարուհի Արաքայա Կարապետյանը, 
ամերիկյան Reddit կայքի համահիմնադիր Ալեքսիս 
Օհանյանն արդեն հասցրել են իրենց աջակցությամբ եւ 
աղոթքներով միանալ հայ ժողովրդին: Նրանց թվում է նաեւ 
Հոլիվուդում հայտնի հայ դերասան Մարկո Խանը, 
որը Facebook-ի իր էջում հանդես է եկել գրառմամբ. 
«Իմ հայրենակից եղբայրներն ու քույրերը, զինվորները 
պայքարում են Ադրբեջանի առավել զինված եւ ագրեսիվ 
զորքերի դեմ, որոնք կռվում են մի բանի համար, որն իրենց 
չի պատկանում…Բայց ադրբեջանցիները չեն հասկանում, 
որ Հայոց բանակը մեծ սիրտ ունի եւ կռվում է հանուն մեր 
պատմական տարածքի` Արցախի համար: Կեցցեն իմ 
եղբայրներն ու քույրերը, որոնք պայքարում են Ադրբեջանի 
ղեկավարի գլխավորած այդ ագրեսիվ զորքի դեմ: 
Դիկտատոր, որը խեղդվում է իր սեփական երկրի 
հարստության մեջ եվ այս պատերազմն օգտագործում է, 
որպեսզի թաքցնի իր եւ իր ընտանիքի գողությունը, որն 
արվել է իրենց սեփական ժողովրդից: ԱՄՆ-ն այդ 
մարդասպանին ոչինչ չպետք է պարգեւի: 
Աստված ձեզ պահապան»,-գրել է Խանը: 
 
Մատաղիսի մարտերում մեծ կորուստներ են 

ունեցել Թուրքիայից եկած զինյալները, 
նրանց մոտ խուճապ է սկսվել 

14:22, 05.04.2016 
Մատաղիսի ուղղությամբ ապրիլի 4-ին տեղի ունեցած 
ծանր մարտերում հակառակորդի կողմում խուճապ է 
սկսվել եւ նրանք դիակներ թողնելով դիմել են փախուստի: 
Այս մասին Արցախից հաղորդում է «Հետքի» խմբագիր 
Էդիկ Բաղդասարյանը՝ հավելելով, որ իրականությանը չեն 
համապատասխանում ադրբեջանական մամուլի 
տեղեկությունները, թե իրենք գրավել են Մատաղիսը: 
«Երեկ այդ հատվածում ծանր մարտեր էին։ 
Ադրբեջանական զինուժն իր ունեցած գրեթե ողջ 
զինտեսականին օգտագործել է նաեւ այդ ուղղությամբ։ 
Ցավոք, ունեցել ենք զոհեր, երեկ ՊԲ-ն նրանց մասին 
հաղորդել է։ Ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչները 
ենթադրել են, թե դրանից հետո հայկական ուժերը 
նահանջելու են եւ իրենք հաղթական մտնելու են 
Մատաղիս։ Բայց լրիվ հակառակն է եղել, այդ 
գնդակոծություններից, հրետակոծություններից հետո 
հայկական զինուժը համարժեք պատասխան է տվել։ 
Հրետանավորները մանրամասն «ծեծել» են հակառա-
կորդին, ինչպես սպաներից մեկն ասաց»,-նշել է նա: 
Բաղդասարյանի խոսքով՝ փախուստը հակառակորդի 
կողմում է սկսվել. «Նորից դիակներ են թողել ռազմի 
դաշտում։ Այսօր կփորձենք նաեւ Ղարաբաղի 
իշխանություններից տեղեկություն ստանալ, թե ինչ է 
լինելու հակառակորդի դիակների հետ, արդյոք դրանք 
հանձնելու մասին բանակցություններ ընթանո՞ւմ են, 
Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները դիմե՞լ են, արդյոք, 
կողմերին»։ Ինչպես արդեն հայտնել է Ղարաբաղի ՊՆ-նի 
ներկայացուցիչը՝ հայկական կողմն ունի անհետ կորածներ։ 
Պաշտպանության նախարարության տարբեր 
ներկայացուցիչներ սկսել են հաստատել, որ Ադրբեջանի 
կողմից կռվում են Թուրքիայից եկած զինյալներ եւ հենց 
նրանք են ունեցել մեծաթիվ կուրուստներ, եւ խուճապը 
դրանից է սկսվել հակառակորդի մոտ»,-ընդգծել է 
Բաղդասարյանը: 

Արցախին աջակցություն են հայտնում 
սփյուռքի բոլոր համայնքներից 

23:57, 03.04.2016 

 
 
Մեր միասնությունն  ի զորու է դիմակայելու 
ադրբեջանական ցանկացած սադրանքի: Այս մասին 
ապրիլի 3-ին Ստեփանակերտ ժամանած կամավորների 
հետ հանդիպմանը ասել է Արցախի Հանրապետության 
վարչաապետ Արայիկ Հարությունյանը: 
Նա նշել է, որ շփման գծում լարվածության վերջին օրերին 
աջակցության բազմաթիվ զանգեր են ստացել սփյուռքից: 
«Իմացեք, որ մենակ չենք, սփյուռքը մեզ հետ է: Այս օրերին 
Ավստրալիայից մինչեւ Կանադա, Արգենտինայից մինչեւ 
Նովոսիբիրսկ ստանում ենք զանգեր կամավորների,  
բարեգործների կողմից,  բոլորը մեզ հետ են»,- ասել է 
վարչապետը: 
 

Ադրբեջանական վայրագությունները 
Թալիշում 

22:05, 03.04.2016 

 
Ադրբեջանական վայրագություններն իրենց ողջ «հմայքով» 
ի ցույց են դրվել Մարտակերտի Թալիշ գյուղում, որը 
հայկական ուժերն արդեն ազատարգրել են: 
Ադրբեջանի զորամիավորումներն ապրիլի 2-ին մտնել էին 
Թալիշ գյուղ, որտեղ այդ պահին մնացել էին մի քանի 
խաղաղ բնակիչներ, հաղորդում է Hetq.am-ը: 
Ադրբեջանցիները գնդակահարել են Վալերա Խալափյանին 
և նրա կնոջը՝ Ռազմելային, կտրել նրանց ականջները։ 
Նրանք գնդակահարել են նաեւ 1924 թվականին ծնված 
Մարուսյա Խալափյանին։ 
Նշենք, որ Թալիշ գյուղը Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսային 
սահմանամերձ բնակավայր է: 
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Հիշեցնենք, որ ապրիլի 2-ի գիշերը իրավիճակը Լեռնային 
Ղարաբաղի հակամարտության գոտում կտրուկ լարվել է։ 
Խրոնիկ բնույթ կրող կրակոցներից եւ մասնակի դիվերսիոն 
հետախուզական փորձերից Ադրբեջանն անցում է 
կատարել մասշտաբային հարձակման շփման գծի ողջ 
երկայնքով՝ օգտագործելով հրետանի, ծանր տեխնիկա եւ 
ավիացիա։ Երկու կողմերից էլ կան զոհեր։ 
Վերջին տվյալներով Ադրբեջանը կորցրել է 2 ուղղաթիռ, 14 
տանկ, 2 անօդաչու սարք, 5 միավոր այլ զրահատեխնիկա: 
Ղարաբաղյան կողմը կորցրել է մեկ տանկ: 
Ղարաբաղյան կողմից զոհվել է 18, վիրավորվել շուրջ 40 
մարդ: Զհեր կան նաեւ քաղաքացիական բնակչության 
շրջանում: «Գրադ» կայանքից արձակված կրակոցից 
մահացել է 12-ամյա երեխա, եւս երկուսը վիրավոր են: 

 

 
Լուսանկարները՝  PHOTOLURE-ի եւ Հակոբ Պողոսյանի 
 

Եվրոպայում եւ ԱՄՆ-ում հայերը 
հակաադրբեջանական ցույցեր են 

անցկացնում  
01:01, 06.04.2016 
Փարիզում Ադրբեջանի դեսպանության առջեւ ապրիլի 5-ին 
ցույց է անցկացվել, որը նախաձեռնել է Ֆրանսիայի 
հայկական երիտասարդական Nor Serund 
կազմակերպությունը: Շուրջ 500 մարդ դեսպանությունից 
երեք հարյուր մետր հեռավորությամբ վանկարկել է. 
«Ալիեւը մարդասպան է», «Ալիեւ, հեռացի՛ր մեր հողերից», 
«Դատապարտել Ալիեւին»: Հավաքվածները Լեռնային 
Ղարաբաղի անկախության ճանաչում են պահանջել: Այս 
մասին NEWS.am-ին տեղեկացրեց Nouvelle d’Armenie 
պարբերականի թղթակից Ժան Էքյանը: 
 
Միաժամանակ, երբ նա ցույցի մասին տեսանյութով 
հոդված է հրապարակել, պարբերականի կայքը կոտրել են: 
ԼՂՀ դրոշներով ցույց է անցկացվել նաեւ Վիեննայում, 
որտեղ ապրիլի 5-ին հատուկ նիստ էր գումարել ԵԱՀԿ 
Մշտական խորհուրդը: Ակցիայի ավարտին Մինսկի խմբին 
ուղղված նամակ է փոխանցվել ԵԱՀԿ-ին, որում 
Ավստրիայի հայկական կազմակերպությունները խստորեն 
դատապարտել են Ադրբեջանի գործողությունները: 
 
Ֆրանսիայի Հայկական կազմակերպությունները 
համակարգող խորհրդի համանախագահ Մուրադ 
Փափազյանը թղթակցին հայտնեց, որ հակաադրբե-
ջանական ցույցեր են անցկացվել նաեւ Եվրոպայի մի շարք 
այլ քաղաքներում՝ Լոնդոնում, Աթենքում եւ Ստոքհոլմում, 
ինչպես նաեւ Բեյրութում: Հայերը բողոքի ցույցի են դուրս 
եկել նաեւ Լոս Անջելեսում: 

Իտալական պարբերական. Ղարաբաղում 
պատերազմող ադրբեջանցի զինվորների 

շարքերում ԻՊ-ի զինյալներ կան 
02:00, 06.04.2016 
Այս օրերին Ղարաբաղում պատերազմող ադրբեջանական 
զինվորների շարքերում Սիրիայում եւ Իրաքում 
հավաքագրված «Իսլամական պետություն» խմբավորման 
զինյալներ կան: Այս մասին գրել է իտալական Sponda Sud 
պարբերականը: 
«Ներկայում Ադրբեջանի տարածքում մեծ թվով 
ծայրահեղականներ են հավաքվել, որոնք պատերազմում 
էին «Իսլամական խալիֆայության» դրոշի ներքո: Վերջին 
ամիսներին Անկարայի եւ Բաքվի լրատվամիջոցներում մի 
քանի հոդվածներ հրապարակվեցին, որտեղ նշվում էր 
Սիրիայից եւ Իրաքից վերադարձած ադրբեջանցի 
լեգեոներների մասին: Շուրջ 300-ը սպանվեցին 
մարտերում, բայց ավելի քան 2500-ը նոր գործատուի՝ 
Ադրբեջանի տարածքում են: Եվ Ալիեւը կարող է նրանց 
կանոնավոր զորքերի հետ միասին Լեռնային Ղարաբաղ 
ուղարկել»,- գրել է պարբերականը: 
 

Աշտարակում կկառուցվի մինչև երկու 
մեգավատ հզորությամբ արևաջերմային 

տուրբինային էլեկտրակայան 
 06 Ապրիլի 2016, 13:43  

 
Կառավարության ընդունած որոշմամբ Արագածոտնի 
մարզի Աշտարակ համայնքի Էջմիածին խճուղի հասցեում 
գտնվող ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների 
ինստիտուտ ՊՈԱԿ-ին պատկանող 49,524 հեկտար 
հողամասից 5 հա-ն նվիրաբերվելու է  «Անի-Արմին» 
ընկերությանը՝ նորագույն տեխնոլոգիաների հիման վրա, 
վերականագնվող էներգետիկ ռեսուների կիրառմամբ մինչև 
երկու մեգավատ հզորությամբ արևաջերմային 
տուրբինային էլեկտրակայանի կա ռուցման առաջնային 
ծրագրի իրականացման նապատակով: 
ՀՀ պետական գույքի կառավարման վարչության պետ 
Արման Սահակյանը նշեց, որ ընկերությունը նախատեսում 
է ծրագրի իրականացման համար առաջիկա երեք տարվա 
ընթացքում ներդնել 4 միլիոն 180 հազար դոլար: 
Սահակյանի խոսքով՝ բիզնես ծրագրում նշված 
աշխատանքները չկատարելու դեպքում պայմանագիրը  
 
Ադրբեջանցիների կողմից շարքային Սլոյանի 

գլխատումը ԻՊ-ին բնորոշ գործելաոճ է. 
Ազիզ Թամոյան 

      06 Ապրիլի 2016, 00:12 
Հայաստանի եզդիների միության նախագահ Ազիզ 
Թամոյանն ադրբեջանցիների կողմից ազգությամբ եզդի 
շարքային Քյարամ Սլոյանի գլխատումը որակում է 
անմարդկային, ինչը բնորոշ է «Իսլամական պետության» 
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ահաբեկիչներին: «Նման գործելաոճը բնորոշ է 
ծայրահեղական իսլամիստներին, նրանց անմարդկային 
բնավորությանը, նրանք գիշատիչ կենդանիներ են: 
Ադրբեջանցիներն էլ նույն բարբարոս թուրքերն են և ոչնչով 
չեն տարբերվում նրանցից: Այդպիսիք աշխարհի «երեսին» 
չպետք է մնան»,- «Արմենպրես»-ի հետ զրույցում նշեց 
Թամոյանը: 
 

 
 
Հայաստանի եզդիների միության նախագահն ընդգծեց, որ 
հպարտանում է Քյարամ Սլոյանով և ավելացրեց, որ 
Հայաստանի եզդի համայնքը պատրաստ է կանգնել հայ 
եղբայների կողքին և պաշտպանել հայոց հողը: «Լեռնային 
Ղարաբաղը պատմական հայկական հող է և Ադրբեջանի 
այսօրվա գործողություններն անհիմն են: Ինչպես ԱՊՀ այլ 
երկրներ, ԼՂ-ն նույնպես ինքնորոշվել է և հաջողությամբ 
գնում է զարգացման ճաապարհով»,- ասաց Թամոյանը՝ 
տեղեկացնելով, որ ներկայում հայկական բանակում 
ծառայում են 100-ից ավելի եզդիներ, իսկ տասնյակ 
կամավորներ հերթագրվել են Լեռնային Ղարաբաղի 
պաշտպանությ անը մասնակցելու նպտակով:   
 
Հայկական հատուկ նշանակության ջոկատը 

հատուկ գործողություն է արել 
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ՀՀ ՊՆ խոսնակը Ֆեյսբուքի իր էջում գրել է. ԼՂՀ ՊԲ-ը 
հաղորդում է, որ հայկական “սպեցնազը” ադրբեջանական 
Տափկարա-Կոյունլու գյուղի հատվածից առգրավել է 
բեռնատար “Ուրալ” մակնիշի զինվորական ունեցվածքով 
բեռնված “H919QQ” համարանիշի մեքենա: 
 

Իսրայելն Ադրբեջանին զինում է 
ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներով 
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Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներում առկա մեծ ներուժը 
Հայաստանը պետք է կիրառի ռազմական ոլորտում: Այս 
մասին ապրիլի 5-ին լրագրողների հետ հանդիպման 
ժամանակ նշեց տեղեկատվական անվտանգության 
հարցերով փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը: 
«Եղած սխալների շտկման ժամանակն է: Ակնհայտ է, որ 
պատերազմը բարձր տեխնոլոգիական ոլորտ է անցնում. 
երկու կողմից կիրառվում են, օրինակ, անօդաչու թռչող 
սարքեր: Սա ավելի մտահոգիչ է դառնում, քանի որ մեր 
կորուստների զգալի տոկոսը կապ ունի հենց Ադրբեջանի 
կողմից կիրառված դրոնների հետ: Պատերազմը դուրս է 
գալիս որակական նոր մակարդակի»,-«Արմենպրես»-ի 
փոխանցմամբ` նշեց Սամվել Մարտիրոսյանը: 
Տեղեկատվական անվտանգության հարցերով փորձագետի 
խոսքով` «Սմերչ»-ի ամեն զարկն, օրինակ, Ադրբեջանի 
համար կազմում է 1,5 միլիոն դոլար, սակայն միշտ չէ, որ 
կարողանում է կորուստներ հասցնել այդ զարկով: «Եկել է 
ժամանակը ներգրավելու ՏՏ ոլորտի մասնագետներին», 
նշեց նա` հավելելով, որ Ադրբեջանը ռազմական գնումներ է 
կատարում ոչ միայն Ռուսաստանից, այլև Իսրայելից: 
«Իսրայելն Ադրբեջանին զինում է ռադիոէլեկտրոնային 
պայքարի միջոցներով, ինչը լուրջ խնդիր է մեր բանակի 
համար»,-շեշտեց Սամվել Մարտիրոսյանը: 
 

Դիվերսիայի ընթացքում հակառակորդը 
մարտադաշտում է թողել իր կապիտանի 

դիակը 
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Ապրիլի 6-ի լույս 7-ի գիշերը ղարաբաղա-ադրբեջանական 
հակամարտ զորքերի շփման գծի հյուսիսարևելյան 
(Թալիշի) ուղղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է 
դիվերսիոն հետախուզական գործողություն: ՊԲ 
առաջապահ ստորաբաժանումները ժամանակին 
հավաստանշելով թշնամական խմբի առաջխաղացումը` 
անցել են կազմակերպված պաշտպանության: Ծավալված 
մերձամարտի արդյունքում, հակառակորդը 
մարտադաշտում թողնելով Ադրբեջանի ԶՈւ կապիտան, 
Նավթալան քաղաքի բնակիչ, 1979թ. ծնված Վագիֆ 
Դիլգամ օղլու Բայրամովի դիակը` հետ է 
շպրտվել:Կատարվածը հերթական անգամ փաստում է, որ 
ադրբեջանական կողմը ոչ միայն չի հարգում նախօրյակին 
ձեռքբերված կրակի դադարեցման մասին 
պայմանավորվածությունը, այլև սադրիչ քայլերով փորձում 
է նպատակաուղղված կերպով ապակայունացնել առանց 
այն էլ պայթունավտանգ իրավիճակը: Այս մասին 
տեղեկացնում է ԼՂՀ ՊԲ մամուլի ծառայությունը:  
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Լույս Ամսագիր 

Չհասցրինք փրկել ծնողներիս. Թալիշցի 
Գայանեն՝ Ադրբեջանի վայրագությունների 

մասին  
07.04.2016 
Ապրիլի 2-ին Ադրբեջանի զորամիավորումների կողմից 
Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղում դաժանաբար 
խոշտանգված ու սպանված տարեց ամուսինների դուստրը՝ 
40-ամյա Գայանե Նազունցը, հրաշքով է ողջ մնացել: 
Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ղարաբաղա-ադրբեջանական 
շփման գծում լարվածության հետեւանքով Թալիշում 
արկակոծման է ենթարկվել նաեւ իրենց տունը, 
Նազունցների ընտանիքը ստիպված է եղել հեռանալ 
գյուղից եւ հաստատվել Աբովյան քաղաքում: 
Նախորդ օրերին կատարվածի մասին Գայանեն 
դժվարությամբ է պատմում: 
«Ապրիլի 1-ի գիշերն էր, արկերի ու պայթյունների ձայնից 
վեր կացանք, ապակիները թափվեցին, ամբողջ հողը լցվեց 
վրաներս: Գիշերանոցով, բանով իջանք պադվալ, 
կառավաթների, սեղանների տակ թաքնվեցինք: Ախպերս 
էր Թալիշում ապրում,  զանգեց՝  ասեց թշնամին կրակում է, 
ես իմ վեց երեխուն վերցրել, տանում եմ ապահով տեղ, 
դուք էլ պադվալում մնացեք, մինչեւ դուք էլ դուրս կգաք»,- 
պատմում է Գայանեն: 
Առավոտյան մինչեւ ժամը 7-ը ստիպված են եղել սպասել 
թաքստոցում, ապա նստել են ամուսնու մեքենան՝ 
փորձելով րոպե առաջ լքել տարածքը: 
«Նստեցինք մեքենան, ադրբեջանցիք սկսեցին կրակել 
մեքենայի վրա: Ամուսնուս ասի՝ չենք փրկվի, ասեց՝ դե որս 
կփրկվենք, կփրկվենք: Արագ քշեց գյուղից դուրս, հետո 
հեռվից տեսանք, որ մեր ամբողջ գյուղը ծխի մեջ է»,- ասում 
է նա: 
Գայանեի խոսքով՝ եղբայրը մտադիր է եղել կնոջն ու 
անչափահաս վեց երեխաներին  գյուղից դուրս հանելուց 
հետո վերադառնալ Թալիշ՝ տարեց ծնողների ու տատի 
հետեւից: Մի քանի օր տեւած արկակործման հետեւանքով, 
սակայն, չի կարողացել գյուղ վերադառնալ: 
«Երկու օր անց ինտերնետում նկարները տեսանք, 
իմացանք, որ ադրբեջանցիները մտել են գյուղ ու սպանել 
ծնողներիս ու տատիս: Երեկ թաղումն էր, թաղմանն էլ 
չկարողացանք ներկա լինել»,- ասում է  նա: 
Գայանեի ականջներում դեռ հնչում են կրակոցների ու 
արկակոծման ձայները, մինչեւ հիմա միայն մի բանի չի 
կարողանում հավատալ՝ ոնց կարողացան ողջ մնալ: 
«Մտածում էի՝ սա վերջն է, հաստատ չենք ապրի, 
զարմանում եմ՝ ոնց դուրս եկանք այդտեղից»,- նշում է նա: 
Գայանեի սկեսուրը՝ 85-ամյա Նորա Նազունցը, առաջին 
անգամը չէ, որ ապրում է պատերազմի արհավիրքը. 
ականատես է եղել նաեւ Արցախյան ազատամարտին, բայց 
վերջին օրերի դեպքերի դաժանության հետ ոչինչ 
համեմատել չի կարողանում: 
«Սա ուրիշ արհավիրք էր, սրա նման բան չէր եղել: 
Արցախյան պատերազմի ժամանակ կարողացանք ոտքով 
գյուղից դուրս գալ, հիմա մեքենայով գնալիս էլ կրակում 
էին»,- ասում է նա: 
Վերջին օրերին Աբովյան քաղաքում հանգրվանած 
Նազունցների ընտանիքը հայրենի Թալիշում թողել է 
ավերված տունն ու ապրուստի բոլոր միջոցները, թե 
ինչպես  ու որտեղ են ապրելու հետո, դեռ չեն 
պատկերացնում: 
«Էնտեղ գյուղ կա՞, որ գնանք ապրենք. ավերակ է»,- նշում է 
տիկին Նորան, իսկ հարսը՝ Գայանեն, պատասխանում է 
Մարտակերտում ծառայող որդու հեռախոսազանգին, ով 
ամեն զանգի հետ ասում է. «Ծառայությունս ավարտեմ, 

