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

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

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. 
  2014باغداساريان ، تورونتو اديك  -  نگاهي بر شيوه نگارش فارسي

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

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

Հայկական Հարցի Մանիֆեստ The Armenian Question Manifesto 
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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ՊՊԾ գնդի գրավումը և հայրենի 
ժողովրդի պահնջները 

 
         Այն, որ մի օր մի խումբ մարդիկ զինված 
ապստամբության կգնան, տեսականորեն շատերն էին 
ենթադրում, բայց գործնականում ոչ ոք չէր պատկերացնում, 
որ այդպիսի բան տեղի կունենա։ Առավել եւս ոչ ոք չէր 
ենթադրում, որ թեկուզեւ փոքր մասշտաբով զինված 
ապստամբության այդ փորձը կստանա հասարակական 
այսպիսի լայն աջակցություն։ Դժվար է նմանատիպ 
իրավիճակի պատմական նախադեպեր գտնել։ 

Զինված ապստամբության նման աջակցության 
պատճառներից մեկը, անշուշտ, մեր երկրի սոցիալ-
տնտեսական վիճակն է։ Չի կարելի, պարզապես հնարավոր 
չէ հասարակությանը անընդհատ պլպլացրած ցացանիշներ 
հրամցնել եւ փորձել համոզել, թե երկրի տնտեսությունը 
զարգանում է։ Հնարավոր չէ տնտեսություն զարգացնել մի 
երկրում, որտեղ կա եւ քաղաքական, եւ տնտեսական 
բացարձակ մենաշնորհ։ 

Եթե իշխանության բացարձակ մոնոպոլիան 
պատկանում է իրեն կուսակցություն համարող ՀՀԿ-ին, 
ապա տնտեսության մեջ մոնոպոլիան այդ նույն ՀՀԿ-ի շուրջ 
«համախմբված» մի խումբ մարդկանց ձեռքում է։ Թե 
իշխանության, եւ թե տնտեսության այս մոնոպոլիստների 
գործունեության ամբողջ նպատակն ու իմաստը այդ 
մոնոպոլիան պահպանելն ու հնարավորինս ընդլայնելն է։ Ու 
եթե ուսումնասիրենք իշխանության գործելակերպը 
տարիների կտրվածքով, կհամոզվենք, որ ստեղծված 
իրավիճակի հիմնական պատճառը հենց քաղաքական ու 
տնտեսական մոնոպոլիաները պահպանելու մոլուցքն է։ 

Ու ի՞նչ է ստացվամ արդյունքում։ 2.8 միլիոն 
բնակչության ունեցող Հայաստանում նույնիսկ 
պաշտոնական տվյալներով մեկ միլիոն աղքատ մարդ կա։ 
Մեկ միլիոն մարդ ամեն օր պայքարում է իր կենսաբանական 
գոյության՝ սոված չմնալու համար։ Իսկ մի շատ փոքր խումբ՝ 
ընդամենը մի քանի հազար մարդ, ապրում է, մեղմ ասած, 
ճոխության մեջ, անիմաստ, չպատճառաբանված ճոխության 
մեջ։ 

Իհարկե, որոշ մարդկանց թվում է, թե դա 
«կապիտալիզմի հետեւանքն է»։ Իրականում, սակայն, դա 
հենց կապիտալիզմի պակասության հետեւանքն է՝ 
շուկայական տնտեսության գերաղճատվածության 
արդյունք։ Շուկայական տնտեսության հիմնասյունը արդար 
մրցակցությունն է, ինչը Հայաստանում իսպառ բացակայում 
է, ու հենց դա էլ աղքատություն ծնող հիմնական 
պատճառներից է։ 

Նման իրավիճակում մեծանում է մի որեւէ առիթով 
մարդկանց ընդվզելու հավանականությունը։ Որպեսզի այդ 
վտանգն էլ չեզոքացնի, իշխանության մոնոպոլիստը պետք է 
ստեղծի հզոր ոստիկանականություն եւ անհնազանդներին 
դաժանորեն պատժելու դատական համակարգ։ 
Հայաստանում երկուսն էլ կան։ 

Այն, որ խիստ սահմանափակ ռեսուրսներ ունեցող 
երկրում այս իրավիճակը երկար չի կարող պահպանվել, դա, 
կարելի է ասել, բխում է բնության օրենքներից։ Դա օրերից 
մի օր հանգեցնելու է դեռ ավելի մեծ «պայթյունի», եւ այդ մեծ 
հավանականությամբ տեղի կունենա, համաժողովրդական 
ընդվզմամբ, արդեն պահ է, որ մեր հայրենի մեծ ժողովուրդը 
փաստի իր հզոր գոյությունն ու առաջ քաշի հասարակական-
քաղաքական ու մարդկային իրավական պահանջները: 
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Þ³åÇÏÇ ³é³çÇÝ ¿çáõÙª  Հայաստանի «Իշխանություններ 
այլ ելք չթողեցին ժողովրդին 

 
ì»ñçÇÝ ¿çáõÙª  Էդ. Բաղդասարյանի նոր գրքերը 
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  دكتر اديك باغداسارياننگارش: 
  1917-1923رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي 

شود سپاهيان خودرا كه از آرتساخ پيوند يافته به مام ميهن بر پايه حق تعيين سرنوشت، پشتيباني و دفاع  بدين سان به موجب اين التيماتوم از جمهوري ارمسنتان خواسته مي
  شود. خارج نمايد. بدين معني كه آرتساخ بخشي از قلمرو ديگران محسوب مي "مرزهاي آذربايجان"كردند، از  مي

اباغ را مطرح نمود دولت آذربايجان شوروي طي اعالميه راديويي خود در روز هشتم ماه مه خطاب به دولت ارمنستان، قاطعانه تقاضاي خروج سپاهيان ارمني از قر  
كه دولت آذربايجان، اراده خواست و حقوق زحمتكشان قراباغ و زانگزور را پايمال كرده است. برا اساس اسناد تاريخي و دولت ارمنستان در تلگراف پاسخ خود اعالم كرد 

ن ان مساواتي به منظور پيوستدولت ارمنستان كه از آن روزها باقي مانده است سياست دولت آذربايجان شوروي مبني بر نابودي جمهوري ارمنستان و اجراي تمايالت آذربايج
ماه مه، خطاب به مردم آذربايجان و م. حسين اف كميسر خلق در امور خارجي  12مورخ  2898شود. در نامه وزارت امور خارجه ارمنستان به شماره  به تركيه، افشا مي

كند كه مفهوم و مراد اصلي انقالب آذربايحان را  ...حمالت دولت شما دولت ارمنستان را بر آن قرار داد تا به شما اعالم"(رونوشت آن براي لنين و چيچربن) آمده است: 
اند. چنانكه پيدا است اين انقالب به عنوان تحول دولت مساواتي خان بيگي، از طرف دولت انقالبي سوسياليستي تغييري در   خلق ارمني و دولت آن به خوبي درك كرده

ت به اصطالح سوسياليستي قرار دادن روستائيان و زحمتكشان ارمني قراباغ و زانگزور بر خالف ميل زندگي حكومتي و سياسي آذربايجان نداده است. نخستين اقدام اين دول
چ نفاوت و وجه تمايزي با آنان تحت يوغ حكومت آذربايجان بود. التيماتومي كه روز دوم پس از استقرار دولت شما به ارمنستان داده شد با ماهيت تجاوزگرانه خود هي

ما ساواتي نداشت. اگر پيوند و پيمان موجود بين دولت شما و رهبران امپراليست تركيه، مصطفي كمال... و سازماندهندگان حيات حكومتي كشور شهاي دولت م يادداشت
، دراينصورت پر واضح خواهد شد اند، در نظر بگيريم  يعني انور، خليل و نوري پاشاها و كشتارهاي وحشتناكي را كه اين پاشاها در قبال ارمنيان قفقاز و تركيه سازمان داده

وي تواند دولت فعلي آذربايجان را دموكراتيك و سوسياليستي به حساب آورد... در برابر اتهاماتي كه درباره تعدي و فشارهاي اعمال شده از س كه دولت ارمنستان نمي
شتارهاي جمعي ساكنان ارمني نوخي، آرش، گنجه، شماخي و ساكنان بي گناه قراباغ و خواهيم در مورد ك ايد ما نمي ارمنستان بر ساكنان مسلمان در يادداشت خود متذكر شده

  .1"گغتان بپردازيم
بدون در نظر گرفتن خواستهاي ارمنيان آرتساخ از يوالخ به سمت آرتساخ به حركت در آمد. در اين  1920توپخانه ارتش يازدهم سرخ در آغاز ماه مه  32لشكر   

مالقات كرد و از او قاطعانه تقاضا كرد نظاميان ارمني را  (Dro)پانزدهم سرخ به رياست ساهاك ترگابريليان در روستاي قارابوالغ واراندا با درو روزها هيئت اعزامي ارتش
رمنيان آرتساخ به مام ميهن از آرتساخ خارج كند. درو كانايان پاسخ داد كه اين كار با اصل حق تعيين سرنوشت ملل اعالم شده از سوي روسيه شوروي مغايرت دارد. ا

  شود آن را جدا كرده به آذربايجان ملحق نمايند. اند ليكن اكنون درخواست مي پيوسته
ارتش سرخ پيوسته بي درنگ  11تمام عساكر ارتش سابق مساواتي در آرتساخ به صفوف لشكر  "اين امر نيز جالب توجه است كه در همان روزها، تقريبا  

  غيير داده بودند.هاي خود را ت يونيفرم
مه، خود س.ك.ارجنيكيدزه  18ارتش يازدهم سرخ، به فرماندهي ابوذرف و رهبري گايدارف كميسر جنگ وارد شوشي شد. روز  32لشكر  281، هنگ 1920ماه مه  12

  اف كرد.ماه مه به لنين تلگر 22رئيس شوراي نظامي جبهه قفقاز به شوشي رسيد و گزارشي در مورد كارهاي انجام شده روز 
غير منصفانه و نقص شديد اصل حق تعين  "ارتش سرخ به عنوان بخشي از آذربايجان شوروي اعالم شد. اين امر كال 11بدين ترتيب آرتساخ از سوي سپاه   

  سرنوشت ملل بود.
اي  ا مورد بررسي قرار دهد. جلسه منطقهاي تشكيل دهد و اوضاع پديد آمده وجهت گيري ارمنيان آرتساخ ر دولت موقت آرتساخ تصميم گرفت جلسات منطقه  

است ماه مه در روستاي هاغورت تشكيل شد، وضعيت به وجود آمده پس از ورود سپاه يازدهم به آرتساخ را مورد انتقاد قرار داد و از پذيرش درخو 14واراندا كه در تاريخ 
  1مبني بر الحاق آرتساخ به آذربايجان سر باز زد. 11فرماندهي سپاه 

كليه امور مربوط به مسائل آرتساخ "را محكوم كرد و تصميم گرفت  11اي ديزاك در روستاي توغ نيز تقاضاي دولت آذربايجان و فرماندهي سپاه  ه منطقهجلس  
  .1"را بايد نه بصورت جدا و منفك بلكه همراه با جمهوري ارمنستان حل و فصل گردد

بر گزار شد و طي آن مسئله عكس العمل در قبال روسيه شوروي بررسي گرديد. آرشاوير كاماليان اعالم  1920مه  22آخرين جلسه دولت موقت قراباغ در تاريخ   
. "هندبلشويكهاي محلي بتوانند با در دست گرفتن حكومت و اعالم قراباغ به عنوان بخشي از روسيه شوروي و نه آذربايجان، اين سرزمين را نجات د"نمود كه شايد 

توانيم با آن باشيم و در اين باره بايد به روسيه شوروي اطالع دهيم.  ستان پيوند داده است، لذا مياز آنجا كه شرايط گوناگون ما را به ارمن"ان متذكر شد: آستوازادور آوديسي
هيچ شرايطي دولت موقت تصميم گرفت موجوديت فيزيكي زحمتكشان آرتساخ را حفظ كند و در عين حال اعالم نمود كه ارمنيان آرتساخ مصمم هستند هرگز تحت 

جان شوروي پيوند ندهند و آماده پديد آوردن چنان نظام سياسي هستند كه روسيه انقالبي موجد گشته است و بر آن است تا ايجاد اوضاع سرنوشت خود را حتي به آذرباي
  .1"سياسي پايدار دفاع از خود را تشديد كرده و ادامه دهند

هاي نظامي درو مجبور به ترك  انقالب بلشويكي در ارمنستان و غيره) كه دستهبا اين حال چنان شرايطي ايجاد شد (ظهور نمايندگان روسيه شوروي، پخش اخبار مربوط به 
  هاي كوه گيرو شدند و تمام ساز و برگ و انبارهاي اسلحه را براي اهالي آرتساخ به جا گذاشتند. مه و بازگشت به گوريس از طريق دامنه 25آرتساخ در روز 

تاغاوارد قراباغ كوهستاني را به عنوان شوروي اعالم كرد و كميته انقالبي به رياست ساكو هامبارسوميان  روز بعد، دهمين كنگره ارمنيان آرتساخ در روستاي  
 هاي انقالبي تشكيل يافتند. تشكيل شد. تا پايان ماه ژوئن، در تمام روستاها و مناطق آرتساخ كميته
شود، به نوميدي بدل شد. سنگ بناي سياسي آذربايحان شوروي را  اعث اتحاد آرتساخ با مام ميهن ميبا اين همه، اميد ارمنيان آرتساخ مبني بر اين كه استقرار نظام شوروي ب

دادند. زماني كه سيمون پيروميان  هاي توخالي سر مي شعارها و نطق "انترناسيوناليسم"داد و در آن روزهاي جديد تحت لواي  هاي كاري آذربايجان مساواتي تشكيل مي روش
ژوئن در نامه خود به لنين به كرات درباره اوضاع سياسي و اقتصادي آرتساخ و  9كيان از طرف اتحاد ميهني اهالي آرتساخ مستقر در تفليس در تاريخ و آراماييس يرزن

علت "اند:   ز نامه خود چنين نوشتهشدند، تمام مطالب ياد شده را مورد نظر داشتند. آنها در بخشي ا هاي اشغالگرانه آذربايجان شوروي در قبال قراباغ ياد آور مي سياست
  ."ها بوده است هاي قهرآميز، در واقع سياست تركيه، آنتانت و مساوات وجودي سياست الحاق قراباغ كوهستاني به آذربايجان توسط التيماتومها و روش
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ածքից դուրս 
Սակայն շտա

ան՝ պարզաբ
բնակվող 
ունը: 

են նաեւ Հա
վել Հովհաննի

Երեւանի 
Նրանք հ

ղաքացիներ 
ն ենթարկված

հային լրատ
ը ու մարդկ
լ է փոքրիկ

լրատվամիջ
գունդը գրավ

յուններին հա

ային մամուլի՝
ծ իրադարձու
նի համար 

BC–ը գրում 
երջնագիր ն

ձայնային ե
ուցարարների

utsche Welle 
րդել են ընդ
Ավելի քան 70
ո, երբ «ոստ

այնային նռ

փողոցում 
եկող շտապօ

ապօգնություն
բանելով, որ վ

որոշ ք

այաստանի ո
իսյանը եւ Լեւո

ոստիկանա
հայտնեցին, 

չեն տուժե
ներ չկան։ 

տվամիջոց
կանց պատ

կ Հայաստա

ջոցները ար
ված «Սասնա
անձնվելու ո

՝ ՊՊԾ գնդի գ
ւթյունները ց

է, որ իրավա
ներկայացրել

եւ ծխանռնակ
ի միջեւ բախո

–ը նշում է,
դդիմադիր բ

0 մարդ է վիրա
տիկանությու
ռնակներ

հավաքվածնե
օգնության երկ
նում հերքել էի
վատացել է ա
քաղաքացինե

ստիկանապետ
ոն Երանոսյա
ապետ Աշո

որ բախմա
ել, այս պա

ներ. ՊՊԾ 
տանդառում
անը 

 
րձագանքել

ա ծռեր» զինվա
րոշման մաս

գրավումը, նա
ցնցում դարձա

ապահները դ
խմբին, ե

կներով զինվա
ումներ եղան»

որ ՊՊԾ գն
բողոքի ցույց
ավորում ստա
ւնը կիրառել

ու ծխոտ

երը 
կու 
ին, 

այդ 
երի 

տի 
նը, 
ոտ 
ան 

ահի 

մը 

են 
ած 
սին 

աեւ 
ան 

դեռ 
երբ 
ած 
: 

նդի 
ցեր 
ցել 

է 
տող 



 

 

Ըստ I
ընդդիմ
է «հա
Սեֆիլյ
վերջին
հասար
Հայաս
ու անպ
պարբե

Associa
դիմակ
ոստիկա
Գործա
ամենա
վիրավո

Զինվա
պատա
առաջա
գործակ
բռնութ
երկիրը
Լեռնայ
բռնկմա
 
 

Լի

2016-07
Հայաս
Բաղդա
ձևավո
լինելու
ենք հա
հետևա
իրավիճ
Նա նկա
հրաժա
ամբող
որ մար
ինքնադ
Ալբերտ
սկզբու
միջնոր
ստանո
գալիս ի
հասնել

Irish Times 
մադիր է նախ
անգստյան օ
անը ընդդիմ

ն իրադա
րակական 
տանի քաղաք
պատասխանա
երականը: 

ated Press 
այության 
աններ, երկ

ակալությունը 
ասարսափելի դ
որվել է 75 մա

ած խմբի կողմ
անդառումը 
ացրել Հայաստ
կալության, 

թյունները «ց
ը, որն ընդամե
յին Ղարաբաղ

ան հետեւանք

ինելու են ք
Ալբ

7-24 
տանի Գերագ

ասարյանը ներ
որված համակ
ւ են շարժակա
ասկանում, որ 
աբար պետք է 
ճակը»: 
ատեց, որ հրա

արվել էին մտն
ղջ ժամանակ ն
րդիկ այս առիթ
դրսևորվելու, 

տ Բաղդասարյ
ւնքորեն փոխե
րդներին նշան
ում են տղանե
ինչպես միշտ՝
լու ենք նրան,

պարբերակա
խագահին ու կ
օրերի բռնութ
ության գլխա

արձություններ
լայն դժգո

քական վերնա
ատվության կ

գործակալութ
հետեւանքով 

կու կողմից 
նշում 

դեպքերից մեկ
րդ»: 

մից ՊՊԾ գնդ
 անկ

տանում, գր
պատանդն

նցել են այս
ենը մի քանի ա
ղում Ադրբեջա

քով»: 

քաղաքակա
երտ Բաղդ

գույն խորհրդի
րկայացնելով 

կարգող խմբի 
ան քաղաքակա

այսպես անվե
տեղափոխվե

ապարակային
նել համակարգ
նկարվում էին 
թն օգտագործ
այլ ժողովրդի

րյանը տեղեկա
ելու են այն մո
ակում են իշխ

երի համաձայն
Վիտալի Բալ
որ միջնորդա

անի՝ զինված 
առավարությա
թյունից հետ

ավոր առաջնո
րը առաջ
ոհություն 
ախավի հարս
կապակցությա

թյունը հիշեց
սպանվել 

էլ վիրավ
է, որ 

կը կատարվել

դի գրավումը 
կարգությունն
րում է A
ների ճգն

ս փոքրիկ հե
ամիս առաջ էր
անի հետ հակա

ան ճնշման
դասարյան 

ի պատգամավ
Խորենացու հ
քայլերը՝ ասա

ան ճնշման քա
երջ շարունակ
են քայլերը, որ

ն շատ գործիչն
գող խորհրդի 
հարթակում. 

ծեն ոչ թե 
ին ռեալ օգնելո
ացրեց, որ իրեն
ոտեցումը, երբ
խանություննե
նությունը և հե
լասանյան: Ու

ական առաքելո

ÈàôÚê # 

Լույս 

խումբը, որ
անը, հանձնվե

տո»: «Պարո
որդը չէ, բայ
ջ բերեցի

կոռուպցիայի
ստություններ
ամբ»,- գրում

ցնում է, ո
են երկո

վորներ կան
«բռնությա

լ է ուրբաթ, եր

եւ մարդկան
եր 

AFP–ը: Ըստ
նաժամը ե
ետխորհրդայի
ր 110 զոհ տվե
ամարտությա

 քայլեր. 

 

վոր Ալբերտ 
հարթակում 

աց, որ դրանք 
այլեր. «Մենք է
կվել չի կարող,
րակները, 

ներ, ովքեր 
կազմում, 
«Ես կուզեի, 

ու համար»: 
նք 
բ 
երը. «Նրանք 
ետո դուրս են

ւստի մենք 
ությունը լինի 
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Ամսագի

րը 
ել 

ոն 
յց 

ին 
ի, 

րի 
է 

որ 
ու 
ն։ 

ան 
րբ 

նց 
է 

տ 
եւ 
ին 
ել 

ան 

էլ 
, 

ն 

ժողով
գլխաց
հարցե
կյանք
Մենք 
համա
իշխա
պասի
ծռերը
դառնա
միջոց
զիջում
Մեր զ
ոստիկ
է, որը
ողջ ժո
 

22:10,
Երեւա
անձին
Ական
որպես
34 F
մակնի
ուղղո
փոխա
Նշենք
ընթա
ենթա
Ոստի
կտեղե
 
ՊՊ

13:22,

Ոստի
անդա
հուլիս
քաղա
քաղա

2016 Ã.  էջ 2  

իր 

վրդի կողմից հ
ցավանք առա
երը չեն  կարգ

քն են դրել, որպ
առանց զենք 

ար գլխացավա
անությունները
իվ լինենք, «Սա
ը» հիմքն են ա
ա «Սասնա ծո

ցով ստիպի այ
մների գնալ»:

զրուցակցի խո
կանությունը 

ը Սերժի ձեռքը
ողովուրդը: 

Խորենացի
հագուստո

, 24.07.2016 
անի Խորենաց
նք քիչ առաջ մ

նատեսները N
ս ոստիկան նե

FA 660 համ
իշի մեքենա

ությամբ։ Ակա
անցել հեռախո
ք, որ Խորենա

անում, եւ Ալեք
արկվածը Տիգր
իկանությունից
եկացնեն։ 

ՊԾ գնդի վրա
բախումն
հիվանդա

, 24.07.2016 

իկանության Պ
ամների զինվա
սի 20-ին Խ

աքացիների մի
աքացիներից ա

հրապարակայ
աջանա իշխան
գավորվում: Ի 
պեսզի մեր ժո
վերցնելու, բա

անք ստեղծելով
ը գնան զիջում
ասնա ծռերը» 

այս ամբողջ ժո
ուռ» և իր քաղ
յս օտարածին

ոսքով՝ ամենա
հասկանա՝ ին

ը պատանդ է ը

ի փողոցից
ով անձինք

ենթար

ցի փողոցից ք
մի տղամարդո

NEWS.am-ի թ
երկայացած ա
մարանիշով 

ան են նստե
անատեսները
ոսով արված կ

ացի փողոցում
ք Ենիգոմշյանն
րան Ավագյան
ց հայտնեցի

ա գրոհից ե
ներից տուժ
անոցում. 2-

ՊՊԾ գնդի տա
ված գրոհի հ
Խորենացի փ
իջեւ բախում
այժմ հիվանդ

յին և ընդունվ
նության համա
վերջո՝ տղան

ողովրդի համա
այց իշխանութ
վ՝ կստիպենք,
մների: Եթե մե

Մհեր չեն դա
ողովրդի, որպե
ղաքական խա

ն իշխանությու

ակարևորն այն
նքը ևս էս ժող
ընկել այնպես

ց քաղաքաց
ք մարդ են բ
րկել 

քաղաքացիակ
ու են բերման

թղթակցին հա
անձինք ուժով
արծաթագույ
եցրել եւ տ

ը նաեւ մեր 
կարճ տեսանյ
մ այս պահին 
ն էլ հայտարա

նն է։ 
ին, որ կճշտ

եւ Խորենա
ժածներից 1
-ի վիճակը 

արածք «Սաս
հետեւանքով,
փողոցում ոս
մների հետեւա
դանոցներում

ված, և նոր 
ար, եթե սննդի
ներն իրենց 
ար հարց լուծվ
թյունների 
 որ 

ենք ժողովրդո
առնա: «Սասնա

եսզի ինքը 
աղաղ ճնշման 
ւններին 

ն է, որ 
ղովրդի մասնի
ս, ինչպես մեր 

ցիական 
բերման 

կան հագուստ
 ենթարկել։ 
այտնել են, 

վ մի ակտիվիստ
ն «Մերսեդե

տարել անհա
թղթակցին 

յութը։ 
հանրահավա

արեց, որ բերմա

տեն, լրացուց

ացի փողոց
10-ն են 
ծանր է 

 
սնա ծռեր» խմ

ինչպես նա
ստիկաների
անքով վիրավ
են գտնվում

ի 

վի: 

ով 
ա 

կն 

տով 

որ 
տի 
ես» 

այտ 
են 

ք է 
ան 

ցիչ 

ի 

մբի 
աեւ 

ու 
վոր 

10 



 

 

հոգի: Ա
են ՀՀ 
բաժնից
Այս պ
Նրանց
համալս
բաժան
մնալ ծա
Մյուսը
Թամրա
կենտրո
Վերակ
Մուրա
որ հեռ
աղիքի 
դրենավ
մի շար
վիճակը
ապարա
մնալ կա
Հիշեցն
տեղի ո
կազմա
ոստիկա
օգնութ
Տարբե
Լուսավ
հանրա
1 հա
հիվանդ
Այս պա
գտնվո
 

պ
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ԼՂՀ 
Բալաս
ծռեր» 
բանակ
«Արմեն
Հայտա
«Հուլիս
տնօրեն
տղանե
պատա

Այս մասին այս
առողջապահ

ց: 
պահի դրությա
ցից մեկը 
սարանական 
նմունքում բու
անր` արդեն ո

ը «Սասնա ծռ
ազյանն է, ո
ոնում: Է

կենդանացմա
ադյանը NEWS

ացրել են Թա
ձախ կեսը

վորում: Նա ս
րք վիրահատ
ը կայունաց
ատից անջատ
այուն ծանր: 

նենք, որ Խոր
ունեցած միջա

ակերպություն
ան էր։ Տուժ

թյունը ստաց
եր վնասվածքն
վորիչ», «Է

ապետական բժ
ամալսարանակ

դանոցային բո
ահի դրությամ
ւմ 10 մարդ։ 

Սերժ Ս
խ

Զենքը վայր 
պատրաստակ

Սեֆիլյա
24.07.2016 

ԱԺ պատգ
սանյանը հայ

խմբավոր
կցությունների
նպրեսը»։ 

արարության մ
սի 22-ի լույս 2
ն Գեորգի Կ
երին, բավա

անդներին ազա

սօր` հուլիսի 2
հության նախ

ամբ երկու հ
գտնվում 

համալիր
ւժվող տուժա
որոշակի դրակ
ռեր» ջոկատի
որը գտնվում 
Էրեբունի 
ն բաժանմ

S.am-ի թղթակ
աթուլ Թամրազ

ը եւ կատա
սկզբում եղել է
տությունների 

ցել է: Ար
տվել է, սակա

րենացի փողո
ադեպի հետեւ
ններ է դիմել 
ժածներից 15
ցել էր ամբ
ներ ստացած 

Էրեբունի», 
ժշկական կեն
կան համալի
ուժումը։ 
մբ ընդհանուր

Սարգսյանի
որամանկո
դնելուց հետ

կամություն է
անին. Վիտալ

գամավոր, Ա
յտարարությո

րան անդա
ի վերաբե

մեջ, մասնավո
23-ի գիշերն ի
Կուտոյանը ա
ականին ժա
ատ արձակելո

24-ին, NEWS.
խարարության

իվանդ է ծա
է «Հերաց

րի վերակ
ածի վիճակը շ
կան շարժընթ
ի անդամ 26-

է «Էրեբուն
բժշկական 

մունքի վա
կցի հետ զրո
զյանի ձախ եր

արվել է պլե
է ծայրահեղ ծա

է ենթարկվե
րհեստական 
այն վիճակը շ

ոցում հուլիսի
ւանքով Երեւա
51 տուժած, 
-ն անհրաժե
բուլատոր պ
34 տուժած «
«Երեւան», 

տրոններում, 
իրում շարո

ր առմամբ հիվ

ի հերթակա
ությունը 

տո Սերժ Սար
էր հայտնել հ
լի Բալասանյ

Արցախի հե
ուն է տարա
ամների հե
երյալ, հա

որապես, ասվո
իմ միջնորդութ
այցելել էր զ
ամանակ ք
ու հետ կապվա

ÈàôÚê # 

Լույս 

am-ին հայտնե
ն լրատվակա

անր վիճակում
ի» թիվ 
կենդանացմա
շարունակում 
թացով։ 
-ամյա Թաթո
նի» բժշկակա

կենտրոն
արիչ Արմե
ւյցում նշել էր
րիկամը, հաստ
եւրալ խոռոչ
անր վիճակում
ել, այս պահի

շնչառությա
շարունակում 

ի 20-ի գիշեր
անի բժշկակա
նրանցից 29-ը

եշտ բժշկակա
պայմաններում
«Սուրբ Գրիգո

«Արմենիա
«Հերացի» թի

ունակում էի

վանդանոցում

ան 

գսյանը 
հրավիրել 

ան 

 
երոս Վիտալ
ածել «Սասնա
ետ վարա

աղորդում 

ում է. 
թյամբ ՀՀ ԱԱ
զինված խմբ

քննարկել ե
ած հարցեր, ա
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Ամսագի

ել 
ան 

մ: 
1 

ան 
է 

ուլ 
ան 
նի 
են 
ր, 
տ 
չի 
մ, 
ին 

ան 
է 

րը 
ան 
ը` 

ան 
մ։ 
որ 
ա» 
իվ 
ին 

 է 

լի 
ա 

ած 
է 

Ծ 
բի 
են 
այլ 

հարցե
տղան
բժիշկ
հիվան
բուժօ
դրակա
տղան
ուղար
անհրա
Ինչ վե
այդ մ
նախն
տրամ
հնարա
գեցին
լրատվ
զենքի
բացա
սկսեց
անընդ
Ինչեւէ
գերատ
բանա
հանձն
քանի 
եւ կա
միանշ
մարմի
կազմա
բացա
են դա
համա
տարա
զենքը
Կոչ եմ
իշխա
ըստ 
սպան
եւս մ
տղան
Իմ մի
յացու
խորհր
«Վար
ենք Ժ
հարցե
խոսք 
հրաժա
Ժիրա
նշանա
փոխա
անմիջ
հարցե
նախա
անհա
պատր
Սեֆի
հեռան
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իր 

եր եւս: Պարո
ներից մեկը, ո
կները կարող 
նդանոց անհ

օգնություն տ
ան պատաս

ների մերժման
րկեցինք գնդի
աժեշտ միջամ
երաբերում է 

մասով ես գոհ
նական պ
մադրվել է 
ավորություն:
ն պետությա
վամիջոցների
ի: Կազմակե

ահայտ ցուցադ
ցին օդ կրակե
դունելի եմ հա
է, հետեւելով 
տեսչությունն

ակցել, պատրա
նվելուն ուղղվ
դեռ ուշ չէ, քա

ատարել Հայաս
շանակ պահ
ինները էլի 
ակերպել, եթ

ատրելու համա
ա անել բացա

ար բաց, հետե
ածքում: Դրա
ը: 
եմ անում նաե
անությունների

տեղեկությո
նողն է: Նրան 
մեկ զոհ ոչ մ
ները պետք է օ
իջնորդությամ
ւցչի հետ միա
րդարանի» 

րդաշեն» քրեա
Ժիրայր Սեֆ
եր: Ժիրայր 
չի ասել, ավել
արվում է ն

այր Սեֆիլյանը
ակության հ
անցել Հան
ջապես կատա
երը: Արդեն
ագահի դիրքո

ապաղ վայր 
րաստակամու

իլյանին եւ 
նկարները»: 

ոն Կուտոյանը
որը վիրավոր 

են անկարո
հրաժեշտ մաս

տրամադրելու 
սխան այդպե
նը՝ մենք հաջ
ի տարածք, ո
մտություն կա
պատանդներ

հ եմ պրոցեսի
պայմանավոր
մամուլի հե
 Ցավոք զին
ան հիմնակ

ի առաջ հանդ
երպեցին զե
դրություն, այ

ել: Ես սա խստ
ամարում: 

նախագահ Ս
ները, որոնց 
աստ են սպա
ված բոլոր միջ
անի դեռ հնա
ստանի Սահմ
հանջը: Դրա

են պատրա
թե դրա կա
ար բոլորին: Բ
առապես առա
եւաբար լրագ
նից հետո պե

եւ տղաներին,
ին հանձնել վ
ունների, Ոստ

շտապ բուժօ
մեկին հարկա
օգտվեն այս վ
մբ իշխանությ
ասին, որին ն

անդամ Ա
ակատարողա

ֆիլյանի հետ 
Սեֆիլյանը ա
լին՝ պնդել է, ո

նախագահի հ
ը բարձրացրե

հարցեր, որո
նրապետությա
արել ենք մեր
ն ունենք 
որոշումը. այն

դնելուց եւ
ւթյուն է հա

բացատրել

ը նաեւ առաջա
է եւ որին տե

ող լինել փրկե
սնագիտացվա
համար: Ցավ

ես էլ չստա
ջորդ առավոտ
որին նույնպե

ատարել: 
րի ազատ արձ
ից: Զինված խ
րվածության 
ետ շփումներ
նված խմբի տ
կան պահա
դես գալ բացա
նքի ու ռա

այնուհետեւ էլ 
տորեն դատա

Սարգսյանի կո
հետ ես շա

առել զինված
ջոցները: Կոչ 

արավոր է դա 
մանադրությա
ա համար ձ
աստ մամուլ
արիքը կա՝ 
Բայց այս անգ
անց զենքի, 
գրողների հա
ետք է անհապ

, քանի դեռ ո
վիրավոր տղա
տիկանության

օգնություն է պ
ավոր չէ: Ես կ
վերջին հնարա
յան բարձրաս
ներկա էր նա

Ալեք Ենիգո
ական հիմնար

եւ քննարկե
այդ պահի դր
որ այս պահի դ
հրաժարակա
ել է իրենց հ

ոնք մենք խ
ան նախագ
ր խոստումը, 

նաեւ Հա
ն է՝ տղաների
ւ հանձնվելո

այտնել հրավ
լու իրակա

արկեց, որպես
եղում աշխատ
ել, տեղափոխ

ած ստացիոնա
վոք այդ հար

ացավ: Չնայա
տյան վիրաբո
ես թույլ չտրվ

ձակմանը, ապ
խմբի տղաների

համաձա
րի ամենալա
տղաները չհա

անջը, այն 
առապես առա
ազմականությա

ուղիղ եթերո
ապարտում եմ

ոչին, պետակա
արունակում 
ծ խմբի խաղա

եմ անում նա
անել, ուշքի գ

ան եւ օրենքնե
ձեզ պետակա
լի հետ շփո

ինչ-որ բան
գամ պատրաս
եւ հանրությա

ամար անվտա
պաղ վայր դն

ուշ չէ անհապա
ային, ով նա
ն գնդապետ
պետք, տղանե
կարծում եմ, 

ավորությունից
ստիճան ներկ
աեւ «Հիմնադ
ոմշյանը, մե
րկում հանդիպ
ել ենք տարբ
րությամբ որե
դրությամբ ին
նի պահանջի

հուզող ազգայ
խոստացել ե
գահին: Մե

փոխանցել ե
նրապետությա
ի կողմից զեն
ուց հետո 
վիրելու Ժիրա
անությունը 

սզի 
տող 
խել 
ար 
րցը 
ած 
ւյժ 

վեց 

պա 
ին, 

այն, 
այն 
ար-

է՝ 
անց 

ան 
ում 

եւ 

ան 
եմ 

աղ 
աեւ 
գալ 
երի 
ան 
ում 
ներ 
ստ 
ան 

անգ 
նեն 

աղ 
աեւ, 
տին 
ե՛ր, 
որ 

ց: 
կա-
դիր 
ենք 
պել 
բեր 
եւէ 
նքը 
ից: 
յին 

ենք 
ենք 
ենք 
ան 

նքն 
նա 
այր 

եւ 



 

 

Այ

2016-07
«Իմ 
հայտա
ժողովր
պատճա
Երևան
վերաբե
Պետրո
Նրա խ
ամենի 
բառադ
Եղիշե 
շարուն
հնարա
որ կա 
պատեր
միտում
Դիտար
Պետրո
մենք ա
եղավ: 
գիտակ
«Ես կա
խափա
հայանպ
 
Այս տ

04.07.2

2016 թ
ԼՂ պա
պայմա
պատեր
կամավ
Քաղաք
Ըստ Հ
արդյու
գործող
Թալիշո
2016 թ
դեպքե
ժաման
գործող

յս տղաներ
խափան

7-24 
սիրտը ցավ

արարության հ
րդի անտարբ
առը»,- «Առա
նում տեղի 
երյալ իր մտա
ոսյանը: 

խոսքով՝ ձեռագ
լրջությունը, 

դի ապրել է, այ
Պետրոսյա

նակվի, 
ավորություննե

մեր ազգի մ
րազմի ժամա
մնավոր, կա՛մ 
րկմանը՝ արդյ
ոսյանը արձա
անընդհատ կ

Սա հո խել
կցել են, որ այլ
արծում եմ՝ այ
անվեց»,- ասա

պաստ լուծում

տարվա 6 ա
136 զինծա

2016 

թ-ի հունվար-հ
աշտպանությա
անագրային 

րազմական 
վորականներ: 
քացիական ա
ՀՔԱ Վանա
ւնքների 201
ղությունների 
ում չորս քաղա
թ. հունվար-
րից 77-

նակահատվա
ղությունների 

րի քայլով մ
նվեց. Եղիշ

վում է ոչ
համար, այլ ին
երությունը: Դ

աջին լրատվ
ունեցած վեր
ահոգությունը

գիրը նույնն է
իր տեղը չի գ

այնպես էլ շարո
անը նկատեց

այնքան 
երը. «Այս տղա
մեջ, որն արտ

անակ, կամաց
անխելքությա

յո՞ք զինված մ
ագանքեց. «Մ
կանգնում ենք
լագար մարդկ
լևս ձև չկա»: 
ս տղաների ք

աց նա՝ նկատ
մը: 

ամիսների ը
առայող. ՀՔ

հունիս ամիսնե
ան բանակում 
զինծառայող, 

գործողութ
Այս մասին

ասամբլեայի Վ
ձորի գրասե
16 թ-ի ա

ընթացքում
աքացիական 
-հունիս ամի
-ը՝ ապր
ծում տեղի

հետեւանքո

մի սարսափ
ե Պետրոսյ

չ թե մտա
նձ անհանգստ
Դա է մեր դժ

վական»-ի հե
րջին իրադա
ը հայտնեց եր

. մի մասը, հա
գտնում, մյուս 
ունակում է ապ
ց, որ ինչք

կպակաս
աների գենը, է

տահայտվեց ն
-կամաց ոչնչա

ամբ»: 
մեթոդն էր միա

Մոտավորապե
ք պատի առա
կանց արարք

քայլով մի սար
տի ունենալով 

ընթացքում
ՔԱՎ գրասե

երին ՀՀ զինվա
մահացել է 13

ինչպես ն
թյուններին 
ն հայտնում 

Վանաձորի գրա
նյակի ուսում

ապրիլի 2-ին
մ արձանագ
անձանց զոհվ

իսների մահա
րիլի 1-5-
ի ունեցած 
ով են, 25-ը՝

ÈàôÚê # 

Լույս 

փելի քայլ 
յան 

ավորականներ
տացնում է մե
ժբախտությա
ետ զրույցու

արձութոյւններ
րաժիշտ Եղիշ

ասկանալով այ
մասը «ինչպե
պրել»: 
քան այսպե

սեն մե
էն առողջ գենը
նաև ապրիլյա
ացվում է՝ կա

ակ ելքը, Եղիշ
ես 20 տարի 
աջ: Սա ինչի՞
ք չէ՞: Մարդի

րսափելի բան 
ԼՂ հարցի ո

մ մահացել 
ենյակ 

 
ած ուժերում
36 շարքային

նաև քառօրյա
մասնակցա

է Հելսինկյա
ասենյակից: 
մնասիրությա

ն ռազմակա
րվել է նա

վելու դեպքեր:
ացության 13
-ը ընկա

ռազմակա
 հրադադար
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Ամսագի

րի 
եր 

ան 
ւմ 
րի 
շե 

յս 
ես 

ես 
եր 
ը, 

ան 
՛մ 

շե 
է՝ 
՞ց 

իկ 

էլ 
ոչ 

է 

և 
և 
ա 

ած 
ան 

ան 
ան 
աև 

 
36 

ած 
ան 
րի 

ռեժիմ
ավտո
վարել
աղետ
փլուզ
հետ 
հարա
դեռևս
8-ը՝ ի
հետեւ
կանոն
խնդիր
Մահա
ինքնա
ծառա
Ավտո
ժամկե
արձա
հաղոր
ՀՀ 
հրամա
ինքնա
լոգար
հաղոր
կողմի
զինծա
Հետեւ
զինծա
մասին
2016 
հրադա
պատե
դեպքե
ում, ո
իսկ մյ
 
Ապր

06.07.

