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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) 
و شكل گيري موسيقي كالسيك ارمني  كوميتاس   

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

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

 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. 

  2014اديك باغداساريان ، تورونتو  -   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 , Տորոնտո 2014 
-Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական Համառոտ Պատմություն, 2 հատորով, հատոր 1 և 2, Տորոնտո, 2015: 
-Անանիա Շիրակացի, Մաթեմատիկա, Պարսկերենի թարգմանեց Էդիկ Բաղդասարյանը, Տորոնտո, 2015: 

Anania Shirakatsi, Mathematics, translated into Persian by Edic Baghdasarian, Toronto, 2015. 
.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. 

.1394ان ، تورونتو ميالدي، كيهانشناسي ، ترجمه اديك باغداساري 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 
-Դավադրությունը Հայ Ժողովրդի Պատմության մեջ, Տորոնտո, Կանադա, 2016 

-The Armenian Question Manifesto (in  English) Toronto 2016 
Edic Baghdasarian, The History of the Armenians in Iran, Two volumes, Vol. 1-2, in English, Toronto, 2016. 

-Aran, Azerbaijan, Crime and expansionism, Toronto, 2016 
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Հայաստանի 

Հանրապետությունը 25 
տարեկան է 

 
Այսօր` սեպտեմբերի 21-ին, ողջ աշխարհի 

հայությունը նշում է Հայաստանի Հանրապետության  
Անկախության օրը: 

Հայաստանի Անկախության հռչակագիրն 
ընդունվել է 1990թ. օգոստոսի 23-ին Հայաստանի 
Գերագույն Խորհրդի նիստում: 

ԽՍՀՄ օրենսդրությանը լիովին 
համապատասխան 1991թ. սեպտեմբերի 21-ին ՀՀ 
տարածքում անցկացվեց ԽՍՀՄ–ից դուրս գալու 
հարցով հանրաքվե, որին մասնակցելու իրավունք 
ունեցող 2,056,758 քաղաքացիներից 2,042,627-ը 
(94.39%) Հայաստանի անկախությանը «այո» ասացին։ 
Դեմ էր ընդամենը 10 հազար մարդ կամ 0,46 տոկոսը: 

1990 թ. Անկախության հռչակագրից հետո ՀՀ 
Գերագույն խորհրդի որոշումով 1991 թ. սեպտեմբերի 
21-ին Հայաստանի տարածքում անցկացվեց 
հանրաքվե: Հայաստանի Հանրապետության 
բնակչությունը  պատասխանեց հետեւյալ հարցին. 
«Համաձայն եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 
լինի անկախ, ժողովրդավարական հանրապետություն` 
ԽՍՀՄ կազմից դուրս»: 

Հաջորդ օրը հրապարակվեց ՀՀ անդրանիկ 
անկախ օրենսդիր մարմնի դիմումը հայ ժողովրդին. 
«Ազատության ճանապարհին մեզ սպասում են նոր 
փորձություններ, դա ամենօրյա քննություն է լինելու 
մեզ համար: Պահպանենք մեր ոգեւորությունը, բայց 
համակվենք իրապաշտությամբ, շարունակենք մնալ 
երազող, բայց սթափ դատողությամբ»: 

Սեպտեմբերի 23-ին ՀՀ Գերագույն խորհուրդը, 
ամփոփելով հանրաքվեի արդյունքները, Հայաստանի 
Հանրապետությունը հռչակեց անկախ պետություն: 

Գերագույն խորհրդի կողմից անկախության 
հռչակումից հետո տասնյակ պետություններ 
ճանաչեցին Հայաստանի Հանրապետությունը: 
Առաջինը Լիտվան է, որ ՀՀ-ն ճանաչել է դեռ մինչեւ  
անկախության հռչակումը` 1991 թ. Օգոստոսի 14-ին: 
Ապա 1991 թ. ընթացքում եւս 47 պետություն ճանաչեց 
Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը: 
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 )قره باغ(چكيده كتاب تاريخ آرتساخ
)7(  

  
  دكتر اديك باغداساريان: نگارش

 1917-1923در سالهاي ) قراباغ(رويدادهاي آرتساخ 
   

آوريل مجبور به عقب نشيني 16هاي نظامي ارتش سرخ در محور روستاهاي تاغر بزرگ و توم زير حمالت كوبنده شورشيان در دسته           
 آوريل اقدام به حمله كردند ليكن موفق به 18و17ه و با دريافت نيروهاي كمكي نژده، روزهاي شورشيان با استفاده از شرايط پديد آمد. شدند