գնալու եմ էլի իմ տանն ապրեմ, Թալիշն իմ գյուղն է, 
այնտեղ ե՛ս եմ ապրելու»: 

 
 

 
 

 
 

Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի ավելի 
քան 520 հասարական կազմակերպություններ 

համատեղ հայտարարությամբ դիմել են 
Եվրոպական խորհրդարանին 

 11 Ապրիլի 2016, 19:35  

 
Լեռնային Ղարաբաղի (Արցախի) Հանրապետության և 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
հասարակությունը ս.թ. ապրիլի 11-ին համատեղ կոչով 
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դիմել է Եվրոպական խորհրդարանին, որում, 
մասնավորապես, անդրադարձել է ապրիլի սկզբին 
Ադրբեջանի կողմից ԼՂՀ դեմ սանձազերծած լայնածավալ 
պատերազմական գործողություններին և չորս հիմնական 
պահանջ ներկայացրել այդ առնչությամբ: Եվրոպական 
խորհրդարանին ուղղված համատեղ կոչը ստորագրել են 
Արցախի և Հայաստանի ավելի քան 520 հասարակական 
կազմակերպությունների ղեկավարներ, ԶԼՄ-ների 
գլխավոր խմբագիրներ, ովքեր պատերազմական 
գործողությունների ողջ ընթացքում աշխատել են շփման 
գծում, ինչպես նաև ազգային փոքրամասնությունների 
շահերը ներկայացնող կազմակերպությունների 
ղեկավարներ: 
Ներկայացված ծավալուն փաստաթուղթը 
Եվրախորհրդարանի պատգամավորների ուշադրությունն է 
հրավիրել Ադրբեջանի կողմից միջազգային կոնվենցիաների 
ու պարտավորությունների կոպտագույն խախտումների 
վրա` հատուկ ընդգծելով ԼՂՀ դեմ ադրբեջանական 
ագրեսիայի կանխամտածված և հարձակողական  բնույթը, 
ուղղված քաղաքացիական բնակչության դեմ` ներառյալ 
երեխաների և ծերերի: «Անհնար է պատկերացնել որևիցե 
հիմնավորում, որը կարող է արդարացնել խաղաղ 
բնակչության նկատմամբ նման վայրենի վերաբերմունքը»,-
ասված է փաստաթղթում, որում նաև նշված  է 
ադրբեջանական հրետակոծության հետևանքով զոհված 
12-ամյա Վաղինակ Գրիգորյանի, և ևս երկու վիրավորված 
դպրոցականներ մասին։  Նշվում է նաև Արցախի Թալիշ 
գյուղում ադրբեջանցի զինվորների կողմից խոշտանգված, 
խեղված և սպանված Ղափլանյան ընտանիքի երեք 
անդամների դեպքը: 
«Ի դեմս այլ վայրագությունների՝ ԼՂՀ Պաշտպանական 
բանակի զինվորներ Հայկ Թորոյանը, Հրանտ Ղարիբյանը և 
Քյարամ Սլոյանը գլխատվեցին և ենթարկվեցին ԴԱԻՇ-ին 
արժանի սահմռկեցուցիչ կտտանքների: Ադրբեջանական 
բանակի գործողությունները կոպտորեն խախտում են 
մարդասիրական կոնվենցիաները, հակասում պատերազմի 
օրենքներին և սովորույթներին, ինչպես նաև դուրս են ամեն 
տեսակ քաղաքակրթական նորմերից»,- վկայակոչում է 
փաստթուղթը: 
Համատեղ կոչով հանդես եկած քաղաքացիական 
հասարակության ներկայացուցիչները, այդ թվում նաև 
Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական 
հասարակության ֆորումի ազգային պլատֆորմը, որը 
ներկայացված է տարբեր հասարակական-քաղաքական 
ճամբարներից 215 ՀԿ-ներով,  ցուցաբերել են 
աննախադեպ միասնականություն իրենց դիրքորոշման 
հարցում, հայտարարելով իրենց անվերապահ 
աջակցության մասին: Խստորեն դատապարտելով 
Ադրբեջանի՝ ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղի (Արցախի) 
Հանրապետության և վերջինիս բնակչության 
իրականացրած վայրագությունները և պատերազմական 
հանցագործությունները, նրանց Եվրոպական 
խորհրդարանից պահանջել են. 
 
- «խստորեն դատապարտել Ադրբեջանի՝ ընդդեմ Լեռնային 
Ղարաբաղի (Արցախի) Հանրապետության և վերջինիս 
բնակչության իրականացրած վայրագությունները և 
պատերազմական հանցագործությունները, 
 
- խստորեն դատապարտել Թուրքիայի և Իսլամական 
համագործակցություն կազմակերպության կոչերը ուղղված 
Ադրբեջանին, որով նրանք հորդորում են վերջինիս 
շարունակել ռազմական ագրեսիան ընդդեմ Լեռնային 
Ղարաբաղի (Արցախի) Հանրապետության, 

- վերահաստատել, որ հակամարտության կարգավորման 
միակ ընդունելի ճանապարհը խաղաղ բանակցություններն են 
և 
- կոչ անել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին վերականգնել Լեռնային 
Ղարաբաղի (Արցախի) Հանրապետության կարգավիճակը 
որպես բանակցությունների լիիրավ կողմ»,- ասված է 
փաստաթղթում: 
Հայաստանի եվրոպացի բարեկամներ (ЕuFoA) 
միջազգային կազմակերպությունը հպարտ է այս 
նախաձեռնության մասը լինելու համար և պատիվ ունի 
փոխանցելու այս կոչը Եվրախորհրդարանի 
պատգամավորներին՝ ապրիլի 12-ին կայանալիք Լեռնային 
Ղարաբաղի իրավիճակի մասին լսումներին ընդառաջ։ 
 

Ադրբեջանական կողմում հայ 
զինծառայողների մարմինները խոշտանգվել 

են. Արցախը պահանջում է պատժել  
11 Ապրիլի 2016, 13:11 

 
ԼՂՀ ռազմագերիների, պատանդների և անհայտ 
կորածների հարցերով զբաղվող պետական 
հանձնաժողովի հայտարարությունը 
 
Համաձայն նախօրոք ձեռք բերված 
պայմանավորվածության՝ ս.թ. ապրիլի 10-ին Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության ռազմագերիների, 
պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող 
պետական հանձնաժողովը՝  Կարմիր խաչի միջազգային 
կոմիտեի և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական 
ներկայացուցչի գրասենյակի միջնորդությամբ, Բաշ 
Քարվենդ բնակավայրի մոտակայքում իրականացրել է 
զոհվածների մարմինների փոխանակում Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև։ 
Փոխանակման ընթացքում ղարաբաղյան կողմին է 
հանձնվել ս․թ․ ապրիլի 2-5 Ադրբեջանի կողմից 
իրականացված լայնածավալ ռազմական ագրեսիայի 
արդյունքում առաջնագծում զոհված ԼՂՀ 
Պաշտպանության բանակի 18 զինծառայողի մարմին: 
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցների 
ներկայությամբ ԼՂՀ ռազմագերիների, պատանդների և 
անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող պետական 
հանձնաժողովի կողմից արձանագրվել է, որ 
ադրբեջանական կողմից հանձնված զոհվածների բոլոր 
մարմինները ենթարկվել են խոշտանգման ու անարգանքի։ 
Այս արարքը, հանդիսանալով հակահումանիզմի 
աղաղակող դրսևորում, հակասում է պատերազմի 
օրենքներին ու սովորույթներին և կոպտորեն ոտնահարում 
միջազգային մարդասիրական իրավունքի, 
մասնավորապես, 1949 թ. Գործող բանակներում 
վիրավորների և հիվանդների վիճակի բարելավման մասին 
Ժնևյան 1-ին կոնվենցիայի, 1949 թ․ Ռազմագերիների հետ 
վարվելակերպի մասին Ժնևյան 3-րդ կոնվենցիայի և 1977 
թ․ Միջազգային զինված ընդհարումների զոհերի 
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պաշտպանության մասին 1949 թվականի օգոստոսի 12-ի 
Ժնևի կոնվենցիաների 1-ին արձանագրության 
պահանջները։ 
Ղարաբաղյան կողմը հետամուտ է լինելու, որպեսզի 
ադրբեջանական կողմի նման պահվածքը ենթարկվի 
միաջազգային հանրության և մասնագիտացված 
կառույցների խստագույն դատապարտմանը, իսկ 
մեղավորները կրեն պատասխանատվություն։ 
 
Քյարամ Սլոյանին գլխատելով ` Ադրբեջանը 

գործեց իրական ահաբեկչական խմբավորման 
նման. Բորիս Մուրազի 

12:31, 11.04.2016 

 
 
Շփման գծում մարտական գործողությունների ժամանակ 
զոհված ժամկետային զինծառայող Քյարամ Սլոյանին 
գլխատելով Ադրբեջանը ցույց տվեց իր իրական դեմքը: Այս 
մասին այսօր` ապրիլի 11-ին, լրագրողների հետ 
հանդիպմանն ասաց «Սինջար եզդիների ազգային 
միավորում» ՀԿ-ի նախագահ Բորիս Մուրազին: 
«Նրա սպանությամբ, գլխատմամբ միջազգային 
հանրությանը կարող ենք ցույց տալ Ադրբեջանի դեմքը, որը 
ահաբեկչական խմբավորումներից ոչնչով չի տարբերվում: 
Բոլոր քաղաքակիրթ երկրները պատերազմի ընթացքում 
չեն խոշտանգում զոհված քաղաքացիների, զինվորների 
մարմինները, իսկ Ադրբեջանը գործեց իրական 
ահաբեկչական խմբավորման նման: Միջազգային 
ezidipress.com-ի միջոցով հրապարակել են գլխատված 
Սլոյանի լուսանկարները, որից հետո նաեւ ՄԱԿ-ն 
անդրադարձավ Քյարամ Սլոյանին գլխատելուն, Թալիշի 
տարեց բնակիչների մարմինների խոշտանգմանը: Ես, 
իհարկե, հույս չեմ կապում միջազգային կառույցների հետ, 
սակայն, կարծում եմ, որ պետք է այդ լուսանկարները 
հրապարակել եւ ցույց տալ Ադրբեջանի իրական դեմքը»,-
ասաց նա: 
Բորիս Մուրազին նշեց, որ զոհված զինծառայող Քյարամ 
Սլոյանի ընտանիքը շատ ծանր պայմաններում է ապրում 
եւ նրանց օգնելու համար ստեղծվել է նախաձեռնող խումբ` 
տրամադրվող օգնությունը տեղ հասցնելու, ընտանիքին 
աջակցելու համար: 
«Նախաձեռնող խումբ ենք ստեղծել,  հավաքվել է որոշակի 
գումար, որոշ խնդիրներ լուծեցինք: Բացվել է 
հաշվեհամար, որը կփոխարինվի Սլոյանների անձնական 
հաշվեհամարով, անմիջապես գումարը կփոխանցվի նրա 
ընտանիքին»,-ասաց նա: 
Ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ Արագածոտնի մարզի 
Արտաշավան գյուղում ապրիլի 9-ին վերահուղարկավորել 

են շփման գծում մարտական գործողությունների 
ժամանակ զոհված ժամկետային զինծառայող Քյարամ 
Սլոյանին, քանի որ նրա հարազատներին է հանձնվել 
զինծառայողի գլուխը, որն ադրբեջանցիները կտրել էին: 
Հիշեցնենք, ԼՂՀ նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ 
Բաբայանը նշել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի եւ 
Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում զոհվածների 
մարմինների որոնման եւ դուրս բերման աշխատանքների 
ընթացքում վերադարձվել ԼՂՀ ՊԲ գլխատված 
զինծառայող Քյարամ Սլոյանի գլուխը: Բաբայանի 
տեղեկացմամբ, ադրբեջանցիները, որոնց թվում նաեւ 
թուրքական ահաբեկիչներ են եղել, գլուխը տարել են 
գյուղից գյուղ եւ բղավել, որ սա եզդի ժողովրդի 
ցեղասպանության շարունակությունն է, եւ որ նույնը 
կկրկնվի նաեւ քուրդ ժողովրդի հետ, եթե նրանք 
համարձակվեն հարձակվել թուրք ժողովրդի վրա: 
 

Եվրախորհրդարանի պատգամավորը կոչ է 
արել ճանաչել ԼՂ անկախությունը 
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Եվրախորհրդարանի Կանաչներ/Եվրոպական ազատ 
դաշինքի ներկայացուցիչ Ժոզեֆ-Մարիա Տերիկաբրասը 
(Իսպանիա) ելույթ է ունեցել ԵԽ լիագումար նիստում` 
պահանջելով Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին 
ներառել Մինսկի խմբի շրջանակում ընթացող 
բանակցություններում: 
«1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղի 
բնակչության գերակշռող մեծամասնությունը կողմ 
քվեարկեց անկախության հանրաքվեում: Այս 
ժողովրդավարական գործընթացին ի պատասխան 
Ադրբեջանը ռազմական հարձակում սկսեց, ինչի 
հետևանքով շուրջ 30 հազար զոհ գրանցվեց: Արդյունքում 
Ադրբեջանի, Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև 
կնքվեց հրադադարի համաձայնագիր: 1992 թվականին 
Մինսկի խմբի ստեղծումը բեկումնային էր, սակայն 
Ադրբեջանը հրաժարվել է հրադադարի ռեժիմի 
խախտումներն արձանագրելու նպատակով 
հետաքննության մեխանիզմների կիրառումից: 
ԼՂ-ն ամբողջությամբ ժողովրդավարական ինստիտուտ է` 
օրինակելի դատական համակարգով և կոռուպցիայի ցածր 
մակարդակով: Այդ իսկ պատճառով, մենք պահանջում ենք 
Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին ներառել 
Մինսկի խմբի բանակցային գործընթացի մեջ, քանի որ 
նրանք են որոշում երկրի բնակիչների ապագան: 
Ռազմական հակամարտությունը մեկընդմիշտ լուծելու 
նպատակով անհրաժեշտ է միջազգայնորեն պաշտոնապես 
ճանաչել նոր անկախ պետությունը»,- «Արմենպրես»-ի 
փոխանցմամբ` ասել է իսպանացի խորհրդարանականը: 
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Լույս Ամսագիր 

Ռազմարդյունաբերության ոլորտում 
լայնածավալ աշխատանքներ են 

իրականացվում. նախարար 
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Հայաստանում ռազմարդյունաբերության ոլորտում 
մեծածավալ աշխատանքներ են իրականացվում, 
առաջիկայում հնարավոր կլինի ոլորտում մի քանի լուրջ 
նախաձեռնությունների ականատեսը լինել: «Արմենպրես»-
ի փոխանցմամբ` այս մասին ապրիլի 12-ին լրագրողների 
հետ զրույցում հայտարարեց ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար 
Արծվիկ Մինասյանը: «Միանշանակ է, որ մեն֍ 
ռազմարդյունաբերական համալիր պետք է ունենանք, 
առանց որի հնարավոր չէ ապահովել բարձր 
պաշտպանունակություն: Սա այն հատման կետն է, որտեղ 
տնտեսությունն ու անվտանգությունն ապահովում են 
միացյալ համակարգ ու ձևավորում պաշտպանության 
հզորացումը: Դա վերաբերում է արդյունաբերության 
հիմնական ուղղություններին` սկսած սարքաշինությունից, 
բարձր տեխնոլոգիաներից` ավարտած ռազմական 
արդյունաբերության մեջ մեր ամբողջ ճարտարագիտական 
ներուժի ներդրմանը»,- ասաց նախարարը: 
 

Փառք մարտիրոսվածներին 
Հայկական կողմն ընդհանուր 92 զոհ է ունեցել. ՊՆ 
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ՊՆ-ը հրապարակել է ապրիլի 2-ից 5-ն ընկած 
ժամանակահատվածում տեղի ունեցած մարտական 
գործողությունների հետևանքով զոհվածների մասին 
տեղեկանքը: 
Մարտական կորուստներ՝ 
ապրիլի 2-ից 5-ն ընկած ժամանակահատվածում 
հակառակորդի հետ անմիջական շփման գծում տեղի 
ունեցած մարտական գործողությունների ժամանակ 
զոհվել են 64 զինծառայողներ և 13 աշխարհազորայիններ 
ու պահեստազորայիններ` 
սպաներ՝ 15, 
պայմանագրային զինծառայողներ՝ 15, 
ժամկետային պարտադիր զինծառայողներ՝ 34, 
աշխարհազորայիններ՝ 11, 
պահեստազորայիններ՝ 2, 
Ընդամենը` 77 զոհ 
Անհայտ կորած ` 
1 սպա` կապիտան Գաբոյան Արգիշտի Արծվիի: 
Ոչ մարտական կորուստներ 
ապրիլի 2-ից 13-ն ընկած ժամանակահատվածում 
սահմանային լարվածության ուժգնացման պայմաններում 
կորուստները կազմել են. 
զինծառայողներ՝ 9, 

 
աշխարհազորայիններ՝ 2, 
հակառակորդի հանցավոր գործողությունների 
արդյունքում զոհված ԼՂՀ խաղաղ բնակիչներ՝ 4, 
Ընդամենը` 15 զոհված/մահացած: 
Ընդհանուրը` 92 զոհված/մահացած: 
 

ԱՄՆ-ը պետք է միջոցներ ձեռնարկի 
Ադրբեջանին պատասխանատվության 

կանչելու ուղղությամբ. ԱՄՆ կոնգրեսական 
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Միացյալ Նահանգները եւ միջազգային հանրությունն, 
ընդհանուր առմամբ, պետք է միջոցներ ձեռնարկեն 
Ադրբեջանին պատասխանատվության կանչելու 
ուղղությամբ, կամ նրանք կշարունակեն սրել հայերի դեմ 
բռնության գործողությունների էսկալացիան։ Այս մասին 
հայտարարել է ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների 
պալատի Հետախուզության հարցերի մշտական 
հանձնաժողովի անդամ Ջեքի Սփեյերը։ 
«Ես վճռականորեն դատապարտում եմ բռնությունն այն 
մարդկանց նկատմամբ, որոնք պարզապես ուզում են 
ապրել խաղաղ ինքնորոշման պայմաններում»,-ընդգծել է 
նա։ 

ԱՄՆ Հոնոլուլու շրջանի եւ քաղաքի 
Խորհուրդի բանաձևը՝ Արցախը ճանաչելու 

մասին 
17:23, 21.04.2016 
Ապրիլի 20-ին ԱՄՆ Հավայի նահանգի Հոնոլուլու շրջանի 
եւ քաղաքի Խորհուրդը ընդունել է 16-78, CD1 բանաձեւը, 
որով քաջալերում է եւ սատարում Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության շարունակական ջանքերին՝ 
երաշխավորելու իր քաղաքացիների այն իրավունքները, 
որոնք բնորոշ են ազատ եւ անկախ հասարակությանը: 
Բանաձեւը կոչ է անում ԱՄՆ նախագահին եւ Կոնգրեսին 
սատարել միջազգային հանրության ջանքերը՝ ուղղված 
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Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում 
անվտանգության հարցերի արդար եւ երկարատեւ 
լուծմանը: 
 