Ազգա
պատգ
ապրի
«Եղել
թշնամ
պատճ
զոհեր
Սակա
կամա
պայմա

2016 Ã.  էջ 4  

իր 

մի խախտմա
ովթարի, 1-ը՝
լու, շահագործ

տի /1-ը՝ ձնա
զման, 1-ը՝ ջրա

վարվելու 
աբերություննե
ս չհստակեցվ

ինքնասպանու
ւանքով, 1-ը
նների խախտ
րների՝սրտի կ

ացության 13
ասպանությու
այության մեջ:
ովթարի ա
ետային զինծ

ակուրդի մե
րդագրություն

ՊՆ N
անատար,կապ

ասպանությու
րանում: Դեպ
րդագրություն

ից տարածվա
առայողի ինք
ւաբար, 

առայության 
ն որեւէ տեղեկ

թ-ի հո
ադարի ռեժիմ
երազմական 
երը) մահացո

որոնցից մեկը 
յուսը Վայոց ձ

րիլին եղել 
Զա

.2016 

ային ժողովի
գամավոր Զա

իլին եղել է պա
լ է պայմանավ
մու միջեւ, ին
ճառը, որ հե
րը, քանի որ 
այն մեր 
ավորականներ

անավորվածո

ան, 13-ը՝ դ
՝ հոսանքահա
ծելու կանոնն

ահոսքի, 2-ը՝ 
ահեղձման), 1

կանոններ
երի խախտո

ված հանգամա
ւթյան կամ ին
ը՝ մարտակ
տման հետեւ
կաթվածի հետ
36 դեպքերից
ւն) դեպքում զ

արդյունքում 
ծառայողը ավ
եջ: Դեպքի
ն չի տարածվե
N զորամ
պիտան 

ւն է գործել կ
պքի վերաբերյ

ն չի տարածել
ած հաղորդա
քնասպանութ
ինքնասպանո
հետ կապվա
կատվություն

ունվար-հունիս
մի խախտման
գործողությո

ության դեպքե
Տավուշի մար

ձորի մարզում

է պայմանա
արուհի Փո

ի «Ժառան
արուհի Փոս

այմանավորվա
վորված պատ
նչպես նաեւ 

ենց առաջին 
չենք ունեցե
ժամկետայի

րը խախ
ությունը, որով

դժբախտ պա
արման, , 2

ների խախտմա
ջրհեղեղի/, 

1-ը՝ սպանութ
ի, 3-ը՝ 

ումների հետ
անքներւմ, 1-ը
նքնասպանութ

կան ծառայո
ւանքով, և 1-
տեւանքով: 
ց 2-ի (1 ավ
զինծառայողն

մահացած 
վտովթարի պ
ի մասին 
ել: 

մասի, 2-ր
Մեսրոպ 

կախվելու մի
յալ ՀՀ ՊՆ-ն
լ, իսկ ՀՀ Քննչ
ագրության մ
թյուն գործել
ության 

ած խնդիրներ
ն չկա: 
ս ժամանա
ն հետևանքով

ունների ընթա
երից 2-ը տեղի
րզի Ճամբարա

մ: 

ավորված պ
ստանջյան

նգություն»
ստանջյանը կ
ած պատերազմ
տերազմ Սերժ

երրորդ կողմ
օրն ունեցել 

ել պաշտպան
ին զինծառ
խտել ե
վ Սերժ Սարգ

ատահարի (4
2-ը՝ մեքենան
ան, 3-ը՝ բնակա

2-ը՝ բլինդա
թյան (5-ը՝ զեն

կանոնադրայ
տեւանքով, 2
ը՝ դիտավորյա
թյան հասցնե
ություն կրե
-ը՝ առողջակա

վտովթար և 
ները չեն գտն

պարտադ
պահին գտնվե

պաշտոնակա

րդ դասա
Ղուրշուդյա

ջոցով՝ իր տա
ն պաշտոնակա
չական կոմիտ
մեջ չի նշվո
լու պատճառ
փաստի 

րի միջեւ կապ

ակահատվածո
վ 102 (ներառյ

ացքում մահվա
ի են ունեցել Հ
ակ համայնքո

պատերազ
ն 

 
խմբակցությա

կարծում է,
մ: 

ժ Սարգսյանի 
մ է եղել: Դա
ենք հիմնակա

նվելու հրամա
ռայողներն 
են նրա
գսյանը պետք

4-ը՝ 
ներ 
ան 

աժի 
նքի 
յին 

2-ը՝ 
ալ), 
ելու 
ելու 
ան 

1 
վել 

դիր 
ել է 
ան 

ակի 
անն 

ան 
ան 

տեի 
ում 
ռը: 
եւ 

պի 

ում 
յալ 
ան 
ՀՀ-
ում, 

զմ. 

ան 
որ 

եւ 
ա է 
ան 

ան: 
ու 

անց 
ք է 



 

 

տարած
զինվոր
պայմա
լրագրո
պատգա
Զարու
այն, ո
ընթաց
անհնա
 

Ոստ
խ

25.07.2

Հայաս
վաղ 
(ՊՊԾ)
անդամ
Նրանք
Պավել 
Տիգրա
Արամ Հ
Արմեն 
Գագիկ
Արեգ Կ
Սմբատ
Էդվար
Արմեն 
Վարու
Աշոտ Պ
Թորոս
Մխիթա
Թաթու
Վարդա
Գեւորգ
Սեդրա
Մարտի
Արթուր
Արայիկ
Սերգեյ
Հովհա
Հովհա
Ռուբեն

ծքներ տար
րները խա

անավորվածու
ողների հետ
ամավորը: 

ւհի Փոստանջ
որ Մատաղի
քում եղել է 

ար էր չնկատել

տիկանութ
խմբի 31 անդ
2016 

տանի ոստիկ
առավոտյան 

) գնդի տա
մների անունն
ք են՝ 
լ Մանուկյան, 

ան Մանուկյան
Հակոբյան, 
Լամբարյան, 

կ Եղիազարյա
Կյուրեղյան, 
տ Բարսեղյան
րդ Գրիգորյան

Բիլյան, 
ւժան Ավետիսյ
Պետրոսյան, 
ս Թորոսյան, 
ար Ավետիսյա
ւլ Թամրազյա
ան Գերավետյ
գ Իրիցյան, 

ակ Նազարյան
իրոս Հակոբյա
ր Սողոմոնյան
կ Խանդոյան,
յ Կյուրեղյան, 

աննես Հարությ
աննես Վարդա

ն Գրիգորյան,

ր հակառա
ախտեցին 
ւթյունը»,- 

տ հանդիպմա

ջյանի խոսքո
իսի զորամա
արձակուրդո

լ մեր արբանյա

թյունը հրա
դամների ա

կանությունը հ
պարեկապ

արածքը գրա
ները: 

ն, 

ան, 

ն, 
ն, 

սյան, 

ան, 
ան, 

յան, 

ն, 
ան, 
ն, 
, 

թյունյան, 
նյան, 
 

ակորդին: Մ
տարածքնե

այսօր` հո
անն ասաց 

վ` պատահա
ասի հրաման
ւմ. «Զորքերի

ակների միջոց

պարակել է
անունները 

հրապարակել 
պահակային 
աված զինվա

ÈàôÚê # 

Լույս 

Մեր 20-ամյա
երը տալո
ուլիսի 6-ին

ընդդիմադի

ական չէր նաե
նատարն այ
ի նման շարժ
ցով»: 

է զինված 
(Ֆոտո) 

է հուլիսի 17-
ծառայությա

ած խմբի 3
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ա 
ու 
ն, 

իր 

եւ 
յդ 

ժը 

 
-ի 

ան 
31 

Արայի
Գեւոր
Գառն
Արթո
Էդգա
Արամ
Տիգրա
Նշենք
փողոց
ոստիկ
Մեկ 
Վանո
ոստիկ
փոխգ
ենթա
Հայրա
գրոհի
Թամր
Բոլոր
 

Ք
եր

25.07.

Հայաս
են աս
ստեղծ
արտա
մամու
Հակոբ
Եվ դ
Քաղտ
պատգ
Սերժ 
ստեղծ
կարգա
պահի
ստեղծ
Հիշեց
տեղի 
արձա
ոստիկ
նույնն
Սեֆի
հրաժա
 

2016 Ã.  էջ 5  

իր 

իկ Հակոբյան,
րգ Մելքոնյան
նիկ Հովակիմյա
ուր Մելքոնյան
ար Սողոմոնյա
մ Մանուկյան,
ան Սարգսյան
ք, որ արդեն
ցում զինվա
կանության Պ
ոստիկան՝ ն

ոյանը զոհվել 
կանության 
գնդապետ Հ

ասպա Գագի
ապետյանը։ Վ
ին մասնա
րազյանը: 
ր 9 պատանդն

Քաղտեխնո
րրորդ նախ

Ղա
.2016 

ստանի առաջ
ասել ՝ Ոստիկ

ծված իրավի
աքին քաղաքա
ւլի ասուլիսի 
բյանը: 
դա, նրա խ
տեխնոլոգը 
գամավոր Նիկ
Սարգսյանը 

ծել ղարաբ
ավորման հա

ին հիմնակա
ծված փակուղ

ցնենք, որ ՀՀ 
է ունեցել հ

ակվել վերջին 
կաններ: Զին
ն են մնում

իլյանի ազատ
արականը: 

, 
ն, 
ան, 

ն, 
ան, 
, 
ն: 
ն 9-րդ օրն է
ված խումբ
ՊՊԾ գունդը։ 
նույն գնդի փ
է: Վիրավորվ

գնդապետ 
Հրաչ Խոստ
իկ Մկրտչյա
Վիրավորում 

ակցած անձ

ները զինված խ

ոլոգ. Հայա
խագահները
արաբաղի հ

ջին ու երրորդ
կանությանն Պ
իճակը կարո
ական դաշտո

ժամանակ ա

խոսքով, ամե
համաձայնե

կոլ Փաշինյան
ու Լեւոն Տեր

բաղյան հա
արցում: Վիգեն
ան խնդիրը
ղին է: 

Ոստիկանու
հուլիսի 17-ին

պատանդներ
նված խմբի 

մ՝ արմատակ
տ արձակումը

է, ինչ Երեւա
բը գրոհով 

փոխհրամանա
վել են եւս չոր

Արամ Հ
տեղյանը, ո

անը, օպերա
է ստացել նա

ձանցից մե

խումբն ազատ

աստանի առ
ը դաշինք ե
հարցի շուր

դ նախագահն
ՊՊԾ գնդի գ
ող է խնդի

ում: Այս մասի
ասել է քաղտե

ենեւին էլ զ
ել է ԱԺ 
նի այն գնահա
ր – Պետրոսյ

ակամարտությ
ն Հակոբյանի

ը ղարաբաղ

ւթյան ՊՊԾ 
ն: Հուլիսի 23
րը ՝ երկու բ

անդամների
կան ընդդիմ

ը ու երկրի ղ

անի Խորենա
վերցրել 

ատար Արթո
րս ոստիկանն
Հովհաննիսյա
ոստիկանությա

ատոր Ռոբեր
աեւ ՊՊԾ գն
եկը՝ Թաթ

տ է արձակել:

ռաջին ու 
են ստեղծել
ջ 

 
ները նույն բա
գրավման շու
իրներ ստեղ
ին հուլիսի 25-
եխնոլոգ Վիգ

զարմանալի 
ընդդիմադ

ատականինն, 
անը դաշինք 
յան փուլայ

ի կարծիքով ա
ղյան հարցո

գնդի գրավու
3-ին ազատ 
բարձրաստիճա
ի պահանջնե
մադիր Ժիրա
ղեկավարությա

ացի 
է 

ուր 
եր՝ 
նը, 
ան 
րտ 

նդի 
թուլ 

լ 

անն 
ւրջ 
ծել 
-ին 
գեն 

չէ: 
դիր 

որ 
են 
յին 

այս 
ում 

ւմը 
են 

ան 
երը 
այր 
ան 



 

 

ԼՂ հ
ձա

10.07.2

Լեռնայ
դիվանա
ձախող
շատ է 
Քաղաք
կենտրո
Նրա խ
ակտիվ
գալիս 
նշանա
ԱՄՆ-ի
սպառն
այստեղ
հակամ
որ դա կ
է ստ
դիվանա
ստիպե
մանդա
հակամ
շահերի
Քաղաք
լիովին 
Հայաս
օգտվե
ճանապ
Դիտար
որ այ
մեխան
Կովկա
Հյուսիս
հատու
որ բա
ստատո
փոխվի
որ բա
քննարկ
չքննար
փոփոխ
տեղեկա
միջնոր
Պետք 

արցում ամ
ախողելու ռ

2016 

յին Ղար
ագիտության 

ղելու ռուսակա
խոսվում: Այս
քական եւ 
ոնի փոխտնօր

խոսքով, իսկա
վություն ամեր

է նրանից
ակություն է ձե
ի համար ե
նալիքների 
ղ ոչ միա

մարտությունն
կարող է արվե

տիպել ամե
ագիտական, 

ել Ռուսաստա
ատին համապ
մարտությունը
ին: Իսկ դա ճա
քագետը նշել

համապատա
տանը, ինչպե
ն պատմակա

պարհը, որ մեզ
րկմանը, որ թ
յս պահին ք
նիզմների ներ

ասում ե
սատլանտյան
ւկ ներկայացո
անակցային ս
ուս քվոն չի կ
ի բանակցայի
անակցություն
կվում, Մեհր
րկվել բուն 
խման հարց
ատվական ա

րդ երկրների բ
է ասել, որ

մերիկյան ա
ռուսական

քաղաքա

րաբաղի 
ակտիվութ

ան արյունոտ 
ս մասին NEW

միջազգայի
րեն, քաղաքա

ապես, մենք տ
րիկյան դիվա
ց, որ Հար
եռք բերել Ար
եւ առաջին 
տեսակետից:

այն եւ ոչ 
ները կարող ե
ել հենց Ռուսա
երիկյան կո

քաղաքական
անին, որպե
պատասխան 
ը ծառայեցնի 
անապարհ է դ
լ է, որ ամեր
ասխանում է
ես նաեւ Լեռն
ան այս հնա
զ դուրս կբերի
թեեւ հայկակա
քննարկվում 
րդրումը, սակ
եւ Կենտ
ն դաշինքի 
ուցիչ Ջեյմս Ա
սեղանին շատ
կարող երկար
ին ճանապար
ններում նաե
րաբյանն արձ

կարգավորու
ցը եւս քն

արտահոսքերի
բարձրագույն 
ր այո, վստ

ակտիվությ
 արյունոտ

ագետ 

հարցում 
թյունը նպա
պլանը, որի մ

WS.am-ի հետ զ
ին հետազո

ագետ Ռուբեն 
եսնում ենք չա
նագիտությա
րավային Կ

րեւմուտքի, մա
հերթին ան

 «Այդ սպ
այնքան ա

են ապասառեց
աստանի ձեռք
ողմին ակտ
ն ջարքերը, 

եսզի նա իր
քայլեր անի

իր կայսերակ
դեպի պատերա
րիկյան նախա

Հայաստանի
նային Ղարա
արավորությո
ի փակուղուց»
ան կողմը հա

են միայն 
կայն, օրինակ
տրոնական 

գլխավոր 
փաթուրայը հ
տ գաղափար

ր շարունակվե
րհով: Այսինքն
ւ բուն կար

ձագանքելն է
ւմը, եւ ստ
ննարկվում 
ց, որոնք մենք
իշխանությու

տահության մ

ÈàôÚê # 

Լույս 

յունը եկավ
տ պլանը. 

 
ամերիկյա

ատակ ունե
մասին վերջեր
զրույցում նշել
ոտություններ
Մեհրաբյանը
ափազանց մե
ն կողմից, ինչ

Կովկասը մե
ասնավորապե
նվտանգությա
պառնալիքներ
այն են, ո
ցվել, այլ այն 

քերով: Հենց սա
տիվացնել ի

բացի դրանի
ր միջազգայի
ի, այլ ոչ թ
կապաշտակա
ազմ»: 
աձեռնություն
ի շահերին ե

աբաղը պետք 
ունից. «սա 
»: 
այտարարում 

վստահությա
կ, Հարավայի

Ասիայու
քարտուղար

հայտարարել 
րներ կան ե

ել, այն պետք 
ն ստացվում 
րգավորո՞ւմն 
է. «Չի կարո

տատուս քվոյ
է, դատելո

ք տեսնում են
ւնների կողմից
մեխանիզմներ
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Ամսագի

վ 

ան 
եր 
րս 
լ է 
րի 
: 

եծ 
չը 

եծ 
ես 

ան 
րն 
որ 
է, 
ա 

իր 
ից 
ին 
թե 
ան 

նը 
եւ 
է 
է 

է, 
ան 
ին 
ւմ 
րի 
է, 
եւ 
է 

է, 
է 

ող 
յի 

ով 
նք 
ց: 
րի 

կարեւ
համա
Սարգ
քվոն 
կճանա
իրավո
ԱՄՆ 
հայտա
տեսնո
իրավա
խնդիր
Դրա հ
Ղարա
Քաղա
Ղարա
ակտի
արյու
շատ լ
է հակ
ադրբե
հանգե
հակա
ցանկո
ուժեր
այն ին
ռուս-ա
շարու
Իսկ ա
խափա
ամփո
 

ԼՂ
Հա

16:13,

Արցա
անդա
գլխավ
պաշտ
օրինա
խմբա
օպերա
հաշվե
ԱՀ

2016 Ã.  էջ 6  

իր 

ւոր բաղկաց
ապարփակ կա
գսյանը տվեց 

կփոփոխվի 
աչվի Լեռնայ
ունքը: Ի դեպ

պետքար
արարություն
ում ենք նա
աբանորեն պ
րը լուծվելու, 
հիմքում այո 

աբաղի ժողովո
աքագետը նա
աբաղի հար
իվությունը ն
ւնոտ պլանը, ո
լավ նորությու
կամարտությա
եջանական գո
եցնելու էր 

ամարտության
ությամբ, ռու

ր: Այսինքն Սա
նչ մենք տեսա
ադրբեջանակ
ւնակվեր: Այլ բ
ամերիկյան դի
անելու ռուս
ոփեց նա: 

ԼՂՀ կառավ
ատուկ հաշ

, 11.07.2016 

ախի Հանրապ
ամներ, վա
վորությամբ,

տպանության,
ապահպանութ

ակցություններ
ատիվ շտա
ետվությունը,

կառավարո

ուցիչ մասն 
արգավորում: 

դրա պատա
եւ կփոփո

յին Ղարաբա
պ, նման բան
րտուղարությ

ններում: Բա
աեւ առաջար
պարտադիր հ

փոխադարձ
ԼՂ ժողովրդի
ուրդը պետք է
աեւ կարծիք 
րցում ամեր
նպատակ ուն
որի մասին վե
ւն է, որովհետ
ան չկարգավո
ործարք՝ ի հա

ր նրան, 
ն գոտում պետ
ւսական այսպ

աֆոնովի ռեժի
անք ԽՍՀՄ տ
կան ռազմակ
բան Ռուսաստ
իվանագիտութ

սական արյու

վարության
շվեհամարի

մլրդ դ

պետության 
արչապետ 

հուլիսի 
 ա
թյան մշտա
րի ղեկավա
աբի գործո

որը ներառու
ության հ

էլ այդ ընթ
Վարշավայո

ասխանը, որ 
ոխվի այն ժ
աղի ժողովրդի
ն մենք հանդ
յան ԼՂ-ի

ացի դրանից 
կների փաթե

հանրաքվեի ճ
ձ զիջումների 
ի ինքնորոշմա
է որոշի իր ապ

է հայտնել,
րիկյան դիվա
ներ ձախողե
երջերս շատ է

տեւ ռուսական
որում, տանու
աշվիվ հայկակ

որ այդ 
տք է տեղակայ
պես կոչված 
իմը Լեռնային

տարիների մայ
կան տեռորի 
տանն իր հետ 
թյան ակտիվա
ւնոտ պլանը

ն հաշվետվ
ին փոխան
րամ 

կառավարութ
Արայիկ Հ
8-ին Ազգ

անվտանգությա
ական հանձն
արներին են
ունեության
ւմ էր նաեւ ապ
հատուկ հ

թացքն է դեպ
ում նաեւ Սե

այո, ստատո
ժամանակ, ե
ի ինքնորոշմա

դիպել ենք նա
ին նվիրվա

ԱՄՆ կողմ
եթում այն, 
ճանապարհով

ճանապարհո
ան իրավունքն
պագան»: 
, որ Լեռնայ
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Լույս Ամսագիր 

հանգանակված գումարների ծախսման վերաբերյալ գաղտնի 
տեղեկություններ: Քանի որ կառավարությունն ի սկզբանե 
պարբերաբար հրապարակում էր պարենային եւ իրային 
աջակցության մուտքի եւ ելքի, ինչպես նաեւ ֆինանսական 
աջակցության մուտքի վերաբերյալ ողջ տեղեկատվությունը, 
այժմ ստորեւ հրապարակում ենք նաեւ հանգանակված 
գումարների ծախսերի վերաբերյալ ընդհանուր 
տեղեկատվություն՝ առանց բացելու ռազմական գաղտնիք 
պարունակող մանրամասները: 
2016 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ՝ 6,831 ֆիզիկական եւ 
իրավաբանական անձանց կողմից կառավարության հատուկ 
հաշվեհամարին է փոխանցվել 2,334,853,200 ՀՀ դրամ, 
3,510,147 ԱՄՆ դոլար, 173,728 եվրո եւ 62,121,313 ՌԴ ռուբլի 
կամ, ընդհանուր առմամբ, 4,562,175,600 համարժեք ՀՀ 
դրամ: 
Ապրիլի 4-ից մինչեւ հուլիսի 1-ը հավաքագրված 
գումարներից տարբեր նշանակության ծախսեր են 
կատարվել, որոնք ներառել են հետեւյալ ընդհանրական 
տողերը՝ ՀՀ դրամով արտահայտված՝ փոխանցում ԼՂՀ 
պաշտպանության նախարարությանը՝ 597,826,000, 
ռազմական նշանակության տեխնիկայի եւ 
սարքավորումների ձեռքբերում՝ 736,529,100, ինժեներական 
աշխատանքների կատարում՝ 356,452,800, ՊԲ կարիքների 
համար ենթակառուցվածքների, տրանսպորտի եւ կապի 
ծառայությունների ու կապիտալ ծախսերի իրականացում՝ 
198,859,700, զորակոչված քաղաքացիներին եւ 
կամավորականներին դրամական աջակցության 
տրամադրում՝ 532,372,100: 
Հաշվի առնելով տվյալ ծախսերի գաղտնիությունը՝ 
կառավարությունը չի կարող ավելի մանրամասն 
հրապարակային տեղեկատվություն տրամադրել դրանց 
վերաբերյալ: Այնուամենայնիվ, կարեւորելով 
հանգանակության ոչ միայն մուտքերի, այլ նաեւ ծախսերի 
թափանցիկությունը՝ գործադիր մարմինը 
պատրաստակամություն է հայտնում կազմակերպել ավելի 
մանրամասն փակ հաշվետվություն մի խումբ 
հասարակական-քաղաքական գործիչների առջեւ՝ նրանց 
ցույց տալու հատուկ հաշվեհամարի գումարներով 
կատարված աշխատանքները: 
Հիշեցնենք, որ հանգանակությունը շարունակվում է, եւ բոլոր 
ցանկացողները կարող են դրամական փոխանցումներ 
կատարել հետեւյալ բանկային հաշիվներին՝ 
Սպասարկող բանկ՝ «Արցախբանկ» ՓԲԸ 
Հասցե՝ Կիեւյան փողոց 3, Երեւան, Հայաստան 
SWIFT` ARTSAM22 
Ստացող՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 
ֆինանսների նախարարություն 
Հաշվեհամարները՝ 
ՀՀ դրամ՝ 22300612211100, 
ԱՄՆ դոլար՝ 22300110153200, 
Եվրո՝ 22300200153300, 
ՌԴ ռուբլի՝ 22300400153100: 
Առցանց փոխանցումների (վիզա, մասթեր եւ արքա 
քարտերով) համար անցնել հետեւյալ հղմամբ: 
Բացի ֆինանսական հանգանակությունից, 
կառավարությունը ստացել է նաեւ զգալի ծավալի իրային եւ 
պարենային աջակցություն, որոնք հաշվետու 
ժամանակահատվածում տրվել են կարիքավոր 
քաղաքացիներին եւ պաշտպանության նախարարությանը: 

Դրանց շարքում, 137 նվիրաբերված մեքենաները փոխանցվել 
են գլխավորապես պաշտպանության նախարարությանը, 
ինչպես նաեւ մի շարք այլ պետական մարմինների: 
Նյութական աջակցության եւ ստացված մեքենաների 
վերաբերյալ մանրամասն հաշվետվությունները՝ կից 
փաստաթղթերում, իսկ ֆինանսական հանգանակության 
մուտքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ ԼՂՀ ֆինանսների 
նախարարության կայքում: 
Կառավարությունը շնորհակալություն է հայտնում բոլոր այն 
սրտացավ մարդկանց, ովքեր Ադրբեջանի կողմից ապրիլյան 
ագրեսիայի օրերին եւ դրանից հետո իրենց ներդրումն են 
ունեցել Արցախի առաջնագծի եւ թիկունքի ամրացման 
կարեւոր գործում՝ վստահելով հանրապետության 
իշխանություններին տնօրինելու իրենց 
նվիրատվությունները՝ հանուն Արցախի անվտանգության 
մակարդակի բարձրացման: 
  

Պավել Մանուկյանն ու նրա որդին 
վիրահատվել են. Նրանց վիճակը ծանր է 

 
27.07.2016 
 
«Սասնա ծռեր» խմբի անդամներ Պավել Մանուկյանն ու նրա 
որդին՝ Արամ Մանուկյանը վիրահատվել են, նրանց վիճակը 
գնահատվում է ծանր, բայց կայուն եւ վերահսկելի։ 
Հիվանդանոցի գործադիր տնօրեն տնօրեն Միքայել 
Մանուկյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց, որ 
«Էրեբունի» բժշական կենտրոն ժամը 1-ին տեղափոխել են 
երեք հիվանդների, որոնցից մեկը ոստիկանության 
աշխատակից է, ունի սրունքի հրազենային վնասվածք։ Նրա 
վիճակը կայուն է, գտնվում է հիվանդասենյակում։  
Պավել Մանուկյանն ու Արամ Մանուկյանը տեղափոխվել են 
վիրահատարան, կատարվել են վիրահատություններ, որոնք 
տեւել են երկու ժամ։ 
ԲԿ միկրովիրաբուժության բաժանմունքի վարիչ Արմեն 
Հովհաննիսյանը հայտնեց, որ Պավել Մանուկյանն ընդունվել 
է զույգ ազդրերի հրազենային վնասվածքներով, աջ 
ազդոսկրի բազմաբեկոր կոտրվածքով։ Կատարվել է վերքի 
առաջնային վիրաբուժական մշակում, նաեւ ոսկրի 
ֆիքսացիա։ Այժմ Պավել Մանուկյանը տեղափոխվել է 
վերակենդանացման բաժանմունք։ 
Արամ Մանուկյանը ընդունվել է ձախ ազդրի հրազենային 
վնասվածքով։ Կատարվել է վերքերի առաջնային 
վիրաբուժական մշակում, ոսկրերի ֆիքսացիա։ 
«Էրեբունի» հիվանդանոցի ինտենսիվ թերապիայի 
բաժանմունքի գիտական ղեկավար Հարություն Մանգոյանն 
էլ նշեց, թե Պավել եւ Արամ Մանուկյանների վիճակը 
գնահատվում է ծանր, սակայն կայուն եւ վերահսկելի։ «Մենք 
կատարում ենք ցավազրկողների ներարկումներ, որ մինչեւ 
առավոտ լինեն հանգիստ վիճակում»,- նշել է նա։ Հարցին,թ ե 
հետագայում այդ վնասվածքներն ինչ ազդեցություն 
կունենան նրանց վրա, մանգոյանը պատասխանեց, թե դեռ 
վաղ է այդ մասին խոսելը։ 
 
Ըստ Միքայել Մանուկյանի, հայր եւ որդի Մանուկյանների 
կյանքին դեռ վտանգ սպառնում է, միացված են 
արհեստական շնչառության սարքերին, բժիշկներն անում են 
բոլոր միջոցառումները՝ վտանգները նվազեցնելու համար։ 
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ով ավելի է,
տային հարցու
մ է, որ 
աժողովը հա
ական օգնութ

ոշումը։ Ծրագ
բերում Լեռն
քացիներին։ 
նսական աջա
տականներին

ենատի հա
վը հաստա
օգնություն

ի Ներկա
անձնաժողովը
կան տարվա
րի եւ առնչ
րինագիծը, որը
ն հատկացվող

ական համագո
պահպանում 
դվածը եւ նե
աստանած սիր
տը հաստատ

թյուն հատկաց
շարունակել 
ղին: 
կան համագո

այս առնչու
լրամշակի Նե

տկացումների 
ումարը շարու
ատկացնել Հա

փախստակա
խիստ անհր
տկացնել 
ամար, որը տ
րիլյան պատեր
am-ը հայտնե

հանձնաժող
րամադրել 2

մլն դոլարի
անին հատկաց

, քան նախ
ւմն էր: 

ԱՄՆ Ս
աստատել է

թյուն ցուցաբե
գիրը 1998-ից 
նային Ղարա

Սենատը 
ակցություն 

ն։ 

տկացումն
տել է. ՀՀ-ի
ն կհատկա

այացուցիչների
ը հուլիսի 12-ի
ա պետակա
չվող ծրագր
ը ներառում է
ղ օգտնությու

ումարը: 
ազատությա

երառում է 
րիացի փախստ

տել է 24.1 մ
ցնել Հայաստ
աջակցությու

ումարի գործ
ւթյամբ նշել 
երկայացուցիչ

օրինագծերը
ւնակելու է պն

այաստանին՝ հ
անների ներհո
րաժեշտ մա

Լեռնային 
ուժել է Ադրբ
րազմից»: 
ել էր, որ Ա

ղովը հանձն
24.1 մլն 
ի օգնություն
ցվող գումար

խագահ Բար

ենատի հա
է Լեռնային 
երելուն հավա
հումանիտար

աբաղի Հանր
նաեւ հան
ցուցաբերել 

ÈàôÚê # 

Լույս 

ների 
ին 24.1 մլն 

ացվի 

 
ի պալատ
ին հաստատել
ան, արտաքի
րերի (SFOPS
է Հայաստանի
նը, հաղորդու

ան աջակցմա
աջակցությու
տականներին

մլն դոլարի ո
տանին, ինչպե
ւն ցուցաբերե

ադիր տնօրե
է. «Քանի ո

չների պալատ
ը, Ամերիկայ
նդել լրացուցի
հաղթահարելո
ոսքի խնդիրը

արդասիրակա
Ղարաբաղ

բեջանի կողմի

ԱՄՆ Սենատ
նարարել է
դոլարի, իս

ն։ Ընդհանու
րի չափը 3 մլ
րաք Օբամայ

ատկացումներ
Ղարաբաղի

ատարիմ մնալո
ր օգնություն 
րապետությա

նձնարարել 
Հայաստան
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Ամսագի

տի 
լ է 
ին 
S) 
ին 
ւմ 

ան 
ւն 
ն: 
ոչ 
ես 
ել 

են 
որ 
տի 

յի 
իչ 
ու 
ը, 

ան 
ղի 
ից 

տի 
էր 
սկ 
ւր 
լն 
յի 

րի 
ին 
ու 
է 

ան 
է 

նի 

«Հանձ
փախս
ծագա
Արեւե
ցուցա
տարվ
Լեռնա
որոշե
ֆինա
ղարա
նրանց
Հանձն
կոչ է
բնակչ
ական
ական
տեղեր
անում
աշխա
 
Մա

19.07.