كرد، بعدها  آرشاك باالسانيان كه گروهان كمونيستها را فرماندهي مي. توان از نژده نيروهاي تازه نفس درخواست كرد. شكافتن جبهه نشدند
فعاليت چشمگيري نشان دادند و حمالت ....  با استفاده از عدم موفقيت ما در جبهه راستنيروهاي كمكي و"نوشته است كه شورشيان با دريافت 

به پايگاه خود آغجاكند عقب نشيني .... خود را بر روي گروهان كمونيستها ادامه دادند ليكن با از دست دادن موكوچ افسر نظامي و ديگران
 -نظاميان ارتش سرخ در محور توغ. ناميدند هايريك مي كميسر خود را از دست دادند كهشورشيان يپرم خان، پارسادان شوشانتسي و . 1"كردند

 آوريل، آخرين پايگاه شورشيان در 19روز بعد، . هاي شديد مقر توان را تصرف كردند  آوريل دست به حمله زدند و پس از جنگ18توم روز 
 .تجوخه توان به زانگزور رفت و به نژده پيوس. خزابرد سقوط كرد

  . چنين پاياني داشت1920-21بدين سان جنبش مردمي آرتساخ در سالهاي   
ارمنيان آرتساخ از تصميم فوق الذكر توسط كميته قفقاز ناراضي بودند و بارها به كميته مزبور اعتراض كرده خواستار تجديد نظر در   

ف دولت و كميته مركزي حزب كمونست آذربايجان براي آرام كردن نمايندگاني از طر. اين تصميم و الحاق قراباغ كوهستاني به ارمنستان شدند
هاي صنفي و علي  بويژه لون ميرزويان نايب رئيس شوراي وزراي جمهوري و رئيس شوراي اتحاديه. خشم مردم راهي قراباغ كوهستاني شدند

نصب خود در صورت عدم پذيرش اراده آذربايجان شخص اخير با استفاده از مقام و م. حيدر كارايف كميسر جنگ دريايي جمهوري فعال بودند
  .كرد تهديد به استفاده از اسلحه مي

در همين روزها نيز مسئله اعطاء خود مختاري به آرتساخ مطرح شد زيرا راه ديگري براي قانع كردن اهالي آرتساخ به قبول حاكميت   
اصرار داشتند كه ساكنان آرتساخ موافق بودند اين سرزمين در قلمرو ها و ديگر مورخان آذربايجاني  گوليف.و د.ج. آذربايجان وجود نداشت

 علم 1921آذربايجان قرار داشته باشد، و به عنوان مدرك، تصميم جلسه فوق العاده شوراها در روستاي هاغورت واراندا را در تاريخ اول اوت 
دانيم كه يك نسخه از صورتجلسه اين   باكو رسيده است اما ميبراي ما روشن نيست كه چه واريانتي از تصميم گيري اين جلسه به. كنند مي

اين كميسيون در شمار چند مسئله، حق تعيين سرنوشت . شود  آرشيو دولتي جمهوري قراباغ كوهستاني نگاهداري مي485گردهم آيي در فايل 
كند كه بررسي اين امر مناسبت ندارد زيرا  عالم ميلون ميرزويان كه در جلسه حضور داشت ا. قراباغ كوهستاني را نيز مورد بررسي قرار داد

پتروسيان نماينده از طرف كميسيون اعالم نمود كه هيچ كس مايل به حمايت از اين نظريه . قراباغ كوهستاني از هر نقطه نظر به باكو وابسته است
اين كميسيون بدون رسيدن به نتيجه مشخص به كار . 1" تمايل كشاورزان براي اتحاد با ارمنستان شوروي براي همه آشكار است"نيست، زيرا

. كل ماوقع چنين است. اند  دهد، ساير جلسات برگزار شده در قراباغ كوهستاني و مناطق ديگر نيز به همين ترتيب جريان يافته خود پايان مي
ارايف دبير اول كميته مركزي حزب ، علي حيدر ك1922-23در سالهاي . اينكه لون ميرزويان چه گزارشي تسليم باكو كرده مشخص نيست