 
Բանաձեւում, մասնավորապես, ասվում է 
«ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, որ Լեռնային Ղարաբաղը, որը 
հայտնի է նաեւ Արցախ անվանմամբ, դեպի ծով ելք 
չունեցող տարածաշրջան է, որը պատմականորեն 
հանդիսանում է հայկական տարածք եւ նրա բնակչության 
մեծամասնությունը կազմում են էթնիկ հայեր, ինչպես նաեւ 
ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, որ շրջանը 1921 թ.  անջատվել է 
Հայաստանից եւ փոխանցվել Խորհրդային Ադրբեջանի 
իշխանության տակ որպես Լեռնային Ղարաբաղի 
Ինքնավար Մարզ, ինչպես նաեւ 
ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, որ 1988 թ. փետրվարի 20-ին 
Լեռնային Ղարաբաղում սկիզբ է դրվել ազգային-
ազատագրական շարժմանը, երբ Լեռնային Ղարաբաղի 
ժողովրդին ներկայացնող ընտրված օրենսդիր մարմինը 
որոշում է ընդունել Լեռնային Ղարաբաղը Սովետական 
Սոցիալիստական Հայաստանին վերադարձնելու 
մասին,ինչպես նաեւ 
ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, որ 1991 թ. սեպտեմբերի 2-ին 
Լեռնային Ղարաբաղի օրենսդրական մարմինը հռչակել է 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը՝ այն ժամանակ 
գործող օրենսդրության համաձայն, ինչպես նաեւ 
ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, որ  1991 թ. դեկտեմբերի 10-ին 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովուրդը 
քվեարկել է հօգուտ անկախության, եւ 1992 թ. հունվարի 6-
ին ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված 
ԼեռնայինՂարաբաղի Հանրապետության օրենսդիր 
մարմինը պաշտոնապես հայտարարել է անկախության 
մասին, ինչպես նաեւ 
ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, որ անկախության հռչակումից ի վեր 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կառուցել է 
ազատ շուկայական տնտեսությամբ եւ կենսունակ 
քաղաքացիական հասարակությամբ ժողովրդավարական 
պետություն, որը անցկացնում է միջազգային ոչ 
կառավարական դիտորդների կողմից որպես ազատ եւ 
արդար ճանաչված խորհրդարանական եւ նախագահական 
ընտրություններ։ 
ՈՐՈՇԵԼ Է, որ Հոնոլուլուի քաղաքի եւ շրջանի Խորհուրդը 
քաջալերում է եւ սատարում Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության շարունակական ջանքերին՝ 
երաշխավորելու իր քաղաքացիների այն իրավունքները, 
որոնք բնորոշեն ազատ եւ անկախ հասարակությանը: 
ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ ՈՐՈՇԵԼ Է, որ Խորհուրդը կոչ է անում 
ԱՄՆ Նախագահին եւ Կոնգրեսին սատարել միջազգային 
հանրության ջանքերին՝ ուղղված ռազմավարական 

կարեւորություն ունեցող Հարավային Կովկասի 
տարածաշրջանում անվտանգության հարցերի արդար եւ 
երկարատեւ լուծմանը: 
ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ ՈՐՈՇԵԼ Է, որ սույն Բանաձեւի 
պատճեները կփոխանցվեն Միացյալ Նահանգների 
նախագահին,ԱՄՆ Սենատի Նախագահին, 
Ներկայացուցիչների պալատի Խոսնակին եւ Միացյալ 
Նահանգների Կոնգրեսում Հավայիի պատվիրակության 
յուրաքանչյուր անդամին։ 
 

Բակո Սահակյանը Ստեփանակերտում 
ծաղիկներ է դրել Մեծ եղեռնի զոհերի 

հիշատակի հուշակոթողին 
11:56, 24.04.2016 

 
Ապրիլի 24-ին Արցախի Հանրապետության նախագահ 
Բակո Սահակյանը հանրապետության բարձրաստիճան 
ղեկավարության ուղեկցությամբ այցելել է 
Ստեփանակերտի հուշահամալիր եւ ծաղիկներ դրել Մեծ 
եղեռնի անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող 
հուշակոթողին: 

 
«Ավրորա» մրցանակը ստացավ Բուրունդիից 

Մարգարեթ Բարանկիցեն  
22:07, 24.04.2016 
Բուրունդիից Մարգարեթ Բարանկիցեն այսօր՝ ապրիլի 24-
ին հռչակվել է «Ավրորա» մրցանակաբաշխության 
դափնեկիրը։ Մրցանակը նրան հանձնել է Ընտրող 
հանձնաժողովի համանախագահ, հայտնի դերասան Ջորջ 
Քլունին, որը հենց այդ նպատակով ապրիլի 22-ին ժամանել 
է Հայաստան: 
Բուրունդիի Խաղաղության Տուն (Maison Shalom) խնամքի 
տան եւ REMA հիվանդանոցի հիմնադիրը ճանաչման 
արժանանալով այն բացառիկ ազդեցության համար, որ 
Բուրունդիի քաղաքացիական պատերազմի տարիներին 
ունեցել է՝ հազարավոր կյանքեր փրկելով եւ խնամելով 
որբերին ու փախստականներին։ 
Ընտրող հանձնաժողովի համանախագահ Ջորջ Քլունիից 
ընդունելով «Ավրորա» մրցանակը՝ Մարգարիտ 
Բարանկիցեն ասաց. «Մեր արժեքները մարդկային 
արժեքներն են: Երբ դուք ունեք կարեկցանք, 
արժանապատվություն ու սեր, ապա ոչինչ չի կարող 
վախեցնել ձեզ, ոչինչ  եւ ոչ ոք չի կարող կանգնեցնել ձեզ: 
Որեւէ բան չի կարող հաղթել սիրուն՝ ոչ բանակները, ոչ 
ատելությունը, ոչ հետապնդումները, ոչ սովը. ոչինչ»։ 
Որպես «Ավրորայի» դափնեկրի Բարանկիցեին շնորհվելու 
է 100,000 ԱՄՆ դոլարի պարգեւ, իսկ դափնեկիրն ինքը 
շարունակելու է նվիրատվության շղթան՝ ուղղորդելով 
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1,000,000 ԱՄՆ դոլարի դրամաշնորհն այն 
կազմակերպություններին, որոնք ոգեշնչել են իրեն՝ 
գործելու։ Մարգարիտ Բարանկիցեն նախատեսում է 
նվիրատվություն ուղղել երեք կազմակերպությունների՝ 
մարդասիրական օգնության, որբերին խնամելու եւ 
երեխաների աղքատության դեմ պայքարելու նպատակով: 
Դրանք են՝ Fondation du Grand-Duc et de La Grande-
Duchesse du Luxembourg (Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսի եւ 
Մեծ Դքսուհու հիմնադրամ), Fondation Jean-François 
Peterbroeck («Ժան-Ֆրանսուա Պետերբրոկ» հիմնադրամ) 
եւ Fondation Bridderlech Deelen Luxembourg («Բրիդերլեխ 
Դելեն» հիմնադրամ): 
 

 
 
«Ես ընտրել եմ այս կազմակերպությունները, որովհետեւ 
նրանք աջակցում են ինձ եւ երբեք չեն լքում՝ նույնիսկ 
դժվարին ժամանակներում: Նրանք նույն սկզբունքն ունեն, 
ինչ ես եւ Մեզոն Շալոմը՝ կարեկցանք, 
բարյացակամություն, արժանապատվություն եւ 
մեծահոգություն»,- ասաց Բարանկիցեն: 
 

 
 
«Մարգարիտ Բարանկիցեն մեզ հիշեցնում է, որ նույնիսկ 
անհաղթահարելի թվացող  հալածանքների եւ 
անարդարության հանդիպելիս, մեկ մարդն անգամ մեծ 
ազդեցություն կարող է ունենալ,- ասաց Ընտրող 
հանձնաժողովի համանախագահ Ջորջ Քլունին եւ 
շարունակեց,- տեսնելով Մարգարիտ Բարանկիցեի  
խիզախությունը, կամքն ու նվիրվածությունը, ես հուսով 
եմ, որ նա կարող է ոգեշնչել մեզնից յուրաքանչյուրին 
մտածելու, թե ինչ մենք կարող ենք անել հանուն նրանց, ում 
իրավունքները ոտնահարվում են եւ ովքեր  մեր 
աջակցության կարիքն ունեն»: 

Մարգարիտ Բարանկիցեն Բուրունդիի քաղաքացիական 
պատերազմի տարիներին հազարավոր կյանքեր է փրկել ու 
խնամել որբերին ու փախստականներին: 2008 թվականին 
նա հիմնել է հիվանդանոց, որում մինչ օրս բժշկական 
օգնություն է ստացել 80,000 մարդ։ 
Հյուրերը մեծարանքի են արժանացրել նաեւ մրցանակի 
մյուս երեք հավակնորդներին՝ Թոմ Քաթինային (Սուդանի 
Նուբա լեռների «Գթության Մայր» հիվանդանոց), Սայիդա 
Ղուլամ Ֆաթիմային (Պակիստանի «Կախյալ 
շահագործվողների ազատագրության ճակատի» գլխավոր 
քարտուղար), եւ Հայր Բերնարդ 
Կինվիին (Կենտրոնաաֆրիկյան Հանրապետության 
Բոսեմտելե քաղաքի կաթոլիկ միսիայի վանահայր)։ Նրանք 
25.000 ԱՄՆ դոլար  նվիրատվություն կստանան՝ ուղղելու 
այն կազմակերպություններին, որոնք ոգեշնչել են նրանց: 
 

 
 
«Ավրորա» մրցանակի շնորհման արարողությանը ներկա 
են եղել նաեւ մարդասիրության ասպարեզի 
առաջատարներ եւ  «Ավրորա» մրցանակի Ընտրող 
հանձնաժողովի անդամներ Գարեթ Էվանսը, Հինա 
Ջիլանին, Լեյմա Գբովեն, Շիրին Էբադին եւ Վարդան 
Գրեգորյանը։ 
Արարողության ընթացքում ելույթներ են ունեցել 100 
LIVES եւ Aurora Prize նախաձեռնության 
համահիմնադիրներ Վարդան Գրեգորյանը, Նուբար 
Աֆեյանը եւ Ռուբեն Վարդանյանը: 
Արարողությունը վարել են օպերային երգչուհի Հասմիկ 
Պապյանը եւ Washington Post թերթի սյունակագիր, գրող եւ 
հրապարակախոս Դեվիդ Իգնատիուսը: 
Արարողությանը ներկա են եղել ՀՀ նախագահ Սերժ 
Սարգսյանը եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ-ն: 
Նշենք, որ Aurora Prize մրցանակաբաշխությունը ստեղծվել 
է, որպեսզի Ցեղասպանությունը վերապրած բոլոր հայերի 
անունից շնորհակալություն հայտնի փրկիչներին: Հարյուր 
տարի առաջ նրանց դրսեւորած քաջության հիշատակին 
մրցանակով պարգեւատրվելու են ժամանակակից 
հերոսները, որոնք վտանգում են իրենց կյանքը հանուն 
ուրիշների փրկության: 
 
«Ավրորա» մրցանակը շնորհելով՝ 100 LIVES 
նախաձեռնությունը ճանաչման է արժանացնում մերօրյա 
հերոսներին, որոնք անձնվիրաբար օգնում են մարդկանց: 
Այն հիմնել են հայ գործարարներ Ռուբեն Վարդանյանը, 
Նուբար Աֆեյանն ու Կարնեգի կորպորացիայի նախագահ 
Վարդան Գրեգորյանը: 
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Գեներալ-մայոր Կոմիտաս Մուրադյանն 
ազատվել է ՀՀ զինված ուժերի կապի զորքերի 

պետի պաշտոնից 
26.04.2016 

 
ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով գեներալ-
մայոր Կոմիտաս Մուրադյանն ազատվել է Հայաստանի 
Հանրապետության զինված ուժերի կապի զորքերի պետի 
պաշտոնից: 
Նախագահի մամուլի գրասենյակից NEWS.am-ին 
հայտնում են, որ նախագահի հնամանագրում, 
մասնավորապես ասվում է. 
«Ղեկավարվելով 2005 թվականի փոփոխություններով 
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 55-
րդ հոդվածի 12-րդ կետով և հիմք ընդունելով Զինվորական 
ծառայություն անցնելու մասին Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 52-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին 
կետը` որոշում եմ. 
Գեներալ-մայոր Կոմիտաս Մուրադյանին ազատել 
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կապի 
զորքերի պետ–կապի և ավտոմատացված կառավարման 
համակարգերի վարչության պետի պաշտոնից»: 
 

Սերժ Սարգսյանը պաշտպանության 
փոխնախարար Ալիկ Միրզաբեկյանին 

ազատել է պաշտոնից 
13:57, 26.04.2016 

 
ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր է 
ստորագրել Ալիկ Միրզաբեկյանին ՀՀ պաշտպանության 
նախարարի տեղակալ-նյութատեխնիկական ապահովման 
դեպարտամենտի պետի պաշտոնից ազատելու մասին: 
Նախագահի մամուլի գրասենյակից NEWS.am-ին 
հայտնում են, որ նախագահի հրամանագրում ասվում է. 
«Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության 
Նախագահի 2007 թվականի հուլիսի 18-ի ՆՀ-174-Ն 
հրամանագրով սահմանված`Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության և նրան ենթակա 
պետական կառավարման այլ մարմինների 
գործունեության կազմակերպման կարգի 125-րդ կետը` 
որոշում եմ. 
Ալիկ Միրզաբեկյանին ազատել Հայաստանի 
Հանրապետության պաշտպանության նախարարի 
տեղակալ-նյութատեխնիկական ապահովման 
դեպարտամենտի պետի պաշտոնից»,-ասված է 
նախագահի հրամանագրում։ 
 

ՀՀ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի 
հետախուզության վարչության պետն 

ազատվել է պաշտոնից 
13:56, 26.04.2016 

 
ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Արշակ 
Կարապետյանն ազատվել է Հայաստանի 
Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի 
հետախուզության վարչության պետի պաշտոնից: 
Նախագահի մամուլի գրասենյակից հայտնում են, որ 
հրամանագրում նշված է.«Ղեկավարվելով 2005 թվականի 
փոփոխություններով Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 12-րդ կետով և հիմք 
ընդունելով Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 52-րդ հոդվածի 1-
ին մասի 1-ին կետը` որոշում եմ. 
 Գեներալ-մայոր Արշակ Կարապետյանին ազատել 
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր 
շտաբի հետախուզության վարչության պետի պաշտոնից»: 
 

ԱՄՆ Հյուսիսային Վիրջինիա նահանգը ճանաչեց 
Հայոց Ցեղասպանությունը 

01:22, 04.05.2016 

 
Հյուսիսային Վիրջինիան դարձավ Միացյալ Նահանգների 
44-րդ նահանգը, որը ճանաչել է Հայոց Ցեղասպանության 
փաստը, հայտնում է Ամերիկայի Հայ Դատի 
հանձնախումբը: Համապատասխան հռչակագիր է ընդունել 
Հյուսիսային Վիրջինիայի նահանգապետ Էրլ Ռեյ 
Թոմբլինը, ով 2016-ի ապրիլ ամիսը հայտարարել է 
նահանգում ցեղասպանության հիշատակի եւ 
կանխարգելման ամիս: 
Վկայակոչելով 1915-1923 թվականներին մեկ եւ կես միլիոն 
հայերի եւ մեկ միլիոն հույների եւ ասորիների 
սպանությունը, ինչպես նաեւ մեր օրերին Մերձավոր 
Արեւելքում կատարվող քրիստոնյաների, եզդիների եւ այլ 
փոքրամասնությունների ոչնչացումը, նահանգապետ 
Թոմբլինն իր հռչակագրում նշում է. «Ճանաչելով եւ 
մշտապես հիշելով Հայոց ցեղասպանությունն ու 
Ողջակիզումը, ինչպես նաեւ բոլոր անցյալի եւ ներկայի 
ցեղասպանությունները, մենք պահպանում ենք 
պատմական հիշատակը, երաշխավորում, որ նման 
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դաժանությունները չեն կրկնվելու, եւ զգոն մնում 
ատելության, հալածանքի եւ բռնության հանդեպ»: 
Տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչներ Համբարձում 
Կասպարյանը, Նենսի եւ Էմի Թոլիվերները կարեւոր դեր 
խաղացին հռչակագրի ընդունման գործընթացում: «1915-
ին իմ պապ Համբարձումը, ով Անկարայում ցորենի 
վաճառքով զբաղվող հաջողակ գործարար էր, կեսգիշերին 
տնից բռնի կերպով տարվել եւ գլխատվել էր: Նույնն արվել 
էր բազմաթիվ այլ, ավելի կիրթ եւ հաջողակ հայերի հետ, 
ովքեր բնակվում էին Թուրքիայում», - պատմում է 
Համբարձում Կասպարյանը, - «Իմ պապը շատ բարի եւ 
մեծահոգի մարդ էր: Երաշտի տարիներին նա բազմաթիվ 
մարդկանց սննդով էր ապահովում: Հույս ունեմ, որ 
Հյուսիսային Վիրջինիայի կողմից Հայոց ցեղասպանության 
ճանաչումը որոշ չափով երաշխիք կլինի, որ նման 
սարսափելի իրադարձություններ այլ մարդկանց հետ չեն 
կատարվի»: 

 
Արևմտյան Հայաստան 
 

Թուրքիայի մեջլիսում ինձ վրա հարձակումը 
ծրագրված էր նախօրոք. Կարո Փայլան 

15:54, 03.05.2016 
Թուրքիայի խորհրդարանում Սահմանադրական 
հանձնաժողովի նիստում ինձ վրա հարձակումը կապված 
էր իմ հայ լինելու հետ։ Նման հայտարարություն է արել 
քրդական «Ժողովուրդներիդ դեմոկրատական» 
կուսակցության հայ պատգամավոր Կարո Փայլանը։ 
Թուրքական Bianet.org-ի հետ զրւոյցում Կարո Փայլանը 
պատմել է, որ իր վրա հարձակումը նախօրոք ծրագրված է 
եղել։ Նա շեշտել է, թե իշխող կուսակցության անդամները 
իր վրա հարձակվել են միայն այն բանի համար, որ ինքը 
ասել է, թե համաձայն չէ իրենց պնդման հետ։  
«15 հոգով փորձեցին ինձ հետ ինքնադատաստան տեսնել։ 
20-30 վայրկյանում 100 հարված են ինձ հասցրել։ 
Հարձակումը կապված էր իմ հայ լինելու եւ մարդու 
իրավունքների պաշտպան լինելու հետ։ 
Ամեն ինչ տեսագրության մեջ պարզ երեւում է։ Դատի չեմ 
տալու, քանի որ դրական բան չեմ սպասում։ Տեղի 
ունեցածը թողնում եմ հասարակության խղճին։ 
Նշենք, որ Թուրքիայի խորհրդարանում քրդերին 
պատգամավորական անձեռնմխելությունից զրկելու 
օրինագծի քննարկումների ժամանակ իշխող 
կուսակցության պատգամավորները 3 օր շարունակ 
հարձակվել են քուրդ պատգամավորների վրա։ Իսկ մայիսի 
3-ին իշխող կուսակցության անդամների գլխավոր թիրախը 
եղել է Կարո Փայլանը։ 
 
Ֆաշիստները վախկոտ են ու կարող են խմբով 

միայն մեկի վրա հարձակվել. Կարո Փայլան 
00:04, 04.05.2016 
Խստորեն դատապարտում եմ հայ լինելուս համար 
խորհրդարանում իմ նկատմամբ ստոր հարձակումներն ու 
ռասիստական հայտարարությունները։ Սոցկայքերում 
նման տողեր է գրել Թուրքիայի քրդական «Ժողովուրդների 
դեմոկրատական» կուսակցության պատգամավոր Կարո 
Փայլանը։ 
«Ֆիզիկական բռնությանը զուգահեռ իմ հայ ինքնությանն 
ուղղված վիրավորական խոսքեր են ասել «Արդարություն 
եւ զարգացում» կուսակցության պատգամավորները։ 

Չմոռանանք, որ ֆաշիստները վախկոտ են, նրանք միայն 
խմբով միայնակի վրա կարող են հարձակվել»,-գրել է Կարո 
Փայլանը։ 
Նշենք, որ Թուրքիայի խորհրդարանում քրդերին 
պատգամավորական անձեռնմխելությունից զրկելու 
օրինագծի քննարկումների ժամանակ իշխող 
կուսակցության պատգամավորները 3 օր շարունակ 
հարձակվել են քուրդ պատգամավորների վրա։ Իսկ մայիսի 
3-ին իշխող կուսակցության անդամների գլխավոր թիրախը 
եղել է Կարո Փայլանը։ 
 