71 տ
Հովհա
Դավի
Ավար
բանա
պարբ
անտի
է դա
թվակ
1990 
«Նորք
Եղել է
նախա
գումա
Գրել ս
տպագ
մանկա
հրապ
էսսեն
(ռուսե
ուժեղ
հայը»
Թարգ
ուկրա
Ռուսե

2016 Ã.  էջ 8  

իր 

ձնաժողովն 
ստականների

ած հակամա
ելքի փախ
աբերելուն»,–
վա ծախսերի օ
ային Ղարաբ
ել է. «Հանձ
անսական տա
աբաղյան հակ
ց ընթացիկ 
նաժողովը հա

է անում եւ 
չության 
նապատ  տար
նզերծման ա
րում, որտեղ 
մ շարունակա

արհագրությա

ահացել է բա
.2016 

տարեկանում
աննեսը: 
իթ Հովհաննե
րտել է Ե

ասիրական ֆ
բերական մա
իկ եւ արտաս
ասախոսել Հա
կանից Հայաստ

թթ. հայկակ
ք» ամենամսյա
է «Արեւիկ» հ

ագահը, 1999
արման պատգ
սկսել է վաղ 
գրվել է: Հեղ
ական եւ

պարակախոսա
ներ, ռադիոպ
երենից եւ ան

ղ ու հաղթանդ
» եւ այլ բանաս
գմանել է 
աինացի, ամ
երենով եւ ան

աջակցու
ի, մասնավորա
արտություննե
խստականներ

ասված է Սե
օրինագծում։ 

բաղի օգնությ
ձնաժողովը հ
արիների չափ
կամարտությա
 կարիքների

ակամարտութ
ընդունում, ո

մեկ 
րածքների ամ

աշխատանքներ
իրագործվել

ական ջանքեր
ան ընդլայնման

անաստեղծ

մ մահացել 

եսը ծնվել է 
Երեւանի պ

ֆակուլտետը: 
ամուլում, «Հ
սահմանյան գր
այաստանի 
տանի Գրողնե
կան հեռուստ
ա գրական հա
հրատարակչու
9-2003 թթ.՝ 
գամավոր: 

պատանեկան
ղինակել է շ
ւ թարգմա
ական եւ քն

պիես (ռուսեր
նգլերենից): Հ

դամ», «Քաղա
ստեղծություն
աֆրո-ասիակ

մերիկյան դա
նգլերենով թա

ւմ է 
ապես Սիրիայ
երից փախա
րի համար
ենատի՝ 2017-ի

թյան մասով 
հանձնարարո

փով օգնությո
ան զոհերի հ
ի բավարար

թյան խաղաղ 
որ Լեռնային

շնչի 
մենաբարձր մա
րն արդյունա
լ են։  Հանձն
ր գործադրել 
ն համար»։ 

ծ Դավիթ Հ

է բանաս

1945-ի փետ
պետական 

Աշխատել 
Հայֆիլմ» կին
րականության
մի շարք բո

երի միության 
տատեսությու

անդեսը: 
ւթյան տնօրե
ՀՀ Ազգային

ն տարիքից, 1
շուրջ 25 բա
անական 
ննադատակա

րեն), թարգմա
Հայտնի են «Մ

աքային ձմեռ»,
ններ: 
կան, մերձբ

ասական բա
արգմանաբար

Հայաստաո
յում եւ Իրաքո
ած Մերձավ
ր օգնությո
ի ֆինանսակա

հանձնաժողո
ում է նախո
ուն ցուցաբե
հարազատներ
րման համա

ղ կարգավորմա
ն Ղարաբաղո

հաշվարկ
ակարդակն է,
ավետ են եղ
նաժողովը կոչ

այդ ծրագրե

ովհաննես

 
ստեղծ Դավ

տրվարի 17-ի
համալսարա

է Հայաստա
նոստուդիայո
ն պատմությո
ուհերում: 19
 անդամ է: 198
ւնում վարել 

ենների խորհր
ն Ժողովի 2-

1965 թվական
նաստեղծակա
ժողովածունե

ան հոդվածնե
անական գրք
Մեզանից հետ
, «Հավերժակա

բալթյան, ռո
նաստեղծների

ր լույս են տե

ում 
ում 
վոր 
ուն 
ան 

ովը 
որդ 
րել 
ին՝ 

ար։ 
ան 
ում 
կով 

եւ 
ղել 
չ է 
երի 

ը 

վիթ 

ին: 
անի 
անի 
ում, 
ուն 
975 
80-

է 

րդի 
-րդ 

նից 
ան, 
եր, 
եր, 

քեր 
տո 
ան 

ուս, 
ից: 
սել 



 

 

նրա բ
շարքեր
օտարա
 
Fitch
միջի

24.07.2

Fitch 
հաստա
մակար
Reuters
հայրեն
(IDR): 
Արտար
վարկա
վարկա
ռիսկեր
IDR–ը 
Fitch-ը 
վարկա
B+ վա
բարենպ
բաժին 
Extende
ժամկե
Վարկա
արտաք
արտար
բարձր 
լարված
Հայաս
աճել, ե
չնայած
ԱՊՀ-ի
Այդուհ
3 տոկո
թույլ պ
հոսքի 
անկմա
չեզոքա
արտահ
լեռնար
աճով: 
2016-ի 
եռամսյ
Հատկա

բանաստեղծա
րով մշտապ
ալեզու անթոլո

h-ը հաստա
ին (B+)–ից ց
2016 

միջազգային
ատել է Հա
րդակի վրա ՝ 
s–ը: Այս գնա
նական արժ

րժույթով առա
անիշը մնացել 
անիշը (փոխա
րը) մնացել է 
արտարժույթ
 սահմանել է

անիշ՝ արդեն ա
արկանիշը բխ
պաստ բիզնե
հասնող համ

ed Arrangeme
տներով ու ցա

անիշի վրա բ
քին պարտքը
րժույթով: Խ

դոլարիզաց
ծությունը: 
տանի տնտե
եւ Fitch-ը ակ

ծ 2014-ի վերջ
ից բխող ցնցու
հանդերձ, 2015
ոսով: Արտահ
պահանջարկը

կրճատման
անը՝ այդ բ
ացվել են 
հանման ուղ

րդյունաբերութ

սկիզբը 
յակում գրան
ապես նկա

ական երեք ժ
պես ներկայա

ոգիաներում: 

տել է Հայա
ցածր, կայո

ն վարկանի
այաստանի վ

կայուն կան
ահատականը 
ույթով երկա

աջնային չապ
է B+ մակարդ
նցումների ու
BB- մակարդ

թով՝ B-ի վր ա: 
է նաեւ կարճ

ազգային արժո
խում է Հա
ես կլիմայից, 
մեմատաբար բ
ent ծրագրով, 
ածր դրույքներ
բացասաբար 

ը, նաեւ դրա 
Խանգարում է

ցումը ու հ

եսությունը շ
կնկալում է ա

ջից սկսած Ռո
ւմներին: 
5 թ. Հայաստա
հանման աճը 
ը: Չնայած դր
նը ու արտ
բացասական 

դրամի 
ղղությունների
թյան ոլորտու

բարենպաստ
նցվել է 4.4 
ատելի է 

ժողովածունե
ացվել է հա

աստանի վա
ուն կանխա

իշային գործ
վարկային վա
նխատեսումով

տրվել է օտ
արաժամկետ 

պահովված պա
դակում: Երկր
ւ արժույթի կո

դակում, իսկ կ

ճաժամկետ է
ույթով՝ 'B' մակ

այաստանի հա
բնակչությա

բարձր ՀՆԱ-ի
նաեւ պետպ

րով: 
է անդրադա

բարձր տեսա
է նաեւ բանկ
հարեւան եր

արունակում 
այդ աճի շար
ուսաստանից 

անի տնտեսո
օգնել է չեզոք

րամական փո
տահանման 

հետեւանքն
փոխարժեքի 

ի դիվերսիֆի
ւմ արտահան

տ ստացվե
տոկոսի տնտ

աճել ա

ÈàôÚê # 

Լույս 

երը, ծավալու
այ պոեզիայ

արկանիշը 
ատեսումով

 
ծակալություն
արկանիշը B
վ, հայտնում 
տարերկրյա ո

վարկանիշի

արտատոմսեր
րի առաստաղ
ոնվերտացմա

կարճաժամկետ

էմիտենտի նո
կարդակի վրա
ամեմատաբա
ն մեկ հոգու

ից, ԱՄՀ–ի հետ
պարտքի երկա

առնում բարձ
ակարար կշիռ
կային ոլորտ
րկրների հետ

է զգալիորե
րունակությու

ու ընդհանու

ւթյունը աճել 
քացնել ներքի
ոխանցումներ

պահանջարկ
ները մասամ

անկումով
իկացումով ո
նման շահույթ

եց: Առաջի
տեսական աճ
արտահանում
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ւն 
յի 

՝ 
վ 

նը 
B+ 

է 
ու 
ին 

րի 
ղի 
ան 

տ 

որ 
ա: 
ար 
ւն 
տ 

ար 

ձր 
ռը 

տի 
տ 

են 
ն՝ 
ւր 

է 
ին 
րի 
կի 
մբ 
վ, 
ու 
թի 

ին 
ճ: 
մը 

տարա
Իրաք
՝ ծխ
(արտա
խմբ.)
3.5 տ
Այդու
տարի
2017-
Ռուսա
պահա
Եթե 2
7.3 տ
շնորհ
երկրն
Դոլար
կրճատ
քիչ 
հարա
դիվեր
Իրաք
Այդու
մինչեւ
շատ ա
Fitch-ի
վճարա
տոկոս
սահմա
պարտ
տոկոս
Երկրի
1.8 մ
վճարն
3.6 ա
ռեզեր
ամսվա
2015-ի
մինչեւ
խմբի 
Պակա
2016-ի
հակա
64.4 
հատկ
Fitch-ի
Կառա
մինչեւ
ցուցա
Հայաս
Ադրբե
Գործա
հակա
կմնա:
Իրավ
նույնի
գերազ
ու մա
տոկոս

2016 Ã.  էջ 9  

իր 

ածաշրջանի ս
ք ՝ 8.8 տոկոսո
խախոտ- խմ

ահանման ամ
: Fitch-ի ակնկ
տոկոսով ( 
ւհանդերձ, դա
իներին գրան
18 թթ. ակն
աստանում ա
անջարկը տար
2014-ին ընթա

տոկոսը, ապա
հիվ ընդամեն
ներում միջինը
րային արտ
տվել է 26 տոկ
է կրճատվ

աբերական կ
րսիֆիկացումո
քի մասին-խմբ
ւհանդերձ, 20
ւ ՀՆԱ 46.8 տ
ավելի բարձր է
ի կանխատես
ային բալանսի
սը, արտահա
անափակ ա

տքը մինչեւ 2
ս: 
ի արտաքին ռ
մլրդ դոլար, 
ների 4.2 ամսվ

ամիսը: Fitch-ն
րվները կմնա
ա մակարդակ
ին բյուջեի ե
ւ ՀՆԱ-ի 4.8 տ
երկրների հա

ասորդի բացա
ի սկզբի

ամիջոցառումն
մլրդ դոլար 

կացված 40.3 մ
ի կանխատե

ավարության 
ւ 52.4 տոկոս

անիշը 51.8 տո
ստանի վար
եջանի հե
ակալության 

ամարտություն
: 

վիճակը բանկ
իսկ այն պայմ
զանցում է 65

այիսի վերջին 
սի: Բանկե

սահմաններից
ով ( արտահա
մբ.) ու Չին
մենախոշոր հ
կալիքներով 2

վերջին կան
ա ցածր է B 
նցված միջին 
նկալվում է 
աճի վերակա
րածաշրջանու

ացիկ հաշվի պ
ա 2015-ին՝ ներ
նը 2.7 տոկ
ը 7 տոկոս է): 

տահայտությա
կոսով, մինչդե

վել ՝ 4.2 
կայունություն
ով ( տե՛ս վ

բ.) 
015-ի վերջին 

տոկոս՝ 2014-ի 
է, քան B խմբի
սումներով, 2
ի պակասորդ

անման զգալի 
աճի շնորհիվ:

018 թ. պետք

ռեզերվները 20
ինչը համար
վա: Դա ավելի

ն ակնկալում 
ան ընթացիկ 
կում: 
եկամտա-ծախ
տոկոս, ծրագր
ամար միջին ցո
ասական դինա
ին՝ հիմ
ների համար 

՝ 2015-ի նո
մլրդ դոլարի փ
եսումներով, 

պարտքի հ
ս՝ 2015-ի 48.7
ոկոս է): 
րկանիշի վրա
ետ լարվա

կարծ
նը տեսանել

կային ոլորտո
մաններում, ե
5 տոկոսը: Վա

չաշխատող վ
երի եկամտ

ց դուրս գտն
նման ամենա

նաստան ՝ 
հոդվածը՝ պղ
2016-ին տնտե
նխատեսումը
խմբի երկրնե
մակարդակի
3.6 տոկոսի

անգնմանը զո
ւմ ավելի շատ
պակասորդը կ
րմուծման զգ

կոս էր (մին

ամբ՝ 2015-ին
եռ արտահանո

տոկոսով: 
նն ուղեկցել 
վերեւում՝ Չի

արտաքին պ
40. 7 տոկոսի
ի երկրների 18

2016-18 թթ. Հ
դը կկազմի մի

ծավալների 
 Դրա շնոր
ք է նվազի մի

015-ի վերջին 
րժեք է ընթա
ի բարձր է քա
է, որ 2016-1

արտաքին 

խսային պակա
րված 2.3 տոկ
ուցանիշը մի ք
ամիկան շարո
մնականում 

պետությունը
ույն ժամանա
փոխարեն: 

2016-ին ՀՆ
հարաբերակցո
7 տոկոսից (B

ա շարունակ
ած հարաբ
ծիքով 
լի ապագայո

ում կառավա
երբ վարկերի 
ատացել է ակտ
վարկերի տոկ
տաբերություն

նվող երկրներ
խոշոր հոդվա
11.1 տոկոս

ղնձի խտանյու
եսությունը կա
ը՝ 2.0 տոկո
երում վերջին

ից (4.2 տոկո
ի միջին աճ
ուգընթաց, ի

տ կաճի: 
կազմել է ՀՆԱ

գալի կրճատմա
նչդեռ B խմ

ն ներմուծու
ումը շատ ավ

Արտահանմա
է նաեւ դր

ինաաստանի 

պարտքը աճե
ի համեմատ ( դ
8.6 տոկոսը):
ՀՆԱ-ի հանդե

իջինը ՀՆԱ-ի 
ու ներմուծմա

րհիվ արտաք
ինչեւ ՀՆԱ 4

աճել էին մին
ացիկ արտաք
ան B խմբի միջ

8թթ. արտաք
վճարների 

ասորդը աճել
կոսի դեպքում 
քիչ ցածր է ՝4.

ունակվել է նա
որովհետ

ը հատկացրե
ակահատվածո

ՆԱ-ի հանդե
ությունը կա

B խմբում միջ

ում են ազդ
բերություններ

ղարաբաղյա
ում սառեցվա

արելի է մնում
դոլարիզացու

տիվների որակ
կոսը հասել է 
նը մնում 

ր ՝ 
ածը 
սով 
ւթ- 

աճի 
ոս): 
ն 5 
ոս): 
ճ ՝ 
իսկ 

Ա-ի 
ան 

մբի 

ւմը 
ելի 
ան 
րա 
ու 

լ է 
դա 

եպ 
2.3 
ան 

քին 
0.7 

նչեւ 
քին 
ջին 
քին 
4.6 

լ է 
(B 

.3): 
աեւ 
տեւ 
ել է 
ում 

եպ 
աճի 
ջին 

դել 
րը: 
ան 
ած 

մ ՝ 
ւմը 
կը, 
10 

է 



 

 

սահմա
հայրեն
Արժութ
որ բան
բաց ար
(այսին
մյուս ա
ֆրանկ
տոկոս
Բացի 
ռեզերվ
2014-ի 
պահպա
տոկոսի
արտաք
( ար
պարտա
ամենա
այդ պա
ու 
կազմա
բաժնետ
Բանկա
վերջին
հարաբ
մակար
նվազա
որը 20
մինչեւ 
Այսպիս
սոցիալ
Գործա
տնտես
ին կաճ
 

Սար

30.07.2

Սարի 
հետեւա
հեռացր
նրա հո
Նա պա
տեսակ
թաղ էր
որեւէ ց
Սայաթ
Լուսավ

անափակ, բա
նական տնտես
թային ռիսկեր
նկերը չեն կար
րժութային դի

նք դոլարից, եվ
արժույթները, 
կը) արժույթնե
ն են կազմում

դրանից ա
վավորման բա

դեկտեմբեր
անել կարճա
ից նկատելիո
քին պար
րտասահմանյա
ավորությունն

աբարձր մակա
արտավորությ

հիմնականո
ակերպություն

տերերից: 
ային ոլորտի 
ն ակտիվների
բերակցությամ
րդակը պետք 

ագույն պահա
17-ին 5-ից մի
ավելի քան 60
սով, ակնկալ
լական ո

ակալության 
սությունը 201
ճի 1.3 տոկոսո

րի թաղում

2016 

թաղում 
անքով տուժա
րել են։ Այդ մ

որեղբայր Կար
ատմեց, որ Ս

կցելու, որոնք 
ր եկել բարեկ
ցույցի չի մասն
թ Հարություն
վորիչ» հիվան

այց պետք 
սության բարե
րը սահմանափ
րող կապիտա
իրքեր պահել, 
վրոյից, ֆունտ
նաեւ SDR-ու

երով բաց դիր
մ: 
արտարժույթո
արձր պահան
ին, օգնել ե

աժամկետ պ
որեն բարձր մ
րտավորությո
ան ֆինան
ների ավելի

արդակը ԱՊՀ-
յունների 75 տ

ում միջա
ններից 

կապիտալիզ
ի նկատմամբ
մբ: Fitch-ի 
է այսուհետ 

անջները բանկ
ինչեւ 30 մլրդ դ
0 մլն դոլար- խ
լում է, որ Հա
ւ քաղաք

ակնկալիք
16-ին կկրճատ
ով: 

մ տուժած 1
հեռացրե

ոստիկանա
ած 17-ամյա Սա
մասինNEWS.
րո Հարությու
Սայաթը Վար
Երեւանում ե

կամներին տե
նակցել։ 
նյանին տեղա
նդանոց։ 

է աստիճա
ելավմանը զու
փակում է այն 
ալի 40 տոկոսը

իսկ SDR զամ
տից, յուանից 
ւմ չընդգրված
րքերը կապիտ

ով պարտավ
նջները, որոնք
ն լիկվիդայի
արտավորութ

մակարդակի վ
ունները բ
նսավորումը 
ի ք ան 
-ում ու Վրաստ
տոկոսը երկար
ազգային 

ու արտ

զացիան նորմ
բ կապիտալի

կանխատեսո
էլ աճի, քանի

կային կապիտ
դրամ կաճի (1

խմբ.) 
այաստանում

քական կա
քներով ռ
տվի 0.7 տոկոս

17-ամյա տղ
ել են 

ական գործ
այաթ Հարութ
am-ի թղթակց
նյանը։ 
րդենիսից է ե

են ապրում, իս
եսնելու։ Ըստ 

փոխել էին «Ս

ÈàôÚê # 2

Լույս 

անաբար աճի
ւգընթաց: 
հանգամանքը

ը գերազանցո
մբյուղից դուր
ու իենից բաց

ծ շվեյցարակա
տալի միայն 1

վորություններ
ք ներդրվել ե
ն ակտիվներ

թյունների 10
վրա: Բանկեր
բարձր ե

կազմում 
30 տոկոս

տանում ), բայ
րաժամկետ են
ֆինանսակա

տասահմանյա

մալ է՝ մայիս
ի 17.2 տոկո
ումներով այ
ի որ աճելու ե
տալի հանդեպ
10 մլն դոլարի

մ կպահպանվ
այունությունը

ռուսաստանյա
սով, իսկ 2017

ղայի աչքը 

 
ծողություններ
թյունյանի աչք
ցին հայտնել

եկել քույրերի
սկ այսօր Սար

հորեղբոր, նա

Սուրբ Գրիգո
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ի՝ 

ը, 
ող 
րս 
ցի 

ան 
10 

րի 
են 
րը 
00 
րի 
են 

է 
ը՝ 
յց 
ն, 

ան 
ան 

սի 
ոս 
յդ 
են 
պ, 
ից 

վի 
ը: 

ան 
7-

րի 
քը 

է 

ին 
րի 
ա 

որ 

Հիվան
պատա
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դրութ
բախո
ընդհա
Նրան
երիտա
գնահա
 

Ա
տ

02:18,
Խորե
միջադ
օգնու
հաստ
վնասվ
գրել
խոսնա
«Սուր
պահի
գնահա
վիրահ
նրա 
Ծանր
տեղա
գտնվո
վնասվ
Մնաց
Ինչ վ
երեխա
Երեւա
«Շտա
 

Սա

29.07.
Սարի
երեկո
լուսա
«Ազա
նկարա
Հովհա
քաղա
ռադիո
Սարի
տակ 
վնասվ
ի թղթ
լրատվ
օպերա
Panora
պայթ
Սարի
ժամա
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իր 

նդանոցից NE
անու վիճակն
ես ավելի վաղ
որ Լուսավո

թյամբ գտնվո
ումների հետ
անուր տուժա
նցից մեկի 
ասարդ է, որի
ատվում է կայ

Այս պահի դ
տեղափոխվ

, 30.07.2016 
ենացի փողոց
դեպի հետեւա
ւթյան մեքեն

տատություն
վածքներով 60

է առողջախ
ակ Անահիտ Հ
րբ Գրիգոր Լ
ին գտնվող 4
ատում 2-ի 
հատվում, մյո
տեղափոխմա

ր է գնահատվո
ափոխված 12

ող տուժած 5
վածքով, այս պ
ցած տուժածն
վերաբերում է
աներ հոսպի
անի որեւէ
ապբուժօգնութ

արի թաղում

.2016 
ի թաղում
ոյանոստիկան

աբանող լրագր
ատություն» 

ահանող խմ
աննես Մո

աքացիական հ
ոկայանի, եղե

ի թաղում Սիվ
պայթուցիկ 

վածքներ են ս
թակիցը: Սար
վական»-ի 
ատոր Դավիթ
ama.am-ի օպ

թուցիկից: Տուժ
ի թաղում 
անակ ծեծ

EWS.am-ին 
ն այս պահին բ
ղ հայտնել էր N
որիչ» հիվա
ում է Սարի
տեւանքով 
ածների թիվ
վիճակը ծա

ի աչքը վիրահ
յուն: 

դրությամբ 
վել 60 տուժ

ցում եւ Սար
անքով, նախ
նաներով մա
են տեղափո

0 տուժած։ Այ
խահության 
Հայթայանը։ 

Լուսավորիչ» 
42 տուժածից

վիճակը։ 
ուսի մոտ այր
ան հարցը 
ում նաեւ «Էր

2 տուժածներ
5 ոստիկանից 
պահին վիրահ

ների վիճակը բ
է մամուլում 

իտալացնելուն
է հիվանդ
թյունը» այդ փ

մ լրագրողն
են տո

այսօր՝ 
նության և 
րողներ են տու

ռադիոկայան
մբի անդամնե
ովսիսյանը 
հագուստով ա
ել են ոստիկան
վիլՆեթի լրագր

է պայթել, 
ստացել։ Այրվա
րի թաղում վի

լրագրող Մ
թ Հարությունյ
պերատոր Հո
ժել է նաեւ Լրա

իրադարձո
ծի են 

հայտնեցին, 
բավարար է։ 
NEWS.am-ը, Ե

անդանոցում 
ի թաղում տ
տուժած 42

վը վերջին տ
անր է, նա 
հատել են: Մյո

հիվանդան
ժածներ. ԱՆ

րի թաղում
խնական տվյա
այրաքաղաքի
ոխվել կամ
յդ մասին Face

նախարարու

բժշկական կ
ց մասնագետ
Նրանցից մ

րվածքներ են։
մասնագիտա

րեբունի» բժշկ
րից մեկի վի
1-ին` որովայ

հատում են։ 
բավարար է։ 

շրջանառվող
ն, ապա հայտ
դանոց, ին
փաստը չհաստ

ներ եւ օպե
ւժել  

հուլիսի
ցուցարարն

ւժել(ֆոտոռեպ
նը հայտնու
եր Կառլեն 

ծեծի են
անձանց կողմ
ններ։ 
րողի եւ օպեր

ինչի հետե
վածքներ է ստա
իրավորվել են 
Մարիամ Գր
յանը: 

ովիկ Գրիգորյ
ագիր.am-ի օպ
ությունները 

ենթարկվել 

որ 17-ամ

Երեւանի «Սու
ժամը 1։30

տեղի ունեցա
2 քաղաքա
տվյալով 60 

17 տարեկա
ուսների վիճա

նոցներ են 
Ն խոսնակ

տեղի ունեցա
ալներով, շտա

5 բժշկակա
դիմել տարբ

ebook-ի իր էջո
ւթյան մամո

կենտրոնում ա
տները ծանր 
մեկի աչքն 
։ Քննարկվում

ական կենտրո
կական կենտր
իճակը։ Այստ
յնի հրազենայ

ղ մանկահասա
տնում ենք, 
նչպես նա

տատեց։ 

երատորներ

29-ին, ո
ների բախու
պորտաժ): 
ւմ է, որ 

Ասլանյանն 
ն ենթարկ
մից, որոնք, ըս

րատորի ոտքե
ւանքով նրա
ացել նաեւ Ա1
նաեւ «Առաջ

րիգորյանն 

յանը տուժել
պերատորը։ 

լուսաբանե
«Արմենիա

մյա 

ւրբ 
0-ի 
ած 
ցի, 

է։ 
ան 

ակը 

ած 
ապ 
ան 
բեր 
ում 
ուլի 

այս 
են 

է 
մ է 
ոն։ 
րոն 

տեղ 
յին 

ակ 
որ 

աեւ 

ր 

ուշ 
ւմը 

իր 
ու 

վել 
ստ 

երի 
անք 
1+-
ջին 

ու 

լ է 

ելու 
ա» 



 

 

հեռուս
Աղվան
Նշենք,
ոստիկա
Տարած
անցնող
կան տո
Իրավի
մեծ 
փոխգն
հայտա
դադար
հարձա
 

Եր

29.07.2

Ազատո
անող բ
ու Նար
NEWS
մի մա
փողոցի
տների 
փորձեց
փոքր խ

Ա

16:48, 2

Ոստիկ
զինված
գայլը»,
խորհրդ
«Սասն
հայտնե

ստաընկերությ
ն Ասոյանը և օ
 որ Սարի թ
անները ծխա
ծքում նաեւ 
ղ գազատարի
ուժածներ։ 

իճակը խիստ թ
բազմություն

նդապետ Ա
արարել է, թե 
րեցնել այն։ 

ակման են անց

րթը գնաց Ս
փոքր պա

2016 

ության հրապ
բազմությունը
րդոսի փողոցի
.am-ի թղթակի

ասը սկսել են
ի միջնամաս
բակերով քա

ցին պատ կա
խմբին եւ առա

Արայիկ Խա

29.07.2016 

կանության Պ
ծ խմբի անդ
, վիրավոր է
դարանը»: 

նա ծռեր» խմ
ել է, որ Արա

թյան «Ժամը»
օպերատոր Ալ
թաղում ցուցա
նռնակներ են
հրդեհ է բռ

ի վրա։ Նախն

թեժ է նաեւ Խ
ն է հավ

Այվազյանը 
հավաքն ան
Որոշ ժամա

ցել։ 

Սարի թաղո
ատը չդիմա

պարակից դեպ
ը անսպասելի
ից մտել է Սար
իցը հայտնում

ն վանկարկել
սից անսպասե
այլում են։ Մի
ազմել, սակայն
աջ են գնում։ 

 
անդոյանը՝ «

վիրավո

ՊՊԾ գունդը
դամ Արայիկ

է: Այս մասին

մբից Վարուժ
այիկ Խանդոյ

» լրատվակա
լբերտ Գալստյ
արարներին 
նետել ցուցա

ռնկվել, թերե
նական տեղեկ

Խորենացի փո
վաքվել։ Ոս
դիմելով ցո
օրինական է 

անակ անց 

ով. Ոստիկ
ացավ ճնշմա

պի Խորենաց
որեն փոխել է
րի թաղ։ 
մ է, որ երթի մ
լ «Դեպի ձա
ելիորեն ձախ

ի փոքր խումբ
ն ցուցարարն

«Միայնակ
որ է 

ը գրոհած «
կ Խանդոյան
ն  հայտնում 

ժան Ավետիս
անը վիրավո

ÈàôÚê # 2

Լույս 

անի թղթակի
տյանը: 

ցրելու համա
արարների վրա
եւս այդտեղի
կություններո

ղոցում, որտե
ստիկանությա
ուցարարների

եւ կոչ է արե
ոստիկաններ

անական 
անը 

 
ցի փողոց եր
է ճանապարհ

մասնակիցներ
ախ», Նարդոս
խ են մտել ե
բ ոստիկաննե
ները ճեղքել ե

 գայլը», 

 
«Սանա ծռեր
նը` «Միայնա

է «Հիմնադի

սյանը1in.am-ի
րվել է ոտքից
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Ամսագի

ից 

ար 
ա։ 
ից 
վ՝ 

եղ 
ան 

ն՝ 
ել 

րը 

րթ 
հն 

րի 
սի 
եւ 
եր 
են 

ր» 
ակ 
իր 

ին 
ց: 

Նրա խ
ինչ են
թե ոչ
Խանդ
Ոստի
նշելով
գնդու
ինչին 
կրակա
վիրավ
Հիշեց
զինվա
եւ պա
ոստիկ
զոհվե
գնդի
Թամր
արձա
փոխո
Երեւա
Ըստ 
ոստիկ
ընթա
Աշոտ
տեղա
Հուլիս
հրաձգ
Պավլի
ինչպե
Արամ
 

ե
29.07.

Armtim
Վարդ
Պարո
վերջի
Այո, ե
Այն ո
Ուրեմ
կար, 
փորձե
տեսնե
պատա
մոտ 4
ոտքեր
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իր 

խոսքով, Արա
ն նետում անօ
չ, այդ պահի
դոյանը ոտքից
իկանությունից
վ. «Ի խախտ
ւմ քիչ առաջ 

իրավապահն
ահերթ արձա
վորվել է»։ 

ցնենք, որ հո
ած խումբը Էր
ատանդ են վեր
կան՝ նույն գն

ել է: Վիրավո
գրոհին մա

րազյանը: Հուլ
ակել վերջին
ոստիկանապե
անի փոխոստի

ոստիկանո
կանության ե

ացքում վիրավո
տ Պետրոսյան
ափոխվել են հի
սի 27-ին,
գության ընթա
իկ Մանուկյա

ես նաեւ իրավ
մ Հակոբյանին

«ՀԺ». Վա
ենթարկելո
.2016 

mes.com-ի զր
դգես Գասպարի
ոն Գասպար
ին օրերին: 
երեկ: 
ուղեկցվե՞ց բռ
մն ինձ Խորեն

տարան շպր
եց ինձ սադր
եմ ինչ ես ասո
ասխանեմ: Ին
40-50 սմ-անո
րս դուրսն է

այիկ Խանդոյա
օդաչու թռչող ս
ին դիպուկահա
ց վիրավորվել
ց հաստատե

տումն իրավա
կրակահերթ

ները պատաս
ակողներից մ

ուլիսի 17-ի ա
րեբունիում գր
րցրել ոստիկա

նդի փոխհրամ
որվել են եւս 
ասնակցած 
լիսի 23-ին «

4 պատա
ետ Վարդան
իկանապետ Վ

ության, հո
եւ զինված խմ
որվել է մեկ ոս

նն ու Հովհան
իվանդանոց: 
, ոստիկա
ացքում վիրա
անը, նրա ո

վապահները ձ
ն եւ Գագիկ Եղ

րդգես Գաս
ուց հետո ա

րուցակիցն է 
ին: 
րի, Ձեզ էլ 

ռնությամբ: 
նացիում բռնե
րտեցին ինձ 
րել՝ բա էնտե
ում: Ես իրեն 
նձ գցել էին ոս
ոց մի խուց, 
էր, եթե չեմ 

անը «մոտեցել
սարքից՝ դա ա
արից արձակ
լ է»: 
ել են այս 

ապահների պ
թեր եւ կրակո
սխանել են, ո
մեկը՝ Արայի

առավոտյան «
րոհով վերցրել
անության ծառ
մանատար Ար

չորս ոստիկա
անձանցից

«Սասնա ծռե
անդներին, ա

ն Եղիազար
Վալերի Օսիպյ
ւլիսի 26-ի 
մբի միջեւ փո
ստիկան եւ «Ս

ննես Հարությո

անության
ավորվել են «Ս
որդին՝ Արամ
ձերբակալել են
ղիազարյանին

սպարիին բ
աղբանոց ե

քաղաքացիակ

էին չէ՞բերմ

եցին, ոստիկա
էնտեղ, եկավ

եղ լավ ես գո
իհարկե արժա
ստիկանակա
դրա հատակ
սխալվում՝ Ե

լ է պարզելու, 
արդյո՞ք ռումբ
կված կրակոց

տեղկությու
պահանջի՝ ՊՊ
ոցներ են հնչ

որի արդյունքո
իկ Խանդոյա

«Սասնա ծռե
լ է ՊՊԾ գուն
ռայողների: Մ
թուր Վանոյա

աններ եւ ՊՊ
մեկը՝ Թաթ

երն» ազատ
այդ թվում
րյանին եւ

պյանին: 
առավոտյա

ոխհրաձգությա
Սասնա ծռերի
ունյանը, նրա

փոխանցմամ
Սասնա ծռերի
մ Մանուկյա
ն զինված խմբ
ն: 

բերման 
են տարել 

 
կան ակտիվի

ման ենթարկ

անական մեքե
վ Երանոսյա
ոռգոռում, աս
անի չհամարե
ն մեքենայի մ

կին նստած, ի
Երանոսյանն 

թե 
 է . 

ցից 

նը՝ 
ՊԾ 
չել, 
ում 
նը, 

եր» 
նդը 

Մեկ 
անը 
ՊԾ 
թուլ 

են 
ՀՀ 
եւ 

ան 
ան 
ից» 

անք 

մբ, 
ից» 
նը, 
բից 

ստ 

կել 

նա 
նը, 
սա 

եցի 
մեջ՝ 
իսկ 
էր, 



 

 

ասաց, 
ողնաշա
Տեւակա
արդեն 
ասեցին
ես: Հետ
լվացվե
Ոստիկ
Չէ, ինձ
հետո 
բնակա
Իրենք 
գտնվո
նկատմ
էին կա
տարեց
ահաբե
զրույցն
բայց 
արտահ
Տեղյա
կանադ
կանադ
չե՞ն ճա
կատա
Ամեն ա
նրանք,
բերման
սահմա
Մեր 
շառավ
պատա
ունի, մ
իրավա
անմար
տղանե
Մոնթե
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Բաղրա
պահին
նստաց
NEWS
հայտնո
հայտա

որ ոտքերս շ
արով, ինձ եր
ան ժամանա
բաժնում ինձ

ն բավական է
տո տարան բ

ելու, գալիս ձեռ
կանության ն
ձ Կենտրոնի բ
առաջարկեցի

անաբար չգնա
տարան ո

ղ աղբանոցը,
մամբ ֆիզիկա
ատարում, չէի 
ց մարդկանց 
եկիչների՞ն ե
ների ընթացք
դե ինչպես 
հայտվում: 

ակ եք երեւի, ո
դահայ դերա
դական մամո

անաչել վերջի
արեին: 
անարխիայի մ
, ես կասեի՝ մ
ն ենթարկող

անը: 
ազատամար

վիղներն են, Մ
անդներից մեկ
մյուսին բաց ե
ապահները 
րդկային վերա
երն իրենց մա
եի շարունակո

Ինքնահրկ
պողոտա

30.07.2016 

ամյան պողո
ն ցուցարարն
ցույց է ընթան
.am-ի թղթակ
ում է, թե 

արարություն է

շրջեն դեպի ա
րկու տակ ար

ակ ինձ պահե
ձ ստիպում էի
է կապիկությո
բաժին, կողքը
ռքներն իմ վրա

ներքին զորքե
բաժին էին տա
ին լքել ոստի
ցի, ասեցի ոն

ոստիկանությա
, դրեցին էդ ա
ական ու հոգ

տեսնում, բա
ահաբեկում 

ես սատարու
քում մի տա

գիտեք էդ 

որ երեկ բերմ
ասանուհի Ա
ուլում սկանդ
ինիս, թե՞ հրա

մեջ էլ կա մի տ
մենք-ը Արսին

ղը ոստիկան

րտիկները՝ Ս
Մոնթեի բարո
կի բաց են թո
ն թողնում, որ
տասնապատ

աբերմունք էի
արդկային դրսե
ությունն են»: 

կիզման դե
այում, ցուցա

ոտայում սկզ
ների մեծ բա
նում, ինքնահր
կիցը, վկայա

մոտ 50 
է արել, բենզին

առաստաղ, ո
րած, փակեցի
եցին այդ վիճ
ին, որ իմ ոտք
ուն անես, մե

ը զուգարան կ
ա թափ տալիս
ե՞ր էին տարե
արել, մոտ 4 ժ
իկանության 
նց բերել եք, ն
ան շենքի 

աղբանոցում: 
գեբանական 

այց լսում էի, ո
էին, թե ի՞

ւմ: Ինձ  թվ
րեց մարդու 
մարդիկ սո

ման էին ենթա
Արսինե Խան
դալի է վերած
աման էին ստ

տրամաբանու
նե Խանջյանն
 Մագան է

Սասնա Ծռե
ոյականության
ղնում, որովհե
րովհետեւ նշա

տիկ անգամ
ին դրսեւորում
եւորմամբ ցու

եպք Բաղրա
արարների

զբնամասում, 
ազմություն է 
րկիզման դեպք
ակոչելով ակա

տարեկան մ
նը լցրել իր վրա

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ւ իմ վնասվա
ն էդ խցի մե
ճակում: Հետ
քով գնամ, ին
կ է՝ կլաուզնի

կար, գնում էի
ս: 
ել: 
ժամ պահեցին
տարածքը, ե

նենց էլ տարեք
հետնամասու
Այլ մարդկան
բռնություննե

որ հատկապե
նչ է, եկել ե
վաց, որ այ

ապտակեցին
ովորաբար չե

արկել հայտն
նջյանին, ինչ
ծվել, ըստ Ձե

տացել, պետք

ւթյուն, մենք ե
ն է, իսկ իրա
: Սա է մե

երը Մոնթե
ն կրողն են, ո
ետեւ ալերգիա

անդրեքն է: Իս
մ ստոր ո
մ, սակայն մե
ւյց են տվել, ո

ամյան 
ի մեջ  

 
որտեղ այ

հավաքվել ե
ք է գրանցվել:
անատեսներին
մի տղամար
ա եւ այրել: 

 

213  Հուլիս,  2

Ամսագի

ած 
ջ: 

տո 
նձ 
իկ 
ին 

ն, 
ես 
ք: 
ւմ 
նց 
եր 
ես 
եք 
յդ 
ն, 

են 

նի 
չը 

եզ 
է 

եւ 
ան 
եր 

եի 
որ 
ա 
սկ 
ու 
եր 
որ 

յս 
եւ 

ն, 
րդ 

Նրա կ
են հ
ցուցա
Տղամ
ոստիկ
Ցուցա
մեքեն

Ալե

30.07.

«Հիմն
այսօր
Փաստ
գրառո
վերաբ
նիստը
շրջան
Դատա
Մ.Մա
Ենիգո
դատա
պատկ
երբ ես
արտա
նկատ
դատա
նա ո
ժամկե
Հիշեց
ին: Նա
 

Հ
30.07.