هاي  كمونيست آذربايجان و لون ميرزويان دبير دوم كميته مركزي حزب كمونيست و در عين حال دبير اول كميته شهري باكو به مناسبت
 به اهالي آرتساخ رفتند و قول نفت، نمك، پارچه، شكر و مايحتاج ديگر و در اختيار گذاشتن مراتع و دشتها را مختلف اغلب به قراباغ مي

دولت آذربايجان اميدوار بود كه با اعطاء خود مختاري به قراباغ كوهستاني . دادند تنها به اين شرط كه آنها حاكميت آذربايجان را بپذيرند مي
  .درخواست به حق الحاق به ارمنستان  را بي درنگ منتفي كند

حال ببينيم او درباره . شود ان در موزه تاريخ قراباغ كوهستاني نگاهداري ميدفتر خاطرات سورن گريگوري ميرزابگيان اهل پير جمال آسكر
آنها كليه رؤسا و دبيران شوراهاي آرتساخ را به شوشي دعوت .  چه نوشته است1922ميرزويان به آرتساخ در نوامبر . كارايف و ل.ماموريت ع

همراه با مقامات محلي شوروي مسئله اتحاد "اند  ركز مسكو مسئوليت يافتهكند كه از م كارايف با تشريح هدف گردهم آيي، اعالم مي. كنند مي
كند ارتباط اقتصادي   او از اهالي آرتساخ تقاضا مي".مناطق و مرزهاي مجزا را بر اساس خصوصيات اقتصادي و ملي مورد بررسي قرار دهند

كند و از امكانات  قراباغ از باكو نفت دريافت مي. گذرند و باكو ميهاي مواصالتي روسيه از يوالغ  خود را با باكو حفظ كنند زيرا كليه راه
  .ارتباطي با ارمننستان محروم است و جز اينها
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Լույս Ամսագիր 

ազատ է ինչպես երբեւէ: Դուք ստեղծեցիք բանակ, որն ամուր 
է եւ մարտունակ ինչպես երբեւէ: Դուք ավերակներից 
բարձրացրիք մի երկրամաս, որ երբեւէ այսքան խնամված ու 
գեղեցիկ չի եղել: Դուք ապացուցեցիք ինքներդ ձեզ, ողջ 
հայությանը եւ աշխարհին, որ ազատ Արցախը ոչ միայն 
կենսունակ է, այլեւ ունի բազմակողմանի զարգացման մեծ 
ներուժ: 
Իհարկե, այդ ներուժը դեռ ամբողջությամբ չի իրացվել: 
Իհարկե, դեռ շատ անելիքներ ունենք եւ՛ Արցախում, եւ՛ 
Հայաստանում: Եվ իհարկե, անելու ենք մեր անելիքը: Անելու 
ենք համայն հայության ջանքերով: Անելու ենք ի հեճուկս 
բոլոր դժվարությունների եւ մարտահրավերների: 
Անցած ապրիլի ռազմական գործողությունները եւս մեկ 
անգամ, կարելի է ասել՝ մի ավելորդ անգամ, ապացուցեցին, 
որ թշնամին մեծ կորուստներով հետ է շպրտվելու, եթե 
փորձի ռազմական ճանապարհով հարց լուծել: 
Ապացուցեցին, որ Արցախի հարցը ռազմական 
ճանապարհով լուծող ուժ աշխարհում գոյություն չունի: 
Գոյություն չունի, որովհետեւ դուք կաք, որովհետեւ դուք 
հավատարիմ եք 25 տարի առաջ կատարած ձեր 
ընտրությանը: Չկա՛ ռազմական ճանապարհ: Կա 
քաղաքակա՛ն ճանապարհ: 
Այսօր՝ այս նվիրական օրը, կրկին ասում եմ ձեզ. ինչպես 
երեկ, ինչպես այսօր, այնպես էլ վաղը դու՛ք եք որոշում ձեր 
ճակատագիրը: Արցախի լուսավոր ապագայի նկատմամբ 
մենք կասկածներ չունենք: 
Կեցցե՛ ազատ ու անկախ Արցախը: 
Կեցցե՛ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը»: 

 
Հայաստանի Հանրապետություն 

 
Օրվա գլխավոր լուրերը՝ «մեկ տողով» 