«Մոռացված ցեղասպանություն». Եփրատ 
գետում Ջուհարը հայ աղջիկների կտրված 

ձեռքեր եւ ոտքեր էր տեսել 
00:51, 17.04.2016 
Հայոց ցեղասպանությունը հաճախ անվանում են 
«մոռացված ցեղասպանություն»: 1915-1923թթ. սպանվել է 
1.5 մլն հայ: Ջոան Քաջիկյանի մայրը՝ Ջուհարը, ստիպված 
էր վերապրել դաժան «մահվան երթերը» եւ աննկարագրելի 
սարսափները: Նրա հայրը՝ Սարգիսը, տեսել էր, թե ինչպես 
են գլխատում իր եղբորը: Այս մասին Idaho 
Statesman պարբերականում գրում է Քեթրին Ջոնսը: 
Ջոանը երդվել էր պատմել իր պատմությունը եւ մյուսերին 
տեղյակ պահել ցեղասպանության մասին: Նա հույս ունի, 
որ հիշելով հայ ժողովրդի ողբերգական անցյալը՝ մարդիկ 
կխուսափեն նման հանցագործությունները կրկնելուց: 
Ամեն տարվա ապրիլի 24-ին Ջոան Քաջիկյանը, 
ծաղիկները ձեռքին, կանգնում է Ann Morrison Park-ի 
կամուրջների վրա: Եվ նա միայնակ չէ: Նրան են միանում 
100 մարդ, որոնք ամեն տարի այդ օրը հավաքավում են 
այդտեղ: 
Ջոանը 41 տարեկան էր, երբ լսեց իր մոր պատմությունը: 
«Ես չէի կարողանում հավատալ, թե ինչ է պատմում մայրս: 
Ես շոկի մեջ էի»,- ասում է Ջոանը, ով տեսագրել է իր 
ընտանիքի սարսափելի պատմությունը, որը պատմել է 
մայրը: 
Ջոանի մայրը՝ Ջուհար Քոփյանը, 12 տարեկան էր: Նա իր 
մեծ ընտանիքի հետ ապրում էր Թուրքիայի Հարփութ 
քաղաքում: Նրանց քրիստոնյա ընտանիքը, մյուս հայերի 
նման, չնայած երկրորդ կարգի մարդիկ էին համարվում, 
բայց դարեր շարունակ Օսմանյան կայսրությունում 
միասին էին ապրում մուսուլմանների հետ: 
1915թ. ապրիլի 24-ին Թուրքիայի կառավարությունը 
մահապատժի ենթարկեց 300 հայ մտավորականների՝ 
հայերին մեղադրելով Թուրքիայի դեմ Ռուսաստանին 
աջակցելու մեջ: Հաջորդ օրը սկսվեց ջարդերի ալիքը, որի 
հետեւանքով բնաջնջվեց հայ բնակչության 2/3-ը: 
Ջուհարը եւ նրա հորաքույրը ընտանիքում միակ մահից 
փրկվածներն էին: «Մայրս պատմում էր, թե ինչպես 
զինվորականները տարան նրա հորը, եղբայրներին եւ 
քաղաքի մյուս բոլոր տղամարդկանց: Նրանց ասել էին, թե 
տանում են բնակության նոր վայր: Դրանից քիչ անց նա 
կրակոցներ էր լսել»,- պատմում է Ջոան Քաջիկյանը: 
Աղջիկները հաց էին թխում, երբ լսեցին, որ թուրք 
զինվորները վերադառնում են: Ջուհարը ցատկել էր ցորենի 
ամբարի մեջ եւ թաքնվել՝ ողջ գիշեր դողալով վախից: 
Հաջորդ օրը ժանդարմը գտել էր նրան եւ հրամայել միանալ 
«մահվան երթին»: Ջուհարին եւ նրա հորաքրոջը բաժանել 
էին, եւ նրանք այլեւս չհանդիպեցին երբեք: 
Մոտ երկու տարի Ջուհարը ընտանիքներից կտրած 
կանանց, երեխաների եւ ծերունիների  քարավանի մի մասն 
էր, որոնք քայլում էին սարերով եւ Սիրիայի 
անապատներով: Ջուհարը Ջոանին պատմել էր, որ 
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ժանդարմները, որոնք ձի հեծած էին գնում, երբեմն իրենց 
հաց էին նետում: «Ժամանակ առ ժամանակ նա զգում էր, 
որ ավելի լավ է մեռնել»,- ասում է Ջոանը: 
Տարեցներին եւ հիվանդներին, որոնք չէին կարողանում 
շարունակել ճանապարհը, թողնում էին ճանապարհին 
մեռնելու: Մայրերը, որոնք ի վիճակի չէին այլեւս տանել 
իրենց երեխաներին, նրանց տալիս էին անծանոթ 
մարդկանց: Մյուսները՝ հուսահատության եւ 
խելագարության մեջ, երեխաներին գետն էին նետում եւ 
իրենք էլ նետվում ջուրը: «Երբ մայրս խմում էր Եփրատ 
գետի ջուրը, նա հայ աղջիկների անդամահատված ոտքեր 
եւ ձեռքեր էր տեսել, որոնք ջուրը ափ էր հանել»,- պատմում 
է Ջոանը: 
Մարդկանց քարավանը շարժվում էր դեպի մեծ 
համակենտրոնացման ճամբար՝ Դեր Զորի անապատի բաց 
երկնքի տակ: Ջուհարի կյանքը փրկում է թուրքերից մեկը: 
Նրան վաճառում են ստրկության, սակայն Ջուհարը ողջ է 
մնում: Նրան զրկում են հայկական ինքնությունից, 
արգելում են հայերեն խոսել, թուրքական անուն են տալիս: 
«Բայց նա չէր բողոքում, ասում էր, որ այդ թուրքը իր 
փրկիչն է… Ես ուզում եմ, որ նրա պատմությունը լսեն իմ 
երեխաները, աշխարհը… Ես ուզում եմ դառնալ ձայնը այն 
մարդկանց, որոնց ձայնը լռեցվել էր»,- ասում է Ջոան 
Քաջիկյանը: 
 

Թուրքիայի մեջլիսում հայտնվել են 1915-ին 
կոտորված հայ պատգամավորների 

լուսանկարները  
00:04, 22.04.2016 
Թուրքիայի քրդական «Ժողովուրդների դեմոկրատական» 
(HDP) կուսակցության պատգամավոր Կարո Փայլանը 
խորհրդարանում քրդական կուսակցության 
պատգամավորների սեղաններին է տեղադրել 
Ցեղասպանության ժամանակ զոհված Թուրքիայի մեջլիսի 
հայ պատգամավորների լուսանկարները։ 
Կարո Փայլանը խորհրդարանում HDP-ի սեղանների վրա 
տեղադրել է 1908-1915 թվականներին մեջլիսի 6 հայ 
պատգամավորների լուսանկարները եւ Twitter-ում 
գրություն թողել. «1915-ին ձերբակալված եւ կոտորված հայ 
պատգամավորները 101 տարի հետո կրկին մեջլիսում են»։ 
 

 

 
 

Թուրքիայի 3 հայ պատգամավորները 
մասնակցել են 1915-ի զոհերի հիշատակի 

պատարագին  
09:01, 25.04.2016 

 
Սրանից 101 տարի առաջ՝ 1915-ի ապրիլի 24-ին, 
Ստամբուլում եւ Անատոլիայի չորս կողմերից հավաքված 
հայ մտավորականներին, արվեստագետներին ու 
գործիչներին աքսորի ուղարկեցին անհայտ ուղղությամբ։ 
Նման տողեր է գրել ֆեյսբուքի իր էջում Թուրքիայի 
«Ժողովրդա-հանրապետական» կուսակցության հայ կին 
պատգամավոր Սելինա Դողանը։ 
«101 տարի անցել է։ Զոհվածներին չենք մոռացել, չենք 
մոռանալու։ Հայոց պատրիարքարանում կազմակերպված 
պատարագին մասնակցել են «Արդարություն եւ 
զարգացում» կուսակցության պատգամավոր Մարգար 
Եսայանը, «Ժողովուրդների դեմոկրատական» 
կուսակցության պատգամավոր Կարո Փայլանը»,-գրել է 
Սելինա Դողանը։ 
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Բացառիկ լուսանկար՝ Վանի հերոսամարտից  
17:34, 26.04.2016 

 
Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի 
հավաքածուն համալրվել է Վանի հերոսամարտի բացառիկ 
մի բնօրինակ լուսանկարով, որը ներկայացնում է 1915 թ. 
ապրիլյան հերոսամարտի մասնակիցներին և վերջիններիս 
կողմից թուրքական կանոնավոր բանակից 101 տարի 
առաջ ճիշտ այս օրերին առգրավված հրանոթները: Այս 
մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Հայոց ցեղասպանության 
թանգարան-ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը: 
«Այս լուսանկարը, որն արվել է Վանում գտնված 
ամերիկացի բժիշկ միսիոներների կողմից, ժամանակին 
տպագրվել է ամերիկյան մամուլում, սակայն բնօրինակը 
համարվում էր կորած»,- նշել է նա: 
 

Հայաստանցի կինը Վանում տուն է գնել 
16:05, 29.04.2016 

 
Իմ երազանքը իրականացել է, քանի որ ես Վանում տուն եմ 
գնել։ Ստամբուլի հայկական «Ակոս»-ի հետ զրույցում 
պատմել է Գայանե Գեւորգյանը։ 

Գայանե Գեւորգյանը նշել է, որ Վան է տեղափոխվել 2015-ի 
հուլիսից եւ վերջին ժամանակներում իր հանդեպ 
ուշադրությունը մեծացել է։ Նա պատմել է, որ ծնվել, 
մեծացել եւ աշխատել է Հայաստանում, սակայն 
հետագայում տեղափոխվել է որոշ ժամանակով Ուկրաինա 
եւ նորից Հայաստան։ Գայանեն շեշտել է, թե 8 տարի 
աշխատել է Թուրքիայում։ 
«Միշտ երազում էի Վանում տուն ունենալ եւ Ստամբուլում 
ծանոթացա վանեցի մի ընտանիքի հետ ու առաջին անգամ 
նրանց հետ գնացի Վան։ Իմ տատը Վանի Ոստանից, իսկ 
պապը՝ Էրզրումից է եղել, սակայն ես Վանը ավելի 
հավանեցի։ Վանում արդեն տուն ունեմ, եւ իմ 
բարեկամներին ու ընկերներին կհրավիրեմ ու ցույց կտամ 
Վանը։ Սա մեր հայրենիքն է»,-ասել է Գայանեն։ 
Նա նաեւ շեշտել է, թե ինքը երկքաղաքացի է, սակայն 
Կադաստրում իրեն ասել են, թե եթե միայն Հայաստանի 
քաղաքացի էլ լիներ, կրկին խնդիր չէր լինի բնակարան 
գնելու մեջ։ 
 

Սփյուռք 
 

Իսրայելի հայ համայնքը պահանջում է, 
որպեսզի Իսրայելը զենք չվաճառի 

Ադրբեջանին 
21:33, 11.04.2016 

 
Իսրայելի հայկական համայնքը դատապարտում է  
Իսրայելի` Ադրբեջանին  ռազմական զենք վաճառելու 
քայլը:Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքության դիվանապետ 
հայր Կորյունը նշեց, որ ապրիլի 14-ին Երուսաղեմի 
միացյալ հանձնախումբը Իսրայելի Արտաքին գործերի 
նախարարության շենքի մոտ կազմակերպել  է ցույց, որով 
Իսրայելից պահանջելու են դադարեցնել Ադրբեջանին զենք 
վաճառելը: 
«Մենք դատապարտում ենք եւ պահանջում, որպեսզի 
Իսրայելը դադարեցնի Ադրբեջանին զենք վաճառելը: Այդ  
պահանջով ապրիլի 14-ին Իսրայելի Արտաքին գործերի 
նախարարության շենքի մոտ ցույց ենք անելու, որի 
ընթացքում Իսրայելի հայկական համայնքի կողմից 
պաշտոնապես  նամակ ենք փոխանցելու Իսրայելի 
նախագահին եւ վարչապետին»,-ասաց նա: 
Հայր Կորյունը նշեց, որ ապրիլի 8-ին, Իսրայելում տեղի է 
ունեցել նաեւ համահայկական հավաք, որի ընթացքում 
Ադրբեջանին զենք վաճառելու վերաբերյալ  դատապարտող 
ելույթներ են հնչել, ղարաբաղա-ադրբեջանական շփման 
գծում տեղի ունեցած քառօրյա պատերազմի ընթացքում 
զոհված հայ զինծառայողների օրհնության կարգ է տեղի 
ունեցել եւ մոմավառություն` Հայոց ցեղսպանության 
հուշարձանի մոտ: Հայր Կորյունը նաեւ նշեց, որ տեղի է 
ունեցել դրամահավաք` Արցախին օգնելու նպատակով: 
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Սիրիայի խորհրդարանում հայ համայնքը 
կներկայացնի երկու պատգամավոր 

11:15, 17.04.2016 

 
Սիրիայում խորհրդարանական ընտրությունների 
արդյունքում այդ երկրի հայ համայնքը խորհրդարանում 
կունենա երկու պատգամավոր։ Հայ առաքելական 
եկեղեցու Բերիո թեմի մամուլի ծառայության 
փոխանցմամբ, Սիրիայի խորհրդարանում հայ համայնքը 
կներկայացնեն Ժիրայր Ռեիսյանը եւ Նորա Արիսյանը։ 
Սիրիայի պետական ՍԱՆԱ գործակալությունը հայտնում 
է, որ Սիրիայի ընտրությունների բարձրագույն դատական 
կոմիտեն հայտարարել է երկրի խորհրդարանի 
ընտրությունների արդյունքները, որոնք կայացել են 
ապրիլի 13-ին։ 
Կոմիտեի նախագահ Հիշամ աշ-Շաարը մամուլի ասուլիսի 
ժամանակ հայտարարել է յուրաքանչյուր նահանգից 
վերընտրված պատգամավորների անունները։ Նրա 
խոսքով, ընտրելու իրավունք ունեցող 8 834 994 
քաղաքացիներին քվեարկությանը մասնակցել է 5 085 444-
ը։ Այսպիսով, ընտրություններին մասնակցությունը կազմել 
է 57,56 տոկոս։ 
 

Դամասկոսի արվարձաններում հալեպահայ 
զինծառայող է զոհվել 

07 Ապրիլի 2016 - 11:11 
  
Դամասկոսի արվարձաններից մեկում ապրիլի 6-ին զոհվել է 
սիրիական կառավարական բանակի զինծառայող, հալեպահայ 
Ռաֆֆի Գազեզյանը, այս մասին տեղեկանում ենք 
«Գանձասար» պարբերականից: 
Հանգուցյալի դիակն այսօր կուղարկվի Հալեպ: 
 
ՀՀ հյուպատոսը Քեսաբում եւ Լաթաքիայում 
մի քանի տասնյակ հայերի ՀՀ անձնագրեր է 

բաժանել 
16:10, 19.04.2016 

 
Ապրիլի 15-18-ը Սիրիայի ծովափնյա շրջանների 
հայությանը հյուպատոսական ծառայություններ 

մատուցելու նպատակով Հալեպում ՀՀ գլխավոր 
հյուպատոս Տիգրան Գեւորգյանն աշխատանքային այցով 
մեկնեց Լաթաքիա եւ Քեսաբ: 
ԱԳՆ-ից NEWS.am-ին հայտնում են, որ այցի ընթացքում 
գլխավոր հյուպատոսը հանդիպել է տեղի ազգային 
իշխանությունների ներկայացուցիչներին, որոնց հետ 
հանգամանորեն քննարկել է համայնքին հուզող 
խնդիրների լայն շրջանակ: 
Հալեպում ՀՀ գլխավոր հյուպատոսության 
աշխատակիցները Լաթաքիայի Հայոց Ազգային 
Առաջնորդարանում եւ Քեսաբի Սուրբ Աստվածածին 
եկեղեցում տեղի հայության համար անցկացրել են 
հյուպատոսական ընդունելություն, որի ընթացքում 
հանձնվել են ՀՀ քաղաքացու՝ մի քանի տասնյակից ավելի 
անձնագրեր, ինչպես նաեւ ընդունվել են 120-ից ավելի 
քաղաքացիության նոր դիմումներ: 
Ապրիլի 18-ին Տիգրան Գեւորգյանը Քեսաբի Սուրբ 
Աստվածածին եկեղեցու «Սահակյան» սրահում 
քեսաբահայության հոծ բազմության ներկայությամբ 
Քեսաբի քաղաքապետ Վազգեն Չափարյանին է հանձնել 
ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից շնորհված 
«Մխիթար Գոշ» շքանշանը: 
Քեսաբի քաղաքապետը, շնորհակալություն հայտնելով ՀՀ 
նախագահի կողմից նման բարձր պարգեւի արժանանալու 
համար, նշել է, որ այդ շքանշանը ոչ միայն իրենն է, այլ ողջ 
քեսաբահայությանը: 
 

Թեհրանում Հայոց ցեղասպանության 101-
ամյակի կապակցությամբ բողոքի ակցիա է 

կայացել  
00:10, 25.04.2016 
Թեհրանում Հայոց ցեղասպանության 101-ամյակի 
կապակցությամբ բողոքի ակցիա է կայացել: 
Ցուցարարները հավաքվել են Սուրբ Սարգսի եկեղեցու 
մոտ եւ Թուրքիային կոչ են արել ճանաչել Հայոց 
ցեղասպանությունը, ինչպես նաեւ դատապարտել են 
Լեռնային Ղարաբաղում բռնության աճը: 
«Մենք ուզում ենք, որ նրանք ճանաչեն 
ցեղասպանությունը, մենք հետ ենք ուզում Արեւմտյան 
Հայաստանի հողերը: Թուրքիան պետք է 1.5 մլն սպանված 
հայերի համար ռեպատրիացիա վճարի»,- ասել է Արփիկ 
Էլբեյգյանը: 
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Լոս Անջելեսում 60-հազարանոց բողոքի ցույց 
է տեղի ունեցել Թուրքիայի 

հյուպատոսության մոտ  
11:43, 25.04.2016 
Լոս Անջելեսում ավելի քան 60 հազար մարդ է հավաքվել 
Թուրքիայի հյուպատոսության մոտ, որոնք իրենց բողոքն 
են հայտնել Անկարայի կողմից Հայոց ցեղասպանության 
ժխտողական քաղաքականության դեմ եւ նշել են 
Ցեղասպանության 101-ամյակը։ Այս մասին հայտնում է 
Asbarez-ը։ 

 
Ցույցին, որը կազմակերպել էր Հայոց ցեղասպանության 
հանձնաժողովը, մասնակցել են հայկական համայնքի 
անդամները, ամերիկահայ երիտասարդության 
ներկայացուցիչներ, դաշնային եւ տեղական իշխանության 
մարմինների մի քանի տասնյակ ներկայացուցիչներ։ Նրանք 
արդարություն պահանջող բացականչություններ են 
վանկարկել։ 
Ցույցի ժամանակ ելույթ են ունեցել ԱՄՆ 
կոնգրեսականներ Ադամ Շիֆը, Լորետա Սանչեսը եւ Թոնի 
Քադենասը, Քալիֆորնիայի նահանգի ասամբլեայի 
անդամներ Սքոթ Վիլքը, Ադրին Նազարյանը եւ Լոս 
Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամներ Փոլ 
Գրեգորյանն եւ Փոլ Քորեցը: 
 

 
 

Շվեդիայում հարգել են Հայոց 
ցեղասպանության զոհերի հիշատակը 

18:15, 25.04.2016 

 
Ապրիլի 24-ին Շվեդիայում տեղի ունեցան Հայոց 
ցեղասպանության 101-րդ տարելիցին նվիրված մի շարք 
միջոցառումներ։ 
Ստոկհոլմում տեղի ունեցավ երթ դեպի Թուրքիայի 
դեսպանություն, որի ավարտին մասնակիցները 
կենտրոնական Կունգստրեգորդեն զբոսայգում գտնվող Սբ. 
Յակոբ եկեղեցում մասնակցեցին Հայոց ցեղասպանության 
101-րդ տարելիցին նվիրված սուրբ պատարագին։ 
Արարողությանը ներկա էին Շվեդիայում ՀՀ դեսպան 
Արտակ Ապիտոնյանը, հայ համայնքի կառույցների 
ներկայացուցիչներ։ 
Պատարագին հետեւեց շվեդահայ համայնքի 
ներկայացուցիչների կողմից կազմակերպված հիշատակի 
միջոցառումը՝ ցույց Ստոկհոլմի կենտրոնական Սերգելս 
Տորյ հրապարակում։ 
Տարելիցին նվիրված միջոցառումներ տեղի ունեցան նաեւ 
Սյոդերթելյե, Օրեբրո, Նորշյոփինգ, Գոտեբուրգ եւ Մալմյո 
քաղաքներում։ Սյոդերթելյեի Սբ. Մարիամ Աստվածածին 
եկեղեցում կազմակերպված միջոցառմանը ներկա էր 
քաղաքապետ Բոել Գոդները։ Վերջինս իր ելույթում 
անդրադարձավ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ 
դատապարտման հարցին։ 
Օրեբրոյում տեղի ունեցած միջոցառումը սկսվեց Հայոց 
ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված 
հուշարձանին ծաղկեպսակի զետեղման արարողությամբ։ 
Ելույթ ունեցան Շվեդիայի խորհրդարանի պատգամավոր 
Էվա-Լենա Յանսոնը եւ Խորհրդարանի նախկին 
պատգամավոր, Օրեբրոյի համայնքային խորհրդի անդամ 
Մուրադ Արթինը։ Միջոցառումը շարունակվեց եկեղեցում, 
որտեղ ելույթ ունեցավ Օրեբրոյի քաղաքապետ Ագնետա 
Բլոմը։ 
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Լույս Ամսագիր 