 
Հրանտ
արտա
նա գ
ապաք

2016 Ã.  էջ 12 

իր 

կողքին գտնվո
հասել, մարե
աբերել: 
մարդը գիտա
կանության 
արարները նր
նայով: 

լեք Ենիգոմ

.2016 

նադիր խորհր
ր՝ հուլիսի 30-ի
տաբան Նի
ում է արել. «
բերյալ խափա
ը, որը վարում
նների դ
ավարություն

ակյանի վարկա
ոմշյանը հան
ավորը պատե
կերացումը. «
ս եմ Ձեզ ասո

ահայտել) հ
տմամբ բացա
ավորի կերպա
որոշեց կալա
ետով»: 

ցնենք, որ Ալեք
ա կասկածվու

Հրանտ Բագ
.2016 

տ Բագրատյա
ասահման բու
գլխուղեղի կ
քինվում է Լիս

ող ցուցարար
ել կրակը, ե

ակից վիճակո
մեքենայով 

րան հիվանդ

 
մշյանին կա

ամսո

րդարան»-ի ա
ին կալանավոր
իկոլայ Բաղ
«Քիչ առաջ ա
անման միջոց 
մ էր Կենտրոն
դատավոր 
նն առանձնահ
ագծով, տպավ
նցագործությո
եհ պահ է գտե
«Կանգնեք ես
ում» (ցավոք դ
հաշմանդամու

արձակապես 
արի մեջ: Դա
անավորել Ե

ք Ենիգոմշյան
ւմ է զինված խ

գրատյանը

անը սույն թվա
ւժման։ Բուժմ
կաթված է 
սաբոնի Բրիտ

րներն անմիջա
եւ փորձել 

ում է  եղել, 
հիվանդա

դանոց են ու

ալանավորե
ով 

անդամ Ալեք
րել են: 
ղդասարյանը 

ավարտվեց Ալե
կալանք ընտր

ն եւ Նորք-Մա
Մեսրոպ 

հատուկ էր ն
վորությունս ա

ուն է կատա
ել իրեն պատժ
ս Ձեզ ասում 
դատավորի տ
ւթյուն ունե
չէր տեղավո

ատավորությա
նիգոմշյանին`

նը ձերբակալվ
խմբին օժանդա

ը կաթված է

ականի հուլիս
ման ընթացքու

ստացել։ Ն
տանական Հոս

ապես օգնությա
են օգնությո

հրաժարվել 
նոց գնալո

ւղարկել տաք

եցին երկու

 
ք Ենիգոմշյան

Facebook-ո
եք Ենիգոմշյա
րելու դատակա

արաշ վարչակա
Մակյա

նաեւ դատավ
այն էր, որ Ալ

արել իր դեմ 
ժելու: Մակյա
եմ», «Կնստե

տոնը չեմ կարո
եցող մարդ

որվում անաչա
ան արդյունքո
` երկու ամ

վել է հուլիսի 2
ակելու մեջ: 

է ստացել

 

ի 19-ին մեկնե
ւմ հուլիսի 29-

Ներկայումս 
սպիտալում։ 

ան 
ուն 

է 
ուց: 
քսի 

ւ 

նին 

ում 
անի 

ան 
ան 
նը: 

վոր 
լեք 
եւ 

անի 
եք, 
ում 
դու 
առ 

ում, 
միս 

27-

ել է 
-ին 
նա 



 

 

«Ազատ
ծառայո
Երևան
կուրսն
 
ՊՊԾ

ՊՊԾ գ
բացվել
ոստիկա
Ահարո
Նրա խ
մետր 
ոստիկա
Տեպան
 
Մայր Ա
ընթան
30.07.2

Մայր 
Գարեգ
նախագ
ընդլայն
պաշտո
եպիսկո
ստեղծվ
հետեւյ
«Երեւա
խաթա
ենք ա
հանգեց
վիրավո
ոստիկա
ամեն 
գործող
արյուն
ապագա

տություն» 
ությունից հա
ն կվերադառն
ն ավարտելուն

Ծ գնդից ար

գնդի տարածք
լ: Այդ մաս
անության լր

ոնյանը: 
խոսքով, ոստի

հեռավորությ
անության զո
նոսյանը:  

Աթոռը կոչ էր ա
նալ երկխոսութ
2016 

Աթոռ Սուրբ 
գին Բ 
գահությամբ 
նված նիստ, 
ոնավարող ե
ոպոսները: 
ված կացութ
յալ ուղերձով. 
անում վերջին

արել են մեր կ
ապրում, որ 
ցրեց նոր 
որվեցին տ
աններ եւ լրա
կարգի անօր

ղություն, որ
նահեղության 
ան: 

Կուսակց
այտնում են, 
նա կաթվածի
ն պես։ 

րձակված կ
սպանվ

քից զինյալ դի
ին Facebook
րատվության 

իկանը սպան
յան վրա, ավ

որքերի ծառայ

անում մերժել
թյան ճանապա

Էջմիածնում
Ամենայն 

տեղի ունե
որին հրավի

եւ հայաստա
Անդրադառ

թյանը` ժողով

ն օրերին ծավա
կյանքի խաղա

լարված իր
բախումնե

տասնյակ 
ագրողներ: Ա
րինական քա
րոնք կարող

եւ վտանգ

ցության 
թե Հրանտ 

ից հետո առա

կրակոցից ո
վել. 

իպուկահարի 
k-ի իր էջում

վարչության

նվել է ՊՊԾ գ
վտոմեքենայի

այող, 1986 թ. 

լ հակամարտո
արհով 

մ հուլիսի 30-
Հայոց 

եցավ Վանակ
իրված էին Մ
անյան թեմեր
ռնալով մա
վականները հ

ալվող իրադա
աղությունը: Խ
ավիճակը եր

երի, ինչի 
մարդիկ` 

Անընդունելի ե
այլ ու բռնութ
ղ են պատ
գել մեր պետ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

լրատվակա
Բագրատյան

աջին բուժմա

ոստիկան է

 
կողմից կրակ
մ հայտնել

ն պետ Աշոտ

գնդից 350-40
ի մեջ գտնվո

ծնված Յուրա

ությունը, 

 
-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ

Կաթողիկոս
կան խորհրդ

Մայր Աթոռու
րի առաջնոր

այրաքաղաքու
հանդես եկա

արձություններ
Խորապես ցա
րեկ երեկոյա

հետեւանքո
ցուցարարներ

ենք համարու
թյան միտվա

տճառ դառնա
տականությա
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Ամսագի

ան 
նը 

ան 

է 

է 
է 

տ 

00 
ող 
ա 

Տ. 
սի 
դի 
ւմ 
րդ 
ւմ 

ան 

րը 
ավ 
ան 
ով 
ր, 
ւմ 

ած 
ալ 

ան 

Մտահ
ողջախ
զգացմ
դրսեւ
երկրո
կարոտ
որոնց
հնարա
գործը
ժողով
պայծա
հայրե
համա
Հրավի
հանա
կարգա
պսակ
Աղոթ
ենք մ
սիրելի
Անսա
կարեւ
ամեն 
Աստծ
Ժողով
Հայաս
աղոթ
խաղա
վիրավ
 

Հա
պե

30.07.

Հայաս
մեկնա
իրադա
«Մենք
պարե
վեր Ե
Հայաս
մտահ
եւ ո
տեղեկ
լրագր
ընդու
Մենք 
անցկա

2016 Ã.  էջ 13 

իր 

հոգված սր
խոհության հ
մունքայնությ
ւորել` ընթան
ում, հիրավի, մ
տ շատ խնդի
ց հաղթահա
ավոր է 
ընթացներով, 
վրդի զավակն
առ Հայրենիք

ենաշեն նախն
ազգային շահե

իրում ենք 
ապազօրյա 

ավորման բո
կվեն բարի ար
թքով առ Ողոր
մաղթում վիր
ի ժողովրդին:

անք Եկեղեցու
ւոր հարցերու
ինչում `սեր»:

ծո սերն ու օրհ
վի ավարտին
ստանյայց Ա

թք բարձրացն
աղության, ա
վորների շուտ

ավաքների
ետք է հար

.2016 

ստանում Մի
աբանել է
արձություննե
ք ուշադիր հ

եհակապահակ
Երեւանում զա

ստանում Մի
հոգված է անց
ուժի կիրառմ
կություններո

րողների նկատ
ւնելի լինել։ 

միանում 
ացնելու, բ

րտով, բայց
հանդեպ հավա
յանը, մերժել 

նալու երկխոս
մեր հասարա

իրներ ու մարտ
արումը պետ

շուտ եւ 
փոխըմբռնմա

ներն ենք, նու
քի եւ որպես հ
նիների` պար

երի նախանձա
մեր զա

աղոթքները,
ոլոր ջանքերը
րդյունքներով:
րմածն Աստվա
րավորներին, 

ւ սուրբ հայրե
ւմ, երկրորդակ
: 
հնությունը մե
ն որոշում կայ
Առաքելական
նել մեր հայ
անսասանությ

տափույթ ապա

ի ազատութ
գվեն. ՄԱԿ
ունեցածի

իավորված ա
Երեւանում 

երը: 
հետեւում են
կային ծառայ

արգացող իրադ
իավորված ա
ցյալ գիշեր բա
ման արդյուն
ով։ Իրենց գոր
տմամբ ուժի 

ենք ան
բոլոր կողմ

ց նաեւ մ
ատով կոչ ենք

հակամարտ
սության ճանա

ակությանը հու
տահրավերնե

տք է իրագ
բացառապ

ան ոգով: Մե
ւյն տեսիլքն 
հարազատ ժա

րտավոր ենք 
ախնդրությամ
ավակներին` 

 որպեսզի 
ը Աստծո առ
 

ած` շուտափո
հավատքի ա

երի պատգամ
կաններում` ա

եզ ամենքիս. ա
յացվեց վաղը

ն եկեղեցինե
այրենիքի եւ 
թյան ու բա
աքինման համ

թյան իրավ
Կ-ը՝ Երեւան
ի մասին 

ազգերի կազմ
վերջերս տ

նք հուլիսի 17
յության գնդի
դարձությունն

ազգերի կազմ
ազմաթիվ կալա
նքում տուժա
րծառույթներն

կիրառումը ե

նհապաղ հ
մերի զսպվա

մեր ժողովր
ք անում` չտր
ությունը, կա
ապարհով: Մ
ւզող եւ լուծմա

եր են ծառացա
գործվի որքա
պես խաղա
նք բոլորս նո
ունենք հզոր 
առանգները մ
առաջնորդվե

մբ: 
շարունակե

իրավիճա
աջնորդությա

ույթ ապաքինո
ամրություն` մ

մին` «միությո
ազատություն

ամեն»: 
` հուլիսի 31-ի
երում հատո

մեր ժողովր
արօրության 
մար: 

վունքները 
նում տեղի

 
մակերպությու
տեղի ունեց

7-ին Էրեբուն
ի գրավումից
ներին։ 
մակերպությու
անավորումնե
ածների մաս
ն իրականացն
երբեք չի կար

հետաքննությո
ածության 

րդի 
վել 

ամք 
Մեր 

ան 
ած, 
ան 
աղ 

ույն 
ու 

մեր 
ելու 

ելու 
ակի 
ամբ 

ում 
մեր 

ուն 
ն եւ 

ին, 
ուկ 
րդի 

եւ 

ւնը 
ցող 

նու 
 ի 

ւնը 
երի 
սին 
նող 
րող 

ուն 
եւ 



 

 

հանդո
իրավու
կազմա
եւ կամ
հարգվե
ընդուն
Մենք ց
կյանքը
ընտան
բուժաշ
կարող 
Հույս ե
կերպով
գործու
հասար
կառուց
ասվում
 

Ա

կազ
30.07.2

«Ժառա
Մարտի
օրենսգ
զանգվա
կասկա
զրույցո
Նրա 
առաջա
աղավն
Սադրի
չլինեն: 
փաստա
Ավելի 
Խորեն
ուժայի
գտնվո
նախազ
միջոցն
Պաշտո
վնասվա
Ակցիա
տուժել
Ոստիկ
մարդ, 
է նաեւ 

ւրժողականու
ւնքների պ

ակերպություն
մարտահայտմ
են, իսկ կամա

նվել։ 
ցավակցում ե
ը կորցրած ոստ
նիքին։ Մե
շխատողների 
արդարացվել

ենք հայտնում
վ կհանգուցա
ւնակ մեխան
րակության 
ցողական եր
մ է ՄԱԿ հայտ

Արմեն Մար
զանգված

զմակերպե
2016 

անգություն» 
իրոսյանին մե

գրքի 225 հո
ածային ա

ածանքով: Այ
ում նշեց նրա 
խոսքով, Ա

ադրված մեղ
նի է եղել եւ եր
իչներին գտել 

Դրա վերաբ
աբանը: 

վաղ  հայտ
նացի փողոցո
ին գործողութ
ղ տարածքը
զգուշացումից

ներ է կիր
ոնական տվյա
ածքներ է ստ

այի ընթացքո
լ: 

կանության փ
որից 26-ը ձեր
Անդրիաս Ղո

ւթյան դրսեւո
պաշտպանի 
նների կոչերին
ման ազատութ
այական կալա

նք Էրեբունու
տիկանական 

ենք նաեւ 
պատանդառ

լ։ 
մ, որ իրավիճա
ալուծվի։ Մեն
իզմներ ներդ

եւ իշխ
րկխոսություն
տարարության

րտիրոսյան
ծային անկա
լու կասկա

կուսակցությ
եղադրանք է 
ոդվածի առա
անկարգությո
յս մասին NE
փաստաբան Գ

Արմեն Մարտ
ղադրանքը: «
րեկ էլ փորձել 
է, փորձել է ա

բերյալ կան տ

տնվել էր, որ
ում եւ Սարի 
թյունների է 
ը (Սարի 
ց հետո ո

րառել, հարձ
ալներով, 60-ի

տացել եւ տեղ
ում նաեւ բա

փոխանցմամբ 
րբակալվել են

ուկասյանը: 

որելու մասին
եւ այլ 

ն։ Հավաքների
թյան իրավուն
անավորումնե

ւ իրադարձութ
սպայի (Արթո

դատապա
ռության քայլը

ակը շուտափո
նք նաեւ խրա
դնել՝ լայն քա
խանությունն
ն ապահովե
ն մեջ։ 

նը ձերբակ
արգությու

ածանքով. պ

ան փոխնախ
առաջադրվել

աջին մասով 
ուններ կա
EWS.am-ի թ
Գիվի Հովհան

տիրոսյանը 
«Նա միշտ խ
է հանդարտեց

այնպես անել, 
տեսագրությու

ր հուլիսի 2
թաղում ոստ
դիմել: ՊՊԾ
թաղ) ազատ
ստիկանությո

ձակվել մար
ից ավելի մար
ղափոխվել հիվ
ազմաթիվ լր

բերման է ե
ն: Ձերբակալվ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ն ՀՀ Մարդո
միջազգայի

ի ազատությա
նքները պետք 
երը չեն կարո

թյուններում ի
ուր Վանոյանի

արտում են
ը, որը երբեւէ չ

ույթ եւ խաղա
ախուսում են

աղաքացիակա
երի միջե
լու համար»

ալվել է 
ւններ 
պաշտպան

 
խագահ Արմե
լ ՀՀ քրեակա

սահմանվա
ազմակերպելո

թղթակցի հետ
ննիսյանը: 
չի ընդունու
խաղաղությա
ցնել կողմերին
որ բախումնե
ւնները»,-ասա

29-ի երեկոյա
տիկանություն
Ծ գնդի առջե
տելու մասի
ունը հատու
րդկանց վրա
րդ մարմնակա
վանդանոցներ

րագրողներ ե

ենթարկվել 16
վածների թվու
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ու 
ին 

ան 
է 

ող 

իր 
ի) 
նք 
չի 

աղ 
նք 

ան 
եւ 
»,- 

են 
ան 

ծ՝ 
ու 
տ 

ւմ 
ան 

ն: 
եր 
աց 

ան 
նն 
եւ 
ին 
ւկ 
ա։ 
ան 

ր: 
են 

65 
ւմ 

Արցա
ազգ

13:51,

ԼՂՀ
հայտա
արցա
ԱԶԳԱ
Հայտա
«Հայր
ընտրա
բողոք
իշխա
նպատ
ազատ
կազմա
գաղտ
ճշմար
Վերջի
իր հե
հայաս
հայտա
Արցա
հետեւ
օրերի
հարցը
ինչպե
ծանր 
սահմա
լավագ
արդա
Նրան
արժա
պատվ
ժողով
ժողով
համա
համեր
Ուստի
Սահա
Երեւա
դրա ի
Հայրե
պայթ
ու ո
ՀԱՄԱ
է հա
գալու
նպատ
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իր 

ախահայեր
գային խորհ

, 31.07.2016 

ԱԺ պա
արարություն

ախահայեր որ
ԱՅԻՆ ԽՈՐՀ
արարություն

րենակիցներ.1
ակեղծումներ
քները ճնշելու

անությունների
տակով իբր 
տամարտիկնե
ակերպել ու

տնիք չէ,այլ ար
րտություն: 
ին օրերիս Ար

երթական, հա
ստանյան 
արարություն

ախի Ազգային 
ւեցին վերո

ին,երբ սեղան
ը, արցախա
ես նաեւ առկ

սոցիալակ
անադրության
գույն տղան

արացիորեն ապ
նց միացել է 
անի մարդիք: 
վանդանից չ
վրդի հետ: 
վրդին,ժողովր

ար այնքան 
րաշխությունը
ի պահանջո

ակյանից կամ
անից Արցախ 
իրականությա
ենակիցներ հ

թունավտանգ 
ողջախոհ ար
ԱՀԱՅԿԱԿԱՆ

ամախմբել ող
ւ,Ազատ Միա
տակն է մի

րը ստեղծո
հուրդ. մոտ

Բադաս

ատգամավոր
ն է տարածել, 
րոշել ու ստեղ
ՀՈՒՐԴ եւ մոտ
նում, մասնավո
1998թ,2003թ,2
րն ամրագրել
ւ,Արցախի իշխ
ին ավելորդ 

թե գաղտն
երից, բաղ
ւ տարել մա
րդեն իսկ ան

րցախի ազատ
ակապետական

անճարո
նը: 

Ժողովի գրեթ
ոնշյալ միու
նի վրա է դր
ահայության 
կա փաստ է 
կան վիճակը
ն կոպիտ ոտ

ները դիմելով
պստամբել են
ողջ հայ ժո
Ցավոք իշխ

չիջնել, ակա
Փոխարեն ո

րդի զավակնե
թանկ ազ

ը: 
ում ենք Ա
մ հետ վերա
կամ անձամբ

ան հետ չհամըն
հայտնում են
իրավիճակից

րցախահայեր 
Ն ԱԶԳԱՅԻՆ
ղջ հայ ժողո

ասնական Հայ
իավորել բո

ում են Համա
տ օրերս կգ
սյան 

ր Վահան
որում ասվում
ղծել ենք ՀԱՄ
տ օրերս կգան
որապես, ասվ
2008թ ՀՀ ն
լու,հանրությա
խանությունն

եւ հանցավ
նի, բայց ա

ղկացած ջո
այրաքաղաք 

նցյալի ողբերգ

տամարտի մի
ն, ամոթալի, ս
ունակ 

թե բոլոր խմբա
ւթյանը: Հայ
րված տարած

անվտանգո
Հայաստանու
ը,իրավունքի,

տնահարումը,ա
վ ծայրահեղ
ն: 
ղովրդի ողջա

խանությունը 
անջալուր չլի
որոշել է հա
երով,որպեսզի
զգային – 

Արցախի նախ
ադարձնել մե
բ հերքել, մեզ 
նկնելը: 
նք,որ ստեղծ
ց ելնելով, մի 

որոշել ու 
Ն ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ովրդին,այս վ
աստան կերտ

ոլոր ազգայի

ահայկակա
ան Երեւան

 
Բադասյա

մ է, որ մի խու
ՄԱՀԱՅԿԱԿԱ
ն Երեւան։ 
վում է. 
նախագահակա
ան արդարա
ների կողմից 
վոր աջակցե

այսպես կոչվա
ոկատներ 

Երեւան: Ս
գական ու դա

իությունը տվ
սակայն հօգո

իշխանությա

ակցություննե
այենակիցներ.ա

ծքների զիջմա
ւթյան հար
ւմ բնակչությա
 օրենքի 

ապա մեր ազ
ղ քայլի,սակա

ամիտ, մտահօ
շարունակում
նել, չերկխոս

ատուկ պատժ
ի խարխլի մ
հասարակակա

խագահ Բա
եր զավակներ

հավաստիաց

ծված ծանր 
քանի տասնյա

ստեղծել ե
Դ,որի նպատա
վիճակից դու
տելու: Խորհր
ին ու առո

ան 
ն. 

անը 
ւմբ 
ԱՆ 

ան 
ացի 

ՀՀ 
ելու 
ած 
են 

Սա 
առը 

վեց 
ուտ 
ան 

երը 
այս 
ան 
ցը, 
ան 
ու 

զգի 
այն 

օգ, 
մ է 
սել 
ժել 

մեր 
ան 

ակո 
րին 
նել 

ու 
ակ 

ենք 
ակն 
ւրս 
րդի 
ողջ 



 

 

պետակ
Խորհո
անդամ
Մոտ օ
 

20:30, 3

«Սասն
գունդը
ոստիկա
Խմբի 
լրատվա
այս վե
շարքից
միջոցո
վիրավո
նվազել
մեքենա
նկատա
ինտենս
զրահա
Ունենք
այլ ծա
որոնք 
արյուն
կարգա
կարգա
Ժողովր
ժողովր
կանգնա
կատար
ուզում
պայքա
ժողովո
դառնա
է, կոչ ե
քայլ: 
Հայ ժո
ենք տվ
Ցավոք
Հաստա
Հեղափ
հաղթա
ենք ձե
ուզում 
զինվոր

կանամետ 
ուրդը բաց է
մների, մտահո
րերս կլինենք 

«Սասնա
հ

31.07.2016 

նա ծռեր» խու
ը, այսօր՝ 
անությանը։ 

անդամ 
ականի» հետ 
երջին օրերի 
ց հանելու մ
ով, այսօր ա
որեցին դիպո
լ ենք, մոտավ
այով պատը 
առումներով 
սիվ կրակոց

ատեխնիկայով
ք երկու տարբ

առայողների հե
քիչ առնչութ

նահեղության,
ավիճակում, ծա
ավիճակը: 
վրդական ընդ
րդական շարժ
ած են մա
րում, որոշեց
, ռազմագեր

արել, ժողովրդ
ուրդը պետք 

ա ռուսական ն
ենք անում հա

ողովրդի արգա
վել, ժողովուրդ
ք, այդպես չե
ատակամ են
փոխականներ
անակած դուր
եզ հայ ժողովո

արյուն թափ
րի վրա, որ հրա

ուժերին, 
է բոլոր կու
ոգների եւ ընդ
Երեւանում»:

ա ծռերը» հ
հայտարար

ւմբը, որը 15 օ
հուլիսի 

Վարուժան 
զրույցում աս
ընթացքում ո

մարտավարութ
արդեն մեր ը
ուկահարի մի
վորապես 20-ն

ջարդեցին հ
բանակցութ

ցներ հնչեցի
վ ներխուժեցի
բերակ՝ մարտի
ետ, հեղելով ա
թյուն ունեն 
, կամ 
անր որոշում է

վզումը համա
ժում, նոր զոհ

արդիկ, որոնք
ցինք, որ այդ
րու կարգավի
դական ընդվզ
է պայքարի, 

նահանգ: Զգու
այ ժողովրդին 

անդը չի չորա
դը կշարունակ
եղավ. ժողով

նք շարունակ
ը հայտնվու
ս գալիս: Դա է
ուրդ, մեզ ոչի

փվի, չենք կա
աման է կատա

հանուն Հ
ւսակցականնե
դհանրապես բ
 

հանձնվում 
ություն 

օր գրավված է
31-ին հա

Ավետիսյան
սել է, թե «ոստ
որդեգրել էր 
թյուն, ոտքից
ընկերոջը կրծ
իջոցով: Մենք
ն ենք, երեկ գի
հետո կանգնե
թյուն սկսեց
ին, ձայնայի
ին տարածք: 
ի բռնվել ոստ
այն մարդկան
ռեժիմ հետ, 

մնալ 
էր մեր համար

արում ենք կա
հեր չտալու հա
ք պարտակա
դ մարդկանց 
իճակով շարո
զումը շարունա
չենք թողնի ո
ւմ ենք, որ հա
որոշումը ընդ

ացել, մենք ըն
կի: 
վուրդը դանդ
կելու ենք մ
ւմ են բանտ
էլ է պայքարի 

ինչ չի կարող 
արող զենք բա
արում, թեև սխ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
երի, շարժմա
բոլորի համար

են. 

 
էր պահել ՊՊ

անձնվում ե

նը «Առաջի
տիկանություն

մարտիկների
ց հարվածելո
ծքավանդակի

ք թվով էապե
իշեր գրոհեցին
եցրին, ինչ-ին
ցինք: Այսօ
ն ռումբերից

տիկանության
նց արյունները

մյուսը՝ չգնա
ռազմագերո

ր, ռազմագերո

ատարված, կա
ամար, մեր դե
անություն ե

արյունը չեն
ունակում են
ակվում է, մե
որ մեր երկիր

աղթանակը մոտ
դունել՝ դրակա

նդամենը կայծ

դաղ շարժվեց
մեր պայքարը
տերում, հետ

մի ձև: Սիրու
բաժանել, չեն

արձրացնել այ
խալ հրաման 
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Ամսագի

Ի: 
ան 

ր: 

Ծ 
են 

ին 
նը 
ին 
ու 
ից 
ես 
ն, 
նչ 
օր 
ց, 

և 
ը, 

ալ 
ու 
ու 

ա 
եմ 
են 
նք 
նք 
եր 
րը 
տ 

ան 

ծն 

ց: 
ը: 

տո 
ւմ 
նք 
յն 
է, 

թող ա
այն ա
Ավետ
 

տ
21:24,
Հայաս
հայտա
հանձն
անդա
«Հ Ազ
է, որ
Ոստի
(ՊՊԾ
հակա
ՀՀ 
նշանա
եւ հա
խմբի 
իշխա
գնդի 
ԱԱԾ-
 

31.07.

«Հիմն
ամիս
նամա
Այն նե
«Քան
Սասն
ճշտել
դիրքո
իշխա
արյու
իսկապ
բովան
միջին
հարցե
կլինեմ
դնել:
Սրա 
հանդի
մտավ

2016 Ã.  էջ 15 

իր 

այս պայքարը
արմատին որ

տիսյանը: 

ԱԱԾ հայտ
տարածքն 
, 31.07.2016 
ստանի Ազգ
արարություն
նվելու վերա

ամներին ԱԱԾ
զգային անվտա
ր սույն  թվ
իկանության 
Ծ) գնդի 
աահաբեկչակա

իրավասու 
ակության ստ

ամաձայնեցվա
անդամներ

անությունների
տարածքն ամ

-ից: 

Ժիրայր Սե
հ

.2016 

նադիր խորհր
անազատու

ակը։ 
երկայացնում 
նի որ ինձ ա
նա Ծռերի հե
լ նրանց առ
որոշումը, եւ 

անությունը ո
ւնահեղություն
պես պետք 
նդակությունի

ն, ապա ես հն
երն են, որոնց
մ Սասնա Ծռ

համար ին
իպել, իսկ 

վախություն, 

ը, մեր զոհաբ
րը ծիլ է տա

տարարութ
ամբողջութ

գային անվտ
ն է տարածե
աբերյալ։ Հայ
Ծ-ն կրկին «ահ

անգության ծա
վականի հու

պարեկապ
տարածքի 

ան օպերացիա
իրավապահ

տորաբաժանու
ած գործողությ
րին վայր դ
ին: Ձերբակա
մբողջությամբ

եֆիլյանի պ
հայտարար

րդարանը» տ
ւթյան մեջ գ

 ենք ամբողջո
առ այսօր հն
ետ անմիջակա
ռաջադրած պ

ես արդեն 
որեւէ ողջամ
նից խուսափե

է տեղյակ
ից, որ ես առ
նարավորինս 
ց շուրջ, իմ պա
ռեր խմբի տղա

նձ հարկավո
եթե իշխան

որ ես դուրս 

բերությունը 
ալու նոր պայ

թյունը. ՊՊ
թյամբ ազա

տանգության
ել՝ «Սասնա

այտարարությա
հաբեկիչներ» է
առայությունը

ւլիսի 30-ին 
պահակային 

ազատագրմա
ան ավարտվել
հ մարմինն
ւմներն իրենց
յուններով ստ
դնել զենքը 

ալվել է 20 ա
բ ազատագրվ

պահանջնե
րություն 

տարածել է ար
գտնվող Ժիրա

ությամբ. 
նարավորությ
ան հանդիպմ
պահանջների

իսկ տեղեկա
միտ քայլ 
ելու համար, ի
կ լինի բան
ռաջարկում ե
հակիրճ բնու

ատկերացմամ
աներին համո

որ է նրանց
նություններն 
չեմ գա գնդի

դառնա սնուց
յքարի»,- նշել

ՊԾ գնդի 
ատված է 

ծառայությու
ծռեր» խմբ

ան մեջ խմ
է անվանել։ 
ը հայտարարո

եւ 31-ին 
ծառայությա

անն ուղղվա
լ է: 
ների հատո
ց հետեւողակա
իպել են զինվա

եւ հանձն
ահաբեկիչ: ՊՊ

ված է»,- նշել 

երը. Նոր 
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Լույս Ամսագիր 

ինքս զենք կվերցնեմ, ապա ես պատրաստ եմ ընդունել նրանց 
կողմից առաջադրվելիք ցանկացած երաշխիքի պահանջ: Ես 
այս լարված իրավիճակում պատրաստ եմ եւ բազմիցս 
հայտնել եմ այն մասին, որ խնդրի խաղաղ եւ անարյուն 
կարգավորման համար պատրաստ եմ ձեռնարկել ամեն 
հնարավորը: 
• Ներքեւում նշված պահանջների բավարարման կամ դրանց 
բավարարմանն ուղղված քայլերի նպատակով անհրաժեշտ է 
լինելու ժողովրդի վստահության կառավարություն, որի 
կազմմանը պետք է օր առաջ ձեռնամուխ լինել: Այն 
զբաղվելու է հիմնականում այս քայլերի անխոչընդոտ 
իրականացման ուղղությամբ: 
Արցախ 
- Այս գերխնդրում հիմնական գիծն այն է, որ պետական 
ամբողջ գործունեության նպատակն է Արցախն իր մինչ 
2016թ.-ի ապրիլի 1-ն ունեցած սահմաններով Հայաստանի 
Հանրապետության անբաժանելի մաս հայտարարելը եւ դրա 
միջազգային իրավական ամրագրումներին հասնելը: Սա այն 
ընդունելի շեմն է, որը չի կարելի նվազեցնել: 
- Հայ-ադրբեջանական հակամարտության լուծման 
տեսլականի իրագործման ուղղությամբ ռազմավարական եւ 
մարտավարական քայլերի մանրամասները ես 
ներկայացնելու եմ ըստ անհրաժեշտության: 
Պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտներ 
Բանակ 
- Արմատապես փոփոխվի մարտական հերթապահության 
մարտավարությունը, որի հիմնական նպատակն է ավելի քիչ 
մարդկային ուժերով Հայաստանի եւ Արցախի սահմանների 
պաշտպանությունը: 
- Բացառել զորակոչիկների կողմից ուղղակի մարտական 
հերթապահության կրելը: Այդ ծառայությունը պետք է 
իրականացվի բացառապես կամավորության հիմունքներով 
պայմանագրային զինծառայողների կողմից: Զավակներ 
չունեցող պայմանագրային զինծառայողներին պետք է 
արգելվի մարտական հերթապահության կրելը: 
Ոստիկանություն 
- Ոստիկանության հրամանատարական ամբողջ կազմի 
փոփոխություն: Ոստիկանապետն ու իր բոլոր տեղակալները 
պետք հեռացվեն իրավապահ համակարգից անվերադարձ եւ 
իրենց գործողությունների համար պետք է կանգնեն 
քրեական արդարադատության առաջ: Ոստիկանության նոր 
պետը պետք է լինի ոստիկանության համակարգից դուրս 
անձնավորություն: 
- Ոստիկանության կազմը պետք է էականորեն փոփոխվի՝ 
ժողովրդի դեմ վարձկանների զորամասեր պահելու 
փոխարեն, այդ զորամասերի անձնակազմին պետք է 
անհապաղ հնարավորություն տրվի ավելի բարձր 
աշխատավարձով պայմանագրային զինծառայության 
անցնել՝ հայրենիքին արտաքին վտանգից պաշտպանելու 
նպատակով, բանակում պայմանագրային զինծառայողի 
կարգավիճակում՝ իրենց կոչումների պահպանմամբ: 
- Ոստիկանության նոր պետը եւ նրա տեղակալները պետք է 
որեւէ առնչություն չունենան վերջին դեպքերի եւ մարտի 1-ի 
գործողություններին, որպես ուղերձ մնացած բոլորին, որ 
ժողովրդի արյան վրա ձեռք տաքացնել չի լինելու այլեւս 
Հայաստանում եւ յուրաքանչյուրը պետք է պատժվի: 
Պաշտպանության եւ ինքնիշխանության ոլորտ 
- պետք է անմիջապես սկսել բանակցություններ ՌԴ 
սահմանապահ զորամիավորման կողմից Հայաստանի 

սահմանների հսկողությունը դադարեցնելու ուղղությամբ՝ 
ՌԴ զինված ուժերի մնացյալ զորախմբի հարցը թողնելով 
ապագայում լուծման: Հայաստանի արտաքին սահմանները 
պետք է հսկվեն միայն Հայաստանի զինված ուժերի եւ 
հատուկ ծառայությունների կողմից: 
- ՌԴ սահմանապահները պետք է Հայաստանին փոխանցեն 
Հայաստանի սահմանների հսկողության համար իրենց 
տրամադրված ողջ ռեսուրսը, ներառյալ նաեւ 
հետախուզական եւ հակահետախուզական ցանցերը, 
որքանով որ դա հնարավոր կլինի: 
• Հայաստանում բոլոր քաղբանտարկյալների ազատ 
արձակում: Մասնավորապես՝ 
• Հայկ Կյուրեղյան, Շանթ Հարությունյան եւ մյուսներ, 
Վոլոդյա Ավետիսյան, Գեւորգ Սաֆարյան: Այս ցանկը 
սպառիչ չէ: Այս պահին բոլորի անունները չեմ մտաբերի: 
• Վերջին օրերի իրադարձությունների կապակցությամբ 
(Սասնա Ծռեր խմբին ի պաշտպանություն կազմակերպված 
հավաքների առնչությամբ) ձերբակալված բոլոր անձանց 
նկատմամբ խափանման միջոցները պետք է փոխվեն եւ 
նրանց համար ապահովվի արդարության բոլոր 
պահանջների բավարարմամբ դատաքննություն: 
• Պետք է դադարեցվեն բոլոր հալածանքները եւ 
հետապնդումները, որոնք կապված են վերջին 
իրադարձությունների հետ: 
• Բացի քաղբանտարկյալների հարցից, Հայաստանում 
արդար դատաքննության իրավունքի համատարած 
խախտումների պայմաններում պետությունը պետք է 
լրջորեն քննարկի եւ դիմի աննախադեպ եւ ընդարձակ 
համաներման՝ հաշվի առնելով Սահմանադրությամբ 
նախատեսված սահմանափակումները: Ցմահ 
բանտարկյալների համար պատժից պայմանական-
վաղաժամկետ ազատումը պետք է իրական 
հնարավորություն լինի՝ օրենքով նախատեսված 
չափանիշներին բավարարելու դեպքում: 
• Իշխանությունը պետք է վերադարձվի ժողովրդին 
- ընտրական օրենսդրության բարեփոխում, 
մասնավորապես, գլխավորապես եւ առաջին հերթին 
ընտրողների կողմից ստորագրված ցուցակների բացարձակ 
հասանելիություն ժողովրդին եւ յուրաքանչյուրին: Այս 
ցուցակները ցանկացած իշխանության օրինակարգության 
վկայականն են, որը 1996թ.-ից ի վեր որեւէ իշխանություն 
Հայաստանում չի ունեցել: Առանց այդ վկայականի որեւէ 
մեկը կամ որեւէ խումբ իշխանության հավակնելու իրավունք 
չունի: Այլապես իր արածը իշխանության յուրացում է, ինչին 
ականատես ենք արդեն քսան տարի: 
6. Արդարադատության ոլորտ 
• Պետական կառավարման, արդարադատության եւ 
օրենսդիր համակարգի բոլոր օղակներից պետք 
անվերադարձ հեռացվեն բոլոր այն անձինք, ովքեր 
առնչություն են ունեցել ա) մարտի 1-ին ժողովրդի դեմ ուժ 
կիրառելուն եւ հետագայում քաղաքական 
բանտարկություններին: Եթե նրանք այդ արել են որեւէ 
սպառնալիքի կամ հարկադրանքի ներքո, ապա պետք է 
հրապարակային կերպով, ամենայն մարմասնությամբ 
պարզաբանեն այդ հանգամանքները՝ նշելով անուններ եւ 
մյուս տվյալները եւ հրապարակայնորեն ներողություն 
խնդրեն այդ անելու համար: Եւ բ) բոլոր այն պետական 
պաշտոնյաները, որոնք առնչություն են ունեցել ապօրինի 
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ւկյանը: Նրա
ապարյալների

 որ Պավլիկ
ունի» հիվանդ
վաղ առողջա
ությունիցNEW
ւկյանն ինքնու
կենդանացմա

աժեշտություն 
նենք, ըստ 
կ Մանուկյան
նային վիրավ

ած փոխհրաձ
կ Մանուկյ

կան օրենսգր
անում է շե

դակցության 
ծով` ապօր

ուցիկ նյութեր
ելը, պահելը, փ
եղադրանքի` 
ւմ 3-8 տարվա

մակարգող 
րծունեությ
2016 

ճգնաժամային
րեցնում է իր գ
ւմ գրել է այդ
ամավոր Ալբե

ացրել էինք, որ
տգարակով 
ատարան է
ան դատար
ի հիվանդանո

կ Մանուկյա
դանոցում: 
ապահության 
WS.am-ին հա
ւրույն է շնչում
ն բաժանմու
կա այնտեղ: 
ոստիկանու

նն եւ նրա ո
վորում են ստ
ձգության հե
անին մեղա

րքի 219-րդ հ
ենքեր, շինո
կամ կապի մ

րինի կերպո
ր կամ պայթո
փոխադրելը կ
մի դեպքում ն

ա ազատազրկ

Խորհուրդ
յունը. Ալբե

ն համա
գործունեությ

դ խորհրդի ան
երտ Բաղդասա

ր այսօր «Շտա
Երեւանի 

է տեղափոխ
րանից տեղ

ոց» ՔԿՀ։ 

անը գտնվում 

նախարարու
այտնել էին, 
մ, սակայն դեռ
ւնքում, քանի

ւթյան հաղո
որդին ոտքեր
տացել ՊՊԾ 
ետեւանքով։ Հ
ադրանք է 
հոդվածի 3-րդ
ւթյուններ, տ

միջոցներ զավ
ով զենք, 
ուցիկ սարքեր
կամ կրելը։ 
նախատեսվու
կում: 

դը դադարե
երտ Բաղդա

ակարգող 
ունը։ Այս մաս
նդամ, Գերագ
արյանը։ 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ապօգնության
«Էրեբունի

խվել Պավլի
ղափոխել ե

 
էր Երեւան

ւթյան մամուլ
թե Պավլի

ռեւս գտնվում
ի որ բուժմա

որդագրության
ի հատվածու
գնդում տեղ

Հուլիսի 27-ի
առաջադրվե

դ մասով, որ
տրանսպորտի

վթելը և 235-ր
ռազմամթերք

ր ձեռք բերելը

ւմ է  6-12, մյու

եցնում է իր
ասարյան

 

Խորհուրդ
սին Facebook-
գույն Խորհրդ
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ն» 
ի» 
իկ 
են 

նի 

լի 
իկ 
 է 

ան 

ն, 
ւմ 
ղի 
ին 
ել 

րը 
ի, 

րդ 
ք, 
ը, 

ւս 

ր 

դը 
-ի 
դի 

Նա մա
«Համա
հայտա
ելնելո
կալան
պատճ
գործո
«Սաս
վստա
Ձերբա
Ենիգո
ոչ ար
ծռերի
կոորդ
Կրկին
անձա
ստեղծ
ծռերի
Անհրա
հնարա
Հայաս
 

տեղ

31.07.