 
Կարեն Կարապետյանի՝ վարչապետի պաշտոնում 
նշանակվելուց 7 օր անց ուրվագծվեց նոր կառավարության 
կազմը։ Անկախության տոնի նախօրեինգործադիրը լքեց 
Գագիկ Բեգլարյանը։ Տրանսպորտի եւ կապի նախարար 
նշանակվեց Վահան Մարտիրոսյանը, որը, ըստ մամուլի 
տեղեկությունների, «Ռոստելեկոմի» բաժնետերերից է։ 
Սերգո Կարապետյանի փոխարեն գյուղնախարար 
նշանակվեց «Պեռնո Ռիկար» կոնյակի գործարանի 
գլխավորֆինանսիստ Իգնատի Առաքելյանը։ Էներգետիկայի 
եւ բնական պաշարների նախարարի պաշտոնում Լեւոն 
Յոլյանի փոխարեն նշանակվեց  Աշոտ Մանուկյանը , որը 
նույն նախարարության կադրերից  է: Նախարար 
նշանակվելուց առաջ նա «Հրազդան Ջեկ»-ի տնօրենն էր, որի 
միակ բաժնետերն է ռուսական «ԻՆՏԵՌ ՌԱՕ» բաց 
բաժնետիրական ընկերությունը։ Ֆինանսների նախարար 
գործադիրի հնաբնակ Գագիկ Խաչատրյանին փոխարինեց 
Վարդան Արամյանը, որը նորանշանակների մեջ միակն է, 
որը քիչ թե շատ հայտնի է հասարակությանը։ Վարդան 
Արամյանը ֆինանսների փոխնախարար էր եւ 2013 
թվականին տեղափոխվել է նախագահական նստավայր՝ 
որպես աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ։ 
Նոր կառավարությունում իրենց տեղերը պահպանել են 
աշխատակազմի ղեկավար-նախարար Դավիթ 
Հարությունյանը եւ Միջազգային տնտեսական ինտեգրման 
և բարեփոխումների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը։ 

Կադրային փոփոխություն է տեղի ունեցել նաեւ նախագահի 
նստավայրում։ Ուրուգվայից Բաղրամյան 26 է 
տեղափոխվել  դեսպան Ալեքսան Հարությունյանը, որը 
երկար տարիներ նախկինում զբաղեցրել է Հանրային 
հեռուստառադիոխորհրդի նախագահի պաշտոնը։ 
Պաշտոնանկությունների շարքը ամենայն 
հավանականությամբ կշարունակվի անկախության 
տոնակատարությունից հետո։ 
Սեպտեմբերի 20–ին Գյումրիում ողբերգական դեպք է տեղի 
ունեցել։ Իրենց տան նկուղում գլխին ստացած հրազենային 
վնասվածքով հայտնաբերվել է քաղաքապետի թեկնածու 
Վարդեւան Գրիգորյանի որդու՝ 25–ամյա Արշակ 
Գրիգորյանը։  Հարազատները նրան շտապ տեղափոխել են 
հիվանդանոց, սակայն ճանապարհին երիտասարդը մահացել 
է։ Դեպքի առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ՝ 
ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Ողբերգության 
կապակցությամբ քաղաքապետի բոլոր թեկնածուները 
ժամանակավորապես դադարեցրել են քարոզարշավը։ 
Վարդեւան Գրիգորյանը երկու ամիս առաջ էր ազատվել 
Գյումրու մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտորի 
պաշտոնից։ Նա Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուն է 
հոկտեմբերի 2–ին կայանալիք քաղաքապետի 
ընտրություններում։ 
Սեպտեմբերի 19-ի երեկոյան Արմավիրի մարզում՝ Սևջուր-
Ախթամար ջրատարումկնոջ մարմին է հայտնաբերվել։ 
Ոստիկանությունը պարզել է, որ մահացածը 38-ամյա 
Նարինե Դանիելյանն է։ Մարմնի տարբեր մասերում 
բռնության հետքեր են հայտնաբերվել։ Ձեռնարկված 
միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ կնոջը խանդի հողի 
վրա վիճաբանության ժամանակ ծեծելով սպանել է 
ամուսինը՝ 46-ամյա Արթուրը, ապա մարմինը նետել 
ջրատարը։ Ամուսինը ձերբակալված է։ 
Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ 
տարեդարձի կապակցությամբ Սերժ Սարգսյանն այսօր մի 
խումբ անձանց պարգևատրել է բարձրագույն պարգևներով՝ 
շքանշաններով և մեդալներով, շնորհվել են նաև պատվավոր 
և զինվորական կոչումներ:Պարգեւատրվել են քառօրյա 
պատերազմին մասնակցած զինվորականներ, մշակութային 
գործիչներ, գիտության, կրթության, առողջապահության 
ոլորտների ներկայացուցիչներ, 
պատգամավորներ։  Ոստիկանապետի երկու տեղակալները 
ստացել են գեներալ-մայորի կոչումներ։ Գեներալ-մայորի 
կոչում է շնորհվել նաեւ երկու գնդապետի։ 
 