Սիդնեյում Ցեղասպանության հիշատակի երթ 
է կայացել 

14:18, 25.04.2016 

 
Սիդնեյի հայկական համայնքը ապրիլի 24-ին 
արդարության երթ (#MARCHFORJUSTICE),  է 
կազմակերպել՝ ի հիշատակ Օսմանյան կայսրությունում 
Հայոց ցեղասպանության զոհերի։ (ֆոտոռեպորտաժ) 
Երթին մասնակցել են հայ առաքելական եկեղեցու, 
քաղաքական շրջանակների, երիտասարդության, 
մշակութային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, 
ինչպես նաեւ դպրոցների աշակերտներ եւ պարային 
համույթներ։ 
«Արցախը վերջերս հետ մղեց ադրբեջանական ագրեսիան, 
եւ ժամանակն է, որ մեր համայնքը միավորվի եւ ցույց տա 
իր համերաշխությունը մեր հայրենակիցներին»,- նշել են 
երթի մասնակիցները։ 
 

Համաշխարհային մամուլ. Ջորջ Քլունին 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման նվիրյալ 

ջատագով է 
14:09, 25.04.2016 

 
 
Ջորջ Քլունիի`  միջազգային «Ավրորա» 
մրցանակաբաշխությանը մասնակցելու նպատակով 
Երեւան այցելությունը համաշխարհային շատ 
պարբերականների եւ լրատվական գործակալությունների 
թեման է դարձել:    
Ամերիկացի դերասան Ջորջ Քլունին հայերի հետ ոգեկոչել 
է օսմանյան թուրքերի կողմից 1,5 մլն հայերի սպանության 
101-րդ տարելիցը, գրում է Associated Press-ը:  
Գործակալությունը նշում է, որ Քլունին արտահայտվել է 
այն երկրների օգտին, որոնք սպանությունները որպես 
ցեղասպանություն են ճանաչել, ինչը չեն արել Միացյալ 
Նահանգները:   

France Presse գործակալությունը Քլունիին անվանում է 
«զանգվածային սպանությունները որպես 
ցեղասպանություն ճանաչելու համոզված ջատագով», 
ընդգծելով, որ դերասանը մասնակցել է «Երեւանում 
հուզական միջոցառումներին»: 
Քլունին՝ Հոլիվուդի 54-ամյա աստղը, ՀՀ նախագահ Սերժ 
Սարգսյանի եւ երգիչ Շառլ Ազնավուրի հետ ծաղիկներ է 
դրել Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը 
հավերժացնող հուշարձանի մոտ, գրում է Deutsche Welle-ն։ 
Համաշխարհային լրատվամիջոցները մանրամասն 
նկարագրել են Քլունիի ելույթը, որը նա արտասանել էր 
մրցանակաբաշխության ժամանակ եւ հայտարարել, որ 
ինքը միգրանտների սերունդ է։ 
«Ջորջ Քլունին Հայաստանում մարդասիրական 
կոնֆերանսի ժամանակ նկարագրել է, թե ինչպես է իր 
ընտանիքը փրկվել սովից՝ կոչ անելով աշխարհին հիշել, որ 
փախստականները նույնպես մարդիկ են, ինչպես բոլորը»,- 
գրում է The Telegraph-ը։ 
Պարբերականը հիշեցնում է, որ Քլունին նշել է, որ 
դահլիճում բոլոր ներկաները ինչ-որ մի մարդու թանկ 
արարքի արդյունք են։ 
 

Ստամբուլի կենտրոնում հարգել են 
Ցեղասպանության զոհերի հիշատակը  

23:08, 24.04.2016 
 

 
 
Ստամբուլի կենտրոնական Թունելի հրապարակում 
ապրիլի 24-ի երեկոյան Հայոց ցեղասպանության զոհերի 
հիշատակին նվիրված սգո միջոցառում է տեղի ունեցել։ 
Ինչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական «Ակոս»-ը, 
սգո միջոցառմանը մասնակցել են ռասիզմի դեմ պայքարի 
եվրոպական միությունը (EGAM), Հայկական 
բարեգործական ընդհանուր միությունը, հայտնի 
լրագրողներ, մտավորականներ, փաստաբաններ եւ 
պատգամավորներ։ 
 
Հավաքվածների անունից ելույթով հանդես է եկել թուրք 
գործիչ Էմել Քուրման՝ շեշտելով, որ 1915-ին ֆիզիկապես 
ոչնչացվել է 1,5 մլն հայ, իսկ ապրիլի 24-ը այդ 
կոտորածների սկզբի ամսաթիվն է։ «Ցեղասպանությունը 
սարսափելի հանցանք է, սակայն այդքան սարսափելի 
հանցանք էլ այդ ամենը ժխտելն է։ Պահանջում ենք, որ 
պետությունը հայերից ներողություն խնդրի եւ առերեսվի 
Ցեղասպանության իրողության հետ»,-ասել է Էմել 
Քուրման։ 
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Լույս Ամսագիր 

Լիբանանում Ցեղասպանության հիշատակի 
միջոցառումներ են կայացել 

19:23, 24.04.2016 

 
 
Լիբանանում ապրիլի 24-ին Հայոց ցեղասպանության 101-
ամյակի կապակցությամբ հիշատակի միջոցառումներ են 
կայացել։ 
Ակցիայի մասնակիցները Անտիլիասի հրապարակից երթով 
քայլել են դեպի քաղաքի գլխավոր պողոտա։ 
Երթին մասնակցել են որոշ պաշտոնատար անձինք, այդ 
թվում՝ պատգամավոր Հակոբ Բագրատունյանը, 
սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Սալիմ ալ 
Սայեղը եւ Հայրենասերների ազատ շարժման անդամ, 
պատգամավոր Իբրահիմ Քանանը, հայտնում է The Daily 
Star-ը։ 
Լիբանանահայ երիտասարդները նաեւ բողոքի ակցիա էին 
կազմակերպել Բեյրութում Թուրքիայի դեսպանատան 
առջեւ։ 
 
Հունաստանի հայերը երթ են իրականացնում 

դեպի Թուրքիայի դեսպանատուն  
14:53, 24.04.2016 

 
 
Հունաստանի հայերը հանուն արդարության երթ են 
կազմակերպել դեպի Աթենքում Թուրքիայի 
դեսպանատուն, հայտնում է  AYF Greece-ը: 
Ցուցարարները պաստառներ են պահում, որոնք 
հիշատակում են Օսմանյան Թուրքիայում   1.5 մլն հայերի 
սպանությունը: 
Մասնակիցները նաեւ բազմաթիվ մետրերի երկարություն 
ունեցող հայկական դրոշ են տանում:  

 

 
 
Քրդական թերթը հայերեն վերնագրով է լույս 
տեսել. Ցեղասպանությունը շարունակվում է  

13:46, 24.04.2016 

 
Թուրքիայի քրդական համարձակ Ozgur Gundem 
պարբերականի ապրիլի 24-ի համարի առաջին էջի 
գլխավոր լուրը վերնագրել է հայերենով. 
«Ցեղասպանությունը շարունակվում է»։ 
Քրդական պարբերականի գլխավոր էջում Հայոց 
ցեղասպանության 101-րդ տարելիցին նվիրված 
հրապարակման մեջ նշվել է, որ Երիտթուրքերի 
իրականացրած Հայոց ցեղասպանությունը ներշնչեց 
Հիտլերին՝ իրականացրել հրեաների ցեղասպանությունը։ 
«Ներկայում իշխող «Արդարություն եւ զարգացում» 
կուսակցությունն էլ հետեւում է Երիտթուրքերի գծին՝ 
քուրդ ժողովրդի դեմ նույն ցեղասպանության 
հայեցակարգն է կիրառվում»,-նշվել է հրապարակման մեջ։ 
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Միջազգային      
 

Ես մի բան կարող եմ ասել Ադրբեջանին՝ 
դադարե՛ք կրակել, դադարե՛ք կռվել. Ժան Կլոդ 

Յունկեր 
13:51, 19.04.2016 

 
Ես մի բան կարող եմ ասել Ադրբեջանին՝ դադարե՛ք կրակել, 
դադարե՛ք կռվել: Այս մասին, այսօր՝ ապրիլի 19-ին, 
ԵԽԽՎ-ում հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի 
նախագահ Ժան Կլոդ Յունկերը: Այս մասին Facebook-ի իր 
էջում գրել է ԵԽԽՎ-ում հայկական պատվիրակության 
անդամ, ՀՀԿ-ական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը: 
Նա, մասնավորապես, նշել է. «Եվրահանձնաժողովի 
նախագահ Ժան Կլոդ Յունկերը հենց հիմա դիմում է 
ԵԽԽՎ-ին։ Ադրբեջանի պատվիրակության անդամ 
Գանիրա Փաշաեւան հարց է տվել ադրբեջանցի ներքին 
տեղահանվածների եւ Լեռնային Ղարաբաղի 
հակամարտության վերաբերյալ: Եվրահանձնաժողովի 
նախագահը շատ կարճ և պարզ պատասխան տվեց. «Ես 
մի բան կարող եմ ասել Ադրբեջանին՝ դադարե՛ք կրակել, 
դադարե՛ք կռվել», ինչին հաջորդեցին Վեհաժողովի 
անդամների ծափահարությունները»: 
 

Ֆրանկ Էնգել. Եվրոպան նաեւ կրկնակի 
ստանդարտներ է կիրառում ինքնորոշման 

հարցում 
19:04, 25.04.2016 

 
Ցավոք սրտի, Եվրոպան նաեւ կրկնակի ստանդարտներ է 
կիրառում: Այդ մասին ապրիլի  25-ի մամուլին ասուլիսին 
հայտնել է Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր 
Ֆրանկ Էնգելը:    
«Ես երբեք չեմ հասկացել, թե ինչու որոշակի 
պետություններ իրավունք ունեն ճանաչված լինելու, իսկ 
ուրիշները` ոչ, չնայած այն փաստին, որ նման պահանջ 
գոյություն ունի տվյալ պետության բնակչության կողմից», - 

ընդգծել է Ֆրանկ Էնգելը, նկատի ունենալով Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության բնակչությանը: 
 

Թուրքիայի մեջլիսում ընդունվել է քուրդ 
պատգամավորներին անձեռնխելությունից 

զրկելու օրինագիծը 
14:35, 03.05.2016 
Տարածաշրջան:Թուրքիա 
Թեմա: Քաղաքականություն 

 
Թուրքիայի խորհրդարանում 3 կուսակցությունները 
դավադրաբար կողմ են քվեարկել իրենց քուրդ 
գործընկերներին անձեռնմխելությունից զրկելու 
օրինագծին։ 
Թուրքական Demokrathaber-ի փոխանցմամբ՝ Թուրքիայի 
խորհրդարանում եռօրյա ծեծկռտուքներից հետո քրդական 
«Ժողովուրդների դեմոկրատական» (HDP) կուսակցության 
պատգամավորները լքել են խորհրդարանի դահլիճը, որից 
հետո իշխող «Արդարություն եւ զարգացում» 
կուսակցության պատգամավորների առաջարկած 
օրինագծին կողմ են քվեարկել նաեւ ընդդիմադիր 
«Ժողովրդա-հանրապետական» ու «Ազգայնական 
շարժում» կուսակցությունները։ 
Նշենք, որ քուրդ պատգամավորներին 
անձեռնմխելությունից զրկելու պատճառը 
խորհրդարանում նրանց թվի նվազեցումն ու նրանց 
դերակատարության նվազեցում է։  Քուրդ 
պատգամավորներին անձեռնմխելությունից զրկելու 
հրահանգը տվել է նախագահ Էրդողանը։ 
 
Թուրքիայում խոսում են, որ ազգայնամոլները 

գնացել են Ադրբեջան՝ գործողություններին 
մասնակցելու. դերսիմահայ 

20:15, 24.04.2016 
 
Թուրքիայում հասարակությունը խոսում է այն մասին, որ 
մի շարք թուրք ազգայնամոլներ ապրիլյան քառօրյա 
պատերազմի օրերին գնացել են Ադրբեջան՝ ռազմական 
գործողություններին մասնակցելու: Այս մասինNEWS.am-
ին ասաց Դերսիմի հայերի միության նախագահ Ստեփան 
(Իսմայիլ) Ջեմ Հալավուրտը: 
 
«Արցախում տեղի ունեցած վայրագությունների մասին 
Թուրքիայում մարդիկ տեղյակ են, մի մասը վայրագություն 
համարեց տեղի ունեցածը, բայց ժողովրդի մի մեծ մասն էլ 
ուրախացավ: Հայ զինվորներին գլխատել են, ինչպես որ 
Սիրիայիում ԻՊ-ն է մարդկանց գլուխները կտրում: Սա 
մեսիջ էր միջազգային հանրությանը, որ Թուրքիան կապ 
ունի Իսլամական պետության հետ»,- ասաց նա՝ նշելով, որ 
իրենց համար արդեն պարզ է, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը 
գործում են միասին: 
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Ռուսաստանը չպետք է զենք վաճառի 
Հայաստանի թշնամուն. Ֆրանկ Էնգել 

18:48, 25.04.2016 

 
Եթե մի երկիր ուզում է առանձին պետության բարեկամը 
լինել, նա չպետք է զենք վաճառի այդ պետության 
թշնամուն։ Հենց դա է հիմա անում Ռուսաստանը։ Այս 
մասին ապրիլի 25-ին կայացած մամուլի ասուլիսին ասել է 
Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ֆրանկ Էնգելը։ 
Նա նշել է, որ Հայաստանում եւ Ղարաբաղում իրեն ասում 
են, թե Ռուսաստանը պարբերաբար կրկնում է, թե իրենց 
կողքին է, որ իրենց դաշնակիցն է, սակայն հայ զինվորներն 
ու խաղաղ բնակիչները զոհվում են հենց ռուսական կողմից 
Ադրբեջանին վաճառած զենքի պատճառով։ «Մենք բոլորս 
գիտենք, որ Ռուսաստանն անում է հնարավոր ամեն բան, 
որպեսզի մի քանի երկրների ներգրավի ԵՏՄ, եւ 
Ադրբեջանը ցանկալի մասնակիցներից մեկն է։ Միգուցե 
հենց այդ փաստից է մտահոգված Ռուսաստանը, որպեսզի 
լայն առեւտրային հարաբերություններ ունենա 
Հայաստանի հետ»,- հավելել է Ֆրանկ Էնգելը։ 
 

Մոսկվան, Բաքուն եւ Թեհրանը 
տրանսպորտային միջանցքի նախագիծ 

կմշակեն 
13:57, 07.04.2016 

 
ՌԴ-ն, Իրանը եւ Ադրբեջանը պայմանավորվել են սկսել 
Կասպից ծովի արեւմտյան ափով տրանսպորտային 
միջանցքի նախագծի մշակումը: Այդ մասին հայտնել է ՌԴ 
արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հայտնում է «ՌԻԱ 
Նովոստին»:  
«Մենք քննարկել ենք այն հարցերը, որոնք վերաբերում են 
համագործակցության նյութական կողմին: 
Պայմանավորվել ենք, որ մեր համապատասխան 
գերատեսչությունները կսկսեն Կասպից ծովի արեւմտյան 
ափով տրանսպորտային միջանցքի նախագծի 
իրականացման գործնական կողմերի մշակումը: Դա 
տրանսպորտի նախարարության մասնակցությամբ 
աշխատանք է ենթադրում, նրանք պիտի դիտարկեն այս 
նախագծի տեխնիկական, ֆինանսական պարամետրերը: 
Դա նաեւ ենթադրում է փոխգործակցություն մաքսային 
ծառայությունների գծով: Այդ մասին մենք այսօր 
 պայմանավորվել ենք», — ասել է Լավրովը: 
 

Կնեսետի փոխնախագահ. Սրտով մենք ձեզ 
հետ ենք 

18:56, 03.04.2016 

 
 

Իսրայել պետության քաղաքացիներն իրենց լիակատար 
համերաշխությունն են հայտնում հայ ժողովրդին: Այս 
մասին Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրում ասել է 
Իսրայելի Կնեսետի փոխնախագահ Տալի Պլոսկովը՝ 
անդրադառնալով Կնեսետի կողմից Ցեղասպանության 
ճանաչման մասին: Պլոսկովը հիշեցրել է, որ վերջին անգամ՝ 
2-3 ամիս առաջ, երբ հայկական պատվիրակությունը 
Իսրայելում էր, խորհրդարանի լիագումար նիստում ելույթ 
ունեցավ խորհրդարանի նախագահը: «Նա խոսեց այդ 
թեմայով, եւ մենք նշեցինք, որ մեր պատմությունները շատ 
նման են:  Մենք հասկանում ենք, որ չի կարելի անտարբեր 
մնալ այդքան մարդկանց, այս դեպքում՝ հայերի  մահվան 
նկատմամբ: Այդ պատճառով ես չեմ կարող հիմա 
պետության անունից հայտարարել, սակայն հասկանում 
եմ, որ սրտով մենք ձեզ հետ ենք»: 
 
Նաղդալյան. Հայկական պատվիրակությունը 
քննադատել է ԵԽԽՎ նախագահին, բայց նա 

չի պատասխանել 
17:26, 26.04.2016 
Հայկական պատվիրակության անդամները հրապարակավ 
քննադատել են ԵԽԽՎ նախագահ Պեդրո Ագրամունտին 
ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ ցուցաբերած 
ադրբեջանամետ դիրքորոշման համար։ Այս մասին ապրիլի 
26-ին ԱԺ-ում ասել է ԵԽԽՎ-ում հայկական 
պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նաղդալյանը։ 
«Մենք հիմա իհարկե չենք կարող վերադաստիարակել 70-
ամյա ծերուկին եւ փոխենք նրա կարծիքը։ Նա հայտնի 
քաղաքական գործիչ է հարուստ կենսագրությամբ։ Բայց 
մեր պահանջը այլ է եղել։ Մենք նրան ասել ենք. երբ Դուք 
պատգամավոր էիք, կարող էիք ազատ ձեր կարծիքն 
արտահայտել։ Հիմա Ձեր խոսքը Եվրոպայի խորհրդի 47 
երկրի հավաքական կարծիքն է արտահայտում»,- նշել է 
Նաղդալյանը։ 
 
Նրա խոսքով՝ Ագրամունտը չի պատասխանել հայկական 
կողմի քննադատությանը եւ հակափաստարկներ չի բերել։ 
«ԵԽԽՎ մյուս պատվիրակներին մանրամասն 
տեղեկություն է տրամադրվել այն մասին, թե նրա 
նկատմամբ ինչ հավակնություններ ունի հայկական 
կողմը»,- հավելել է Նաղդալյանը։ 
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Լույս Ամսագիր 

Հայկական պատվիրակության 
անդամ.ԵԽԽՎ պատգամավորները 

կպահանջեն Բաքվին ռազմական հանցագործ 
ճանաչել 

17:03, 26.04.2016 

 
 
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 
պատգամավորները պահանջելու են ճանաչել Բաքվի 
ռազմական հանցագործությունները : Այս մասին հայտնել է 
ԵԽԽՎ-ում հայկական պատվիրակության անդամ, ԲՀԿ 
խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը՝ ապրիլի 
26-ին լրագրողներին համար ամփոփելով ԵԽԽՎ 
գարնանային նստաշրջանի արդյունքները: 
«Նրանք կարտահայտեն իրենց տեսակետը, դիմելով այն 
միջազգային կառույցներին, որոնք իրավասու են տալ 
«ռազմական հանցագործ» ձեւակերպումը»,- հավելել է 
Զոհրաբյանը: Այս անգամ, նրա խոսքով, Ադրբեջանի 
պատվիրակությունը, հակառակ իր սովորության, նվազ 
ագրեսիվ էր, ինչը միանգամայն բացատրելի է : «Նրանք 
չէին կարող բարձրաձայն հայտարարել, որ առաջինն իրենք 
չեն հարձակվել, քանի որ Եվրոպայի խորհրդի առնվազն մի 
քանի երկրներ արբանյակային հետախուզություն ունեն : 
Նրանք չէին կարող ժխտել նաեւ այն անմարդկային 
կտտանքների փաստերը, որոնք արձանագրել է Կարմիր 
խաչի միջազգային կոմիտեն»,- նշել է ԵԽԽՎ-ում 
հայկական պատվիրակության անդամը: 
 