 
Ամենա
ոստիկ
հետ
Վարո
«Տվյա
հավա
արձա
միտու
եմ»,- ը
Ավելի
լրատվ
Facebo
զինյա
ոստիկ
հեռավ
ոստիկ
Տեպա
 

2016 Ã.  էջ 18 

իր 

ասնավորապե
ակարգող Խ
արարել է իր

ով այն բանից
նված կամ ձ
ճառներով 
ունեությունը:
սնա ծռերից» 
ահության ար
ակալված է 
ոմշյանը: Ուս
րդյունավետ ո
ի» գործողու
դինացնող Խո
ն անգամ դիմ

անց, այդ թվո
ծված Շարժմ

ին» միայնակ:
աժեշտության
ավորությունն
ստան Պետու

Ամենայն
ղեկացնում

չի սպանվ
.2016 

այն պատասխ
կանը մեր կր
զրույցում ն

ուժան Ավետի
ալ վայրը մ
անականությա
ակած դիպուկ

ւմնավոր, բայ
ընդգծել է Ավե

ի վաղ՝ նախօ
վության վա
ook-ի իր էջո

ալ դիպուկահա
կանը սպան
վորության 
կանության զ

անոսյանը:  

ես, նշել է. 
Խորհուրդը, ո
ր գործունեու
ց, որ մեծ մա
ձերբակալված
ի վիճակի 

Վարուժան 
րժանի գործ

նաև վստ
ստի համարու
ու նաև անօգ
ւթյունով պա

որհրդի անուն
մում եմ հանր
ում նաև պա
ման առաջն

ն դեպքում
ների չափով օ
ւթյան վերակե

ն պատասխ
մ ենք` ոստ
վել. Վարու

խանատվությ
րակոցից չի ս
նշել է «Սաս
իսյանը: 
մեզ համար 

ամբ, նա սպան
կահարի կրա

այց որ մեր կո
ետիսյանը: 
օրեին, ոստիկ

արչության պ
ում գրել էր, 
արի կողմից կ
նվել է ՊՊ

վրա, ավտ
զորքերի ծառա

որի անդամն
ւթյան դադար

ասը՝ նաև Ալեք
ծ են, մի մա

չեն շարո

Ավետիսյանի
ծիչները ձերբ
տահության 
ւմ եմ աննպա
գտակար՝ իմ կ
այմանավորվա

նից գործելը: 
րային վստահո
ատգամավորնե
նորդումը, չթո

մ պատրաս
օգտակար լինե
երտման պայք

խանատվու
տիկանը մեր

ւժան Ավետ

յամբ տեղեկա
սպանվել: Քիչ
սնա ծռեր»

տեսանելի 
նվել է հենց ի

ակոցից: Չեմ
ողմից չի եղել

կանության ո
պետ Աշոտ 

որ ՊՊԾ գն
կրակ է բացվե
ՊԾ գնդից 
տոմեքենայի 
այող, 1986 թ

ն եմ նաև ե
րեցման մասի
ք Ենիգոմշյա
ասն էլ ինչ-ի

ունակել իրե

ի հայտարարա
բակալված ե
աղբյուր Ալ

ատակահարմա
կողմից «Սաս
ած Շարժու

ություն ունեց
երի.- ստանձ
ողնել «Սաս

ստ եմ 
ել Շարժմանն
քարին»։ 

ւթյամբ 
ր կրակոցից
տիսյան 

ացնում ենք,
չ առաջ 1in.am

խմբի անդա

չէ, ամենա
իրենց աջուձա
մ ուզում աս
լ, վստահեցնո

ոստիկանությա
Ահարոնյա

նդի տարածք
ել: Նրա խոսքո

350-400 մետ
մեջ գտնվ

թ. ծնված Յուր

ես, 
ին, 
նը, 
ինչ 
ենց 

ած 
են: 
լեք 

ար, 
նա 
ւմը 

ցով 
նել 
նա 

իմ 
 ու 

ց 

որ 
m-ի 
ամ 

այն 
ախ 
սել՝ 
ում 

ան 
նը: 
քից 
ով, 
տր 

վող 
րա 



 

 

01.08.2

Իսրայե
սպորտ
ցեղասպ
փոխա
ղեկավա
«Հայոց
պարտա
ափսոս
կայսրո
բնակչո
Կնեսետ
Հայոց 
նաեւ 
(«Մերե
Զուհեյ
Հանձն
Գալյոն
դնում 
ամոթ է
որոշում
իսրայե
ժողովր
Հարկ 
ցեղասպ
արարո
նույնպ
ցեղասպ
մեկն Ի
 
Դեսպ

մա

21:44, 0

Եգիպտ
հարցը 
մասին 
Եգիպտ
լիազոր
Ներկա
առայժ
Եգիպտ
Սահմա
լիազոր

Կնեսետի
հանձնա

ցե
2016 

ելի խորհրդար
տի հանձն

պանությունը
նցմամբ՝ այս 
ար Յակով Մա
ց ցեղասպան
ականություն
սանք է հայտն
ությունում 5
ության կոտոր
տի նախագահ
ցեղասպանու

հանձնաժող
եց»), Դով Հ
ր Բաալուլը ե
աժողովի հ

նը հայտարար
այստեղ նստ

է՝ տարեցտար
մ չկայացնել ա

ելական օրե
րդի ցեղասպա

է նշել, որ
պանության 

ողության ժ
պես սատարե

պանության ճ
Իսրայելի նախ

պանը հայո
ասին. Եգիպ

քնն
01.08.2016 

տոսի խորհր
  (Հայոց ցեղ
NEWS.am-ի 

տոսի Արաբա
ր դեսպան Թա

այումս, նրա խ
մ այդ հարցի 

տոսի խոր
անադրության
րություններով

 Կրթությա
աժողովը ճա
եղասպանո

րանի՝ Կնեսետ
նաժողովը 
ը: Խորհրդար

մասին հայտ
արգին («Շաս
նությունը ճա

նն է»,- հայտ
նել, որ Իսրայ
500 հազարի
րածը ցեղասպ
հ Էդելշթեյնին
ւթյան ճանաչմ
ղովի անդամ
Հանինը (Միա
ւ Նահման Շա

հանդիպման 
րել է. «Մենք 

տած մարդկա
րի շարունակե
այն մասին, ո
նսդիր մարմ

անությունը»: 
ր անցյալ ա

զոհերի 
ժամանակ խ
ել է ճանաչ
ճանաչման ա

խագահ Ռեուվե

ոց ցեղասպ
պտոսի խոր

արկում է ա

 
րդարանը լրջ
ղասպանությա
հետ զրույցու

ական Հանրապ
արեք Մաատի
խոսքով, Եգի
վերաբերյալ  
րհրդարանը, 
ն համա
վ է օժտված, 

ան եւ մշակո
անաչել է Հա
ությունը 

տի կրթության
ճանաչել 

րանի պաշտո
տարարել է հ
ս»): 
անաչելը մեր

տարարել է 
ելը մինչեւ հի

ից մինչեւ 
պանություն չի
ն կոչ է արել ու
ման օգտին հ
մներ Զահա
ացյալ արաբ
այը («Սիոնակ

նախաձեռնո
ամեն տարի 

անց վրա: Կնե
ել այս հարցի ք
որ Իսրայել պ
մինը ճանաչ

ամիս Կնեսե
հիշատակի

խորհրդարան
չման գաղափ

ամենավառ կո
են Ռիվլինն է:

անության
րհրդարանը
այդ հարցը 

ջորեն քննար
ան ճանաչմա
ւմ հայտնել է 
պետության Ա

ին:    
իպտոսի կառ
որոշում չի կա

որը 
աձայն, շ

լրջորեն քնն

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ույթի 
այոց 

 
ն, մշակույթի ե

է Հայո
ոնական կայք
հանձնաժողով

ր բարոյակա
Մարգին: Նա

իմա Օսմանյա
1.5 մլն հա

ի ճանաչել: Նա
ւղղել սխալը:

հանդես են եկե
ավա Գալյոն
բական ցանկ
կան ճամբար»
ող Զահավա
դեռ հույս են

եսետի համա
քննարկումն ո

պետությունն ո
չում են հա

ետում Հայո
ն նվիրվա

նի խոսնակ
փարը: Հայո
ղմնակիցների
 

 ճանաչման
ը լրջորեն 

րկում է այ
ան, խմբ.): Այ

Հայաստանու
Արտակարգ ե

ռավարություն
այացրել: «Բայ
երկրի նո

շատ լայ
նարկում է այ
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եւ 
ոց 
քի 
վի 

ան 
ա 

ան 
այ 
ա 

ել 
նը 
կ), 
»): 
ա 

նք 
ար 
ու 
ու 
այ 

ոց 
ած 
կը 
ոց 
ից 

ն 

յդ 
յդ 
ւմ 
եւ 

նն 
յց 

որ 
յն 
յդ 

հարցը
որոշո
դեսպա
Թարե
 

 
Հիշեց
Բաքր
ճանա
պատգ
տալ 1
1,5 մլ
օգտին
 

Կո
ԱՄ

01.08.

Հավա
կճանա
թղթա
Ներկա
Նրա 
կոնգր
աջակ
«Ես 
հուշա
կրակի
ում, ո
տարե
կշարո
Հայոց
նախա
ժամա
Կոստ
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իր 

ը: Հաջորդ օր
ում կընդունվ
ան, ձեր երկր
եք Մաատին:

ցնենք, որ ե
րին խորհրդա
աչել Հայոց 

գամավոր խո
1915 թվակա
լն հայի կոտո
ն բանաձեւի ը

ոնգրեսակա
ՄՆ-ն կճան
.2016 

անականությու
աչի Հայոց ցե

ակցի հետ զր
այացուցիչներ

խոսքով՝ 
րեսականները
կցություն ստա
շատ հուզվա

արձան այցի ժ
ի մոտ: Ֆրեզ
որտեղ 20-րդ 
ելիցին նվիրվ
ունակենք ԱՄ
ց ցեղասպան
ագիծ ներկայ
անակ հաջո
տան: 

րերի ընթացք
վի: Որպես 
րին լավագույն

եգիպտացի պ
արանին եւ կա

ցեղասպան
որհրդարանին
նին Օսմանյա
որածը  Հայոց
ընդունման նա

ան. Հավան
նաչի Հայոց

ւն կա, որ
եղասպանությ
րույցում հայ
րի պալատի ա

այդ 
ը շարունա
անալ այս հար
ած էի Հայոց
ժամանակ, ծա
զնոյում իմ հա

դարի առաջի
ված տպավոր
ՄՆ Կոնգրեսի 
նության ճա
ացնել, եւ ես

ողություն կ

քում մենք կտ
Հայաստանո

նն եմ մաղթո

պատգամավո
առավարությա
նությունը: Ն
ն կոչ են արել
ան կառավար
ց ցեղասպան

ախագծին:   

նականությ
ց ցեղասպա

ր Միացյալ 
յունը: Այս մա
յտարարեց Ա

անդամ Ջիմ Կո
ուղղությամբ

ակում են
րցում: 
ց ցեղասպան
աղիկներ խոն
ամալսարանը 
ին ցեղասպա
րիչ հուշարձ
Ներկայացու

անաչման մաս
ս հավատում

կարձանագրեն

տեսնենք, թե ի
ում Եգիպտո
ում», - հավելե

 

որ Մուստաֆ
անը կոչ է ա
Նա եւ  3
լ հավանությո

րության ձեռք
նություն կոչե

յուն կա, որ
անությունը

 
Նահանգնե

ասին NEWS.am
ԱՄՆ Կոնգրե
ոստան: 
բ աշխատ
ն լրացուց

նության զոհե
նարհեցի անմա

միակն է ԱՄ
նության 100-

ձան կա: Մե
ցիչների պալա
սին բանաձե

մ եմ, որ ինչ-
նք»,- ընդգծ

ինչ 
ոսի 
ել է 

ֆա 
րել 
336 
ուն 
քով 
ելու 

ր 
ը 

երը 
m-ի 
եսի 

տող 
ցիչ 

երի 
ար 

ՄՆ-
-րդ 
ենք 
ատ 
եւի 
-որ 
ծեց 



 

 

բ

18:39, 0

ՀՀ Նախ
հանդիպ
ներկայա
ոլորտի,
ներկայա
Հանրայ
գործադ
ստեղծվ
Հայոց 
ներկայա
եկել ելո
ՀՀ նախ
հոգեւոր
Վեհափ
Հարգելի
Երեկ 
պարեկա
կատար
Հանգու
ճանապ
Ոստիկա
Ներքին
գործողո
դնել զեն
հաջողվ
համարվ
իհարկե
Ունեցա
ցավակց
զինծառ
հարազա
ենք փ
Վանոյա
Արցախ
ընկավ 
անմնաց
Ինչպես
Հանրապ
հնարավ
համար:
հայտնո
աշխատ
պրոֆես

Սերժ Սար
ռնությամբ

լ
01.08.2016 

խագահ Սերժ Ս
պում է ունե
ացուցիչների՝ մ
, զանգվա
ացուցիչների, 
յին խորհրդի 

դիր մարմինն
ված մշտապես 

Կաթողիկոս
ացուցիչների հե

ույթով: 
խագահի խոսք
ր դասի ներկայա

փառ Տեր, 
ի՛ գործընկերնե

վերջապես 
ապահակային 
րած հարձակմ
ւցալուծվեց բո

պարհով. Ազգ
անությունը, Պ

ն զորքերն 
ություններով ս
նքը եւ հանձնվե

վեց խուսափել
վող լուծումից, 

ե, նույնպես մշա
անք երկու 
ցությունն եմ
ռայող, ենթաս
ատներին եւ բա

փոխանցում նա
անի ընտանիքի

խյան գոյամար
հայրենակցի 

ցորդ կատարել
ս նշեցի, ա
պետության իշ
վոր միջոցներ
: Այդ առումո

ում իրավապա
տանքի համար
սիոնալիզմի եւ 

րգսյանի ելո
բ Հայաստա
լուծվելու (

Սարգսյանն այս
եցել հասարա
մշակույթի գոր
ածային լ
հասարակակա
անդամների, 

ների ներկայա
գործող մարմի

սի գլխավոր
ետ: Հանրապետ

քը հասարակո
ացուցիչների հե

եր, 
հանգուցա

ծառայության 
ման հետեւան
ոլորիս համար
գային անվտ
Պետական պա

իրենց հետե
ստիպեցին զին
ել իշխանությու
լ նման իրավի
որի իրականա

ակված էր: 
զոհ եւ բա

մ հայտնում 
սպա Յուրի 
արեկամներին: Մ
աեւ ոստիկա
ին` իրական նվ
րտից մինչեւ ա

գնդակից հա
լու պահին: Փա՛

այս ժամանակ
խանության մա

րը մարդկային 
ով առաջին հ
հ մարմինների

ր։ Սառնասրտո
սեփական ուժ

ույթը. Զենք
անում հար
ֆոտո) 

սօր նախագահ
ակության տա
րծիչների, առո
լրատվության 

ան, քաղաքակա
ինչպես նաեւ

ացուցիչների, 
նների ղեկավա

րությամբ հո
տության նախա

ության, իշխան
ետ հանդիպմա

ալուծվեց ո
գնդի վրա զի

քով ստեղծվա
ր, թերեւս, ա

տանգության 
ահպանության 
եւողական եւ
նված խմբի ան
ւններին: Անչափ
իճակների հա

ացման մանրակ

ազմաթիվ վիր
ոստիկանութ

Տեփանոսյան
Մեր հիացմունք
նության գնդա
վիրյալի, ով ան
ապրիլյան պա
այրենիքի հան
՛ռք քեզ, հպարտ
կահատվածում

արմինները ձեռ
կորուստների

հերթին շնորհա
ի ներկայացուց
ությունը եւ մե
ժի գիտակցման

ÈàôÚê # 2

Լույս 

քով եւ 
րցեր չեն 

հի նստավայրու
արբեր շերտեր
ողջապահությա

միջոցներ
ան գործիչներ
ւ օրենսդիր ե

ՀՀ օրենքո
արների, Ամենայ
ոգեւոր դաս
ագահը հանդես

նությունների ե
ան ժամանակ 

ոստիկանությա
ինյալների խմբ

ած իրավիճակ
ամենաընդունե

ծառայություն
ծառայություն

ւ համադրվա
նդամներին վայ
փ գոհ եմ, որ մե

ամար դասակա
կրկիտ ծրագիր

րավորներ: Ի
թյան զորքեր
ի ընտանիքի
քն ու հարգանք
ապետ Արթու
նվարան անցա

ատերազմ, բայ
նդեպ պարտք
տ գնդապետ: 
մ Հայաստան
ռնարկեցին բոլո
ից խուսափելո
ակալություն ե
ցիչներին՝ իրեն
եծահոգություն

ն ցուցիչներն ե
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Ամսագի

 
ւմ 
րի 

ան 
րի 
ի, 
եւ 
ով 
յն 

սի 
ս է 

եւ 

ան 
բի 
ը։ 

ելի 
նը, 
նը, 
ած 
այր 

եզ 
ան 

ն, 

Իմ 
րի 
ն, 

քն 
ւր 

ավ 
յց 

քն 

նի 
որ 
ու 
եմ 
նց 
նը 
ն: 

Դուք 
աշխա
Շնորհ
ու բու
համար
ոգու ա
Շնորհ
խորհր
Բալաս
Հարգե
Անընդ
հանգո
իրակա
անաչա
պետք 
օրենքի
վրեժխ
Հայաս
գործըն
Սահմա
Եկել 
իրադա
ժաման
ներհա
անհրա
գործըն
բռնութ
իսկ: Մ
լուծելո
լինել մ
Անցած
կորուս
արժեք
որ հաս
իրեն թ
չուներ
Այսուհ
առնի մ
Մենք 
հիմքեր
լուծվե
Երեւա
պատե
Մերձա
չհասկա
պատե
քաղաք
եզրակ
Ես շն
իսկապ
գործիչ
բարձր
տարբե
որտեղ
սկսվու
իրավի
հասար
հասու
պատե
Ես շնո
գործիչ
հասկա
սթափ
են խն
մարդկ
ոգեւոր
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իր 

դրանք լիովի
ատանքի համար
հակալ եմ Հիպո
ւժաշխատողնե
ր, գլուխ եմ խ

արիության առա
հակալություն 
րդանիշ դարձա
սանյանին: 
ելի՛ գործընկերն
դունելի իրավի
ուցալուծումը դ
անացվի մանր
առ քննություն

է պատասխա
ի առաջ: Որե

խնդրության բո
ստանի Հա
նթացները տեղ
անադրության 

է եզրակաց
արձությունների
նակ կպահա

այաստանյան հ
աժեշտ է արա
նթացը։ Առաջ
թյամբ հարցեր 

Մենք այլեւս իրա
ու որեւէ միտո
մեր երկրի համա
ծ երկու շաբ
ստներն անթո
քային կորուստն
սցվեց մեր տնտ
թույլ տալու իր

ր Հայաստանը:
հետ եւս մենք 
մեր երկիրը: 
որեւէ մեկին թ
րը: Զենքով ե

ելու: 
անը Բեյրութ կ
երազմի տարի
ավոր Արեւել
ացողները ու

երազմի պատմ
քացիական 

կացությունները
նորհակալ եմ բ
պես իրենց դ
չներ եւ, հասկա

րացրին տեղի ո
երություն շատ
ղ է ավարտվու
ւմ Հայրենիքի

իճակները հա
րակության եւ
ւններին եւ 
եհապաշտներին
որհակալ եմ մեր
չներին, մեր իր

ացան, որ հրա
փեցնող խոսք հա
նդրի անարյուն
կանց փրկութ
րողները, հստա

ին ցույց տվեց
ր: 
ոկրատին երդո
երին, նրանց` հ
խոնարհում նրա
աջ: 
եմ հայտնում 

ած մեր գեներա

ներ, 
իճակն ավարտ
դեռեւս առջեւո
րազնին հետաք
ն, բաց դատավ

ան տա իր արա
եւէ այլ դրսեւ
ոլոր փորձերը 
անրապետությո
ղի են ունենալո
եւ օրենքների շ
ություններ կ
ի ամբողջակա

անջի։ Սակայ
հասարակակա
ագացնել արմ
ջին հերթին 

լուծելու աղետ
ավունք չունենք

ում անգամ. հա
ար: 
բաթը եւ այ

ույլատրելի են՝
ներից սկսած մ
տեսությանը: Ա
րավունքը չունի

որեւէ մեկին թ

թույլ չենք տալո
եւ բռնությամբ

կամ Հալեպ չէ:
իների լուծում
լքից ներմուծ
ւսումնասիրեն 
ությունը կամ 
պատերազմի 
ը կատարեն դր
բոլոր այն քա

դրսեւորեցին ո
անալով այս ամ
ունեցողի անընդ
տ քիչ կարճա
ւմ քաղաքակա
ի անվտանգո
աճախ լակմո
ւ պատմության

տարանջատ
ն: 
ր մշակույթի եր
րական մտավո

ապարակավ դ
ասցնելով զինյա
ն լուծմանը, իր
թյան ճանապ
ակ գիտակցելով

ցիք: Շնորհակ

ում տվածներին
հիացմունքի ար
անց պրոֆեսի

այս օրերին 
ալին՝ Արցախի

տվել է, սակա
ում է։ Առաջին 
քննություն, հ
վարություն։ Յ

արքների համար
ւորում չի լին
կասեցվելու ե

ունում ծավ
ու բացառապես
շրջանակներում
կատարելու ժ

ան վերլուծությ
յն մի բան

ան եւ քաղաք
մատական փո
իսպառ պետք

տալի մտայնու
ք հանդուրժելո
աջորդը կարող

դ ընթացքում
՝ մարդկային, 

մինչեւ այն հսկա
Աշխարհի որեւէ

ի: Առավել եւս

թույլ չենք տա

ու, որ քայքայի
բ Հայաստանո

 Նախորդ դա
մները թող ո
ծել Հայաստա

Լիբանանի 
այսօր դեռ ծա

հետեւանքնե
րանցից: 
աղաքական գոր
որպես քաղաք
մենը, առաջին ի
դունելի լինելու 
տեսների, լավ

ան մրցակցությ
ության հարթ
ուսի դեր 
ն համար մատ

տելով կարճա

րեւելիներին, մե
որականներին, 

դատապարտելո
ալներին, իրակա
րականում մատ

պարհը: Ափսո
վ, որ նպաստո

կալ եմ գրագ

ն՝ մեր բժիշկներ
րժանի կեցված
ոնալիզմի, նրա

ողջախոհությ
ի հերոս Վիտա

այն ամբողջակ
հերթին պետք

համակողմանի 
Յուրաքանչյուր 
ր միայն ու միա

նելու, անձնակ
են օրենքի ուժ
վալվող բո
ս մեր պետությ
մ: 
ժամանակը։ Ա
ունը դեռ երկ

ն ակնհայտ 
քական կյանքո
ոփոխություննե
ք է վերացնե
թյան գոյությո

ու զենքով հարց
ղ է կործանար

մ մեր ունեց
հասարակակա

այական հարվա
է երկիր նման բ
ս դրա իրավուն

ալու, որ պատա

ի մեր պետությ
ում հարցեր 

րաշրջանի՝ Սա
ոչ մեկը չփոր
ան: Թող 
քաղաքացիակ

ավալվող՝ Սիրիա
երը եւ իրե

րծիչներին, ովք
քական-պետակ
իսկ օրվանից ձա

մասին: Նրանք
վ են հասկանո
յան սահմանը 

թությունը: Սո
են կատարո

տնացույց անե
ատեսներին 

եր հասարակակ
ովքեր շատ լ

ով անընդունել
անում նպաստո
տնանշում են ա
ոս, որ անհի
ում են զինյալնե

գետ 

րին 
ծքի 

անց 

ան 
ալի 

կան 
ք է 

եւ 
ոք 

այն 
կան 
ով: 

ոլոր 
ան 

Այս 
կար 

է. 
ում 
երի 
ենք 
ւնն 
ցեր 
րար 

ած 
ան, 

ածը, 
բան 
նքը 

անդ 

ան 
չեն 

առը 
րձի 
սա 

կան 
այի 
ենց 

քեր 
կան 
այն 
ք, ի 
ում՝ 

եւ 
ուր 
ում՝ 
ելով 

ու 

կան 
լավ 
լին, 
ում 
այդ 
իմն 
երի 



 

 

կործան
լիուլի թ
պատահ
Փա՛ռք 
երկրում
Հայաստ
կասկած
ճշմարտ
մեր տե
չսիրել 
չսիրել ն
որն իրա
համար 
կգնան, 
կտարա
Սրանից
պետք: 
ահաբեկ
պատճա
այդ սա
դրսեւոր
մեր ժո
ասենք ա
Հարգելի
Ես շն
աշխատ
համար:
հուլիսի 
ամենաէ
հետեւո
հայցելո
եմ մոռա
այլեւս ն
այսուհե
չունենա
Հիմա հ
ահաբեկ
հայրենա
թաքցնո
մտահոգ
իշխանո
հարցեր
լուծումն
Այս փո
իշխանո
կլինի 
ներքո: Ս
հենց ա
բարեփո
իրեն չգ
քաղաքա
տեղաբա
հենքը մ
ընդամե
կառավա
Մենք 
քաղաքա
մասին 
ահաբեկ
Աստծո,
քաղաքա
չունենք
դա մեր 
Եվս մի 
մենք խ
ասած, 

նմանը, չկարող
թափեցին այն՝ մ
հաբար կեղտը մ
Աստծո, որ ա

մ: 
տանում գերիշխ
ծի առարկա 

տությունը արժ
եսակի, մեր ժա

իշխանություն
նախագահին եւ
ականացվում է,

զենքով հարց
ահաբեկչությա

ածվի, կոչնչացնի
ց սարսափել է

Տիկնա՛յք ե
կչությունը խ
առով, անգամ ա
արսափից: Ո՛չ 
րմանը, որտեղ 
ղովրդի, մեր ս
այդ քաղցկեղին
ի՛ բարեկամներ

նորհակալ եմ 
տանքի համար 
: Ես նաեւ նե

29-ի՝ լույս 
էական բացթո

ություններն, ան
ով՝ միայն լրագր
անալ այդ դեպ
նման բան չի կր
ետ անգամ 
ան ձեր ազատ գ
հնչող քննադատ
կչական ձեռա
ասիրական եւ 
ող զինյալների մ
գությունների 
ությունները կա
ր եւ բարդ 
ներն արագացն
ուլում մեր նպ
ություն ձեւավո
լայն համաձա
Սահմանադրա

այդպիսի իշխա
ոխումներով: Ա
գտած ինչ-որ մ
ական պատ
աշխման եւ կի
մենք արդեն ա
ենը ամիսներ 
արություն, հեն
այդ ճանապա
ական ուժերի, 
է: Կրկնում եմ՝
կչության գնա
, պետություն ե
ական գործիչն

ք: Այդպիսիք շա
երկրի հարստո
խնդրի անդրա

խոսել ենք: Խո
«հողեր հանձն

ղացան զսպել ի
միայն թե քաոս
մակերես հանե

առողջ բանակա

խեց մեկ պարզ 
չպետք է լի

ժեքային դաշտո
առանգության մ

ներին, կարող
ւ կտրուկ դեմ լի
 բայց չսիրելն ա
ցեր լուծողին: 
ան խրախուսո
ի մեր ժողովրդ
է պետք, սա հ
եւ պարոնա՛յք

խրախուսելը մ
ամենահիմնավո
ասեք ահաբեկ
էլ որ այն տեղի
սերունդների ե
ն: Հեռու՛ վանեն
ր, 

մեր լրագրո
եւ անարյուն հ

երողություն եմ
30-ի գիշերվա
ողումն էր այ
նշուշտ, արվելո
րողներին, բայց
պքերի մասին, 
րկնվելու, եւ նա
ենթագիտակց

գործելաոճի վրա
տության մասի

ագրով գործող
սոցիալական 

մասին չէ, խոսք
մասին 

ատարյալ չեն: Ա
խնդիրներ կա

նելն է: 
պատակը նաեւ
որելն է, որտեղ

այնության դա
ական բարեփոխ
անություն ձեւա
Ազգային համաձ
մեկի՝ դեպի աթ
տասխանատվու

իսելու մասին 
ապահովել ենք:

անց մենք ու
նց այդպիսի իշխ
արհով ենք գ

քաղաքական 
՝ քաղաքական 
ցողների եւ ն

եւ երկիր կառու
ների պակաս, 
ատ են քաղաքա
ությունն է: 
ադառնամ, որի 
ոսքս Ղարաբա
ելու» մասին է:

իրենց մեջ կու
ս լինի, միգուցե
են: Զզվելի է: 
անությունը գե

ճշմարտություն
իներ ի սկզբ
ում է, մեր աշխ
մեջ է: Ցանկաց
ղ է չսիրել կա
ինել այն քաղա

ամենեւին հիմք 
Իշխանություն

ումը քաղցկեղի
դի կողմից ստե
հիմնովին արմա
ք, սիրելի՛ ե
մահացու մե
որ պատճառով
կչությանը եւ դ
ի ունենա: Ո՛չ ա
եւ մեր հայրենի
նք մեզնից: Շատ

ողներին իրեն
հանգուցալուծմա
մ խնդրում մեր

ա դեպքերի հա
յս օրերի ընթ
ու են: Ձեր ներ
 ոչ իրավապահ
քանի որ իրոք

աեւ ուզում եմ, ո
ական որեւէ 

ա: 
ին: Խոսքս, իհա
ղ, իրենց մտ

արդարության
քս մեր ժողովրդ

է: Այո՛, 
Այո՛, Հայաստա
ան: Մեր նպա

ւ ազգային հա
ղ լուծումների 

աշտի պատասխ
խումները հենց 
ավորելու հիմք
ձայնության կա
թոռ սողոսկելու
ւթյան հնարա
է, ինչի ինստի
 Վստահաբար
ւնենալու ենք 
խանություն: 
գնում, եւ այդ

գործիչների դ
գործիչների, ա

նրանց սատար
ւցելու արժեհա
ինչպես տեսա

ական բոլոր հոս

մասին բազմա
աղի հիմնահար
: Արդեն թերեւ

ÈàôÚê # 2

Լույս 
ւտակած մաղձ
ե ալեկոծումներ

երիշխում է մե

ն, որը, թվում է
բանե: Եվ այ
խարհընկալմա

ցած ոք կարող 
առավարության
աքականության

չէ հերոսացնելո
նները կգան ո
ի պես կմնա ո
եղծած ամեն ին
ատախիլ անել 
երիտասարդնե

եղք է: Որեւ
վ, հեռու՛ մնացե
դրա ցանկացա

ասենք մեր երկր
իքի համար: Ո
տ հեռու: 

նց անմնացոր
անը նպաստելո
ր լրագրողների
ամար. սա մե
թացքում: Բոլո
րողամտություն
հներին, խնդրու
ք վստահ եմ, ո
որ այդ դեպքեր

ազդեցությու

արկե, ընդգծվա
ադրություններ
ն կոչերի ներք
դի մի հատված

Հայաստան
անում շատ թեր
ատակը դրան

ամաձայնությա
իրականացում

խանատվությա
դրա մասին էի

քն է դրվել այ
առավարություն
ւ մասին չէ, այ
ավորինս լայ
իտուցիոնալ ող
ր պնդում եմ, ո

հենց այդպիս

դ ճանապարհ
դերակատարմա
այլ ոչ թե զենքո
րողների: Փա՛ռ

ամակարգը կիսո
աք, մենք այսօ
սանքներում: Ե

աթիվ անգամնե
րցի եւ, այսպե
ւս անհաշվելի ե
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Ամսագի

ձը, 
րը 

եր 

էր, 
յդ 

ան, 
է 

նը, 
նը, 
ու 
ու 
ու 
նչ: 

է 
ր, 
ւէ 
եք 

ած 
ի, 

Ո՛չ 

րդ 
ու 
ից 
եր 
որ 
նը 
ւմ 
որ 
րն 
ւն 

ած 
րը 
քո 
ծի 
նի 
րի 
նց 

ան 
մը 
ան 

ն, 
յդ 
նն 
յն 
յն 
ղջ 
որ 
սի 

հը 
ան 
ով 
ռք 
ող 
օր 
Եվ 

եր 
ես 
են 

մեր հս
իմ կ
կարգա
Բացա
կազմո
Ես իմ 
Եվ իմ 
միշտ պ
այլեւ կ
լինելու
Հարգե
Ամփոփ
դուրս 
նպատ
օրակա
Իսկ 
առաջի
Շնորհ

Կո

01.08.

Հանրա
որտեղ
Հայտա
«Վերջ
իրադա
էին 
հասա
հոգեբ
խուսա
կապա
զոհվա
Տեպա
մաղթ
վիրավ
սպան
ամբող
Դատա
փոփո
միաժա
նստել
երկրո
Դատա
մասնա

2016 Ã.  էջ 21 

իր 

ստակ դիրքորո
կողմից: Կրկն
ավորման ճանա

առվում է: Լեռնա
ում: Բացառվու
ողջ գիտակցակ
 ժողովրդի հա
պատրաստ եմ 
կյանքս: Դա այ
ւ վաղը: 
ելի՛ գործընկերն
փելով շեշտեմ՝ 

եկանք ավելի
տակադրված են
արգը բազմապա
այդ մասին 
իկայում: 

հակալ եմ ուշադ

ոչ ենք անո
«Սասնա ծ

Հ
.2016 

ային խորհու
ղ կոչ է արել մ
արարություն
ջին շաբաթ
արձություննե

մեր երկր
արակությունը
բանական լո
ափել նաև 
ակցությամբ մ
ած գնդապետ
անոսյանի հար
թում այս 
վորված բ

նությունների 
ղջական բացա
ապարտելով 
ոխություններ
ամանակ գտն
լ այդ իրողութ

ում առկա խոր
ապարտում 
ակիցների ն

ոշման հրապար
նում եմ՝ Լե
ապարհին միակ
ային Ղարաբա
ւմ է: Մեկ անգա
կան կյանքը իրա

ամար ընդունելի
եղել զոհաբերե
յդպես է եղել ե

ներ, 
մենք, որպես պ

ի ուժեղացած:
նք երկրում դր

պատիկ արագու
մենք շատ 

դրության համա
 

ում հնարավ
ծռերին» պ

Հանրային խ

ւրդը հանդես 
մեղմ գտնվել «
նում, մասնավո
թներին Եր
երը լուրջ մար
րի համար, 
ը ենթարկ
ուրջ ցնցում

զոհերից 
մեր խորին ցա

տ Արթուր Վա
րազատներին

իրադարձո
բոլոր անձ

անաչառ հ
ահայտում: 
զենքի ուժով

ր պահա
նում ենք, որ բ
թյան հետ, քա
րքային լուրջ խ

ենք նաև 
նկատմամբ 

րակային հնչեց
եռնային Ղար
կողմանի զիջու

աղը երբեք չի լի
ամ եւս կրկնում 

ականում նվիրե
ի տարբերակի 
ել ոչ միայն ցան

երեկ, այդպես է

պետություն, այ
: Եվ մենք այ
րական փոփոխ
ւթյամբ առաջ 
ավելի մանրա

ար: 

վորինս մեղ
ատժելու գ
խորհուրդ

է եկել հայտ
«Սասնա ծռերի
որապես, ասվ
ևանում տ
րտահրավեր 

որի ընթ
կվեց ֆիզ
մների: Ցավո

ու վիրավո
ավակցություն
անոյանի և են
ն և շուտափո
ությունների 

ձանց: Ակն
հետաքննությ

վ հարցեր բա
անջելու 
բոլորս պարտա

անի որ դա ար
խնդիրները: 
 հուլիսի 
ոստիկանութ

ցումներն անձա
րաբաղի խնդ
ւմներ չեն լինել

ինելու Ադրբեջա
եմ՝ բացառվում
ել եմ այս խնդր
հասնելու համ

նկացած պաշտ
է այսօր, այդպե

այս փորձություն
յսօր շատ ավ

խությունների մ
տանելու համա

ամասն կխոսե

ղմ գտնվել 
գործում. 