 
Քաղաքագետ. Ռուսաստանը 

«Իսկանդերներով» Հայաստանին 
փոխհատուցեց Ադրբեջանին զենքի 

մատակարարումները 
 

Անկախության 25-ամյակի զորահանդեսին Հայաստանի 
ԶՈՒ-ն առաջին անգամ կցուցադրի «Իսկանդեր» 
համակարգը:  Թղթակցի հետ զրույցում ռազմական 
փորձագետ Արկադի Գրիգորյանը հայտնել է, որ նախօրեին 
զորահանդեսի փորձին համալիրը հայտնվել է ներկայացված 
սպառազինության շարքում:    

 



 

 

 
«Հայաս
ցուցադ
պատեր
մեկ 
մարտա
մատակ
Մեկնա
համալի
Խրամչ
կարող 
Մինչ 
քաղաք
հարցին
Ռուսա
մյուսի:
 

Ադր
Ա
ճ

Արգենտ
նահան
ցեղասպ
ժողովո
Ինչպես
կոնգրե
վավերա
մակար

ստանում ա
դրություն 
րազմի» ժամ
երկրի կող

ավարական 
կարարում է ի

աբանելով Հա
իրների ցուցա
չիխինը նշել է

են շատ հզոր
այժմ  «Իսկ

քական ցուցա
ն` Հայաստա

աստանի, Ալեք
: Ռուսաստան

րբեջանին 
Արգենտինա
ճանաչել է 

տինայի Կատ
նգներին եւ ա
պանության 
ուրդների հար
ս հայտարարե
եսի տնօրե
ացումը ցուց
րդակով ժխտմ

առաջին անգ
տեղի ունե

մանակաշրջան
ղմից մյուս

հրթիռ
իրականացվել

այաստանի ԶՈ
ադրությունը`

է, որ այդ քայլի
ր լինել: «Դա 

կանդերներ» 
ադրություն է»

անի իշխան
քսանդր Խրամ
նը Հայաստան

զենքի մատ
այի Կատա
Հայոց ցեղ

տամարկա նահ
ապրիլի 24-ը 

զոհերի 
րգանքի եւ հա
ել է Բուենոս Ա
ն Նիկոլաս

ցադրում է Ա
ման դեմ պայք

È

գամ է «Իս
ենում: Ավե
նից հետո առ
սին նման 
ռային 
լ», - ընդգծել է
ՈՒ-ի կողմից
` քաղաքագե
ի կողմնակի հ
քաղաքական
չէին արտա

: Պատասխա
նությունների 
մչիխինը նշել է
նին փոխհատո

տակարարո
ամարկա նա
ղասպանութ

հանգը միացե
ճանաչել է 

հիշատակի
նդուրժողակա
Այրեսի Հայկա

ս Սաբունչյա
Արգենտինայո
քարելու ձգտո
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սկանդերների
ելին, «սառ
ռաջին անգա

օպերատիվ
համալիրներ

է փորձագետը
ց «Իսկանդեր
ետ Ալեքսանդ
հետեւանքներ
ն ուժեղ քայլ է
ահանվել: Դա
նելով ճշգրտո

կողմից, թ
է. «Եվ մեկի, ե
ուցել է  

ումները»:
ահանգը 
թյունը 

 
ել է երկրի մյու

որպես Հայո
ի հանդեպ

անության օր:
ական ազգայի
անը օրենք
ում դաշնայի

ումը: 

 

5  Սեպտեմբեր

Ամսագի

 

ի» 
ռը 

ամ 
վ-
րի 
ը: 
ր» 
դր 
րը 
է: 
ա 

ող 
թե 
եւ 

ւս 
ոց 
պ 

ին 
քի 
ին 

Արգեն
Բուեն
կառ 
 

Հո

 
ՀՀ վա
է ներ
Կառա
Նա ի
անկեղ
ունեց
բեւեռ
մեկն
ռազմա
տարա
հնարա
ուժեր
կարեւ
պայմա
պայքա
Չնայա
զինվո
հպար
խնդիր
սոցիա
անհրա
միասն
մոտեց
Այդ պ
կառա
Նախա
մասին
աշխա
համա
Հիշեց
պաշտ
պաշտ
ներկա
նախա
Մամո
պաշտ
քաղա
Կարե
Կարա
ընկեր
ռազմա