Իրանի քաղաքացուն բռնել են 
մաքսանենգության եւ թմրանյութերի համար 

19:50, 04.05.2016 
 
Մայիսի 3-ին ոստիկանության կազմակերպված 
հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության 
ծառայողները Երեւանի Սոսեի փողոցում հայտնաբերել եւ 
բերման են ենթարկել Իրանի Իսլամական 
Հանրապետության քաղաքացի, 1983 թ. ծնված Փեջման 
Աբասի Միրջաֆարին։ 
Ոստիկանության Մեղրիի բաժնի կողմից հետախուզվում 
էր մաքսանենգության եւ առաձնապես խոշոր չափերով 
թմրամիջոցներ, հոգեմետ նյութեր ապօրինի իրացնելու 
մեղադրանքով: 
 
Խափանման միջոցը` կալանք: 
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 زبانزدهاي ارمني
تاليف  تامار پانوسيان    

 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՌԱԾՆԵՐ 

ՈՒղտին ասին,- վիզդ ծուռ է,- ասաց,- որտե՞ղս է 
ուղիղ որ վիզս ուղիղ լինի: 
 
ՈՒղտին նստել կուզեկուզ է ման գալիս: 
 
ՈՒմ թուրք էին կարծում, ծոցից խաչ դուրս եկավ: 
 
ՈՒմ սայլը նստի նրա հորովելը կերգի: 
 
Փախիր էն ջրից, որ ոչ խշշում է, ոչ թշշում: 
 
Փողի մեջքը կոտրվի, որ տմարդուն մարդու շարք է գցում: 
 
Փորը լի, աչքն անոթի: 
 
Քաչալ գլխին ոսկե սանր: 
 
Քեզ նեղ արա, ընկերոջդ տեղ արա: 
 
Քիչ բարձի, շուտ դարձի: 
 
Օձը դաղձից է փախչում, դաղձն էչլ գնում, օձի 
դռանն է բու- սնում: 
 
Օձը տաքացնողին է կծում: 
 
Օձի կծածը կլավանա, լեզվի կծածը չի լավանա: 
 
Օձի սեւն էլ անիծվի, սպիտակն էլ: 
 
Օձն իր շապիկը կփոխի, բնավորությունը չի փոխի: 

 

 
 

Միասնականություն                
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 ه باغ)ركتاب تاريخ آرتساخ(قچكيده 
)1(  

  دكتر اديك باغداساريان :ارشگن
          سخن آغاز

منطقه قراباغ تبديل به يكي از خبرسازترين نقاط جهان  1980از اواسط دهه        
گرديد، با اين حال متأسفانه اكثر افراد اطالعات اندكي درباره گذشته و حال اين 
منطقه دارند. درباره تاريخ آرتساخ يا قراباغ بعنوان بخشي از ارمنستان در منابع 

دارد. حتي كتابهايي نيز خاصه به اين منطقه و  كهن ارمني مطالب فراواني وجود
موسس اند، از جمله كتاب تاريخ آغوانك نوشته  مناطق همجوار اختصاص يافته

 آرتساخ (آراكل باباخانيان)نوشته لئو  تاريخ مفصل ارمنستان، كاغانكاتواتسي
(هاكوپ نوشته رافي  هاي پنجگانه ملك نشيننوشته ماركار برخورداريانتس، 

نوشته غوند آليشان و  آرتساخنوشته يرواند الاليان، واراندا )، اكوپيانمليك ه
  اند. غيره. اين كتابها از سده پنجم تا اواخر سده نوزدهم به رشته تحرير درآمده

ها بويژه  شد بسياري از واقعيت در زمان حكومت شوروي پيشين تالش مي        
اتي به عموم داده نشود. از مسائل ملي و قومي كتمان و تحريف گردد و اطالع

جمله بايد در مورد تاجيكستان و مليونها فارسي زبان ساكن در منطقه آسياي ميانه 
اي كه جهان خارج اطالعات بسيار اندكي درباره آن خطه،  اشاره نمود، بگونه

  اوضاع فرهنگي و اجتماعي آن سامان در اختيار داشت.
ي ميكردند ارمنيان ساكن ارمنستان از به همين روش سياستمداران شوروي سع      

توسط خودشان از پيكر اصلي ارمنستان  "اوضاع ارمنيان قراباغ كوهستاني كه جبرا
كيلومتري مرزهاي ارمنستان شوروي قرار داشت بي  4- 5جدا شده بود و در فاصله 
  خبر و يا كم خبر باشند.

در  هاي خود مختار ها، نواحي خود مختار و استان كليه جمهوري  
شوروي پيشين بنام مليت ساكن در آنها نامگذاري شده بود غير از قراباغ 

دادند. حكام  كوهستاني كه هميشه اكثريت مطلق جمعيت آن را ارمنيان تشكيل مي
دادند در ارمنستان شوروي هيچگونه پژوهشي درباره قراباغ به  شوروي اجازه نمي

نستان و قراباغ ممنوع بود (فرمان چاپ برسد و بطور كلي هر گونه ارتباط ميان ارم
هيئت رئيسه شوراي عالي اتحاد شوروي به امضا گروميكو بر  1988مورخ ژوئيه 

باقروفي ميان آنها قرار  - اذعان دارد) و ديوار آهنين استاليني "اين موضوع صريحا
گرفته بود. در تمام طول دوران شوروي كه شعارهاي برادري و برابري سر داده 

هاي بلند مدت خود مبني بر  اقل زمامداران باكو در صدد اجراي نقشهشد، حد مي
تنگ تر كردن عرصه زندگي بر ارمنيان و خروج تدريجي آنها از منطقه قراباغ و 
آذري نشين كردن مناطق مسكوني بودند كه متأسفانه در نخجوان (واقع در دل 

در قراباغ با توجه به خاك ارمنستان) موفق به انجام اين كار شدند اما اين سياست 
هاي موقعيت جغرافيايي و داليل ديگر كه  ها و ويژگي اساس اجتماعي و پايه

بررسي آنها خارج از حوصله اين سطور است به كندي قابل اجرا بود بطوري كه 
% جمعيت ارمني را به حدود 95سال تنها موفق شدند اكثريت  70در طول حدود 

را در نامگذاري رسمي  ارمنيهم نبود كه نام جهت   % برسانند. بدين سان بي75
منطقه خود مختار ملحوظ نكرده بودند زيرا يك روزي منتظر پيدايي قراباغي بدون 

ها اين بود تا  سكنه ارمني بودند. (حتي در طول جنگ اخير يك نقشه نظامي آذري
الچين اي بزنند كه ساكنان منطقه را مجبور سازند از راه داالن  دست به چنان حمله

  كه آزاد گذاشته بودند به طرف ارمنستان سرازير گردند).
در چنين شرايطي بود كه واقعه كشتار ارمنيان سومگائيت در نزديكي   

شهر باكو توسط زمامداران شوونيست جمهوري تصنعي آذربايجان شوروي (در 
روي اين باره به كتاب آذربايجان و اران نوشته دكتر عنايت اهللا رضا نگاه كنيد) 

داد. كشتار در عصري روي داد كه بشر آن را عصر اتم و موشك و سپس قرن 
كامپيوتر و انفورماتيك نام نهاد و بدين سان بود كه نقاب از چهره بازيگران 
سياست سلطه جويانه غرب كه سعي كردند تمدن ديرينه اقوام منطقه را با توسل به 

و پس ازآن به كمك  هاي گرم انگليسي و آلماني تركهاي عثماني سالح
هاي رفقاي شوروي به ويراني بكشند، به زمين افتاد و قيام مردم آرتساخ  سالح

(قراباغ) همچون آتشي زير خاكستر بار ديگر شعله ور شد. اين آتش بار اول نبود 

شد حداقل در سده حاضر اين دومين بار بعد از وقايع سالهاي  كه برافروخته مي
  رفت. بشمار مي 1923-1917

و  دموكراتيكهاي  مردم نخست تالش كردند با استفاده از مكانيسم  
بصورت مسالمت آمير مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود را مطرح 
و حل وفصل كنند اما پاسخ زمامداران مسكو و باكو چه بود؟ آنها نخست در 

ور و خواست مردم  آرتساخ را رد كردند و سپس سعي نمودند باتوسل به ز
طلبانه آزاديخواهان را خفه كنند. حكام مسكو اظهار   هاي آتشين صداي حق گلوله

كردند كه تغيير مرزهاي كنوني نا ممكن است، همان مرزهايي كه بدون توجه به 
خواست مردم بومي منطقه در اوايل سده بيستم در پشت پرده و در زمان 

  باكو ترسيم شده بود. دادوستدهاي پست سياسي ميان كرملين و استانبول و
كتاب حاضر تالشي است براي معرفي تاريخ و فرهنگ مردم قراباغ و   

 1991تا  1917گردد. رويدادهاي آرتساخ از سال  هاي مختلف تشكيل مي از بخش
را هراند آبراهاميان نوشته و نگارنده اين سطور به فارسي ترجمه كرده است. براي 

چه از نظر بررسي مسائل مهم ديگر چون اين كه كتاب چه از نظر تاريخي و 
وضعيت جغرافيايي و جمعيتي، اقتصاد و صنعت و فرهنگ جامعيت داشته باشد، 

هاي  و سپس بخش 1917نخست بررسي اجمالي تاريخ آرتساخ را از آغاز تا سال 
مربوط به جغرافياي طبيعي و جمعيتي، نگاهي به اقتصاد و صنعت ، كشاورزي و  

اغ به آن افزوده شد. با توجه به اينكه اسناد مهم ديگري غير از فرهنگ ارمني قراب
شد، لذا نگارنده  بايد به كتاب اضافه مي "سند تاريخي هراند آبراهاميان حتما22

سند تاريخي ديگر از جمله اسناد تاريخي ايران و قفقاز را نيز ضميمه  14تعداد 
و پيوست گردد. براي اين  هايي نيز تهيه نمود. براي تكميل كتاب الزم بود نقشه

هاي ارمنستان باستان، آرتساخ باستاني، آرتساخ فعلي ، آرتساخ و  كار نقشه
كشورهاي همسايه با ترجمه فارسي تهيه گرديد كه اميدوار است مورد استفاده 

  خوانندگان گرامي قرار گيرد.
  (ا. گرمانيك) اديك باغداساريان  

  1377- تهران
  1917نگاهي به تاريخ آرتساخ تا سال 

هايك بزرگ به  در دوران باستان ارمنستان بزرگ (يا          
 Armeniaبه التين  به يوناني medz - haykارمني

Major  شامل پانزده استان بود. اين سرزمين در برابر پادشاهي ارمنستان (
) كه   ،Armenia Minorكوچك (هايك كوچك،

در سوي باختر رود فرات واقع بود، به پادشاهي ارمنستان بزرگ نامزد گرديد. 
پيش از ميالد پادشاهي ارمنستان كوچك منقرض  112بعدها زماني كه در سال 

گرديد و پهنه آن به پادشاهي پونت پيوست، نام ارمنستان بزرگ به عنوان نام 
 1سال  - پ م 189شسيان (رسمي پادشاهي ارمنستان در زمان سلسله آرتا

و پادشاهي متمركز و استوار  37-62هاي  ميالدي) و دوران بي ثباتي سال
 Vuzurgهاي پارتي نام  ) باقي ماند. در سنگ نبشته62- 387اشكانيان ارمني (

Armenan  براي اين سرزمين ثبت شده است. وسعت ارمنستان بزرگ بالغ بر
  هزار كيلومتر مربع بود. 316

ستان ارمنستان بزرگ عبارتند از: آيرارات، واسپوراكان، پانزده ا  
سيونيك، آرتساخ، گوگارك، ارمنستان عليا (بارزر هايك) يا استان كارين، 
توروبران يا تارون، آغزنيك، سوپك يا سوفن يا ارمنستان چهارم (هايك 
چهارم)، تايك، پارسكاهايك (نوشيراكان)، كورچك (كوردوك)، موك، پايتا 

اثر  (ashkharatsuyts)وتيك(اوتي). مطابق كتاب آشخاراتسويتس كاران، ا
مورخ سده هفتم ميالدي استان  (anania shirakatsi)آنانيا شيراكاتسي 

هاباند  آرتساخ به عنوان دهمين استان ارمنستان داراي دوازده ناحيه بود: ميوس
)، miyus-haband sisakan-i-kotak كوتاك)،-ئي- (سيساكان

)، berdadzor)، بردازور (dsarيا زار ( vaykuninik)وايگونيك (
، مس كوغمانك (meds-kovank)، مس كوانك (medsirank)مسيرانك 

(meds koghmank) هارچالنك ،(harchlank) موخانك ،
(muxank) پرانك ،(perank) پارزوانك ،(parzvank)  يا پارساوانك
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(parsavank)  پاريسوس يا كوستي پارنس(kusti parnes)  و كوغت
(koght).  

سال اخير به نام منطقه خود مختار قراباغ  70اي كه در طي  منطقه  
كوهستاني، يا امروز، جمهوري قراباغ كوهستاني يا جمهوري آرتساخ معروف 

هاي آرتساخ، سيو نيك و اوتيك است و  هايي از استان است در واقع شامل بخش
شد و به همين علت نيز اين با بخش بزرگي از آن در استان آرتساخ واقع مي

جمهوري به نام آرتساخ نامزد شده است و هرگاه در اين كتاب نام آرتساخ به 
  باشد. اي با مرزهاي كنوني مي رود منظور منطقه كار مي

قدمت آرتساخ به قدمت ارمنستان است و همانند سرزمين اصلي در   
هادروت)، سنگ مس،  اينجا نيز آثار باستاني از دوران پارينه سنگي (در ناحيه

مفرغ و دوران آهن مانند مناطق مسكوني و گورها (خوجالو، آرانزار و غيره) 
هاي اورارتو (دوران پادشاهي  به جا مانده است. نام آرتساخ در سنگ نبشته

) ( يا اوردخيني ardakhuniهاي آرداخوني ( آرارات) به صورت
urdekhini) و اوردخه (urdekhe  نام آرتساخ از آن ) قيد شده است كه

ماخوذ است و سرزميني به اين نام در هزاره اول پيش از ميالد جزو پادشاهي 
آرارات (اورارتو) و سپس يروانديان قرار داشت. مورخين يونان باستان اين 

اند كه انعكاس شكل  ) ياد كردهorkhistenaسرزمين را به صورت ارخيستنا (
ي، يوناني و رومي بوضوح راجع به تعلق باشد. در منابع ارمن ارمني آرتساخ مي

آرتساخ و استان اوتيك واقع در سمت راست رود كورا به ارمنستان سخن 
گذشت. مورخيني چون استرابون،  اند و مرز آنها با آران از همين رود مي گفته

پالويوس بزرگ، كالوديوس بطلميوس، پلوتارك و ديون كاسيوس در اين باره 
ر سده دوم پيش از ميالد آرتساخ با ساكنان ارمني خود مطالب صريحي دارند. د

رفت و مطابق با  و حكام آرانشاهيك جزو پادشاهي ارمنستان بزرگ بشمار مي
استرابون از اقتصاد غني برخوردار بود و هنگام جنگ تعداد زيادي سواره نظام 

از  پيش 95نمود. تيگران دوم پادشاه سلسله آرتاشسيان در سال  وارد كارزار مي
ميالد اين سرزمين را نيز در قلمرو خود داشت و وجود شهر تيگراناكرت در 
آرتساخ (غير از تيگراناكرت پايتخت واقع در نزديكي دياربكر فعلي) گواه بر 

م.  387اين امر است. پس از تقسيم ارمنستان ميان ايران و بيزانس در سال 
جزو ارمنستان شرقي باقي  م. 428آرتساخ تا انقراض پادشاهي ارمنستان در سال 

ماند. سپس ايرانيان آن را به پادشاهي آران منضم كردند. پس از انقراض 
م. آرتساخ و آران به عنوان بخشي از مرزباني تازه  469پادشاهي آران در سال 

مرزباني آران  نام گرفتند. اين مرزباني پس از صد  "تشكيل در آمدند و جمعا
هاي كوچك تقسم شد و  دي در شمال به حكومتسال در اواخر سده ششم ميال

هريك به نام خاندان حاكم نامزد شده ديگر عنوان عمومي آران بر ايشان 
كرد. سلسله پادشاهي آرانشاهيك يا يرانشاهيك يك خاندان  مصداق پيدا نمي

راند. آنها بطور موروثي  هاي اوتيك و آرتساخ حكم مي ارمني بود كه بر استان
ميان رودهاي كورا وارس (آراكس) كه آران يا آغوانك نام  بر سرزمين واقع

داشت حاكم بودند (آرانشاهيك به معني حاكم و صاحب و شاه آران) و پس از 
م. خود را سلسله  428سقوط پادشاهي آرشاگوني (يا اشكانيان ارمني) به سال 

ركت پادشاهي نامزد كردند و واچه دوم در نبرد وارتان در برابر يزدگرد دوم ش
بارپاشت  جست. اقتصاد و سياست و فرهنگ آرتساخ در زمان واچاگان

)(barepasht ، م.) دوران رونق خودرا  487-510به معني خداشناس
گذرانيد، حكومت او تا آران نيز گسترش يافته بود. در سده هفتم ميالدي سلسله 

د از مدتي به آنها توسط خاندان ايراني مهرانيان قلع و قمع شد و اينان اگر چه بع
ها  كيش مسيح در آمده بتدريج ارمني شدند اما هرگز از انتقامجويي آرانشاهيك

رهايي نيافته و شاهزاده آنان جوانشير باوجود احترام و محبوبيتي كه ميان 
  قرباني  اين انتقامجويي شد. 683ارمنيان داشت در سال

زيان به نبرد در سده نهم ميالدي دو شجره از دودمان آنها در برابر تا  
 *پرداخته يكي در ناحيه ديزاك (يسايي ابو موسه) ديگري در ناحيه خاچن

(سهل سمباتيان، آترنرسه). شجره نخست كه مقرش در دژ گوروز واقع بود در 
هاي خوخانابرد در  سده دهم پادشاهي ديزاك را بوجود آورد، دومي با مقر
كامبجان  -اهي هرتخاچن و هاندابرد در زار پايه حكومت خاچن و پادش

(heret-kambejan) ها بعدها در حكومت  را تشكيل داد. اخالف آرانشاهيك
  هاي خاچن شركت كردند. مليك

ساختمان نخستين كليسا در آماراس (اكنون در ناحيه مارتوني   
جمهوري آرتساخ) بدست گريكور روشنگر بنيانگذار كليساي مسيحي در 

زمان نوه او گريكوريس اولين اسقف  م. ) آغاز و در 301ارمنستان (سال 
سرزمين آرتساخ به پايان رسيد. نخستين مدرسه در آماراس نيز بدست مسروپ 

) بنا شد. پس از سقوط حكومت 405ماشتوتس (مخترع الفباي ارمني در سال 
م. حكام مستبد ساساني از مجموع آرتساخ، اوتيك  428اشكانيان ارمني در سال 

مرزي يا مرزباني تشكيل دادند كه مقر مرزبان در زوغ و آران اصلي يك استان 
(dzogh)  قرار داشت. همانگونه كه اشاره شد آرتساخ در نبرد وارتان در برابر

يزدگرد ساساني كه در صدد باز گرداندن كيش زرتشت به ارمنستان واز ميان 
بردن هويت ملي ارمنيان و تصاحب كامل و قطعي سرزمين ارمن بود، فعاالنه 

) و پس از آن نيز اهالي آرتساخ با اختفا در جنگلها و 451كت كرد. (سال شر
دژهاي مستحكم به مبارزه پارتيزاني در برابر مستبدان زمان ادامه دادند. 