 
տարարությամ
ի» նկատմամբ

վում է. 
տեղի ունեցա

ու փորձությո
թացքում մ

զիկական 
ոք, չհաջողվ
որներից, ին

նն ենք հայտնո
նթասպա Յուր
ւյթ ապաքինո

հետևանք
նկալում ե
յուն և գոր

արձրացնելու 
ճանապարհ

ավոր ենք հաշ
րտացոլում է մ

29-ին ցույ
թյան առանձ

ամբ 
դրի 
լու: 

անի 
մ է: 

րին: 
մար 

տոն, 
ես է 

նից 
վելի 
մեր 
ար: 
ենք 

մբ, 
բ: 

ած 
ուն 
մեր 

ու 
վեց 
նչի 
ում 
րա 
ում 
քով 
ենք 
րծի 

և 
հը` 
շվի 
մեր 

յցի 
ձին 



 

 

ծառայո
կողմից
մասնա
իրավու
անհիմ
ձերբակ
մեր եր
հեղինա
է հետ
մեղավո
Միաժա
արկած
գործող
հայտնվ
իրավիճ
Կարծո
հասար
ծավալվ
իշխան
կվերլու
կտան 
առջև 
տեսլակ
Ինչպես
արտահ
պետք 
և հաս
առջև 
հիմնահ
հնարա
հետ քն
ուղղվա
երկխոս
չթողնե
Դրակա
նկատմ
կանխե
հետևա
Դրակա
դնել զե
Միաժա
իրենց 
համախ
ունեցո
Հաշվի 
արյուն
ենք ան
գործու
ու մեղ
սահմա
 

Շա
ծռերի

04.08.2
ԼՂ բա
բանակ
հետագ
մասին

ողների և կ
ց կիրառված

ագիտական գ
ւնքների կոպ
ն բերման 
կալություննե

րկրի ժողովրդա
ակությանը: Գ
տամուտ լինե
վորներին պատ
ամանակ դա
ծախնդիր 
ղությունների 
վեցին վտ
ճակում: 

ում ենք, 
րակությունը պ
ված իրադար

նությունները հ
ւծեն տեղի ո
և համապատ
դնելով որա

կան և սկսելո
ս շեշտել էի
հերթ նիստու
է ապահովվի

սարակության
ծառացած խ

հարցի վերա
ավորինս բաց 
ննարկեն Ղար
ած քայլերն 
սության լայն

ելով մութ կետ
ան ենք գնահ
մամբ իշխա
եց խնդրի հ
անքները: 
ան ենք համա
ենքը հետագա
ամանակ, հոր
պայքարը տե

խմբվելով գա
ող ծրագրային

առնելով զի
նահեղության 
նում հնարավո
ւմ` առանձին 
ղավորների ն

անումը»: 

ավարշ Քոչ
ի» գործողո

վրա. «
2016 
անակցություն
կցային սեղա
գայում բոլորո
, այսօր՝ օ

կասկածելի 
ծ անհամաչ

գործունեությա
պիտ խախտ
ենթարկելու 
րը, որոնք լր
ավարական ա

Գտնում ենք, ո
են և բացա
տժելով օրենքի

ատապարտում
որոշումներ
հետևանքո

տանգավոր 

որ և՛ 
պետք է լրջոր
ձությունների
հետևությունն

ունեցածը, հա
տասխան քայլ
ակապես նոր
վ լուրջ բարեփ

ինք ս.թ. հու
ւմ, իրադրութ
ի լայն երկխոս
ն տարբեր շե
խնդիրների` 
աբերյալ: Իշխ

և թափանց
րաբաղյան հի

ու հեռա
ն հարթակ և

տեր ու կասկած
ատում զինյա

անությունների
հանգուցալուծ

արում նաև զի
ա առճակատ
րդորում ենք խ
եղափոխել առ
աղափարակա
ն պայքարի շու
նյալ խմբի ա
հանձնվելը` պ

որինս մեղմ գ
քննելով տեղի

նկատմամբ հ

չարյանը չժ
ություններ

«Դժվարան

ններն ընթան
անի շուրջ խ
ովին այլ բա
օգոստոսի 4

քաղաքացիա
չափ ուժը, 
ան խոչընդոտ
ումները, քա

բազմաթիվ 
ջորեն հարվա

արժեքներին ո
որ իշխանությ

ահայտեն տեղ
ի ողջ խստութ

մ ենք մի խ
րը, որոն
ով ցույցի մ

ու անկ

իշխանությ
րեն մտորեն վ

ի մասին: Ակնկ
ներ կանեն, հա

ամարժեք գնա
լեր կձեռնարկ
ր պետությո
փոխումներ եր
լիսի 19-ին 

թյան կարգավ
սություն իշխա
երտերի միջև
հատկապես 

խանություննե
ցիկ ձևով հա
իմնահարցի կա
անկարները` 
և հասարակո
ծներ: 

ալ խմբի գործ
ի զսպվածո
ծման առավ

ինյալ խմբի ո
ումից խուսա

խմբավորման 
ռավել քաղաք

ան և հստա
ւրջ: 

անդամների կ
պատկան մա

գտնվել պատժ
ի ունեցած սպ
համապատաս

ժխտեց, որ «
րն ազդել են
ում եմ ասե

նում են, թեե
խոսում է մ

աներ է ներկա
4-ին, լրագր

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ական անձան
լրագրողներ

տումը, մարդո
աղաքացիների

դեպքերն ո
ած հասցրեցի
ու միջազգայի
ունները պետ
ղի ունեցածը
թյամբ: 

խումբ անձան
նց սադրի
մասնակիցներ
կանխատեսել

ունները, և
վերջին օրերի
կալում ենք, ո
անգամանորե

ահատականնե
կեն` մեր երկր
ուն ունենալո
րկրի ներսում:
կայացած ՀԽ

վորումից հետ
անություններ
և Հայաստան

Ղարաբաղյա
երը պետք 

ասարակությա
արգավորման

ապահովելո
ության համա

ծողություններ
ությունը, որ
վել ծայրահե

որոշումը` վայ
ափելու համար

աջակիցների
քակիրթ դաշտ
ակ տեսլակա

կողմից առան
արմիններին կո
ժի սահմանմա
պանություներ
սխան պատժ

«Սասնա 
ն ԼՂ հարց
ել» 

եւ Ադրբեջան
մի բան, իս
այացնում: Այ
րողների հետ
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նց 
րի 
ու 
ին 
ու 
ին 
ին 

տք 
ը` 

նց 
իչ 
րը 
լի 

և՛ 
ին 
որ 
են 
եր 
րի 
ու 
: 
Խ 

տո 
րի 
նի 

ան 
է 

ան 
նն 
ով 
ար 

րի 
րը 
եղ 

յր 
ր: 

ին 
տ` 
ան 

նց 
ոչ 

ան 
րն 
ժի 

ի 

նը 
սկ 
յս 
տ 

հանդի
Քոչար
են
արդյո
 

Հարցի
կայան
հետո
փոփո
«Այնտ
հարթ
Վիենա
Այսին
մասին
Իսկ դ
է լին
հարթ
է առա
«Սաս
կարող
էլ Քո
գործո
Ղարա
նրանք
հիմնա
դժվար
կերպ,
Արդյո
Ռուսա
փոխա
բանա
կողմե
է, որ կ
մոտեց
բանա
միջնո
 

Կ

04.08.
Անը

միջո

Կե
Սար

գր
Նրա

չգործ

2016 Ã.  էջ 22 

իր 

իպման ժամա
րյանը՝ հավելե

կատարվ
ունքները  վիժ

ին, թե 
նալիք 
 ղարաբաղյ

ոխություն 
տեղ ամեն ինչ 
թությունը վեր

այում, դրա
նքն` խոսքը 
ն է, որն առա

դա, առաջին հ
նեն սադրան

թությունը բուն
աջ մղվել այն դ
սնա ծռերի» 
ղ են ունենալ 

ոչարյանն, ըստ
ողություններն
աբաղյան հար
ք բարձրացրե
ախնդրի հետ
րանում եմ ա
, նա նորից կր
ոք հայկակա
աստանի 
արտգործնախ

ակցային գոր
երին բերել ընդ
կողմերից պա
ցումները մեր

ակցային գոր
որդություն է»:

Կոմկուս. Եր
ա

.2016 
ընդունելի է Հա

ոցով իշխանափ
4-ին մամուլի
Հայաստանի

ենտրոնական 
րգսյանը՝ անդր
րավման եւ դր
ա խոսքով՝ ար
ծելը, սոցիալա

անակ նշել է Ա
ելով, որ Ադրբ
վել այդ
ժեցնելու ուղղո

օգոստոսի 
Սարգսյան-Պ

ղյան հարցու
Շավարշ Ք
շատ հստակ 
րաբերում է 

անից հետո 
վստահությա

աջարկել են հ
հերթին, նշանա
նքներ, կրակ
ն բանակցայի
դեպքում, երբ 

գործողությո
ԼՂ բանակցո

տ էության, չժ
ն ինչ-որ կերպ
րցում, նշելով
ել էին, նաեւ

տ, դա կա: 
ասել»: Ճշտող 
րկնեց. «Դժվա
ան կողմը ճ

կամ այլ 
խարարը պա
րծընթացում 
դհանուր հայտ

ահանջում են ո
րձենան: Սա 
րծընթացում, 
: 

րկրում լուր
անելու ժամ

այաստանում
փոխություն ա

ի ասուլիսի ժա
ի Կոմունիստա
կոմիտեի առա
րադանալով Ո

րան հաջորդա
րտագաղթը, ա
ական անարդա

ԱԳ փոխնախ
բեջանի կողմի
դ բանա
ությամբ: 

10-ին Ռ
Պուտին 
ւմ ակնկալո

Քոչարյանը 
է: Կա երկու հ

նրան, ինչ 
Սանկտ Պ

ան մթնոլորտ
համանախագա
ակում է՝ շփմա
կոցներ եւ 
ին գործընթաց

այս բոլոր հա
ուններն ի՞նչ 
ությունների վր
ժխտեց, որ «

պ ազդեցությո
վ. «Պահանջն
ւ կապված էր

Թե ինչպե
հարցին, թե 

արանում եմ աս
ճնշումների ե

պետությ
ատասխանեց.

միջնորդները
տարարի, իսկ
որոշակի զիջո

շատ բնակա
բայց դա

րջ բարեփո
մանակն է

մ զինված ապս
անելը: Այս մա

ամանակ հայտ
ական կուսակ
աջին քարտու
Ոստիկանությ

ած իրադարձու
աղքատություն
արությունը, ի

խարար Շավա
ից արդեն քայ
ակցություննե

 
Ռուսաստանո

հանդիպում
ո՞ւմ են որե
պատասխանե

հարթություն, 
արձանագրվ

Պետերբուրգո
տի ստեղծմա
ահող երկրներ
ան գծում չպետ
այլն: Երկրո
ցն է, որը կար

արցերը լուծվեն
ազդեցությո

վրա, այս հարց
«Սասնա ծռեր
ուն են ունենա
ներից մեկը, ո
ր ղարաբաղյա

ես դա կազդ
ազդե՞լ է ինչ-

սել»: 
ենթարկվո՞ւմ 
յան կողմ
. «Ցանկացա
ը փորձում 
կ դա նշանակո
ումներ, որպես

ան է ցանկացա
ա ճնշում 

ոխումներ 

ստամբության
ասին օգոստոս
տարարել է 
կցության 
ւղար Տաճատ 
ան ՊՊԾ գնդ
ւթյուններին:
նը, օրենքների

իհարկե, բոլոր

արշ 
լեր 

երի 

ում 
մից 
եւէ 
եց. 
մի 

վեց 
ում: 
ան 
րը: 
տք 

որդ 
րող 
ն»: 
ուն 
ցին 
րի» 

ալու 
որը 
ան 
դի, 
-որ 

է 
ից, 
ած 
են 

ում 
սզի 
ած 
չէ, 

ն 
սի 

դի 

ի 
րի, 



 

 

այդ 

«Հանրա
մասին 
սեկտոր
Սարգս
«Բնակ
խաղաղ
այդպես
իրավա
կոչ ենք
եւ 
իրադա
ասել է
լուրջ բա

 
Արև
 
Աքշե

06.07.2

Թուրքի
հայկակ
բաղնիք
թուրքա
Ըստ ա
վտանգ
ճաքեր 
ուղղու
արձան
պատկա
Աքշեհի
կողմից
մշակու
այս եկ

թվում՝ զինվա

ապետություն
ինքը՝ նախա

րի ներկայաց
սյանը: 
կանաբար, բոլ
ղ ճանապա
ս էլ եղավ

ապահ մարմի
ք անում լրջոր

միջոցառու
արձություններ
է կոմկուսի Կ
արեփոխումն

ևմտյա
եհիրի հայկ

բաղնիք
2016 

իայում ավեր
կան եկեղեցի
քը: Այդ մաս
ական լրատվա
այդմ, Գյավու
գի տակ է, իս

են առաջա
թյամբ տարի

նագրվել, եկեղ
անում է Աքշե
իրում 19-րդ 
ց կառուցված 
ւթային միջոց
կեղեցին այդ

ած խմբի անդա
առաջաց

նում իրոք լո
ագահն էլ հայտ
ցուցիչների հե

լորս էլ ցանկա
րհով լուծվե

վ: Մենք ի
ններին, այնպ
րեն վերաբերվ
ւմներ ձ
րի կրկնողութ

ԿԿ առաջին ք
ների ժամանա

ան Հայա
ական եկեղ

քն ավերակ

րված վիճակո
ին եւ Գյավուր
սին, ըստ A

ամիջոցները: 
ւր անվամբ բ
սկ պատմակա
ացել: Սույն 
իներ շարուն
ղեցի, որի սե

եհիրի քաղաքա
դարում տե

եւ հետագայո
ցառումների ն
դպես էլ չի վ

ամների դժգոհ
րել: 

ուրջ խնդիրն
տարարեց հա
ետ հանդիպմ

անում էինք, ո
եր, եւ, բար
ինչպես հանր
պես էլ իշխա
վել ստեղծված

ձեռնարկել 
թյուն թույլ չտա
քարտուղարը՝ 
ակն է: 

աստա
ղեցին եւ պ

կ վիճակում

ում են գտնվ
ր անունը կրո

Akunq.net-ի, հ

բաղնիքն արդ
ան եկեղեցու 

եկեղեցու վե
նակ ոչ մի զ
եփականությա
ապետարանի
եղի հայկակա
ում ժամանակ
նպատակով օ
վերականգնվե

ÈàôÚê # 2

Լույս 

հությունն են 

 
ներ կան: Այ
ասարակությա
մանը»,- նշել 

որ իրավիճակ
րեբախտաբար
րապետությա

անությունների
ծ իրավիճակի

համանմա
ալու համար»
հավելելով, ո

ն 
պատմական
մ են 

 
վում Աքշեհիր
ող պատմակա
հաղորդում ե

դեն քանդվելո
պատերին մե
երականգնմա
զարգացում չ

ան վկայական
ն: 
ան համայնք

կ առ ժամանա
օգտագործվա
ել թուրքակա
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յդ 
ան 

է 

կը 
ր, 

ան 
ին 
ին 

ան 
»,- 
որ 

ն 

րի 
ան 
են 

ու 
եծ 
ան 

չի 
նը 

քի 
ակ 
ած 
ան 

իշխա
խոստ
Ինչպե
եկեղե
վտան
 

համ
04.08.

Ստամ
ամսա
ը: 
Աղբյո
էլ սու
բարբա
լեզվի 
Հիշեց
ամսա
պարբ
բաժին
1. Գի
համշե
2. Լե
չտիրա
բարբա
3. Բա
բարբա
 

Թ

12.07.

Թուրք
գտնվո
առաջ

2016 Ã.  էջ 23 

իր 

անությունների
տումներին: 
ես ընդգծվու
եցին եւ Գյա
նգի տակ են: 

Ստամ
շենահայեր
.2016 

մբուլում հրա
ագրի 4-րդ համ

ուրի փոխանց
ւյն համարում
առով հրատա
եւ մշակույթի

ցնենք, որ 20
ագիրը լույս է 
բերականությա
ններից. 

իտական բաժ
ենահայությա
եզվի բաժին, 
ապետող հ
առը: 

անահյուսությա
առով ներկայա

Թուրքիայու
բացվել է ե

.2016 

քիայի Էսքիշ
ող հայկական

ջին արձաններ

ի կողմից` 

ւմ է հրապա
ավուր կոչվող

մբուլում հր
րի «Գոր» ա

ատարակվել 
մարը: Այդ մա

ցմամբ` ինչպես
մ թուրքերենո

արակվել են հա
ի մասին նյութ
014 թ. սեպտ

տեսնում տա
ամբ: Այն բա

ժին, որում նե
ան պատմությո

որի նպատա
համշենցիների

ան բաժին, ո
ացվում է Համ

ւմ հայկակա
երկրում առ

թանգա

եհիր նահան
ն եկեղեցու բ
րի թանգարան

չնայած բա

արակման մե
ղ բաղնիքն ա

րատարակվ
ամսագրի 4

է համշենա
ասին հաղորդո

ս հանդեսի նա
ով եւ հայոց 
ամշենահայերի
թեր: 
տեմբերից տպ
արեկան 2 ան
աղկացած է ե

երկայացվում
ունը: 
ակն է Համշ
ին սովորեց

որտեղ հայոց 
մշենի բանահյ

ան եկեղեց
ռաջին արձ
րանը  

նգի Սիվրիհիս
բակում բացվե
նը։ 

ազմիցս տրվա

եջ, պատմակա
անհետ կորչե

վել է 
4-րդ համար

 
ահայերի «Գո

ում է Akunq.n

ախորդ, այնպ
լեզվի` Համշե
ի պատմությա

պագրվող «Գո
գամ` վեցամս

երեք հիմնակա

մ է Համշենի 

շենի բարբառ
ցնել մայրե

լեզվի Համշե
ուսությունը:

ու բակում 
ձանների 

 
սարի շրջանո
ել է Թուրքիա

ած 

ան 
ելու 

րը 

որ» 
net-

պես 
ենի 
ան, 

որ» 
սյա 
ան 

եւ 

ռին 
ենի 

ենի 

ում 
այի 



 

 

Թուրքա
հայկակ
կայսրո
որոնց 
հուշամ
հայտնի
հանրա
Նշենք,
արձան
թվակա
նախար

Թ

 
00:04, 1

 
Թուրքի
շուրջը 
դամբա
Թուրքա
քաղաք
իրակա
ենթադ
ընտան
գտած 
ընտան
Ուրֆա
իրակա
այցելու
դամբա
Նշենք,
թագավ
թագավ
Ըստ ա
նամակ
բնակվե
Աբգար
սրբապ
Թադեո
ու մյուս

ական Habers
կան եկեղեցո

ության ու Թու
թվում են Հա

մեդալ ստաց
ի թյուրք 

ապետության հ
 որ Սիվրիհ

նների թանգա
անին, Թուրք
րար Էրթուղր

Թուրքիայո
թագավոր

15.07.2016 

իայի տարած
տեղի ունեց

արաններ ու խ
ական Karar
քապետարանի

անացվող պե
դրում են, որ
նիքի դամբար

դամբարանո
նիքի 10 անդա

այի ամրոցի ժ
անացնող հ

ւթյունների 
արաներ։ 

 որ ըստ Մո
վոր Աբգարը
վորն է։ 
ավանդության
կ էր գրել Ք
ել եւ բժշկել
ր թագավորին

պատկերը։ Քր
ոս առաքյալն 
ս բոլոր հիվան

sol կայքի փո
ու բակում տ
ւրքիայի հայտ

այաստանի կո
ցած Յաշար

գրող Յուն
հիմնադիր Աթ
հիսարի հայկ

արան ստեղծել
քիայի այն 

րուլ Գյունայի ա
 

ում հայտնա
րի ընտանի

ծքում գտնվող
ցող պեղումնե

խճանկարներ ե
r.com կայքի 
ի կողմից 
եղումների 

ր հայտնաբեր
րանը։ Հնագե
ում թաղված

ամներ։ 
ժայռափոր դա
հնագետներն 
համար պա

ովսես Խորեն
ը 1–ին դա

ն անբուժելի հ
Քրիստոսին՝ խ
լ իրեն։ Քրիս
ն է  ուղարկու
րիստոսի հա
է մեկնում Եդ

նդներին։ 

ոխանցմամբ՝ 
տեղադրվել ե

տնի գործիչներ
ողմից «Գրիգո

Քեմալը,  
նուս Էմրեն,
թաթուրքը եւ ա
կական եկեղ
լու գաղափար

ժամանակվա
աջակցությամ

աբերվել է Ա
իքի դամբա

ղ Ուրֆա քա
երի ընթացքո
են հայտնաբեր

փոխանցմա
Ուրֆայի ա
ընթացքում 

րել են Աբգա
ետները նշել 
ծ են Աբգա

ամբարաններո
արդեն 

ատրաստել ե

ացու Օսրոյե
արի առաջին

հիվանդ Աբգա
խնդրելով գա
ստոսը սուրհ
ւմ Քրիստոսի

ամբարձումից 
դեսիա եւ բժշ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

Սիվրիհիսար
են Օսմանյա
րի արձանները
որ Նարեկացի

միջնադարյա
, Թուրքիայ
այլք։ 
ղեցու բակու
րը ծագել է 201
ա Մշակույթ
մբ։ 

Աբգար 
արանը 

աղաքի ամրոց
ում ժայռափո
րվել։ 

ամբ՝ Ուրֆայ
ամրոցի շուր

հնագետներ
ար թագավոր

են, թե իրեն
ար թագավոր

ում պեղումնե
մաքրել ո

են բազմաթի

ենեի (Եդեսիա
ն քրիստոնյա

ար թագավոր
ալ իր քաղաք
հանդակի հետ
ի անձեռակերտ

հետո Սուր
կում Աբգարի
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րի 
ան 

ը, 
ի» 

ան 
յի 

ւմ 
11 
թի 

 

ցի 
որ 

յի 
րջ 
րը 
րի 
նց 
րի 

եր 
ու 
իվ 

ա) 
ա 

րը 
ք, 
տ 
տ 
րբ 
ին 

 
Անի

15.07.

Միջնա
ՅՈՒՆ
մասին
նախա
«Բագ
համա
ՅՈՒՆ
Տիգրա

2016 Ã.  էջ 24 

իր 

ին ընդգրկվ
ժառ

.2016 

ադարյան Հայ
ՆԵՍԿՕ-ի մշա
ն իր ֆեյսբուք

արարի մամու
գրատունյաց 
արվում է «100
ՆԵՍԿՕ-ի մշա
ան Բալայանը

 

վել է ՅՈՒՆ
ռանգությա

յաստանի մայ
ակութային ժա
ւքյան էջում գ
ւլի խոսնակ Տի
Հայաստանի 

00 եւ 1 եկեղեց
ակութային ա
ը: 

ԵՍԿՕ-ի մշ
ան ցանկու

յրաքաղաք Ա
առանգության

գրել է ՀՀ արտ
իգրան Բալայ

մայրաքաղա
ցիների քաղա

արժեքների ցա

շակութայի
ւմ 

նին ընդգրկվե
ն ցանկում: Ա
տաքին գործե
անը: 

աքը՝ Անին, ո
աք», ընդգրկվե
անկում»,- գրե

 

 

ին 

ել է 
Այս 
երի 

որը 
ել է 
ել է 



 

 

«Ա

04.08.2

 
Թուրքի
նահան
հայկակ
Դանզի
«Ակոս»
«Թող Մ
Նշենք,
քրդաբ
Նոյ եւ 
Ջիզրե 
 

Սփ
 

Ջ
անդ

11.07.2
Ջավախ
10-ին ս
ընտան
Գյուղա
նրա եր
հետքեր
NEWS
նշեց, 
ընտան
թշնամի
Ընտան
հանցա
Դաշնո
սպանե
Ավելի 
շրջանի
անդամ
հուլիսի
Նախնա
աղջիկն
տղային
Նշենք,
հայաբն
նորաբա

Ակոս»–ի խ
նահանգ

2016 

իայի հարա
նգների անվա
կան «Ակոս

իկյանը։ 
»–ի գլխավոր
Մուշն էլ որպե
 որ թուրք
նակ Հաքքար
Ջուլամերիկ,
ու Յուքսեքօվ

փյուռք 
Ջավախքու
դամների դ

2016 
խքի Ախալքա
սեփական  տ

նիքի չորս անդ
ացիների խոսք
րեք երեխանե
րը թաքցնելու
.am-ի հետ զրո
որ Քաչոտյա

նիք էին, զ
իներ չունեին:
նիքին սպան

ագործն իմացե
ությունում է ե
ել նրանց: 

վաղ  տեղեկ
ի Վաչիան գ
մներին` մորը
ի 10-ին, հարե
ական տեղեկ
ներին սպանե
ն խեղդամահ 
 որ Վաչիա
նակ գյուղեր
աց թուրք-վրա

խմբագիրն ա
գը Տարոն ա

ավ–արեւելյան 
անափոխմանն
ս»–ի գլխավ

ր խմբագիրը 
ես Տարոն անվ
քական իշխա
րի եւ Շրնաք 
 իսկ նահանգ

վա քաղաքներ

ւմ սպանվա
դիերը մասա

ալաքի շրջանի
տան մեջ սպա
դամների դիեր
քով հանցագո
երին սպանել
ւ համար:  
ույցում Վաչիա

անները նորմա
զբաղվում էի
: 
նելու վարկա
ել է, որ տան

եւ գողության 

կացվել էր, որ
գյուղում Քա
ը եւ 7, 16, 1
եւանները հայտ
կություններո
ել է  բութ գո
է արել: 

անը Ջավախ
րից է, Վաչի
ացական միջպ

առաջարկե
անվանակո

քրդաբնակ
 արձագանքե

վոր խմբագի

Twitter–ի իր 
վանափոխեն։
անություններ

նահանգները
գային կենտրո
րը։ 

ած հայ ընտ
ամբ այրվա

ի Վաչիան գյո
անված հայտն
րը մասամբ ա
ործը `37-ամյա
լուց հետո, փ

անի բնակիչնե
ալ եկամուտ
ին գյուղատ

ածներից մեկ
ն տղամարդը 
նպատակով մ

ր Ջավախքի 
աչոտյանների 
18 տարեկան 
տնաբերել են 
վ,  հանցագո
ործիքի հարվ

խքի Ախալքա
իանի կողքով
պետական սա

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ել է Մուշ 
ոչել 

 

երկու նո
ել է Ստամբուլ
իրը Եթվար

էջում գրել 
 

րը որոշել ե
ը վերանվանե
ոններ դարձնե

տանիքի 
ած են եղել

ուղում  հուլիս
նաբերված հա

այրված են եղե
ա Օֆելյային ե

փորձել է այրե

երից Գուրգեն
ներով ապրո

տնտեսությամբ

ն այն է, ո
Ռուսաստան

մտել է տուն ե

Ախալքալաք
ընտանիքի 
երեխաներին

սպանված:  
ործը մորն ո
վածներով, իս

ալաքի շրջան
վ է անցնու

ահմանը: 
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որ 
լի 

րդ 

է. 

են 
են 
ել 

սի 
այ 
ել: 
եւ 
ել` 

նը 
ող 
բ, 

որ 
նի 
եւ 

քի 
4 

ն, 

ու 
սկ 

նի 
ւմ 

Մահա
աթոռ
մրոտվ
Նշենք
Քաչոտ
աշխա
 
Թուրք
փորձի
5.08.2

Ստամ
ցուցա
Թուրք
հեղաշ
քաղա
անապ
Akunq
Աղբյո
խնդիր
քննար
Թուրք
անդրա
Հայ կ
հետզհ
բարձր
ուզում
Սելին
եզդին
ապրո
որ վե
Դողա
որ դր
անհրա
հասա
մեր ե
գործի
իշխա
համա
հասցե
Նշենք
խնդիր
մերժվ
«Ազգա
պատգ
քվեար
եւ  «
պատգ

2016 Ã.  էջ 25 

իր 

ացածներին գ
ռները հատակ
ված: 
ք, որ 
տյանը,  Ռուս

ատանքի: 

քիայում հայ պ
ից հետո փոքր

2016 

մբուլից Ժողո
ակով ընտրվա
քիայի Ազգա
շրջման փոր

աքական մ
պահով զգալ
q.net-ը։ 
ուրի համաձայ
րների ուսու
րկումների շր
քիայում բոլո
ադառնալու ա

կին պատգամ
հետե նվազո
րաձայնվում, 
մ», «Փոխհատ

նա Դողանը 
ների հետ մ
ող մյուս փոքր
երջիններս այ

անը, ուշադրու
րան արգելք 
աժեշտ ոչ մ

արակության մ
ելույթների ն
իչներս, ուշա

անավորներն ա
ար` հայ», պա
եատեր զանգվ
ք, որ Թո
րների ուսու

վել է «Արդա
այնական 
գամավորների
րկել մի
«Ժողովուրդն
գամավորները

գտնելու պահ
ակին ընկած 

ընտանիքի
սաստանի Դա

պատգամավո
րամասնությո

ովրդա-հանրա
ած հայ կին պա

ային մեծ 
րձից հետո 
մթնոլորտում 
լու հարցը: 

այն` Թուրքիայ
ւմնասիրությա
րջանակներում
որ փոքրամա
անհրաժեշտու
մավորը նաեւ 
ող որևէ փո

անմիջապես 
տուցու՞մ են պ

հայտնել է, թ
մեկտեղ քննա
րամասնությո

այստեղ ատելո
ւթյուն հրավիր

լինելու հա
միայն օրենք

մտայնության 
նկատմամբ պ
ադիր լինեն
ասում են` «Կ

ատկերացրեք, 
վածը…»: 
ուրքիայի խ
ւմնասիրությա

արություն և զ
շարժու

ի պատճառո
իայն «Ժ
ների դեմոկր
ը: 

հին տան իր
են եղել, իսկ

ի հայրը` 
աշնությունում

որը հայտնել է 
ունների խնդի

ապետական
ատգամավոր Ս

ժողովում բ
Թուրքիայու

փոքրամա
Այդ մասին

ի խորհրդարա
ան վերաբերյ
մ Սելինա Դո

ասնություններ
ւթյան մասին:

նշել է, թե ե
ոքրամասնութ

բարձրացվու
պահանջում» տ

թե հասել է 
արկվեն նաև
ունների հարց
ության թիրա
րելով այն հան

ամար փոփոխ
քներում, այլ
մեջ, ասել է. «

պետք է մենք
նք: Այն դ
Կներեք արտ
թե ինչ կասի

խորհրդարանո
ան վերաբերյ
զարգացում»,
ւմ» 
ով: Առաջար
Ժողովրդահա
րատական» 

րերը` սեղան 
կ տունը ծխ

Վաղինա
մ է` արտագ

հեղաշրջման 
իրների մասին

 
կուսակցությա

Սելինա Դողա
բարձրացրել
ւմ առաջացա
ասնություննե

հաղորդում

անում եզդինե
յալ առաջար
ողանը շեշտե
րի խնդիրներ
 

երբ այս երկրո
թյան խնդիր 
ւմ են «Հո՞ղ 

տիպի հարցեր
ժամանակը, 

և Թուրքիայո
ցերը, և ընդգծ
ախ են դարձ
նգամանքի վր

խություններ 
լ նաև` թու
«Նախ եւ առա
ք` քաղաքակա
դեպքում, ե

տահայտությա
ի կամ կմտա

ում եզդինե
յալ առաջար
, ինչպես նա
կուսակցությա

րկին կողմ 
անրապետակա

կուսակցությա

ու 
խից 

ակ 
նա 

ան 
անը 

է 
ած 
երի 

է 

երի 
րկի 
ել է 
րին 

ում 
է 

են 
ր: 

որ 
ում 
ծել, 
ձել: 
րա, 
են 

ւրք 
աջ, 
ան 
երբ 

անս 
ածի 

երի 
րկը 
եւ` 
ան 
են 

ան» 
ան 



 

 

Մի
 
Թուր

17.07.2

Թուրքի
290 մա
քաղաք
1400 մա
Նշվում
ձերբակ
 

Ինչո

11:06, 1
Թուրքի
այնպիս
չունեն 
Սակայ
հասար
դուրս 
գերմա
դիտար
պատճա
Զինվոր
աջակց
Ընդհա
տարած
Աքարի
Գեներա
հեղաշր
հեղաշր
ուղղաթ
գործող
Նախա
զինվոր
Ընդդի
դեմոկր
շարժմա
իշխող 
ավելի 
հեղաշր
կազմա
ներկայ
եկան: 

ջազգա
րքիայում հե

2016 

իայում պետա
արդ: Երկրի 
քացի եւ ավե
արդ վիրավոր
մ է, որ իշխա
կալել: 

ո՞ւ Թուրքիա
Sü

17.07.2016 
իայում զինվ
սի բարձր հե

ՆԱՏՕ-ի ան
յն այն միաձա
րակությունը ա

եկավ, զար
նական Sü

րկելով Թուրք
առները: 
րականները. 

ցություն չի գ
ակառակը, խ

ծքում փակե
ին, որն Է
ալների մեծ 
րջմանը: F-
րջման առաջ
թիռ խոցեցին
ղությունների 

ագահ Էրդո
րականներին ո
մությունը. 

րատական 
ան» ներկայ
«Արդարությո
քան 10 տ

րջումը: Քաղ
ակերպություն

յացուցիչները
Ոչ մի հեռ

ային   
եղաշրջման

290 մա

ական հեղաշր
ԱԳՆ տվյալ

լի քան 100 խ
րվել է: 
անություններ

այում հեղա
üddeutsche 

վորականները
եղինակությու
նդամ մյուս 

այնությունն ո
այս անգամ ռա
րմանալի էր
üddeutsche 
քիայում հեղա

Պարզվեց, 
գտել բոլոր զի

խռովարարներ
լ էին Գլխավ

Էրդողանի վ
մասը բացա

-16 կործան
ջնորդների տ
ն: Շտաբի պե

արդյունքո
ողանի եւ 
ուղղված կոչե

Քրդակ
կուսակցու

ացուցիչները,
ուն եւ զարգա

տարի բախու
ղաքացիական

նները, ՀԿ-նե
ը Էրդողանին 
ռուստալրագր

ն փորձի զո
արդ 

րջման փորձի
լներով՝ զոհեր
խռովարար կ

րը շուրջ 600

աշրջումը ձ
Zeitung 

ը բնակչությ
ւն են վայելո
երկրների զի
ւ եռանդը, որ
ազմական հե

ր: Այս մաս
Zeitung պ

աշրջման փոր

որ հեղաշր
ինվորականնե

րը ռազմաօդ
վոր շտաբի 
վստահելի ա
ահայտ դեմ 

նիչները կրա
տանկերի վրա
ետ Աքարը, ի
ում, ազատ

վարչապետ
եր հնչեցին: 
ան «Ժ
ւթյան», 
, քեմալակա

ացում» կուսա
ւմների մեջ 
ն հասարակ

երը, սոցիալա
բռնի տապալ
ող կամ թե

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ոհ է դարձե

 
ի զոհ է դարձե
րի թվում 19

կա: Ավելի քա

00 մարդու ե

ձախողվեց.

ան շրջանու
ում, ինչպիսի
ինված ուժերը
րով Թուրքիայ
ղաշրջման դե

սին գրում 
պարբերականը
ձի ձախողմա

րջման փորձ
երի շրջանում

դային բազայ
պետ Հուլուս

անձանցից 
դուրս եկա

ակ բացեցի
ա, ռազմակա
իրականացրա
 արձակվեց

տ Յըլդըրըմի

Ժողովուրդներ
«Ազգայնակա
նները, որոն

ակցության հետ
են, մերժեցի

կության բոլո
ական մեդիայ
լելու դեմ դուր

երթի լրագրող
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Ամսագի

ել 

ել 
90 

ան 

են 

. 

ւմ 
ին 
ը: 
յի 

եմ 
է 

ը՝ 
ան 

ձն 
մ: 
յի 

սի 
է: 

ավ 
ին 

ան 
ած 

ց: 
ի՝ 

րի 
ան 
նք 
տ 

ին 
որ 
յի 

րս 
ղ, 

այսին
բռնապ
Ընդհա
երեւո
գրավա
գաղա
Մզկիթ
երկար
մնալո
եկել 
կարեւ
դեպքե
խռովա
Էրդող
Աստծ
մաքրե
ազդեց
չի կոր
2.7 
աշխա
ձերբա
գիշեր
մռայլ 
 

Մե
նա

12:05,

Մեծ
քարտ
Քեմա
իրագո
սպան
հաղոր
համա
Հաղոր
«Մեծ 
քարտ
քաղա
հանրա
տեղեկ
կենսա
բազմա
թուրք
ընկել 

2016 Ã.  էջ 26 

իր 

նքն՝ նրանք, ո
պետական ռ
ակառակը, հ

ում է, թե ինչպ
ած զինվո

ափարից: 
թները. Ստա
ր ժամանակ 

ու կոչեր էին հ
եւ զինվորն

ւոր կետերը, ո
երում մարդ
արարների հե
ղանն իր ելո
ծո պարգեւ ան
ել զինվորակա
ցությունը կա
րցնում. Թուրք

հազար դ
ատանքից ազ
ակալվել շուր
րվա հաջորդ ա

ժամանակներ

եծ Բրիտա
ախապապ 

Հայո
, 19.07.2016 

Բրիտանիայ
տուղար Բորի
ալը, ընդդիմ
ործած ղեկա

նվել ռասիստ
րդագրություն

ագումարը: 
րդագրություն

Բրիտանիա
տուղար Բորի
աքապետ, վա
աքվեի Brexi
կություններ 

ագրությունից
աշերտ էթնիկ
ք նախահոր՝ 

իբրեւ ամ

ովքեր բոլորից
ռեժիմից, չանց
համացանցում
պես են նրանք
որներին 

ամբուլում եւ 
մինարեթների

հնչում: Քաղա
ներին ստիպ
որոնք նրանց 
դիկ ինքնադ
ետ: 
ույթներից մե
նվանեց: Հիմա
ան շրջանակն

անգնեցնելու հ
քիայում այս 
դատական 
զատվել է 5 
րջ 3 հազա
առավոտյան պ
ր են սպասվու

նիայի ԱԳ 
Ալի Քեմալ

ոց ցեղասպ

այի արտաքի
իս Ջոնսոնի 

մացել էր Հ
ավարներին 
տական ուժե
ն է տարած

նում, մասնավ
այի նորանշա
իս Ջոնսոնը 
առ անհատ
it քարոզարշա

են հայ
, որում ար

կ ժառանգութ
Ալի Քեմալի

մենահամարձ

 շատ են տու
ցավ ապստա

մ հայտնված 
ք համոզում խ
հրաժարվել 

Իզմիրում կե
ից Էրդողանի

աքացիները փ
պում լքել ռա

հսկողության
դատաստան 

եկի ժամանա
ա նա հնարավ
ները՝ Գյուլենա
համար: Էրդող
պահին պաշտ

համակարգի
գեներալ եւ 

ար զինվորակ
պարզ դարձա
ւմ, եզրափակ

քարտուղա
լը, դատապ

պանություն

ին գործերի
թուրք նախ

Հայոց ցեղա
եւ 1922թ.