ր,  2016 Ã.  էջ 3

իր 

նտինայի եւս
նոս Այրեսը ն

ովիկ Աբրա

արչապետ Հով
րկայացրել: Ա
ավարության ս
իր խոսքում, մ
ղծ եւ իրատե
ան՝ սակայ

ռացված: Իմ կ
աշխարհաքա

ական մա
աձայնություն
ավորություն

րը, հրատապ
ւորագույն խ
աններ ապա
արը: 
ած ամենօրյա
որի անսասա
րտ անկախո
րներ ունեցող

ալական իրա
աժեշտ են 
նական ջանքե
ցումներ, նոր 

պատճառով, ե
ավարություն 
ագահին: Պե
ն եւ շանս տ

ատանքի հի
ախմբելու հաս
ցնենք, որ Հ
տոնը զբաղեց
տոնում փոխ
այումս Եվրա
ագահն է: 
ուլի տեղեկո
տոնի համար
աքապետ, «Հ
են Կարապետ
ապետյանը զբ
րության 
ավարության 
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ս 17 նահան
նախկինում ա

համյանը հ
 

վիկ Աբրահամ
Այս մասին 
սեպտեմբերի 
մասնավորապ
եսական մոտ
յն հասարա

կարծիքով, դրա
աղաքական, 
արտահրավեր
ններն են: 

չեն ընձեռո
լուծումներ 

խնդիրներին՝ 
ահովելուց մ

ա աշխատանք
ան արիությա

ությանը, մ
ղ երկիր ենք, ո
ավիճակի բ
հասարակութ

եր: Իսկ դրա 
սկիզբ: 
ես որոշել եմ
ձեւավորելու 

ետք է մտածե
տալ նոր կառ
իման վրա 
սարակության
Հովիկ Աբրա
ցնում է 2014

խարինել էր 
ասիական տ

ությունների 
ր քննարկվո
Հայռուսգազա

տյանի թեկնած
բաղեցրել է 
տնօրենի 
եւ զարգացմա

նգներ, նաեւ
աջակցել են օ

հրաժարակ

մյանը հրաժա
նա հայտար
8-ի նիստի ժա

պես նշել է. «
տեցումներն իր
ակությունը
ա հիմնական
արտաքին տ

րներով սն
Դրանք են

ում մեզ՝ ժո
տալ մեր ա

տնտեսակա
մինչեւ կոռո

քով եւ սահմ
ամբ կերտվող
մենք դեռեւս
որտեղ առկա 
բարելավման 
թյան եւ կա
համար անհ

մ հրաժարակա
հնարավորո

ել մեր բոլորի
ռավարության

եւ նոր 
նը»: 
ահամյանը ՀՀ
4-ի ապրիլի 

Տիգրան Սա
տնտեսական 

համաձայն,
ում է Երե
արդի» նախ
ծությունը: Ավ
«Գազպրոմ մ

տեղակալի
ան հարցերով

ւ մայրաքաղա
օրինագծին, ո

կան է տվել

 
րականի դիմո

րարել է այս
ամանակ: 
«Մեր որդեգրա
րենց արդյուն
դեռեւս մնա
պատճառներ

տնտեսական
նվող առկ

ն, որ դեռե
ողովելով բոլ
ռջեւ ծառացա
ան հավասա
ուպցիայի դ

անին կանգնա
ղ 25-ամյա մ
ս անցումայ
տնտեսական

համար մ
առավարությա

հրաժեշտ են ն

ան տալ եւ ն
ություն ընձե
ի հաջողությա
նը՝ կատարվա
մոտեցումներ

Հ վարչապետ
13-ից: Նա ա
արգսյանին, 
հանձնաժողո

, վարչապետ
ւանի նախկ

խկին ղեկավա
վելի ուշ Կար
մեժռեգիոնգա

ի պաշտո
վ: 