هاي آرتساخ و اوتيك با استفاده از اختالفات داخلي دربار ايران در  آرانشاهيك
د و نخستين شاه واچاگان اواخر سده پنجم توانستند پادشاهي خود را پديد آورن

) varar-aknبارپاشت بود كه بنيان گذار شهر استپاناكرت كنوني (وارارآكن
باشد. پادشاهي واچاگان داراي نظم و نظام دروني (به نام قانون اساسي  نيز مي

نظام) بود و در اشاعه مسيحيت ارمني سعي و تالش فراوان نمود و مراكز 
و كاتارو، آماراس، گانزاسار، يغيشه،  روحاني و فرهنگي چون وانك گديچ

هاي ميانه  هورك، داديوانك، وانك هاكوپ مقدس و غيره در تمام طول سده
فعاالنه كار كردند. پادشاهي آرانشاهيك در سده ششم منقرض شد اما همان 
خاندان ناخاراري (زمينداران مقتدر) آرانشاهيك به عنوان صاحب اصلي آرتساخ 

  باقي ماند. 
استقرار حاكميت تازيان بر آرتساخ (در اوايل سده هشتم م.) پس از   

هاي متعدد ضد تازي شركت كردند. در سده نهم دو  اهالي آرتساخ در شورش
كرد، شعبه اول تحت  شعبه از خاندان آرانشاهيك جنبش ضد تازي را رهبري مي

رهبري ابوموسه در ديزاك (ناحيه هادروت) و شعبه دوم به رياست سهل 
ان در خاچن (نواحي كنوني مارتاكرت، شاهوميان، استپاناكرت، شوشي، سمباتي

مارتوني و ساحل شرقي درياچه سوان) قرار داشت. در سده دهم حاكم خاچن 
م. آرتساخ 11- 12هاي  بر آرتساخ و نواحي همجوار صاحب نفوذ بود. در سده

هاي  نبارها زير سم اسبان تركان سلجوقي قرار گرفت. بويژه خاچن متحمل زيا
بسيار شد و مناطق مسكوني و مراكز فرهنگي آن ويران گرديده مردم مورد 

م.) حكومت 913-959چپاول و كشتار قرار گرفتند. كنستانتين قيصر بيزانس (
شناخت و اين امر از نامه او براي خاكم خاچن روشن  خاچن رابرسميت مي

  نويسد. شود. او اين نامه را خطاب به ارمنستان مي مي
قلمرو حكومت خاچن سرانجام از زير يوغ  1140سالهاي دهه در   

سلطه تركان سلجوقي آزاد شد و در اواخر همين سده جزو قلمرو حكومت 
م. در سه 13خاندان زاكاريان در شمال شرق ارمنستان در آمد. در اوايل سده 

بخش حكومت خاچن (نركين خاچن، هاترك، ورين خاچن يا زار) اقتصاد، هنر 
اي بر خوردار شد. تاريخ  فرهنگ از رونق و پيشرفت بي سابقه و صنعت و

هاي ميانه در آثار مورخاني چون موسس خورناتسي، ماتوس  آرتساخ در سده

                                                            
خاچن ماخوذ از كلمه خاچ (صليب) است. علت بكار رفتن اين نام ساكن بودن  -*

ارمنيان مسيحي در اين ناحيه بود. اين نام در منابع بيزانس و ايران ياد شده است. 
 (ا.گرمانيك)
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اورهايتسي، موسس كاغانكاتوتسي، گراگوس گانزاكتسي، وارتان آرولتسي، 
  استپان اوربليان و ديگران به كرات منعكس شده است.

لشكر كشي مغوالن ضربات سنگيني بر پيكر حكومت خاچن وارد آورد. ليكن به 
) آرتساخ از 1214- 61همت و درايت و سياست دورانديشانه حسن جالل دوال (

حمالت شديد و ويرانگرانه تاتارها و مغوالن معاف و مبرا ماند و پيمان مشترك 
هاي ارمني و  متارمنيان با مغوالن منعقد گرديد و به همين علت نيز حكو

پادشاهي ارمني كيليكيه واقع در سواحل مديترانه متحمل تاخت و تازهاي 
  هاي بيگانگان نشدند. ويرانگرانه و وحشيگري

آرتساخ در اثر تاخت و تازهاي بي وقفه تركان آق قويونلو و قره   
م. متحمل خساران فراوان شد و زندگي فرهنگي و 15- 16هاي  قويونلو در سده

دچار مخاطره گرديد و با اين حال آخرين بازماندگان حكومت اقتصادي 
م. و اوايل 16ارمنستان در خاچن پا برجا ماندند و بر اساس آنها در اواخر سده 

بنيانگذاري شد.  (siunik)و سيونيك  *هاي ملوك قراباغ حكومت 17سده 
 ،(varanda)ملوك خمسه يا پنج ملك نشين ارمني عبارت بودند از: واراندا 

، گلستان. همين (jraberd)، جرابرد (dizak)، ديزاك(khachen)خاچن 
م. مبارزات ضد استبدادي 18-17هاي  هاي ارمني بودند كه در سده ملك نشين

ها و پاشاهاي ايران و عثماني هدايت و رهبري  ملت ارمني را در برابر خان
ربع اول  كردند. مركز اين مبارزات وانك گانزاسار بود. رهبري جنبش در مي

م. به عهده يسايي حسن جالليان تاريخنگار و جاثليق گانزاسار بود كه 18سده 
، ميناس وارتاپت و هوسپ امين (israel- ori)همراه با ايسرايل اوري 

جنبش  1720مبارزات آزاديخواهي ارمنيان را وارد مرحله نويني كرد. در دهه 
ايراني و تركان قوت گرفت هاي  روستائيان به رهبري داويت بيگ بر عليه خان

و در قراباغ و سيونيك گسترش يافت. به همت او سپاه ارمني متشكل شد و 
استحكامات و پايگاههاي نظامي مهيا گرديد. او توانست ضربات سنگيني بر 
اقوام مهاجم و كوچنشين (قره چورلو، جوانشير و غيره) وارد آورده نيروهاي 

قمع كند. نيروهاي قراباغ در كنار او فعاالنه  مقاوم در برابرش را به سرعت قلع و
سرباز به كمك داويت  2000آوان يوزباشي با  1724جنگيدند و در سال  مي

هاي اردوباد، نخجوان، بارگوشاد، قاپان را  بيگ شتافت. سپس توانست خان
شكست دهد و كليه نواحي سيونيك را به تصرف خود در آورد و به كمك 

خان قره داغ (در استان آذربايجان شرقي) را دفع كند.  نيروهاي قراباغ حمالت
داويت بيگ توانست در سيونيك حكومتي ايجاد كند كه مركز آن قلعه هاليزور 
بود. او سپاهي دائمي تشكيل داد كه دركليه نواحي مستقر بود و در هنگام بروز 

دت شد. او قوانين نظامي براي سپاه خود تدوين كرد كه با ش خطر متمركز مي
شدند. نيز قشوني به فرماندهي مخيتار  آمد و متخلفين مجازات مي به اجرا در مي

اسپاراپت (اسپهبد)، تر آورديس، استپان شاهوميان راهي قاپان نمود و اقوام 
ماورأ قفقاز  1725كوچنشين را از آن ديار بيرون راند. تركهاي عثماني در سال 

هاي داغستان متحد شده دست  و خان را به تصرف خود در آوردند و با فئودالها
به حمله گازانبري بر عليه قراباغ و سيونيك زدند ليكن متحمل شكست سختي از 

هاي مسلمان  داويت بيگ شدند. تركها قشر تجار و باجگير ارمني، فئودالها و خان
را تحت حمايت خود قرار داده به تدريج به قلمرو داويت بيگ نفوذ كرده 

تر نمودند. وي نيز در قلعه هاليزور مستقر شد و روستائيان  عرصه را بروي تنگ
تا آخرين نفر از او حمايت كردند و داويت بيگ با سپاه اندك خود موفق شد 
دشمن بزرگ خود را شكست داده به فرار وادار كند. داويت بيگ آنگاه با 

وب ايرانيان متحد شد و توانست در مغري، بارگوشاد و بخ سپاهيان ترك را مغل
با شاه تهماسب ايران كه در آذربايجان بود ارتباط برقرار  1727كند. او در سال 

                                                            
در  "رويداد نامه گرجي"نام قراباغ يا قره باغ در منابع تاريخي اولين بار در -*

هللا قزويني مورخ ايراني قيد شده است. علت اين م. و در نزد حمدا14سده 
نامگذاري نيز چنين است: بر اساس اصول نامگذاري جغراقيايي ايراني در مقابل 

اشتهار  باغ سياه نام دارد، نواحي كوهستاني به باغ سفيدنواحي هموار و دشت كه 
  يافت و در زبان تركي به صورت قره باغ (باغ سياه) در آمد.

 

نمود و شخص اخير حكومت او را به رسميت شناخت و به وي اجازه ضرب 
سكه به نام خود داد. حتي زماني كه قشون كمكي ايران از كارزار دور شدند، او 

با توجه به  1728سال  تركها را متحمل شكست كند. در بهار "توانست مجددا
برتري نظامي تركان از نظر شمار و امكانات و باتوجه به فقدان امكانان و وجود 
مسائل و مشكالت داخلي و خارجي قراباغ و سيونيك سپاه قليل داويت بيگ در 
تنگنا قرار گرفت و داويت بيگ  كشته شد (بنا به شواهدي در اثر بيماري در 

انشين او گرديد. در مورد زمان مرگ داويت گذشت) و مخيتار اسپاراپت ج
بيگ اسناد متفاوتي وجود دارد. بر اساس برخي از آنها سال مرگ او اواخر 

هايي  كه براي تزار  بوده است زيرا در يكي از نامه 1726و يا اوايل سال  1725
نوشته شده بود، مخيتار اسپاراپت امضاء كرده بود. بعد از  1727روس در سال 

يگ، جنبش قراباغ و سيونيك به رهبري مخيتار اسپاراپت معاون و داويت ب
هاي چشمگيري در برابر  سردار نامي وي به حركت خود ادامه داد و پيروزي

و پيروز در مغري). اين  1727تركان عثماني بدست آورد (نبرد هاليزور در سال 
در واقع  هاي دشمن قهار كه هاي شديد و توانايي نهضت بتدريج به دليل كمبود

ابر قدرت زمان بود، رو به افول گذاشت. مخيتار اسپاراپت نيز بعد از جنگهاي 
متعدد هاليزور را ترك گفته به نزديكي شهر گوريس رفت و در آنجا بدست 

  خائنان كشته شد.
م. از آسياي ميانه و صغير و 16اقوام كوچنشين كه از اوايل سده   

اغ آمده در آنجا ساكن شده بودند، در هاي قراب كردستان به نواحي هموار دشت
م. در اوضاع سياسي بخش كوهستاني قراباغ نفوذ كردند. در 18اوايل سده 

گواهي شرف خان ابن شمس الدين تبيليسي بيست و چهار طايفه كرد در قراباغ 
) نام داشتند. 24دورت (يعني  - كردند كه به تركي بيكيرمي آران زندگي مي

) ناحيه 32ايكي (به تركي به معني  -تحاد قومي اتوزاين طوايف كرد و نيز ا
 - دشت ميلي را در اشغال خود داشتند. طوايف كوچك تر نيز در ميان اتوز 

  ايكي وجود داشت.
در ميان آنها قوم جوانشير مشخص و شناخته شده بود و رئيس آن   

ال رفت. چنانكه اشاره شد قوم جوانشير در س ايكي به شمار مي -نيز رهبر اتوز
بر عليه داويت بيگ فعاليت كرد و توسط او قلع و قمع گرديد. بعدها  1722

در  "ايكي را در ايران و عمدتا - نادرشاه طوايف جوانشير و ديگر اقوام اتوز
) آنها موفق 1747نواحي خراسان و سرخس اسكان داد. پس از مرگ نادر (
حسنلي، چينلي  -شدند بار ديگر به دشت قراباغ باز گردند و اقوام تيمورچي
هاي مغان به آنها  گرجستان، بخشي از طايفه كنگرلوي نخجوان، شاهسون

پيوستند. رهبران قوم جوانشير دشت قراباغ از همان ابتداي استقرار خود به 
نواحي نيمه كوهستاني و كوهستاني قراباغ رخنه كردند و سپس به عنوان حكام 

ها موفق نشدند مقاومت  ين حال خانهاي محلي در آنجا مستقر شدند. با ا يا خان
  ادامه يافت. 1813هاي ارمني را در هم بشكنند و مخاصمه آنها تا سال  ملك

بااستفاده از  سارجال از قوم كوچنشين . پناه علي خانم18در نيمه دوم سده 
 واراندا ملك شاهنازار دومهاي ارمني قراباغ به كمك  اختالفات دروني ملك

ا وارانديكي از استحكامات قديمي  (shosh) شوش موفق شد به دژ روستاي
چيره شود. بعدها او خود را خان قراباغ اعالم نمود و تالش كرد قراباغ و ساير 
نواحي همجوار را تحت حكومت خود در آورد و براي اين كار از هيچ كوششي 

هاي ارمني كوتاهي نكرد. دربار ايران از  در ايجاد نفاق و اختالف ميان مليك
ها سال  كرد. پس از ده حمايت مي ابراهيم خان و جانشينش پناهالل گري اخ

 1805ها و پاشاها و خان شوشي، اينان بسال  مبارزه اهالي آرتساخ در برابر خان
از حاكميت و سلطه تزارهاي روس بر قراباغ استقبال كردند و اين امر مطابق با 

م.). آنها براي 1813(معاهده گلستان پيرو جنگ ايران و روس عملي گرديد 
ها و پاشاها در كنار سپاه روس با آنان جنگيدند. در سالهاي  رهايي از سلطه خان

، در شكيخان نشين  1819هاي گنجه و باكو، در سال  خان نشين 1804- 1813
(قراباغ) و در  شوشي خان نشين 1822و در سال  شيروانخان نشين  1820سال 

هاي روسيه تبديل شدند. پس از جنگ  ستانمنحل و به ا تالشخان نشين  1826
 تركمانچاي) و شكست قشون ايران معاهده 1826- 28دوم ايران و روس (



 

 

 4رويه-نامه لويسماه

  1395ماه  ارديبهشت 210ه شمار

هاي ايروان و نخجوان و ناحيه اردوباد نيز به تصرف  منعقد شد و خان نشين
روسيه در آمد و بدين ترتيب مرزهاي كنوني شمال ايران ترسيم شد و ارمنستان 

 ها قرار گرفت. بالفاصله بعد از انعقاد معاهدهدر دست روس "شرقي كال
نيكالي اول تزار روسيه طي فرماني، خان  1828مارس  20در  تركمانچاي

هاي ايروان و نخجوان و ناحيه اردوباد را در قالب منطقه ايروان قرار داد.  نشين
، 1840بر اساس تصميمات مربوط به تقسيم بندي اداري ماوراء قفقاز در سال 

 شماخيبا مركز  كاسپينبا مركز تفليس و منطقه  ايمرت- گرجستاناستان 
هاي باقي  تشكيل گرديد. بخش اعظم ارمنستان شرقي در استان ياد شده و بخش

مانده از جمله قراباغ در منطقه كاسپين يا خزر قرار گرفتند. بر اساس تغييرات 
س، كوتاييس، تفليهاي  ، استان1840جديد تقسيم بندي نواحي در نيمه دوم دهه 

(بخشي از آن در ماوراء قفقاز) در ماوارء قفقاز شكل گرفته  دربند وشماخي 
هاي ارمنستان شرقي به عنوان نواحي مجزا در سه استان نخست  سپس سر زمين

  قرار گرفتند.
ماوراء قفقاز به پنج استان  1867بر پايه قانون جديد نهم دسامبر   

تقسيم شد. بخشي از نواحي  باكو ول كوتاييس، تفليس، ايروان، اليزابت پ
ارمنستان شرقي در استان ايروان، بخشي در اليزابت پل و بخشي در استان تفليس 
قرار گرفت. ناحيه نخجوان نيز در استان ايروان در نظر گرفته شد. استان اليزابت 

بود. اين تقسيم  قراباغ، جوانشير، شوشي، جبراييل، زانگزور پل شامل نواحي
در برخي  20و سده  19پا برجا ماند. در اواخر سده  1917اري تا سال بندي اد

نواحي قراباغ موسسات توليدي كوچك تاسيس شد. در اوايل سده بيستم، 
- 14و  1905-7هاي سالهاي  هاي انقالبي در قراباغ پديد آمده در شورش جنبش
بي ارمني هاي انقال برعليه استبداد تزارها شركت جستند. بسياري از چهره 1912

ب. كنونيانتس، و. گاسپاروف، س. كاسيان، س.  اهل قراباغ بودند از جمله
ژنرال دانيل  و غيره. هامبارسوميان، اي.توسيان  ترگابريليان، آ. بكزاديان، س.

اهل  1918در سال  سردارآبادفرمانده كل نبرد حماسه آفرين  بيگ پيروميان
  قراباغ بود. نخجوانيك روستاي

  
  نگاهي به تاريخ ارمنيان ايران

  
  دكتر اديك باغداساريان

  )3( تئاتر ارمني ايران
  تئاتر ارمني جلفاي نو

تشكيل شد. دراين سال گروهي  ادر جلف 1886تئاتر ارمني در سال 
لفاي نو (اكنون جمتعلق به وانك » سيمونس«جوان به رهبري بگلر آقايان در خانه 

  نفر اجرا نمود. 26را با حضور » انجير خچو«دويل ) وارمنيانكلوب 
به كوشش چند جوان انجمن تئاتر تشكيل شد. اعضاي  1888در سال 

اروتيون تركاراپتيان، بغوس مارتيروسان و انجمن ملكوم ماركاريان، ماييل يسايان، ه
آستوازادور سارگسيان بودند. آنها از عموم درخواست كمك مالي مي كنند تا 

رم مردم روبرو مي ـــــرا تاسيس كنند. در خواست آنها با استقبال گ» ب تئاتروكل«
شود و بالفاصله صحنه متحركي در سالن اجتماعات مدرسه مركزي ملي جلفاي نو 

ه مي شود. در آنجا چند پيس تاريخي و نمايش هاي كوتاه (ودويل) اجرا مي ساخت
با آنها  1890گردد. ليكن اسقف اعظم يسايي آستوازادريان خليفه جلفاي نو در سال 

نخستين دوره  1886- 1890بنابراين  1حل مي گردد.نمخالفت مي كند و اين انجمن م
  از تاريخ تئاتر در جلفاي نو بود.

تعلق دارد. دست  1897- 1907به سالهاي  نو يالفجئاتر دوره دوم ت
ديد اسقف ماغاكيا ترونيان حمايت جاندكاران تئاتر در اين زمان از طرف خليفه 

شده و از همكاري و كمك هيئت امناي مدرسه هاي ملي، معلمان به همت هوسپ 
  ردند.گقرخانيان و مگردوم كارپتيان برخوردار مي 

تاسيس شد و مگرديچ  1899نوامبر  11» انجمن دوستداران تئاتر«
، )(منشي)، نرسس ترهاروتيونيان (صندوق دار كاراپتيان (رئيس)، تيگران آبگاريان

                                                            
  .15- 22. ص 1995لئون ميناسيان. تئاتر جلفاي نو. جلفاي نو:  -  1

هاروتيون هوردانانيان، مگرديچ هاروتيونيان، ساركيس ساركيسيان بعنوان مشاور 
زنان ارمني به همت دوشيزگان اوسانا سيمونيان،  1899فعاليت مي كنند. در سال 

اهر ــــنخستين بار در صحنه نمايش ظ ييك سيمونيان و لوسابر ترهاكوپيان برازاغ
) اثر Pepo» (پپو«پيس مي شوند. اولين نمايش كه زنان در آن شركت كردند 

 گابريل سوندوكيان بود. 
بود.  1908- 1913سومين دوره زندگي تئاتري جلفاي نو در سالهاي 

يس مدارس و رهبر ديني وارتاپت باگرات رئ 1908پس از انحالل انجمن ياد شده در 
را پايه گذاري كرد كه تئاتر نيز يكي از » آموزشي- انجمن ادبي« واردازاريان

  فعاليت هاي آن بود.
اثر شكسپير (به زبان انگليسي)، » تاجر ونيزي«انجمن موفق به اجراي 

در اثر مولير به زبان ارمني به نمايش » عشق شفابخش«اثر سومباتف و » خيانت«
  . 2آمدند

انجمن پس از دو سال فعاليت منحل شد اما زندگي هنري متوقف 
تئاتر «، »تئاتر ارمني «د و به همت گروه هاي مختلف از جمله مدارس، گردين

، آثار مختلفي از نويسندگان ارمني از جمله آثار »نمايش هاي مردمي«، »ملي
باز هم «، »هزار به تو 200اين هم «، »گدايان شرافتمند«، »براي شرف«شيروانزاده 

  به صحنه رفت.» ينهيوگ«، »شارالطان«، »ك قرباني ديگري
تحقق يافت.  1914- 1920دوره تاريخي تئاتر جلفا در سالهاي  نچهارمي

، »تئاتر ملي«، »تئاتر مردمي« هاي و گروه» اداره تئاتر«من جدر اين دوره ان
  به اجرا گذاشتند.تاسيس شدند و آثاري از نويسندگان ارمني و اروپايي 

بود كه با بازديد  1920- 1930پنجمين دوره تئاتر جلفا در سالهاي 
و سيرانوش » گروه هنرپيشگي دراماتيك ارمني» «اپرايي ارمني - مجموعه درام«

  رين بود. قهنرمند مشهور 
تحقق يافت كه به  1933- 1336هاي  لادوره بعدي يا ششم در س

  تعطيلي تئاتر ختم شد.
ئاتر جلفا پس از تعطيلي فعاليت هاي فرهنگي در سال هاي دوره هفتم ت

» انجمن همكاري فرهنگي با ارمنستان شوروي«، »بخش تئاتري«بود.  1944- 1960
فعاليت چشمگيري در زمينه تئاتر انجام ») انجمن فرهنگي جلفاي نو«(به اختصار 

گن رميان، گو، آرمن مگردون ند كه خسرو ماركاريان، آرتم آيوازيان، شاراتالياددا
و هايكانوش ترمارتيروسيان، گريگوريس و دخترش زاغكوش نازلوميان، استپان 

  . 3ماركاريان، آقاجانيان، ميكايل ايساخانيان و ديگران در آنها شركت داشتند
، »دوستداران هنر«بود كه  1960- 1980دوره هشتم بين سالهاي 

) تاسيس شدند و 1972» (مركز جوانان«)، 1966» (انجمن فرهنگي ارمني جلفا«
  يش از ده نمايش اجرا مي كنند.بدر 

 .بود 1979- 1984دوره جديد فعاليتهاي تئاتري در جلفا در سالهاي 
فعاليتهاي  دكورو دستگيري دست چپي ها باعث  1983مشكالت سياسي سال 

آغاز شد.  1985اجتماعي و فرهنگي گرديد. دوره جديد تئاتر ارمني جلفا از سال 
  د.يغير از جلفا در دهستان هاي ارمني نشين نيز فعاليتهاي انجام مي گرد

***  
غير از شهرهاي ياد شده تئاتر ارمني دوره هايي را در رشت و انزلي، 

  گذراند.  شيراز، خوزستان
ي فرهنگي ارمني، سازمان آرارات، انجمن ناييري، امروزه انجمن ها

سيپان، انجمن ارمنيان چهارمحال، باشگاه ورزشي رافي گهگاه فعاليت هاي نمايشي 
  خود را به دوستداران فرهنگ و هنر ارايه مي دهند.