երի կողմից
ծել Ամերիկա

վորապես, աս
անակ արտա
հայտնի է ո

տականություն
ավի առաջնո

այտնի նրա
րտացոլվում է
թյան խառնու
ի: Վերջինս ի
ձակ ձայներ

ւժում Էրդողա
ամբների կողմ

տեսանյութո
խմբագրությու

հեղաշրջմա

եսգիշերից հետ
ին հավատար

փողոց էին դու
ազմավարակա

ն տակ էին: Շա
էին տեսնո

ակ հեղաշրջու
վորություն ու
ական շարժմա
ղանը ժամանա
տոնանկ է ար
ի աշխատո

28 գնդապե
կան: Արյունո
ավ. Թուրքիայ
ում է թերթը:

արի թուրք 
պարտել էր 
նը 

 
նորանշանա

խապապը՝ Ա
ասպանությու

դաժանաբա
: Այս մաս

այի հայկակա

սվում է. 
աքին գործե
որպես Լոնդո
ն եւ հունի
որդ: Ավելի ք

ա անձնակա
է բրիտանաց
ւրդ, այդ թվո
իրապես աչքի
րից մեկը, 

անի 
մը: 
ում 
ւնը 
ան 

տո 
րիմ 
ւրս 
ան 

ատ 
ում 

ւմն 
ւնի 
ան 
ակ 
վել 
ող, 
ետ, 
ոտ 
յին 

ակ 
Ալի 
ւնն 
ար 

սին 
ան 

երի 
ոնի 
իսի 
քիչ 
ան 
ցու 
ւմ` 

ի է 
ով 



 

 

ընդդիմ
իրագոր
սպանվ
Որպես
1909թ. 
լինելով
ծննդից
հետծն
քաղաք
Օսման
փաշայ
կնոջից
Անգլիա
օրիորդ
Բորիս 
կրում, 
Վիլֆրի
Ջոնսոն
բնաջնջ
թուրք 
հասար
ժաման
կառավ
Դոկտո
հրապա
վերաբե
լայնած
ժաման
դերակա
Քեմալ
ճնշվում
Մուսթա
կողմից
Ալի Ք
դատա
ցեղասպ
իթթիհա
հանցա
պահան
վերաբե
նաեւ 
սատար
պարտի
Թոքաթ
մոտորա
ուղեւո
մեղադ
կանգնե
ժաման
Նուրեդ
հրահրմ
կողմից
քարկոծ
նկարա
[Ինոնյո
բանակ
հետ). 
բարձրա
կրծքավ

մացավ 1915
րծած ղեկա

վեց ռասիստա
ս լրագրող ի
 Ալի Քեմալը

վ կնոջ՝ Ուինի
ց կարճ ժա
նդային տեն

քում: Մի քան
նյան կայսրութ
յի դստեր՝ Սա
ց ունեցած ե
այում, ընդո
դական ազգա

Ջոնսոնի պա
հետագայում

իդ: 
նի նախապա
ջողական քա

քննադատն
րակական բա
նահատված 
վարության նա
որ Վահագ
արակումներ բ
երյալ գերմա

ծավալություն
նակաշրջանի 
ատարության
լն ազատակա
մ էին թե Եր
աֆա Քեմալի

ց: 
Քեմալն, առա

պարտել է
պանությունը
ադական 

ագործության 
նջելով նրան
երմունքին հա
Քեմալական 

րում էին 
իզանները: 
թլյան հյո
անավակով 
րվելով դեպի

դրանքով դա
եցվեց Մուսթ
նակվա Առա
դինի կող
մամբ  Lինչի
ց: Նրա գլուխը
ծելով սպան

ագրել տեղի 
ու] հետ Լո
կցություններ 
§Նրա արնա
ացվեց եւ
վանդակին, ո

5-1923թթ. Հ
ավարներին 
ական ուժերի կ
իր կյանքի հ
ը փախավ Ան
իֆրեդի եւ դ

ամանակ ան
նդից Դորսեթ
նի տարի անց
թյուն եւ կրկի

աբիհա Հանիմի
երեխաները, 
ւնել էին ի
անունը՝ Ջոն
ապը, ով ի ս

մ սկսեց օգտա

ապ Ալի Քեմա
աղաքականու
ն էր: Ալի
անախոս էր,
1919թ. հետպ

ախարարի պա
գն Դադրյա
բացահայտել ե

անական եւ 
ը, ներկայաց
քաղաքակա

ն ազդեցիկ 
ան գաղափար

իտթուրքակա
ի գլխավորած

ավել պոռթկու
է հայերի 

ը եւ սուր ք
ցեղապետե

հեղինակ
նց հետապն
ամապատասխ

շարժման 
տապալված

Նրան առե
ուրանոցի 

տարան քա
ի Անկարա՝ 

ատի: Սակայ
թաֆա Քեմա
աջին զորքի
ղմից: Ալի 
ի դատաստա
ը ջախջախվա

նեցին: Նուրե
ունեցածը Ռ

ոզան էր ու
վարելու Դա

աշաղախ մարմ
ւ տապան
որի վրա գր

Հայոց ցեղա
եւ 1922թ. 

կողմից: 
համար անհա
նգլիա՝ տարա

դստեր հետ: Ս
նց նրա կին
թի կոմսությա
 1912թ. նա վ

ին ամուսնացե
ի հետ: Ալի Քե

որոնք դեռ 
իրենց մայրա
նսոն: Ալի Ք
կզբանե Օսմա

ագործել իր եր

ալն Օսմանյա
ւթյան առավ
ի Քեմալը 
, ով նույնի
պատերազմյա

աշտոնում էր ե
անը, ում 
են Հայոց ցեղա
օսմանյան ա

ցրել էր երի
նության մեջ

նկարագրո
րների կողմնա
ան ծայրահեղա
ծ Թուրք ազգ

ւն քան որե
դեմ ի

քննադատությ
երին՝ որպ
կների,  ա
դումը եւ պ

խան՝ նա պայ
դեմ, որն ա
ծ Իթթիհա
եւանգեցին 

վարսավիրա
աղաքի Ասի

դավաճանու
ն Իսմիթի 

ալի հետ միա
ի հրամատա

Քեմալը 
անի ենթարկ
ած էր մահակն
եդին անձամ

Ռիզա Նուրին
ւղեւորվում՝ խ
աշնակից պե
մինն այնուհե

նագիր կա
րված էր «Ար

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ասպանություն
դաժանաբա

անգստանալո
ագրության մե
Սակայն որդո
նը մահացա
ան Բորնմու
վերադարձել է
ել մի օսմանց
եմալի առաջի

ապրում էի
ական տատ

Քեմալի որդին
ան անունն է

րկրորդ անուն

ան պետությա
վել նշանավո

լրագրող ե
իսկ մի կար
ան Օսմանյա
եղել: 

բազմաթի
ասպանությա
ապացույցներ
իտթուրքակա

ջ Ալի Քեմալ
ությունը: Ալ
ակից էր, որոն
ականների, թ
գայնականներ

ւէ այլ թուրք
իրականացվա
յան ենթարկե
պես  այ
անողորմաբա
պատիժը: Այ
յքար էր մղու

այն ժամանա
ադի գաղտն

Ստամբուլու
անոցից ե
իական մասը
ւթյան համա
մոտ խումբ

ավորված այ
արի՝ գեներա

գեներալ
կվեց  ամբոխ
ներով, եւ նրա
մբ այսպես 
ն (ով Իսմեթ
խաղաղությա
ետություններ
ետ կախաղա

ախվեց նրա
րթին Քեմալ»
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Ամսագի

նն 
ար 

վ՝ 
եջ 
ու 

ավ 
ւթ 
էր 
ցի 
ին 
ին 

տի 
ն, 
էր 
ը՝ 

ան 
որ 
եւ 
րճ 

ան 

իվ 
ան 
րի 

ան 
լի 
լի 

նք 
թե 
րի 

ք, 
ած 

ել 
յդ 

ար 
յս 
ւմ 

ակ 
նի 
ւմ 
եւ 
ը, 

ար 
բը 
յդ 
ալ 
լի 

խի 
ան 

է 
թի 
ան 
րի 

ան 
ա 
»: 

Զոհին
թուրք
անար
Պատմ
դավա
ժառա
բարձր
այլախ
պաշտ
Քեմա
նահա
համա
ցեղաս
կոչերի
դեռեւ
հանցա
ասոցի
անուն
իրավա
Օսմա
Հայեր
հիշում
արդա
էր Հա
հետո:
քարտ
 
Իրա

 
01.08.

 
Իրան
երկաթ
տարվ
Իրան
Դեսպ
բացու
զարգա
Իրան
տեղեկ
Դեսպ
ավիա
Նա հո
Բաքո
վերջի

2016 Ã.  էջ 27 

իր 

ն հանպատրա
քին մեծագույ
րգված ազգի ա
մականորեն 

աճան՝ փորձե
անգությունը՝ 
րացման հետ

խոհ եւ փ
տպան: 2004թ
ալի անունը ն
ատակված լրա
ալրեց Հրանտ

սպանության 
ի համար, եւ
ւս  ավարտ
ակցության պ
իացիան 191
ններ ավելացր
աբան Գրիգո

անյան խորհրդ
րը եւ հեղին
մ են որպես 

արամիտ ու քա
այոց ցեղասպա

: Կապը Մեծ
տուղար Բորիս

անը աշնան
երկաթգծ

.2016 

նական Մեշհ
թգծային ճան

վա աշնանը: Ա
նի դեսպան Մո
պանը նշել է

ւմը կնպաստի
ացմանը: Նրա

նում թե Ա
կություններ դ

պանը պատմե
աչվերթների գ

ույս է հայտնե
ու- Շիրազ թռ
ին: 

աստից հայի 
յն արհամար

անդամ: 
անարգվելո

եր են արվել
Բորիս Ջ

տ մեկտեղ: Ն
փոքրամասնո

թ. Թուրք լրա
նշել էր Թուրք
ագրողների շա
տ Դինքը, ով

հետ հաշտ
ւ ում սպանո
տված չեն 
պատճառով: 
15թ. սպանվ
րեց, որոնց թվ
որ Զոհրապը

դարանի պատ
նակավոր պա

բացառիկ ան
աջարի թուրք
անության ժամ
ծ Բրիտանիա
ս Ջոնսոնի հետ

նը կգործար
ծային հաղ

հեդ քաղաքի
նապարհը շահ
Այս մասին հ
ոխսոն Պակա
է, որ երկաթ
ի երկու երկր
ա խոսքով, տ

Ադրբեջանում: 
դեռ չկան: 
ել է Բաքու- Մ
գործարկման 
ել, որ Մեշհեդ
ռիչքները գոր

անուն շնորհ
րհանքի ենթա

ով Թուրքի
լ վերանայելո
Ջոնսոնի ճա
Նա վերագնա
ությունների 
ագրողների աս
քիայի Հանրա
արքում: Այդ ց
վ սպանվեց 
տվելու թուր
ության հետա

պաշտոնա
2011թ. Թուր

ված 10 հայ
վում էր նաեւ 
ը, ով սպան

տգամավոր էր:
ատմաբաններ
նձնավորությա
ք անվանի մա
մանակաշրջա
այի նոր արտ
տ ուշագրավ է

րկի Նախի
ղորդակցութ

ի ու Նախի
հագործման է 
հայտարարել 
այինը, հայտնո
թգծային հաղ
րների միջեւ զ
տոմսերը վաճ

Տոմսերի 

Մեշհեդ, Բաք
հետագա ծրա

դ- Բաքու- Շեմ
րծարկվելու են

հելով՝ զտարյո
արկեցին՝ որպ

իայում իբր
ու Ալի Քեմա
անաչվածությա
ահատվեց իբր

իրավունքնե
սոցիացիան Ա

ապետությունո
ցուցակը շուտ

2007թ. Հայ
րքերի ուղղվա
աքննություննե
ական հստա
րք լրագրողնե

այ լրագրողնե
հայտնի գրող
ության պահ
 

րը Քեմալ Ա
ան, ով իրապ

արդկանցից մե
անում եւ դրան
տաքին գործե
է: 

ջեւանի հետ
թյունը 

 

իջեւանի միջ
հանձնվելու ա
է Ադրբեջանո

ում է «Թրենդը
ղորդակցությա
զբոսաշրջությա
ճառվելու են 

գների մաս

քու- Շիրազ ն
ագրերի մասի
մհեդ ու Շիրա
ն գալիք աշնա

ուն 
պես 

րեւ 
ալի 
ան 
րեւ 
երի 
Ալի 
ում 

տով 
յոց 
ած 
երը 
ակ 
երի 
երի 
ղ եւ 
հին 

լիի 
պես 
եկն 
նից 
երի 

տ 

ջեւ 
այս 
ում 
ը»: 
ան 
ան 
թե 

սին 

նոր 
ին: 

ազ- 
ան 



 

 

Հա
Պ

Հա

«
«Ռեգն

 
Քաղաք
գնդի գ
ճգնաժա
Մեկնաբ
Ռուսաս
գործողո
մտահոգ
– Պարո
ճգնաժա
պատճա
– Այս ճ
երկու գ
Հայաստ
տալիս է
կերպար
և հեն
ոստիկա
ընդգծվա
սոցիալա
Դա ան
Մեր ա
օրինակ
չհապաղ
Մեր ա
Մյունխ
թույլտվ
պատրա
առավել
իրական
դժգոհո
հասել, 
ստացա
– Այսի
համար
– Ոչ, 
ահաբեկ
ահաբեկ
դժգոհո
անվանե

սարակ
Պատճառը հա

այաստանի իշ

«Առաջին լրատ
նում» լրատվա
քաղաքական

քագետ Մոդեստ
գրավումից հե
ամին և դրա խո
բանելով պաշտ
ստանը աջակ
ություններին, Կ
գված է իր գործ
ոն Կոլերով, Ձ
ամային իր
առները: 
գնաժամի առա
գլխավորը. առ
տանում, որը իշ
է առաքինի հեղ
ր: Երկրորդ պա
նց իշխանութ
անական գուն
ած փողոցա
ական ցանցերո

նհնարին կլիներ
աչքի առջև են 
կ, Փարիզում, 
ղեց. միանգամի
աչքի առջև 

խենում: Այնտե
վությունը չհա
աստվում է վեր
լ ևս այդպիս
նացվում են 

ությունը և իշխ
որ սովորական

ավ: 
ինքն՝ Դուք զի
րում: 

դուք ինձ ճիշ
կիչներ, նույնիս
կչություն են 

ությունը և իշխա
ել ահաբեկիչնե

կական
 

ասարակակա
խանության 

Կոլերո
տվական»-ի զ
ական գործակա
ն վերլուծաբան

 

տ Կոլերովն ան
ետո Երևանո
որքային պատճ
տոնական Մոսկ
կցում է Հայ
Կոլերովը կարծ

ծընկերոջ կայու
Ձեր կարծիքով
ավիճակին 

աջացման պատ
ռաջին՝ սոցիալ
շխանությանը ը
ղափոխականի 

ատճառը գործող
թյան թուլութ
նդը գրավողնե
ային աջակցո
ում ու զանգված
ր աշխարհի որ

վերջին ահաբ
որտեղ որևէ 

ից պարզեցին ա
է երեկվա 

եղ նույնպես ո
արցրեց, սկսեց
րացնել նրան: 
սի հակաահաբ

ավտոմատ կ
խանության թու
ն քրեական գոր

ինված խմբի 

շտ չհասկացա
սկ եթե նրանք

իրականացր
անության թույ

եր: Սա ցույց է 

ն 
ան դժգոհությ

թուլությունը
ով 
զրուցակիցն է ռ
ալության գլխա
ն Մոդեստ Կոլ

նդրադարձավ Է
ում ստեղծված
ճառներին: 
կվայի հայտար
յաստանի իշխ
ծիք հայտնեց, ո
ւնությամբ: 
վ՝ ի՞նչը հանգե

Երևանում: 

տճառների շարք
լական լայնածա
ընդդիմացող ցա
և գուցե նույնի
ղ իշխանության
թյունն էր պ
երը ստացան 
ություն և 
ծային լրատվամ

րևէ այլ քաղաքա
բեկչական գոր

մեկն անգամ
ահաբեկիչներին

ահաբեկչական
ոստիկանությու
ց փնտրել այ
Իսկ Միացյալ 

բեկչական գոր
կերպով: Իսկ 
ւլությունը այնպ
րծը քաղաքակա

անդամներին 

աք, ես նրանց 
ք հայրենասեր
րել, բայց հ
լ լինելը թույլ չե
տալիս, որ հա

ÈàôÚê # 2

Լույս 

յունն է և 
ը. Մոդեստ 

ռուսական 
ավոր խմբագիր
լերովը: 

 

Էրեբունու ՊՊ
ծ քաղաքակա

րարությունը, թ
խանություններ
որ Ռուսաստան

եցրեց այսօրվա
Որո՞նք ե

քում տեսնում ե
ավալ ճգնաժա
անկացած մեկի
իսկ Ռոբին Հուդ
ն թուլությունն 
պատճառը, ո

այսպիսի վա
աջակցությու

միջոցներում: 
ակիրթ երկրում
ծողություններ

մեկ վայրկյա
ն և ոչնչացրեցի
ն հարձակում
ւնը որևէ մեկ
յդ մարդուն 
Նահանգներու

րծողություններ
Հայաստանու

պիսի վիճակի ե
ան հնչեղությու

ահաբեկիչ չե

համարում ե
րներ են: Նրան
հասարակությա
են տալիս նրան

ասարակություն
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Ամսագի

ր, 

ՊԾ 
ան 

թե 
րի 
նը 

ա 
են 

եմ 
ամ 
ին 
դի 
է, 

որ 
առ 
ւն 

մ: 
ը, 

ան 
ն: 
մը 
կի 
և 

ւմ 
րն 
ւմ 
են 
ւն 

եք 

եմ 
նք 

ան 
նց 
նը 

պատր
որքան
Նահա
Ահաբե
այլ ա
գործա
քաղաք
կարևո
– Իսկ 
որ կե
փորձա
միտվա
հակա
– Անշ
Ղարա
Ռոգոզ
պատե
կապիտ
ձևով ա
Լեռնա
գործու
ցանկա
իրադա
կայաց
կարգա
որովհե
կգրավ
վերջ, ի
է, սա մ
ոչ թե
դիրքեր
– Ոստ
գնալո
ղեկավ
անել Ա
– Ես չգ
է ոստ
տեղեկ
ակտիվ
տարա
– Բայց
– Հաս
փաստ
փաստ
– Իսկ
ստեղծ
մասին
Հայաս
գործո
հայտա
– Կար
կայուն
Եվրամ
պետք 
Նահա
ահաբե
արե՞ց 
ահաբե
– Ոչ, ո
– Ինչո
– Տար
Նիսի 
տարբե
– Իսկ 
ինքն ի
– Զոհվ

2016 Ã.  էջ 28 

իր 

րաստ չէ նայել ի
ն ահաբեկչակա

անգներում, Ֆ
եկչական գործ

ահաբեչկական 
ադրումն է և 

քական նպատ
որ չէ, թե ինչ շա
 ի՞նչ արտաքի

երպ կապվա՞ծ
ագետներ աս
ած են տապա

ամարտության 
շուշտ սա թու

աբաղի դիրքեր
զինի և Մեդվեդ
երազմից հետ
տալը Հայաստա
այս ահաբեկչակ

ային Ղարաբա
ւմ: Սա ցույց 

ացած ոք 
արձությունների
ցվի, կամ Ե
ավորման, ապա
ետև կհավաքվ

վի Օպերայի շե
իշխանությունը
մեծ վնաս է հա

ե իշխող ռեժի
րին: 

տիկանական խ
ու պատճառնե
վարությունը պ
Ադրբեջանին:
գիտեմ որևէ կո

տիկանական գն
կությո՞ւն ունե
վիստներ են: 

ածքները հանձն
ց դա որոշակի

սարակության տ
տեր, այն մշտա
տի կարիք չունի:
կ ի՞նչ կասեք Մ
ծված իրավի
ն: Օրինակ, Մ
ստանի 

ողությունների
արարությունը
րծում եմ՝ Մո
նության համ
միությունը փա

է զգույշ 
անգներում, Գեր

եկչական գործ
այդ երկր

եկիչների հետ:
որովհետև իրավ
ո՞ւ է տարբեր: Ո
րբերությունն ա

կամ Գերման
երություն չկա՞ 
սրանք մարդ 

իրե՞ն սպանեց
վել է զինված բա

իրադարձությու
ան գործողությ
Ֆրանսիայում, 

ծողությունը Եր
գործողություն

վերջնագրի 
տակներին հասն
արժառիթներ ու
ին քաղաքակա
ծ է Ղարաբաղ
սում են, թե
ալելու բանակ
կարգավորմա

ւլացրել է թե՛ 
րը կարգավոր
դևի հայտնի հա
տո ոչնչացրին
անում, որը ստե
կան գործողութ

աղի բարոյակա
տվեց իշխան
աշխարհում, 

ին, գիտի, որ 
Երևանը համա
ա դա կարող է 
վի մարդկանց 
ենքը կամ ինչ-ո
ը կգնա և կսկսի
ասցնում պետու
իմի, կոնկրետ 

խմբի անդամն
երից մեկը ե
պատրաստվու

ոմպետենտ մար
նդի վրա: Նրան
են. ոչ, նրան
Նրանցից որև

նում են կամ չեն
ի տրամադրութ
տրամադրությո

ապես առաջանո
: 
Մոսկվայի, Եվ
իճակի վերա
Մոսկվան հա

իշխանությո
ին: Ինչպե՞ս 
ը: 
ոսկվան անհան
մար: Իսկ 

արիսեցիություն
գործել զինյա

րմանիայում կա
ծողությունների
րների կառա

վիճակը միանգա
Ո՞րն է տարբեր

այն է, որ չի կար
նիայի ահաբեկ
ընդհանրապես
չե՞ն սպանում

ց: 
ախման հետևա

ւններին նույնք
թյուններին նայ

Գերմանիայ
րևանում ոչնչով
ններից: Ահաբե
ներկայացումը
նելու համար: 
նի այդ գործողո

ան պատճառնե
ղյան հիմնախն
ե այս իրադ
կցությունները

ան շուրջ: 
Հայաստանի 

րման գործընթ
այտարարությո
ն Ռուսաստա
եղծվում էր 25 տ
թյունը ոչնչացր
ան կապիտալը
նության թուլու

ով հետև
եթե Երևանու

աձայնի հիմն
 որևէ նշանակ
խումբ, Աստվ

որ թանգարան,
ի երկխոսել նրա
ւթյան դիրքերի

նախագահի, 

ներն ասում են
եղել է այն, 
ւմ էր տարածք

րդու այն խմբի
նք ակադեմիկո
նք սովորակա
ևէ մեկը չի կ

ն հանձնում: 
թյուն է հասար
ունը երբեք չի փ
ում է առանց փ

վրամիության 
աբերյալ գնա

այտարարեց, թ
ունների 

կարելի է 

նգստանում է 
Միացյալ Ն

ն են անում, ե
ալների նկատ
ամ Ֆրանսիայո
ի ժամանակ 
ավարություննե

ամայն տարբեր
րությունը: 
րելի այս մարդկ
կիչների հետ: 
ս: 
մ: Ոչ ոք չի՞ զոհ

անքով: 

քան հեշտությա
յում են Միաց
յում և ա
վ չի տարբերվո
եկչությունը ու

ը իշխանությա
Վե՛րջ: Եվ արդ
ությունը: 
եր կան: Սա ի
նդրի հետ: Որ

դարձություննե
ը Ղարաբաղյ

և թե՛ Լեռնա
թացում: Ինչպ
ունները ապրիլյ
անի բարոյակ
տարի, ճիշտ նո

րեց Հայաստանի
ը կարգավորմ
ւթյունը, և հի
ևում է ա

ւմ ինչ-որ որոշո
նախնդրի ինչ
կություն չունեն
ված մի արաս
, կինոթատրոն

անց հետ: Սա վա
ին ընդհանրապ

այլ պետությ

ն, որ այդ քայ
որ Հայաստա
քային զիջումն

ց, որը հարձակ
ոսնե՞ր են, նրա
ան քաղաքակ
կարող ասել, 

րակության մե
փնտրում իրակ
փաստերի և որ

և Վաշինգտո
ահատականնե
թե աջակցում

նախաձեռն
հասկանալ ա

իր գործընկեր
Նահանգները 
երբ ասում են, 
տմամբ: Միաց
ում տեղի ունեց

ինչ-որ մեկը 
երին բանակ

ր է: 

կանց համեմատ
Ձեր կարծիք

հվել: Ոստիկա

ամբ, 
ցյալ 

այլն: 
ում 
ւժի 

անը՝ 
դեն 

ինչ-
րոշ 
երը 
ան 

ային 
պես 

ան 
կան 
ույն 
ի և 

ման 
իմա 
այս 
ում 
-որ 

նալ, 
սցե, 
ն, և 
ատ 

պես, 
ան 

լին 
անի 
ներ 

կվել 
անք 
կան 

թե 

ջ: 
կան 
րևէ 

նի՝ 
երի 
մ է 
ած 

այս 

րոջ 
և 

թե 
յալ 
ած 
կոչ 

կցել 

տել 
քով՝ 

անը 
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Լույս Ամսագիր 
– Այդ մարդիկ հարձակվել են ոստիկանական գնդի վրա: Վերջ: Չի 
կարելի հարձակվել իշխանության ներկայացուցչի վրա: Ցանկացած 
ոք, եթե հարձակվեր իշխանության ներկայացուցչի վրա ԱՄՆ-ում, 
Ֆրանսիայում կամ Գերմանիայում, տեղում կսպանվեր: Եթե 
կարծում եք, թե ամերիկացիները, ֆրանսիացիները և 
գերմանացիները այդքան լավ գիտեն իրավիճակը Հայաստանում, 
ապա ինքնախաբեությամբ եք զբաղվում: Ոչ ոք Ամերիկայում, 
Ֆրանսիայում և Գերմանիայում չեն կարծում, որ այս մարդիկ մի 
փոքր տարբեր են: Նրանք այլ կերպ են իրենց պահում Հայաստանի 
պարագայում այլ պատճառով: 
– Այո, բայց Վաշինգտոնը հայտարարեց, որ քաղաքական 
խնդիր է, որը չի կարելի լուծել բռնության ճանապարհով: 
Ամերիկացիները փաստացի արձանագրեցին, որ կա 
քաղաքական խնդիր: 
– Իսկ ԱՄՆ դեսպանը զսպվածության կոչ արեց Հայաստանի 
իշխանություններին: ԱՄՆ դեսպանը թող զսպվածության կոչ անի 
իր Բարաք Օբամային այն ժամանակ, երբ Ամերիկայում սկսում են 
մարդ սպանել: Ինչո՞ւ Օբաման զուսպ չի գործում Ամերիկայում՝ 
նմանատիպ իրավիճակների դեպքում: 
– Այդ դեպքում ի՞նչ է ասում Մոսկվան, որ եկեք հարձակվենք և 
ոչնչացնե՞նք այդ մարդկանց: Մոսկվան հրահրում է 
հարձակմա՞ն Հայաստանի իշխանություններին: 
– Մոսկվան ասում է այն, ինչ ասում է ողջ աշխարհը այսպիսի 
իրավիճակների ժամանակ, որոնք տեղի են ունենում ամենուրեք՝ 
բացի Հայաստանից: Նրանք ասում են, որ չի կարելի 
պայմանավորվել ահաբեկիչների հետ: Ռուսաստանը 25 տարի 
տառապում է ահաբեկչությունից, Ռուսաստանը փորձում էր 
պայմանավորվել ահաբեկիչների հետ, բայց որևէ լավ արդյունք 
չեղավ: 
– Իսկ ընդհանրապես կոռե՞կտ է այն, որ Մոսկվան 
քննադատում է Եվրամիության հայտարարությունը 
Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի մասին: 
– Կարծում եմ՝ դա Ռուսաստանի իրավունքն է: Դուք գիտեք, որ ես 
Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի երկրպագուն չեմ, բայց ես չեմ կարող ասել, թե 
մեր ԱԳՆ-ն իրավունք չուներ նման բան ասել: 
– ՀԱՊԿ օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերը, 
որոնք նախատեսված են արտակարգ իրավիճակներին, 
ահաբեկչությանը հակազդելու համար, Ձեր կարծիքով՝ կարո՞ղ 
են միջամտել այս իրադարձություններին: Դա իրատեսակա՞ն է: 
– Դա իրատեսական է, եթե տվյալ երկիրը ինքը հրավիրի այդ 
ուժերին: 
– Դուք կարծում եք՝ Սերժ Սարգսյանը կդիմի՞ այդ ուժերի 
օգնությանը, թե՞ կփորձի լուծել խնդիրը Հայաստանի ուժերով: 
– Եթե Հայաստանը պաշտոնապես դիմեր, ապա այդ հարցը 
պաշտոնապես կքննարկվեր: 

 

Մշակութային 
 

ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅ ԵՎ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅ 
ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԵՂԱԾ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ 

ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Արեւմտահայերենի ուղղագրությունները շարունակում է 
մնալ ավանդականը կամ գրաբարյանը: Հայաստանի 
Հանրապետությունում, նպատակ ունենալով գրությունը 
հնարավորին չափ մոտեցնել արտասանությունը, մշակվել են 
ուղղագրական մի շարք կանոններ, որոնց իմացությունը 
պարտադիր է: 
Երկու գրական լեզուների ուղղագրության հիմնական 
տարբերությունները հանգում են հետեւյալին.  

Այ-ա 

Արեւելահայերենում ա-ից հետո բառավերջում յ հնչյունն 
արտասանվում եւ գրվում է միայն սակավաթիվ միավանկ 
բառերում, ինչպես, օրինակ` հայ, ճայ, բայ, վայ: Մնացած 
դեպքերում ա-ից հետո յ-ն չի գրվում, եթե չի արտասանվում: 
Օրինակ` տղա, արքա, շղթա, վկա, ընծա, խաղա, կարդա եւ 
այլն:  
Վարժություն 37: Հետեւյալ բառերը գրե'լ նոր 
ուղղագրությամբ. 
քահանայ, ներկայ, հարկայ, զորանայ, փեսայ, լումայ, 
փիլիսոփայ, վերանայ, պողոտայ, վախեցայ, քուրայ, շուկայ, 
կաթսայ, Հայկայ, Վանայ, մոտակայ, ծնծղայ, անխնայ, 
մանանայ, ծառայ, մեքենայ, ակամայ, ամիրայ, ունենայ, 
հիանայ, մայրանայ:  

Ոյ-ո 
Այդպես եւ միայն մի քանի միավանկ բառերի վերջում է ո-ից 
հետո գրվում յ տառը, ինչպես` Նոյ, գոյ, խոյ, բոյ, իսկ մնացած 
դեպքերում, եթե չի արտասանվում, չի էլ գրվում: 
Օրինակ` հուսո, սիրո, հրո, ձուլածո, Կամո, Մարո եւ այլն:  
Վարժություն 38: Հետեւյալ բառերը գրե'լ նոր 
ուղղագրությամբ. 
երեկոյ, կոփածոյ, ներքոյ, բարեհուսոյ, կռածոյ, աստծոյ, 
վերջիվերջոյ, հանածոյ, պահածոյ, Սարոյ, Սեբաստիոյ, լուսոյ, 
սգոյ, Մշոյ, Կարնոյ, Կ. Պոլսոյ, մարմնոյ, Կիկոյ, Գունոյ, թվոյ, 
հաշվոյ, պատվոյ:  

Ոյ-ույ 
Գրաբարում արդեն ոյ երկբարբառը (երկու հնչյունից 
կազմված տառակապակցությունը) բաղաձայնից առաջ 
արտասանվում էր ույ: Ժամանակակից արեւելահայերենում 
ույ արտասանելիս ույ էլ գրում ենք: 
Օրինակ` լույս, քույր, գույն, թույն, կույր, բույր եւ այլն:  
Վարժություն 39: Հետեւյալ բառերը գրե'լ նոր 
ուղղագրությամբ. 
սառոյց, երեւոյթ, երեկոյթ, ծածկոյթ, համբոյր, ձանձրոյթ, 
զրոյց, հոյն, կոյս, խնջոյք, հանգոյց, իսկոյն, ծոյլ, գոյժ, նժոյգ, 
մշակոյթ, անփոյթ, զայրոյթ, հրապոյր, մատոյց, սոյն, նոյն, 
միեւնոյն, թոյլ, կոյտ, մակոյկ, կապոյտ, բոյս, պիտոյք, հոյզ, 
հոյս, ողջոյն:  

Եա-յա 
Եա երկբարբառը գրաբարում իսկ յա էր արտասանվում, այդ 
արտասանությամբ էլ մտել է նոր գրական լեզու: 
Բառամիջում յա արտասանելիս արեւելահայերենում գրում 
ենք յա եւ ոչ թե եա: 
Օրինակ` մատյան, մեհյան, սենյակ, առաքյալ, դղյակ եւ այլն:  
Վարժություն 4Օ: Հետեւյալ բառերը գրե'լ նոր 
ուղղագրությամբ. 
վայրկեան, մանեակ, քաջութեան, պատանեական, ցորեան, 
ատեան, ուրախութեան, դարձեալ, արեան, ուրացեալ, 
պատեան, միմեանց, հեռացեալ, լեարդ, սարեակ, այժմեան, 
կրթութեամբ, հոբելեան, քառեակ, կեանք, եղեամ, 
արեւելեան, պաշտոնեայ, քրիստոնեայ, առօրեայ, բացօթեայ, 
հավիտեան, Արուսեակ, Մամիկոնեան, Պետրոսեան, 
Թումանեան:  

Իւ-յու 
Արդեն գրաբարում իւ երկբարբառը բաղաձայնից առաջ յու 
էր արտասանվում: Ժամանակակից արեւելահայերենում յու 
արտասանելիս գրում ենք յու եւ ոչ թե իւ: 
Օրինակ` արյուն, բյուր, սյուն, գյուղ, աղբյուր եւ այլն:  
Վարժություն 41: Հետեւյալ բառերը գրե'լ նոր 
ուղղագրությամբ. 



 

 

 

ÈàôÚê # 213  Հուլիս,  2016 Ã.  էջ 30  

Լույս Ամսագիր 

Առիւծ, ճիւղ, մեծութիւն, հիւթ, միւս, հնչիւն, ալիւր, 
ուրախութիւն, իւրովի, նմանութիւն, ձիւն, թիւր, 
իւրաքանչիւր, գիտութիւն, հիւսն, ավիւն, անկիւն, եղջիւր, իւր, 
հիւր, թնդիւն, պայթիւն, ուղղութիւն, զորութիւն:  

Ւ-վ 
Արեւելահայերենի այբուբենում ւ (վյուն) տառը չկա, այն 
փոխարինվել է վ-ով (վեվ): 
Օրինակ` նավ, ավագ, թիվ, հիվանդ, շառավիղ, Դավիթ եւ 
այլն:  
Վարժություն 42: Հետեւյալ բառերը գրե'լ նոր 
ուղղագրությամբ. 
աղաւնի, անբաւ, աւար, կռիւ, աւանդ, բաւիղ, գաւիթ, շաւիղ, 
հազիւ, բնաւ, խաւար, կամաւոր, դաւաճան, պատիւ, 
հաւանել, ագռաւ, հաւասար, դիւական, պարսաւանք, 
խորհրդաւոր, աւան, հովիւ, հաւք, հաւասարակշռություն:  

ՈՒ-Վ 
Գրաբարում ու ձայնավորից առաջ վ էր արտասանվում. 
ժամանակակից արեւելահայերենում այն փոխարինվել է վ-
ով: 
Օրինակ` զվարթ, նվեր, թվական, հեռվից, նվագ, դժվար եւ 
այլն:  
Վարժություն 43: Հետեւյալ բառերը գրե'լ նոր 
ուղղագրությամբ. 
արուեստ, հատուած, գգուել, թուալ, անուան, մահուան, 
լեզուական, կռուարար, լուանալ, նուաստ, նուազ, չուել, 
ազատուել, կալուածք, կատուի, փորուածք, մանուածք, 
դրուագ, պատուաստ, թշուառ, բեռնուածութիւն, Նուարդ:  

Է-ե 
Արեւելահայրենում բառարմատների մեջ եւ վերջում, երբ 
արտասանվում է է հնչյունը, գրվում է ե տառը: 
Օրինակ` հանդես, պարտեզ, ցորեն, զենք, բազե եւ այլն:  
Վարժություն 44: Հետեւյալ բառերը գրե'լ նոր 
ուղղագրությամբ. 
սէր, դէմք, երբէք, արդէն, գէր, երէ, տէր, կէս, վրէժ, նուէր, 
հրաւէր, ապավէն, հանդէպ, սէգ, վէմ, սէզ, անէծք, փոխարէն, 
հոտավէտ, տխրադէմ, մարգարէ, րոպէ, աղուէս, դէզ, 
կէտադրութիւն, երբեւիցէ, անգէտ, տնօրէն, ինչեւիցէ, 
նոյնպէս:  

Օ-ո 
Բառարմատներում, երբ արտասանվում է օ հնչյունը, գրվում 
է ո եւ ոչ թե օ: 
Օրինակ` նոր, գործ, հզոր, զորք, շորորալ, լոր եւ այլն:  
Վարժություն 45: Հետեւյալ բառերը գրե'լ նոր 
ուղղագրությամբ. 
ակօս, խօսք, ամօթ, ծանօթ, զբօսանք, կօշիկ, շատախօս, 
տօն, տօթ, փառատօն, ցօղ, կարօտ, եղբօր, մօր, ձօն, 
զօրական, խօսակցական, մօրուք, աղօտ, մօտ, պաշտօն, 
թօթափել, կարճառօտ, զօրութիւն:  

Յ-հ 
Բառասկզբում հ արտասանելիս արեւելահայերենում գրում 
ենք հ եւ ոչ թե յ, ինչպես արեւմտահայերենում: Այդպես եւ 
բառամիջում ենք գրում հ, եթե բարդ կամ ածանցավոր բառի 
երկրորդ բաղադրիչը հ-ով է սկսում: 
Օրինակ` հայտնի, հիշել, հարկ, անհայտ, բարեհիշատակ, 
վերնահարկ եւ այլն:  
Վարժություն 46: Հետեւյալ բառերը գրե'լ նոր 
ուղղագրությամբ. 
յիշատակ, յարգել, յաղթահարել, յանդիման, յառնել, յապաղել, 
յարութիւն, յաճախել, յոյժ, յանգչել, յամառ, յօրինել, յօգուտ, 

յանդուգն, յանցանք, բազմայարկ, անյարմար, յաջող, 
անյաջող, անյիշատակ, յիսուն, յաղթել, անյաղթելի, յարգելի, 
անյարգելի: 
 
 

«Ոտք, որը մնաց այնտեղ» 
   

 Թարգմանիչ՝ էմմա Բեգիջանյան 
 
Իրան-իրաքյան 8-ամյա պատերազմի թեման Իրանի 
ժամանակակից գրականության մեջ իր ուրույն տեղն ունի: 
Մեծ թվով բանաստեղծներ ու արձակագիրներ, ովքեր 
պատերազմի մասնակից են եղել, իրենց գրականության 
առյուծի բաժինը հենց այդ թեմային են նվիրել: Բացի այդ, 
զգալի են նաեւ պատերազմական հուշագրությունները: 
2011թ. լույս է տեսել է Սեյեդ Նասեր Հոսեյնիփուրի «Ոտք, 
որը մնաց այնտեղ» 768 էջանոց գիրքը, որտեղ զետեղված են 
հեղինակի հուշերն Իրաքի Սալահըդդին զորանոցին կից 
ռազմագերիների ճամբարից, որոնք վերածվել են մնայուն 
գործի: Գիրքը տպագրել է«Սուրեհ-ե Մեհր» 
հրատարակչությունը եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում 
վերահրատարկվել   շուրջ 20 անգամ:  
Սալահըդդին զորանոցին կից ռազմագերիների ճանբարում, 
որը գտնվում էր Թաքրիտից (Սադամի ծննդավայրը) 15 կմ 
հեռավորության վրա, 4500 ռազմագերի է եղել, որոնցից 320-ը 
զոհվել են: Այնուհետեւ նա իր գրառումները շարունակել է 
տարբեր  բանտերում եւ ճանբարներում: Հոսեյնիփուրը 16 
տարեկանում տնից փախել եւ կամավոր ռազմաճակատ է 
մեկնել Քոհգիլուե եւ Բոեյեր-Ահմադ նահանգից: Ռազմական 
գործողությունների ժամանակ պատանին վերավորվել, 
կորցրել է մի ոտքը: Վիճակը թեթեւանալուց հետո 
տեղափոխել են ռազմագերիների ճամբար: Նրան 
ներկայացրել են իբրեւ իրանցի զոված գեներալ Ալի Հաշեմիի 
սուրհանդակ, այդ պատճառով էլ ենթարկվել է ամենադաժան 
կտտանքների: Հեղինակը «Մոջահեդին-ե խալղ»1  
կազմակերպության մասին գրքերի վերջին էջերից, 
օրաթերթերի եզրերից ու ծխախոտի թղթերից  պատրաստած 
ծոցատետրում  յուրաքանչյուր օր կոդավորված գրի է առել 
տվյալ օրվա դեպքերը, ինչպես նաեւ 780 ռազմագերիների 
անունները, տեղադրել ձեռնափայտերի մեջ եւ 1980թ. հուլիսի 
4-ին, ազատ արձակվելով, կարողացել է բերել իր հետ: 
 Ստորեւ ներկայացնում են գրքից մի հատված: 
 

 
                                                           
1 -   Իրանի Իսլամական վարչակարգի զինված ընդդիմադիր 
«Մոջահեդինե խալղը» (հանուն ժողովրդի մարտնչողներ) (ՄԽ) 
վտարանդի կազմակերպություն է, որը 1980-ից տեղակայված է 
Իրաքում եւ վայելում էր Սադամ Հուսեյնի վարչակարգի լայնածավալ 
հովանավորությունը: ՄԽ-ն իրան-իրաքյան պատերազմի ընթացքում 
իրաքցի զինվորների կողքին կռվում էր ընդդեմ սեփական հայրենիքի, 
ավելին` իրականում այն միահյուսվել էր Սադամի վարչակարգի 
անվտանգության ուժերի հետ: Ուստի ՄԽ-ն ոչ միայն Իրանի 
բնակչության շրջանում հեղինակություն չունի, այլեւ նրան խիստ դեմ են 
տրամադրված նաեւ իրաքցիները: Թերեւս դա էր պատճառը, որ 
իրաքյան պատերազմի ընթացքում անգլո-ամերիկյան ուժերի թիրախ 
դարձան նաեւ ՄԽ-ի բազաները: ՄԽ-ն ընդգրկված է ԱՄՆ, Մեծ 
Բրիտանիայի եւ Եվրամիության ահաբեկչական 
կազմակերպությունների ցանկում, որի խոստովանությամբ տարեկան 
300 ահաբեկչական գործողություն էր իրականացնում Իրանում: 
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Լույս Ամսագիր 

Մի սափոր ջուր 
 

1988թ. հուլիս . Բաղդադի Ալ Ռաշիդ բանտում 
 
Երրորդ օրն էր, ինչ Ալ Ռաշիդ բանտում էի: Անցյալ գիշեր 
ծարավը  շատ տանջեց, բայց  ոտքիս հարցում հանգիստ էի, 
քանի որ ոչ ոք քացով չէր խփել: Պարզվում է, որ ազդրիս 
հետանմասում բեկոր կար: Ես մինչեւ այսօր չէի նկատել, 
սեղմեցի, թարախը դուրս ժայթքեց:  
Առավոտյան ժամը 8-ն էր, որ մեզ դուրս տարան: Կողքի 
ճամբարից մի խումբ վիրավոր ռազմագերիների բերել էին 
մեզ մոտ: Ծանոթացա Թալաիե, Ջա ֆիր, Ջազայեր եւ 
Հարավային ու Հյուսիսային Մաջնուն շրջաներից գերի 
ընկածների հետ: Թեեւ  կանոնավոր բանակից 
գերեվարվածների մեծամասնությունը մեզանից աջ գտնվող 
ճամբարում էր, սակայն մեր` կամավորականների 
ճամբարում էին 92-րդ զրահապատ դիվիզիայից մի խումբ 
տղաներ, որոնք գերի էին ընկել Քուշք եւ Թալաիե 
շրջաններում:Պարեկները ռազմագերիներից մեկի հոնքերը 
ծխախոտի կրակով այրել էին, նրա միակ մեղքը մորուք 
ունենալն էր:  
Ինձ խնամելու պարտականությունն ստանձնել էր հայ 
զինվորը 
Այսօր առավոտյան աշխատանքի բանժանում էին կատարել 
եւ յուրաքանչյուր առողջ գերի իր վրա էր վերցրել 
վիրավորներից մեկին խնամելու պարտականությունը: Ինձ 
եւ Յադոլահ Մազրուիի նման վիրավորներին, որոնց վիճակն 
ավելի ծանր էր, երկու հոգի էին խնամում: Ինձ խնամում էին 
Ամու Հասանը եւ հենց այն բարյացակամ ու 
պատասխանատվության բարձր զգացողությամբ հայ 
զինվորը: Անցյալ օրը ողջ գիշեր նա խնամում էր ինձ: Չնայած 
այդ պայմաններում ոչ մի բան չէր կարող անել, բայց հենց ողջ 
գիշերը կողքիս նստելը հուսադրում էր, ուժ տալիս: 
Առավոտյան, երբ գերիներին դուրս էին տանում, նա ինձ 
զուգարանից դուրս հանեց եւ ամեն ինչ անում էր, որ 
հանկարծ մեկը չդիպչի ոտքիս:  
Սարգիս Դավիթյանցը, ում համակրեցի հենց առաջին իսկ 
օրվանից 
Այդ դժվարին ու ծանր օրերն, ես ինձ լավ էի զգում, երբ 
խնամում էր հայ զինվորը: 
Նա գերեվարվել է Քուշք կամ Թալաիե շրջանում: Հետեւակի 
զինվոր էր, ծառայում էր  92-րդ զրահապատ դիվիզիայում: 
Հենց առաջին հանդիպումից համակրեցի նրան: Անունը 
հարցրի, ասաց. 
- Ես Սարգիս Դավիթյանցն  եմ: 
Առաջին մեկ-երկու օրերին դժվարությամբ էի արտասանում 
նրա անունը. բայց  հետո սովորեցի:  
 
Այն օրը, երբ խիստ ծարավի պատճառով հրաժարվեցինք 
նախաճաշից 
Ճաշից առաջ էր: Իրաքցիներն առողջ գերիներին բանտի 
բակում նստեցրել էին կիզիչ արեւի տակ: Դավիթյանցը 
կողքիս էր: Տղաները խիստ ծարավի պատճառով հրաժարվել 
էին նախաճաշից: Իրաքցիներն ուզում էին նախորդ օրվա 
նման մեզ տանջել ծարավ պահելով: Պարեկներն ու 
քննիչները ցանկանում էին մեր վիճակը ավելի ծանրացնել, 
քանի որ տղաները չէին հայտնել իրենց հարամնատարների 
անունները: 

Դավիթյանցը եկավ մի սափոր ջրով 
Ճաշից առաջ էր, երբ Դավիթյանցը գնաց իրաքցի մի 
պահակի մոտ եւ վերադարձավ ջրով լիքը սափորը ձեռքին: 
Շատ զարմացա, որ իրաքցի պահակը ջուր էր տվել նրան, 
հարցրի. 
- Էդ ինչպե՞ս եղավ, որ քեզ ջուր տվին: 
Դավիթյանցը, որ ինքն էլ շատ ծարավ էր, պատասխանեց. 
- Մի կեպ վերցրի, բայց այնպես խմեք, որ բոլոր 
վիրավորներին հասնի: 
Դավիթյանցն ինքը ջուր չխմեց. 
Չնայած ջուր սառը չէր, բայց փրկություն էր:Դավիթյանցն 
ինքն ջուր չէր խմում: Ես էլ խմեցի ու հարցրի. 
- Դավիթյանց, պարեկները ոչ մեկին ջուր չեն տալիս, 
սա ո՞նց պատահեց: 
- Պահակներից մեկը հայ է, ինձ լավ է նայում, ջուրը 
նա է տվել: 
Դավիթյանցը սիրալիր, անձնուրաց  անձնավորություն էր: 
Նա ինքն էր սափորը մոտեցնում վիրավորների բերանին, որ 
մի քանի կում խմեն: Իրաքցի հայ պահակը հարգանքվ էր 
վեաբերվում Դավիթյանցին եւ թվում էր, թե մյուս 
պահակներին էլ զգուշացրել էր, որ լավ վերաբերվեն 
նրան:Նրանք էլ, հարգելով իրենց գործընկերոջը, հանգիստ 
էին թողնում Դավիթյանցին: Եթե նրա փոխարեն ուրիշը 
լիներ իրաքցիները երբեք թույլ չէին տա, որ վիրավորներին 
ջուր տար:  Սակայն հաջորդ օրերին սահամանափակվեց 
նրա ազատությունը, այլեւս չէր կարողանում առաջվա պես 
մեզ օգնել:  
Դու հայ ես, ինչու՞ ես հանուն Խոմեյնիի կռվում 
Այդ օրն իրաքցիները եկան Դավիթյանցի մոտ եւ սկսեցին 
խոսել հետը: Նրանց հետ էր նաեւ իրաքցի հայ պահակը: 
Նրանց ավագը Դավիթյանցին հարցրեց. 
- Դու հայ ես, ինչու՞ ես հանուն Խոմեյնիի կռվում: 
- Ճիշտ է, ես հայ եմ, բայց իրանցի եմ, զինվոր եմ, 
ծառայում եմ բանակում: 
Ավագի ու մյուս պահակների դեմքերն այլայվեցին: Զգացի, 
որ Դավիթյանիցի խոսքերը նրանց բնավ դուր չեկան: Նրանք 
ցանկանում էին, որ Սարգիսը զղջար եւ Իրանին ու  Էմամին 
հավատարիմ չլիներ: Ավագը, որ հայ պահակի խնդրանքով 
լավ էր վերաբերում նրան, շարունակեց. 
- Դասալքվեիր, փախչեիր Իրաք, գիտես թե ինչքան 
շատ հայեր են ապրում Իրաքում: Մենք` իրաքցիներս, հայերի 
հետ գործ չունենք,- ապա մեզ մատնացույց անելով, ասաց. 
- Մենք սրանց հետ գործ ունենք` Խոմեյնիի 
պահապանների: Սրանք են ուզում Իրաքը ոչնչացնել, ուզում 
են պարտության մատել մեզ: Խոմեյնին ուզում  է Իրանից 
զատ նաեւ Իրաքի նախագահը լինի: Սրանք են մեր 
թշնամիները, ոչ թե հայերը… 
Իրանահայերն իրաքցիների հետ կապված լավ 
հիշողություններ չունեն 
Զգում էի, որ Դավիթյանցը չի ցանկանում բանավեճի մեջ 
մտնել, գուցե լռում էր հանուն այն հայ պահակի, որն իրեն 
օգնել էր, սիրալիր էր եղել նրա հանդեպ: Թվում էր, թե ինչ-որ 
բան տանջում էր նրան, հոգոց հանելով, շատ կարճ ու 
հակիրճ պատասխանեց. 
- Իրանահայերը լավ հուշեր չունեն իրաքցիների հետ 
կապված: Դուք Թավրիզում Փանոսյանների ու 
Հարությունյանների ընտանիքներին սպանեցիք  քնած 
ժամանակ: Մի հոգի անգամ կենդանի չի մնացել: 
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ՊՊԾ գնդի գրավումը և հայրենի 
ժողովրդի պահնջները 

 
         Այն, որ մի օր մի խումբ մարդիկ զինված 
ապստամբության կգնան, տեսականորեն շատերն էին 
ենթադրում, բայց գործնականում ոչ ոք չէր պատկերացնում, 
որ այդպիսի բան տեղի կունենա։ Առավել եւս ոչ ոք չէր 
ենթադրում, որ թեկուզեւ փոքր մասշտաբով զինված 
ապստամբության այդ փորձը կստանա հասարակական 
այսպիսի լայն աջակցություն։ Դժվար է նմանատիպ 
իրավիճակի պատմական նախադեպեր գտնել։ 

Զինված ապստամբության նման աջակցության 
պատճառներից մեկը, անշուշտ, մեր երկրի սոցիալ-
տնտեսական վիճակն է։ Չի կարելի, պարզապես հնարավոր 
չէ հասարակությանը անընդհատ պլպլացրած ցացանիշներ 
հրամցնել եւ փորձել համոզել, թե երկրի տնտեսությունը 
զարգանում է։ Հնարավոր չէ տնտեսություն զարգացնել մի 
երկրում, որտեղ կա եւ քաղաքական, եւ տնտեսական 
բացարձակ մենաշնորհ։ 

Եթե իշխանության բացարձակ մոնոպոլիան 
պատկանում է իրեն կուսակցություն համարող ՀՀԿ-ին, 
ապա տնտեսության մեջ մոնոպոլիան այդ նույն ՀՀԿ-ի շուրջ 
«համախմբված» մի խումբ մարդկանց ձեռքում է։ Թե 
իշխանության, եւ թե տնտեսության այս մոնոպոլիստների 
գործունեության ամբողջ նպատակն ու իմաստը այդ 
մոնոպոլիան պահպանելն ու հնարավորինս ընդլայնելն է։ Ու 
եթե ուսումնասիրենք իշխանության գործելակերպը 
տարիների կտրվածքով, կհամոզվենք, որ ստեղծված 
իրավիճակի հիմնական պատճառը հենց քաղաքական ու 
տնտեսական մոնոպոլիաները պահպանելու մոլուցքն է։ 

Ու ի՞նչ է ստացվամ արդյունքում։ 2.8 միլիոն 
բնակչության ունեցող Հայաստանում նույնիսկ 
պաշտոնական տվյալներով մեկ միլիոն աղքատ մարդ կա։ 
Մեկ միլիոն մարդ ամեն օր պայքարում է իր կենսաբանական 
գոյության՝ սոված չմնալու համար։ Իսկ մի շատ փոքր խումբ՝ 
ընդամենը մի քանի հազար մարդ, ապրում է, մեղմ ասած, 
ճոխության մեջ, անիմաստ, չպատճառաբանված ճոխության 
մեջ։ 

Իհարկե, որոշ մարդկանց թվում է, թե դա 
«կապիտալիզմի հետեւանքն է»։ Իրականում, սակայն, դա 
հենց կապիտալիզմի պակասության հետեւանքն է՝ 
շուկայական տնտեսության գերաղճատվածության 
արդյունք։ Շուկայական տնտեսության հիմնասյունը արդար 
մրցակցությունն է, ինչը Հայաստանում իսպառ բացակայում 
է, ու հենց դա էլ աղքատություն ծնող հիմնական 
պատճառներից է։ 

Նման իրավիճակում մեծանում է մի որեւէ առիթով 
մարդկանց ընդվզելու հավանականությունը։ Որպեսզի այդ 
վտանգն էլ չեզոքացնի, իշխանության մոնոպոլիստը պետք է 
ստեղծի հզոր ոստիկանականություն եւ անհնազանդներին 
դաժանորեն պատժելու դատական համակարգ։ 
Հայաստանում երկուսն էլ կան։ 

Այն, որ խիստ սահմանափակ ռեսուրսներ ունեցող 
երկրում այս իրավիճակը երկար չի կարող պահպանվել, դա, 
կարելի է ասել, բխում է բնության օրենքներից։ Դա օրերից 
մի օր հանգեցնելու է դեռ ավելի մեծ «պայթյունի», եւ այդ մեծ 
հավանականությամբ տեղի կունենա, համաժողովրդական 
ընդվզմամբ, արդեն պահ է, որ մեր հայրենի մեծ ժողովուրդը 
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  دكتر اديك باغداسارياننگارش: 
  1917-1923رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي 

شود سپاهيان خودرا كه از آرتساخ پيوند يافته به مام ميهن بر پايه حق تعيين سرنوشت، پشتيباني و دفاع  بدين سان به موجب اين التيماتوم از جمهوري ارمسنتان خواسته مي
  شود. خارج نمايد. بدين معني كه آرتساخ بخشي از قلمرو ديگران محسوب مي "مرزهاي آذربايجان"كردند، از  مي

اباغ را مطرح نمود دولت آذربايجان شوروي طي اعالميه راديويي خود در روز هشتم ماه مه خطاب به دولت ارمنستان، قاطعانه تقاضاي خروج سپاهيان ارمني از قر  
كه دولت آذربايجان، اراده خواست و حقوق زحمتكشان قراباغ و زانگزور را پايمال كرده است. برا اساس اسناد تاريخي و دولت ارمنستان در تلگراف پاسخ خود اعالم كرد 

ن ان مساواتي به منظور پيوستدولت ارمنستان كه از آن روزها باقي مانده است سياست دولت آذربايجان شوروي مبني بر نابودي جمهوري ارمنستان و اجراي تمايالت آذربايج
ماه مه، خطاب به مردم آذربايجان و م. حسين اف كميسر خلق در امور خارجي  12مورخ  2898شود. در نامه وزارت امور خارجه ارمنستان به شماره  به تركيه، افشا مي

كند كه مفهوم و مراد اصلي انقالب آذربايحان را  ...حمالت دولت شما دولت ارمنستان را بر آن قرار داد تا به شما اعالم"(رونوشت آن براي لنين و چيچربن) آمده است: 
اند. چنانكه پيدا است اين انقالب به عنوان تحول دولت مساواتي خان بيگي، از طرف دولت انقالبي سوسياليستي تغييري در   خلق ارمني و دولت آن به خوبي درك كرده

ت به اصطالح سوسياليستي قرار دادن روستائيان و زحمتكشان ارمني قراباغ و زانگزور بر خالف ميل زندگي حكومتي و سياسي آذربايجان نداده است. نخستين اقدام اين دول
چ نفاوت و وجه تمايزي با آنان تحت يوغ حكومت آذربايجان بود. التيماتومي كه روز دوم پس از استقرار دولت شما به ارمنستان داده شد با ماهيت تجاوزگرانه خود هي

ما ساواتي نداشت. اگر پيوند و پيمان موجود بين دولت شما و رهبران امپراليست تركيه، مصطفي كمال... و سازماندهندگان حيات حكومتي كشور شهاي دولت م يادداشت
، دراينصورت پر واضح خواهد شد اند، در نظر بگيريم  يعني انور، خليل و نوري پاشاها و كشتارهاي وحشتناكي را كه اين پاشاها در قبال ارمنيان قفقاز و تركيه سازمان داده

وي تواند دولت فعلي آذربايجان را دموكراتيك و سوسياليستي به حساب آورد... در برابر اتهاماتي كه درباره تعدي و فشارهاي اعمال شده از س كه دولت ارمنستان نمي
شتارهاي جمعي ساكنان ارمني نوخي، آرش، گنجه، شماخي و ساكنان بي گناه قراباغ و خواهيم در مورد ك ايد ما نمي ارمنستان بر ساكنان مسلمان در يادداشت خود متذكر شده

  .1"گغتان بپردازيم
بدون در نظر گرفتن خواستهاي ارمنيان آرتساخ از يوالخ به سمت آرتساخ به حركت در آمد. در اين  1920توپخانه ارتش يازدهم سرخ در آغاز ماه مه  32لشكر   

مالقات كرد و از او قاطعانه تقاضا كرد نظاميان ارمني را  (Dro)پانزدهم سرخ به رياست ساهاك ترگابريليان در روستاي قارابوالغ واراندا با درو روزها هيئت اعزامي ارتش
رمنيان آرتساخ به مام ميهن از آرتساخ خارج كند. درو كانايان پاسخ داد كه اين كار با اصل حق تعيين سرنوشت ملل اعالم شده از سوي روسيه شوروي مغايرت دارد. ا

  شود آن را جدا كرده به آذربايجان ملحق نمايند. اند ليكن اكنون درخواست مي پيوسته
ارتش سرخ پيوسته بي درنگ  11تمام عساكر ارتش سابق مساواتي در آرتساخ به صفوف لشكر  "اين امر نيز جالب توجه است كه در همان روزها، تقريبا  

  غيير داده بودند.هاي خود را ت يونيفرم
مه، خود س.ك.ارجنيكيدزه  18ارتش يازدهم سرخ، به فرماندهي ابوذرف و رهبري گايدارف كميسر جنگ وارد شوشي شد. روز  32لشكر  281، هنگ 1920ماه مه  12

  اف كرد.ماه مه به لنين تلگر 22رئيس شوراي نظامي جبهه قفقاز به شوشي رسيد و گزارشي در مورد كارهاي انجام شده روز 
غير منصفانه و نقص شديد اصل حق تعين  "ارتش سرخ به عنوان بخشي از آذربايجان شوروي اعالم شد. اين امر كال 11بدين ترتيب آرتساخ از سوي سپاه   

  سرنوشت ملل بود.
اي  ا مورد بررسي قرار دهد. جلسه منطقهاي تشكيل دهد و اوضاع پديد آمده وجهت گيري ارمنيان آرتساخ ر دولت موقت آرتساخ تصميم گرفت جلسات منطقه  

است ماه مه در روستاي هاغورت تشكيل شد، وضعيت به وجود آمده پس از ورود سپاه يازدهم به آرتساخ را مورد انتقاد قرار داد و از پذيرش درخو 14واراندا كه در تاريخ 
  1مبني بر الحاق آرتساخ به آذربايجان سر باز زد. 11فرماندهي سپاه 

كليه امور مربوط به مسائل آرتساخ "را محكوم كرد و تصميم گرفت  11اي ديزاك در روستاي توغ نيز تقاضاي دولت آذربايجان و فرماندهي سپاه  ه منطقهجلس  
  .1"را بايد نه بصورت جدا و منفك بلكه همراه با جمهوري ارمنستان حل و فصل گردد

بر گزار شد و طي آن مسئله عكس العمل در قبال روسيه شوروي بررسي گرديد. آرشاوير كاماليان اعالم  1920مه  22آخرين جلسه دولت موقت قراباغ در تاريخ   
. "هندبلشويكهاي محلي بتوانند با در دست گرفتن حكومت و اعالم قراباغ به عنوان بخشي از روسيه شوروي و نه آذربايجان، اين سرزمين را نجات د"نمود كه شايد 

توانيم با آن باشيم و در اين باره بايد به روسيه شوروي اطالع دهيم.  ستان پيوند داده است، لذا مياز آنجا كه شرايط گوناگون ما را به ارمن"ان متذكر شد: آستوازادور آوديسي
هيچ شرايطي دولت موقت تصميم گرفت موجوديت فيزيكي زحمتكشان آرتساخ را حفظ كند و در عين حال اعالم نمود كه ارمنيان آرتساخ مصمم هستند هرگز تحت 

جان شوروي پيوند ندهند و آماده پديد آوردن چنان نظام سياسي هستند كه روسيه انقالبي موجد گشته است و بر آن است تا ايجاد اوضاع سرنوشت خود را حتي به آذرباي
  .1"سياسي پايدار دفاع از خود را تشديد كرده و ادامه دهند

هاي نظامي درو مجبور به ترك  انقالب بلشويكي در ارمنستان و غيره) كه دستهبا اين حال چنان شرايطي ايجاد شد (ظهور نمايندگان روسيه شوروي، پخش اخبار مربوط به 
  هاي كوه گيرو شدند و تمام ساز و برگ و انبارهاي اسلحه را براي اهالي آرتساخ به جا گذاشتند. مه و بازگشت به گوريس از طريق دامنه 25آرتساخ در روز 

تاغاوارد قراباغ كوهستاني را به عنوان شوروي اعالم كرد و كميته انقالبي به رياست ساكو هامبارسوميان  روز بعد، دهمين كنگره ارمنيان آرتساخ در روستاي  
 هاي انقالبي تشكيل يافتند. تشكيل شد. تا پايان ماه ژوئن، در تمام روستاها و مناطق آرتساخ كميته
شود، به نوميدي بدل شد. سنگ بناي سياسي آذربايحان شوروي را  اعث اتحاد آرتساخ با مام ميهن ميبا اين همه، اميد ارمنيان آرتساخ مبني بر اين كه استقرار نظام شوروي ب

دادند. زماني كه سيمون پيروميان  هاي توخالي سر مي شعارها و نطق "انترناسيوناليسم"داد و در آن روزهاي جديد تحت لواي  هاي كاري آذربايجان مساواتي تشكيل مي روش
ژوئن در نامه خود به لنين به كرات درباره اوضاع سياسي و اقتصادي آرتساخ و  9كيان از طرف اتحاد ميهني اهالي آرتساخ مستقر در تفليس در تاريخ و آراماييس يرزن

علت "اند:   ز نامه خود چنين نوشتهشدند، تمام مطالب ياد شده را مورد نظر داشتند. آنها در بخشي ا هاي اشغالگرانه آذربايجان شوروي در قبال قراباغ ياد آور مي سياست
  ."ها بوده است هاي قهرآميز، در واقع سياست تركيه، آنتانت و مساوات وجودي سياست الحاق قراباغ كوهستاني به آذربايجان توسط التيماتومها و روش
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كنند كه به روستائيان آرتساخ امكان دهند  آنها اين مسئله را عنوان مي         
بنا به صالحديد خود زندگي شان را سازمان دهند واز حق تعيين سرنوشت "

برخوردار شوند. هر تصميمي مغاير با خواست و اراده روستائيان نوعي قهر و 
سازد كه سه  وم ميزور تلقي شده آنان را از آن حق تعيين سرنوشت خود محر

. اين 1"سال در شرايط بسيار دشوار از آنها در برابر دشمنان حمايت كرده است
  مبارزه در سالهاي بعد نيز متوقف نگرديد.

مي دانيم كه س.م.كيروف عضو شوراي نظامي سپاه يازدهم ارتش   
با بيان بي پايه و اساس بودن درخواستهاي مساواتيها به  1919ژزئن  3سرخ در 

مناطق ارمني قراباغ و زانگزور، دولت آذربايجان "ين گزارش كرده بود كه لن
نيز كه در قلمرو جمهوري  1920. در تابستان ”شناسند را به رسميت نمي

آذربايجان حكومت شوروي بر پا شد اوضاع بر همين منوال بود و قراباغ و 
  شركت نكردند. 11زانگزور در صفوف سپاه 

جان و نريمان نريمانف رئيس كميته انقالبي، رهبران جمهوري آذرباي  
م. حسين اف كميسر امور خارجه و ديگران سياست حيله و فريب، منحرف 

نظر عمومي براي اعمال زور در قبال  "ايجاد"ساختن رهبران حزبي و دولتي، 
ارمنيان آرتساخ، زانگزور، نخجوان و ساير نواحي ارمني نشين را دنبال 

، 1920تلگرام و نامه خود خطاب به لنين در تابستان  كردند. نريمانف در مي
اند  كرد قراباغ، زانگزور و نخجوان كه مبلغان و مداخله گران نتوانسته اعالم مي

آنهارا به تصرف خود در آورند بايد جزء قلمرو آذربايجان قرار گيرند. هيئت 
ذاكره براي م 1920نمايندگي جمهوري ارمنستان به رياست لون شانت در ژوئن 

با روسيه شوروي وارد مسكو شد. هنگامي كه شانت در ماه ژوئيه با گ. 
چيچرين مشغول مذاكره بود، در تلگرامي كه از باكو به مسكو خطاب به لنين 
(رونوشت براي والديكاوكاز، ارجنيكيدزه) ارسال شده بود چنين آمده است: 

م اكنون در قلمرو شود و ه درباره آنچه كه به زانگزور و قراباغ مربوط مي"
اند، بايد اعالم كنيم كه اين مناطق بطور قطع بايد در   آذربايجان قرار گرفته

  ."قلمرو آذربايجان باقي بمانند
نواحي جلفا و نخجوان ....... هم از نقطه نظر نظامي و هم از نظر   

امكان ارتباط مستقيم با تركيه بايد از طرف سپاهيان ما تصرف شوند و به 
ان ملحق گردند. ما هرگونه مذاكره با دولت داشناك را اضافه و مسئله آذربايج

. 2"دانيم ارمنستان تركيه را آنگونه كه شما مورد نظرتان است بي موقع مي
نويسندگان اين تلگرام ن. نريمانف، ب.مديواني و آ. ميكويان بودند. چيچرين 

متوسل شود و از او  شود به ارجنيكيدزه كه در تنگنا قرار گرفته بود، مجبور مي
تقاضا كند بر روي رهبران آذربايجان اعمال نفوذ كرده از اشتهاي آنها بكاهد. 

كرد. او در  استالين كميسر ملل روسيه شوروي به شدت از نريمانف پشتيباني مي
به نظر من بايد به "كند:  تلگرافي به ارجنيكيدزه اراده خود را به وي تحميل مي

 "مورد حمايت قرار داد و در اين مورد مسلما وضوح يكي از طرفين را
  .3"آذربايجان را همراه با تركيه بايد در نظر داشت

شماري از فعاالن حزب بلشويك و حكومت شوروي (س. كيروف،   
س. ارجنيكيدزه، گ.چيچرين، ب.لگران، آلكساندر مياسنيكيان و ديگران)، 

ديگر نواحي ارمني نشين  منصفانه معتقد بودند كه قراباغ، زانگزور، نخجوان و
دهند و در نتيجه بايد  از نظر تاريخي بخش جدايي ناپذير ارمنستان را تشكيل مي
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با آن متحد شوند. در اين خصوص، گ.چيچرين كميسر امور خارجي  "مجددا
در برابر اين پرسش  1920ژوئن  21كرد. او جمهوري روسيه قاطعانه عمل مي

 "با نريمانف به صلح و آرامش منتهي ساخت؟آيا امكان دارد كار را "لنين كه 
 19چند روز پيش از آن در  "قراباغ زيستگاه بومي ارمنيان است"پاسخ داد :

قراباغ، زانگزور،  "نويسد:  ژوئن، چيچرين در تلگراف خود به ارجنيكيدزه مي
شوشي، نخجوان و جلفا نبايد به ارمنستان و آذربايجان ملحق شوند بلكه بايد 

ت ارتش روسيه قرار گيرند و در آنجا شوراهايي پديد آيند زيرا تحت نظار
. چيچرين براي 4"تصميمي غير از اين باعث شكست سياست صلح ما خواهد شد

وزير  ژوئيه براي آ. اوهانجانيان 7توجيه اين نقطه نظر در تلگرامي كه به تاريخ 
چنان شرايطي ايجاد "امور خارجه ارمنستان ارسال كرده بود چنين نوشته است: 

شود كه جو و محيط مناسب را براي بررسي بي طرفانه و آرام مسائل و  مي
  .5"اختالفات ارضي فراهم خواهد ساخت

نريمانف تصميم نداشت از سياست پان تركيستي خود دست بردارد. چيچرين با 
در مذاكره تلفني خود با  "جو متشنج و نوميدانه"ام ايجاد مطرح ساختن اته

درخواست انجام اقدامات  1920نماينده آذربايجان در گرجستان، در ژوئيه 
سازد تا وي  اضطراري در قبال ارمنيان ساكن سرزمين مورد اختالف را مطرح مي

و در بتواند به نفع الحاق آذربايجان فكر كند. سفير جمهوري ارمنستان در باك
 "راجع به اين امر مشخصا 1920اوت  9گزارش خود به دولت متبوع خود در 

حتي رفتاري در شأن قوم تاتي از "نويسد كه نريمانف  سخن گفته است. او مي
هاي ضد ارمني خود  اي بسيار آشكار ديدگاه بگونه"و او  "دهد خود نشان نمي

ي به صورت ظاهري كند حرمت اين امر حت دهد و حتي تالش نمي را بروز مي
كند كه يك كمونيست است و ماهيت ملي  حفظ گردد. او اغلب فراموش مي

گذارد. بدون شك، ديگران كمونيست  تركي خود را بطور مشخص به نمايش مي
ها و نظرات باطني خود را به  تر و انترناسيوناليست تر از او نيستند ليكن ديدگاه

  .6"كنند اين روشني بيان نمي
كوميت و جلوگيري از سياست اشغالگرانه آذربايجان شوروي است به خاطر مح

روند "خطاب به لنين چنين نوشته است:  1920ژوئن  29كه چيچرين، در تاريخ 
جديد امور بايد انعكاس خود را بر طرحهاي ما در ماورأ قفقاز بيابد و ما را بر 

ني و نريمانف هاي تجاوزگرانه ارجنيكيدزه، مديوا آن دارد كه در قبال برنامه
محتاطانه عمل كنيم. اين رفقا در ابتدا مترصد بودند با توسل به زور اسلحه نظام 
شوروي را در گرجستان و ارمنستان بر قرار كنند ولي زماني كه كميته مركزي 

. كميسر امور خارجه سپس متذكر "نا اميد شدند "ما اين امر را رد كرد شديدا
عرضي خود در قبال گرجستان و ارمنستان شود كه نريمانف از تاكتيك ت مي

آخرين مرحله اين بحران، مطرح "دهد:  دارد. او چنين ادامه مي دست بر نمي
شدن تقاضاهاي آذربايجان در مورد مناطق وسيعي بود كه هميشه به ارمنستان 

در دست جمهوري ارمنستان قرار دارند. دولت آذربايجان  "تعلق داشتند و عمال
داراالگياز همچنين نخجوان، اردوباد و  - قراباغ، زانگزور، شارورخواستار مناطق 

در دست جمهوري ارمنستان قرار  "جلفا است. بخش اعظم اين مناطق عمال
كند كه نريمانف قصد داشت اين مناطق را توسط  . چيچرين كتمان نمي"دارد

 11ارتش شوروي تصرف كند. در واقع چنين نيز شد و آرتساخ به وسيله سپاه 
نمي توان بخشي از قلمرو "تصرف شد. كميسار امور خارجه معتقد بود كه 

ارمنستان را اشغال كرده آن را به آذربايجان ملحق ساخت، اين امر به معني قائل 
شدن ماهيت فريبكارانه براي سياست شرقي ما است... بويژه آنكه اعمال اين 

  ."وارد خواهد كردسياست در قبال ارمنستان ضربه شديدي بر پيكر كمونيسم 
                                                  

  ادامه دارد      
                                                            

 19، شماره 64،2،5همانجا،  -  4
 13، شماره 11همانجا،  -  5
 .17، شماره 200،1،4آرشيو دولتي، -  6
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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, 2014برگردان انگليسي ، تورونتو ،  گيكور ، اثر هوانس تومانيان  
Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Ա,Բ- Պարսկերեն 

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

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. 
  2014باغداساريان ، تورونتو اديك  -  نگاهي بر شيوه نگارش فارسي

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

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

Հայկական Հարցի Մանիֆեստ The Armenian Question Manifesto 
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 

Հայաստանի  
«Իշխանություննրը»  

ոչ մի այլ ելք չթողեցին ժողովրդին 
 

 
Հայ ժողովրդի փրկությունը  

միայն հավաքական ուժի մեջ է 
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