  شاخص ترين چهره هاي تئاتر ارمني ايران بقرار زيرند:
  )1857- 1932شيرانوش ( - 1
 )1961(متولد هاروتيون مارتيروسيان  - 2
 )1877- 1950تيگران آبگاريان( - 3
 )1883- 1952پكيان (يگاسپار ا - 4
 )1885مگرديچ تاشجيان (متولد  - 5
 )1893- 1960هايك گاراگاش ( - 6
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  .60- 63همانجا. ص  -  3



 

 

 5رويه-نامه لويسماه

  1395ماه  ارديبهشت 210ه شمار

 )1897-1974آروسياك تاشجيان ( - 7
 )1889- 1976واهان آقاماليان ( - 8
 مارو و ميشا كستانيان - 9

 )1892- 1956آرتو تريان ( - 10
 )1896-1974وارتو (الال) تريان (آقايان) ( - 11
 )1897-1992هاروتيون تراگوشيان (تراگوش) ( - 12
 )1900- 1980آرمن مگردوميان ( - 13
 )1901- 1986مانوئل ماروتيان ( -14
 )1907-1964گئورك دارفي ( - 15
 )1910- 1966شاهن ساركيسيان ( - 16
 )1910- 1985آراماييس آقاماليان ( - 17
 )1921- 1989توني آماتوني (هاروتيون توروسيان) ( - 18

شي ارمني ييگر نيز در صحنه هاي نماغير از اين افراد ده ها چهره د
  .  4درخشيدند و ارائه همه آنها از حوصله اين مقاله خارج است

  
  كازارد (گل آرايي)غزا

  هويك وارتوميان: نگارش  
  : اما بگي جانيانترجمه

  

 آن ارمني(درخت آرايي) جشني است كه كليساي » تسارازاردار«زاقكازارد يا 
را در ششمين يكشنبه روزه بزرگ برگزار مي كند، كه اعالم بيداري طبيعت 

 رين مراسم آن تبرك اولين درخت سبز شده يعني بيد و سبزه هايياست.  مهمت
م آن ورود حضرت مسيح  به بيت المقدس كه تازه جوانه زده اند.  پيا است

جاده هاي سر است، كه جمعيت با شوق و شور بسياري از وي استقبال مي كند و 
را با گستردن شاخه هاي درخت خرما و زيتون آرايش مي دهند.   راه او 

ك كودكان اعالم تبر روز سال است كه اين روز را  10حدود  ارمنيكليساي 
  نموده است. 

در دوران قبل از  يانمناين جشن مانند شمار ديگري از جشنهاي ار ريشه هاي 
مسيحيت نهفته است كه بعداً  با اين دين تطبيق داده شده است.  آن بعنوان 

  نيكويي مي باشد. و بيداري روحي انسان، نويد پيروزي، زيبايي
يكي از بزرگترين جشن هاي دوران قبل از مسيحيت » زاقكازارد« 

نيز ناميده اند.  آن جشن بهاري و » تسار زاردار«ت.  آنرا بوده اس يانمنار
به   ارمني ميتولوژيدر  رستاخيز طبيعت بوده است.  پرستش طبيعت و بهار 

(آراي زيبا) در ارتباط بوده است. طبق روايت سنتي » آراگقتسيك«پرستش 
مي » آرا«تسيك را بر قله كوه غملكه آشور) جسد آرا گشاميرام (سميراميس 

او را زنده كنند.  از اين نظر آرا گقتسيك سمبل طبيعت  5»هالزآرا«ذارد تا گ
است كه مي ميرد و دوباره جان مي گيرد و جشن زاقكازارد نيز از همان آغاز به 

  او تقديم شده بود.
زاقكازارد همان طور كه گفته شد تسار زاردار نيز ناميده مي شود،   

در  بوده است. »درخت زندگي« زيرا طبق روايات آن وابسته به پرستش
.  درختان  پايه هاي استواري داشتارمنستان باستان پرستش درخت داراي 

در   تس)سوسا(پرستش بوده اند.  جنگل مقدس چنارها  و چنار مورد  شالك
بوده است  »آرماوير«نزديكي يكي از قديميترين پايتخت هاي ارمنستاني يعني 

گقتسيك يكي آن قرار داشت.  بعد از آرا و معبد خدايان ارمني نيز در نزد
به سلطنت رسيد، كه از او بعنوان، چنار بخش ياد مي » آنوشاوان«فرزند او 

بقدري مهم و رايج بود كه وقتي بعد  ارمنيانشود.  پرستش درخت چنار در ميان 
نام اين درخت را بر روي  ارمنياناز پذيرش مسيحيت پرستش آن ممنوع شد 
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ر مي برنند اراوح سگ مانند هستند كه در آسمان ها بس»آرالزها«مطابق اعتقادات قبل از مسيحيت   ٥

    و هنگام جنگ به زمين مي آمدندو با ليسيدن زخم هاي قهرمانان آنها را معالجه مي كردند. 

و تا به سس) و (سسه) و چينار مي گذاشتند«كر وچه مونث فرزندان خود چه مذ
  .امروز هم رايج است

به دين مسيح هنوز هم جوامعي (آرِو  ارمنيانگرويدن  از قرنها بعد  
وردي) ها (فرزندان خورشيد) در ارمنستان موجوديت خود و پرستش درخت را 

(اسقف حفظ كرده بودند.  درباره يك  چنين جامعه اي نرسس شنورهالي 
  ت.) نوشته اسميالدي1173- 1102(در  ارمنيانبزرگ 

هور و نوارد بود.  اما چون » نار«يا » نوري«زاقكازارد در عين حال جشن الهه 
بعد از مسيحيت پرستش آن ممنوع شد مردم خدايان قديم خود را بصورت 

را بعنوان عروسك آتش به تصوير كشيده » ورين«عروسك حفظ كردند.  
شده كه از چشمانش قطرات اشك مي ريزد.  او  در عين حال الهه حامي باران 
بوده است.  در مواقع خشك سالي روستائيان نوري را در روستا مي گردانند تا 
او به آنها باران ارزاني كند.  نوجوانان و بچه ها عروسك نوري را خانه به خانه 

  گردانند و اين ترانه را مي خوانند.مي 
  نوري اومده –نوري 

  شيدهوپيراهن شال پ
  كمربند قرمز بسته

  متخم مرغ بياريد، كف دستش بگذاري
  كردن) ب(دلش را بدست آوردن، توجهش را جل مروغن بياوريد تا به دلش بمالي

  گونه ديگر اين ترانه چنين است
  نوري اومده –نوري 

  دم در خونه ايستاده
  پيراهن شال پوشيده
  كمرند قرمز بسته

  تخم مرغ بياريد كف دستش بگذاريم
  روغن بياريد به موهاش بماليد
  آب بياريد رو سرش بريزيم

  رحمت خدا بارون بيادبگذار از 
  از زمين ميوه و حاصل برخيزد.

همه  زنبيل را جلوي برد تا اهل خانه در آن خوراكي و پول  يكي از بچه
كردنشان بر روي آنان از پشت سر آب مي پاشيدند.  بدرقهبگذارند.  پس از 

بره مي خريدند و قرباني اش مي  سربا پولي كه جمع مي شد آخر  نوجوانان
  كردند و با شادي و ترانه خواني جشن مي گرفتند.

هر چند نوري بعنوان يك جشن كليساي ارمني پذيرفته شده است،   
است كه آن از جشن هاي دوران پرستش اما ترانه هاي مربوط به آن گواه بر آن 

طبيعت بجا مانده است، زيرا در آن زمان روزه نبوده است.  در يكي از مختصات 
اين  حاليكهنخوردن خوراكي ها است كه منشاء حيواني دارند، در ارمنيانروزه 

  ترانه ها از روغن و تخم مرغ گفته مي شود.
ند.  از جوانه هاي گندم دمي شاكثر غذاهاي مختص اين جشن بر پايه گندم تهيه 

غذايي تهيه مي كردند كه  گردو، گرده قند، بادام و كشمش به آن مخلوط مي 
  كردند.

يعني در كليه غذاها بلغور كار برد زيادي داشت و غذايي ديگر از   
جوانه گندم تهيه مي كردند كه با تخم مرغ صرف مي شود.  خاگينه درست مي 

در ارمنستان باستان در اين روز   عسل مي خوردند.انگور و ه كردند كه با شير
نوعروسان اجازه داشتند كه به خانه پدري بروند و با والدين خود مالقات كنند 

امزد از خويشان داماد هداياي مختلفي از جمله روسري رنگين و نو دختران 
 نوارهاي حاشيه دريافت مي كردند.

 ,Լիա Բալագյան, Ազգային տոներ և ծիսական կերակուներنابع:م
Երևան, 1991թ. 
1‐ www.theyerevan.com 
2‐ www.kakh.com  
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10 հարց Սերժ Սարգսյանին. «Նոր Հայաստան» 
հանրային փրկության ճակատի 

հայտարարությունը 
 

 
Ապրիլյան «դիրքային պատերազմի» հետևանքով հայկական 
կողմը կրել է մարդկային, տարածքային, քաղաքական և 
նյութական կորուստներ: 
Պետական պատկան մարմինների և պաշտոնատար 
անձանց պարտականությունն է հնարավորինս բացառել 
նման ծանր հետևանքների առաջացումը, ինչպես նաև 
հնարավոր մասով ապահովել դրանց վերացումը: 
«Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի 
Քաղաքական խորհուրդն ուսումնասիրում է հակառակորդի 
հարձակմանը նախորդած շրջանում, դրա ընթացքում և 
ապրիլի 5-ից հաստատված փխրուն հրադադարից հետո 
տեղի ունեցող իրադարձությունների պատճառներն ու 
հետևանքները, ինչպես նաև իր հնարավորությունների 
չափով օժանդակում է երկրի պաշտպանության գործին: 
Քաղաքական խորհուրդը, հիմնվելով այն հանրահայտ 
իրողությունների վրա, որ իշխանության կրողը ժողովուրդն է 
և նա է իր մասը կազմող բանակի հետ միասին ապահովում 
երկրի պաշտպանությունն ու կրում դրա հետևանքները, 
ուսումնասիրել է նաև տեղի ունեցողի վերաբերյալ ժողովրդի 
շրջանում առկա տրամադրությունները և կարծիքները: 
Ուսումնասիրությունից ակնհայտ է դառնում, որ ժողովրդի 
գերակշիռ մեծամասնության համոզմամբ՝ հակառակորդի 
հարձակումը նման ծանր հետևանքների չէր հանգեցնի և 
դրանք հնարավոր կլիներ վերացնել շատ ավելի կարճ 
ժամանակահատվածում ու նվազ ջանքերով, եթե պատկան 
մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք ինչպես 
հարձակումից առաջ, այնպես էլ դրա ընթացքում և հետագա 
օրերին պատշաճ կերպով կատարեին իրենց 
գործառույթներն ու պարտականությունները: 
Պատկան մարմինները և պաշտոնատար անձինք, առաջին 
հերթին՝ Նախագահի և Զինված ուժերի գերագույն գլխավոր 
հրամանատարի պաշտոններն զբաղեցնող անձը, 
պարտավոր են հաշվետու լինել ժողովրդին, ներկայացնել 
«ապրիլյան պատերազմի» բացահայտած պրոբլեմները, 
դրանց լուծման և հակառակորդի հերթական հավանական 
հարձակմանը պատրաստվելու համար ձեռնարկվող քայլերը, 
ինչպես նաև մատնացույց անել ու պատժել մեղավորներին: 
Ժողովրդին հատկապես հուզում են այն հարցերը, թե որոնք 
են առաջացած մարդկային, տարածքային, քաղաքական և 
նյութական ծանր հետևանքների պատճառները և ովքեր են 
դրանց համար պատասխանատու պաշտոնատար անձինք: 
Ներկայացնում ենք դրանցից առավել կարևոր 10 հարցերը. 
1. Արցախի Նախագահի և ՀՀ պաշտպանության նախարարի 
պաշտոններն զբաղեցնող անձանց մակարդակով 
հաստատվեց, որ հայկական կողմը տեղյակ է եղել 
հարձակման մասին: Որո՞նք էին այն անհրաժեշտ ու 
բավարար միջոցները, որ պետք է ձեռնարկվեին դրան 
դիմակայելու և շփման գծին մոտ գտնվող զորամասերի 
զինծառայողների ու այդ տարածքում գտնվող բնակչության 
անվտանգության ապահովման համար: 

 

 از روسيه جنگ افزار مي خرد باغ قره رمنستان همزمان بابحرانا
 200سيران اوهانيان وزير دفاع ارمنستان با اعالم اينكه برنامه خريداري  -ايرنا - مسكو

ميليون دالر تسليحات از روسيه در دستور كار است گزارش داد: اكنون كار امضاي 
 .توافقنامه هاي مربوط جريان دارد

به گزارش ايرنا، خبرگزاري اسپوتنيك در اين باره نوشت: ارمنستان مي خواهد  
و مهمات مربوطه ، سامانه هاي موشكي  'اسمرچ'سكوهاي پرتاب آتشبار موشكي 

، از 'آوتوبازا ام'تكنيكي ، سامانه هاي شناسايي راديو 'ايگال اس'پدافند هوايي 
موسوم به  'آ1توس ـ 'سامانه هاي سنگين آتش افكني  .روسيه خريداري كند

آر '، نارنجك انداز هاي 9М113М، موشك هاي هدايت شونده 'سونتسه پك
، وسايل مهندسي و 'تيگر'، ماشين هاي زرهي 'دراگون'، تفنگ هاي '26پي جي ـ

وسايل ارتباطات رزمي ديگر درخواست هاي خريد نظامي ارمنستان از روسيه 
 .است

 دفاع ايران و ارمنستان در مسكو ديدار كردندوزيران 
سردار حسين دهقان وزير دفاع جمهوري اسالمي ايران كه براي  -ايرنا - مسكو

شركت در نشست بين المللي امنيت به مسكو سفر كرده است با سيران اوهانيان 
 .همتاي ارمنستاني خود ديدار و مذاكره كرد

به گزارش ايرنا در اين ديدار كه امروز (چهارشنبه) با حضور مهدي سنايي سفير  
در باره همكاري هاي تهران و ايران در روسيه برگزار شد، وزيران دفاع دو كشور 

.ايروان و همچنين شرايط منطقه گفت وگو كردند
سيران اوهانيان در اين ديدار روابط ارمنستان با ايران را مهم خواند و گفت: سابقه 
.برخورد بسيار خوب ايران با ارمني ها قابل تقديرو ارزشمند است

ش در منطقه، همگرايي هاي طرفين در اين ديدار با تاكيد بر اهميت ثبات و آرام
.كشورهاي مختلف را در اين زمينه براي كاهش تنش ها مهم بر شمردند

سردار دهقان در اين مالقات با اشاره به سياست جمهوري اسالمي ايران كه مبتني 
بر همكاري و توسعه مناسبات با كشورهاي دوست به خصوص كشورهاي همسايه 

.ثبات و امنيت منطقه كمك كند است گفت:ارمنستان مي تواند به حفظ
وزير دفاع جمهوري اسالمي ايران،تضعيف كشورهاي منطقه و فعال سازي شكاف 
ها و اختالفات قومي، مذهبي و مرزي را از راهبردهاي نظام سلطه به ويژه آمريكا 
براي ايجاد ناامني، تنش و جنگ ذكر كرد و گفت: امروز جريان هاي تروريستي 

، اسرائيل و برخي كشورهاي نادان در منطقه، بحران هاي بزرگي با پشتوانه آمريكا
سردار دهقان گفت: ما اعتقاد راسخ داريم كه حل بحران هاي  .را رقم زده است

بزرگ به ويژه تروريسم جز در سايه تعامل و همكاري كشورهاي منطقه امكان 
اسبات خوب دو اوهانيان نيز در اين ديدار با ابراز خرسندي از من .پذير نمي باشد

كشور تصريح كرد:ايران كشوري بزرگ و با تمدن ديرينه و فرهنگ غني است 
.كه نقش منحصر به فرد و بزرگي در استقرار امنيت، ثبات و صلح در منطقه دارد

 

 متهم كرد باغ قره ايروان، باكو را به نقض آتش بس در
ادوارد نعلبنديان وزير امور خارجه ارمنستان اعالم كرد كه آذربايجان به نقض  - ايرنا-تهران

ادامه مي دهد و در حال تدارك حمله نظامي  باغ قره آتش بس در منطقه مورد مناقشه
 .جديد به اين منطقه است

 
لبنديان در ديدار با تيمو به گزارش دفتر مطبوعاتي وزارت امور خارجه ارمنستان، نع

سوئيني همتاي فنالندي خود در هلسينكي گفت: آذربايجان به رغم دعوت جامعه بين 
، به تداركات 1994- 1995المللي براي بازگشت به توافقات امضا شده در سال هاي 

نظامي در امتداد خط تماس ادامه مي دهد و تسليحات سنگين جديدي به اين منطقه مي 
 .فرستد

امور خارجه فنالند نيز گفت كه فنالند از تالش هاي گروه مينسك سازمان امنيت و  وزير
به طور كامل حمايت مي كند و معتقد است راه  باغ قره همكاري اروپا براي حل مشكل

.سياسي و مذاكرات تنها راه حل اين بحران است

ميالدي توسط سازمان امنيت و  1992كارگروه موسوم به گروه مينسك در سال 
تاسيس شده است. ايگور پوپوف از روسيه،  باغ قره همكاري اروپا براي حل مشكل

جيمز واليك از آمريكا و پير آندريو از فرانسه رياست مشترك اين گروه را بر عهده 
 .دارند

واقع در جنوب غربي جمهوري آذربايجان با  كوهستاني يك جمهوري خودمختار باغ قره
اكثريت ارمني است. اين منطقه سال ها است كه محل مناقشه بين ارمنستان و آذربايجان 

كوهستاني  باغ قره است. براي برقراري صلح و ثبات پايدار و مطمئن در منطقه
ون هاي صلح مختلفي ارائه گرديده كه تاكن هاي متعددي به عمل آمده و طرح كوشش

يك از آنها به نتيجه مورد انتظار نرسيده و وضعيت حاكم بر اين منطقه همچنان نه  هيچ 
 .جنگ و نه صلح است
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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 3تاريخ ادبيات ارمني در  

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

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

 2014باغداساريان ، جلد  سوم ، ، تورونتو ، گزيده مقاله هاي ارمني اديك 

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  -  اهي بر شيوه نگارش فارسينگ

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

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

Հայկական Հարցի Մանիֆեստ The Armenian Question Manifesto 
1394تورونتو ،  -، ارمني  1تاريخ جامع ارمنيان ايران در دو جلد ، جلد   

Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական Համառոտ Պատմություն, 2 հատորով, հատոր 1 և 2, Տորոնտո, 2015: 
Edic Baghdasarian, The History of the Armenians in Iran, Two volumes, Vol. 1-2, in Armenian, Toronto, 2015. 

1394تورونتو ،  -تاريخ جامع ارمنيان ايران در دو جلد ،  ارمني   
 

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

.1394ميالدي، رياضيات ، ترجمه اديك باغداساريان ، تورونتو  7آنانيا شيراكاتسي دانشمند سده   
 

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

.1394ميالدي، كيهانشناسي ، ترجمه اديك باغداساريان ، تورونتو  7آنانيا شيراكاتسي دانشمند سده   
 

Hisory of Mathematics in Armenia, in English, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic),  Toronto,  2015 
Մաթեմատիկան Հայաստանում (Անգլերեն), աշխատասիրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ), Տորոնտո, 

2015: 1394كانادا (انگليسي) -تورونتو  ، نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)تاريخ رياضيات ارمنيان   
 

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