աք 
որը 

լ 

ում 
օր՝ 

ած 
նքն 
աց 

րից 
եւ 

կա 
եւս 
լոր 
ած 
ար 

դեմ 

ած 
մեր 
յին 
եւ 

մեզ 
ան 

նոր 

նոր 
ռել 
ան 
ած 
րով 

տի 
այդ 

ով 
ովի 

տի 
կին 
ար 

րեն 
ազ» 
ոնը 



 

 

Հա
ե

 
Հայստ
քաղաք
ակցիա
համաշ
գործակ
հրաժա
դարձա
Associa
Հայաս
հայտա
կառավ
սպասե
գրավու
հայտա
կառավ
Գերմա
վարչապ
ցույցեր
Աբրահ
նախկի
կապեր
Բրիտա
բողոքի
բողոքի
պահան
ուղղվա
կենսաթ
տրանս
հոդվա
Վարչա
զարգա
կարծու
կառավ
ժաման
կձեւավ
ընտրու
պաշտո
կունեն
համակ
նշում է
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Ար

 
ԼՂՀ Մ
համալի
են: Դր
մարդո
վանակ
թվում 
շինությ

Համաշխա
այաստանի 
երկրի քաղ

անի վարչապ
քական ճգն

աներին: Այս
շխարհային 
կալություննե

արականի 
ավ  սեպտեմբե
ated Press 
տանի վարչ

արարել է, ասե
վարությանը: 
ելի քայլ էր Ե
ւմից հետո: 

արարությունն
վարությունը: 

անական dpa գ
պետի հրաժա
րի հետ։ Ըն
համյանի հա
ին քաղաքապ
ր ունի երկրի ղ
անական The I
ի վերջին ցու
ի ցույցերի թվ
նջը շրջանցե

ած էին էլեկտ
թոշակային 

սպորտի սակա
ծում։ 

ապետի հրաժա
ացման տեմպ

ւմ է Reuter
վարությունը, 
նակավոր բ
վորվի մի
ւթյուններից 
ոնավարման 

նա լիարժե
կարգից խոր
է գործակալու

ար անց. Տե
րցախի «Ա

որ

Մարտունու շ
իրի Սուրբ Գր

րանք 4-րդ դա
ու ձեռքերի 
կան համալիր

է` անձեռա
թյունը որքան 

արհային լրա
վարչապետ

ղաքական ճ

պետի հրաժա
աժամին եւ

սպիսի եզրա
առաջա

երը՝ մեկնաբա
լուրը, ո

երի 8-ին Կառա
գործակալութ

չապետն իր
ելով, թե տեղը

Գործակալո
Երեւանում ոս

Ըստ որում 
ներից պարզ 

գործակալութ
արականը կապ

դ որում, հե
ավանական հ
պետ Կարեն Կ
ղեկավարությա
Independent թ
ւյցերի մասին
վով 4-րդ ամա
եց նախորդ 
տրաէներգիայ
բարեփոխում
ագների բարձ

արականը տե
պի անկման ե
rs–ը։ «Փորձա

ամենայն
բնույթ կկրի
իայն 2017

եւ 2018
երկրորդ ժա

եք անցում
րհրդարանակ
թյունը։ 

եխնիկակա
մարաս» վա

րքա՞ն երկա

Հեղի

շրջանում գտ
րիգորիս եկեղ
արի սկզբում 

միակ մատ
րն այնքան մ

ակերտ է: Դ
որ հզոր է` տ

È

ատվամիջո
տի հրաժա
ճգնաժամի 

արականը հետ
ւ բողոքի 
ակացության 
ատար 

անելով Հովիկ 
որի մասի
ավարության 
թյունը հայտ
ր հրաժարա
ը զիջում է համ
ւթյան փոխա
ստիկանությա
նշվում է, որ

չէ, թե ով

թյունն իր  հեր
պում է երկրու
եղինակները 
հաջորդը կլի
Կարապետյան
ան հետ»։ 

թերթը նույնպե
ն։ «Այս ամառ

առն էր։ Իշխան
բողոքի ցու

ի սակագնի 
մների եւ հա
ձրացման դեմ

եղի ունեցավ 
եւ բռնության
ագետների կ
ն հավան
ի եւ վեր
7-ի խորհ
-ին Սերժ 

ամկետի հետ
մ կիսանա

կան հանրա

ն «հեղափո
անքահամա

ար կտեւի  

նակ՝ Վարդու

տնվող Ամար
ղեցու պատու
կառուցված 

տնությունն 
միաձույլ է բ

Դարեր առաջ
տարիներն իր
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Լույս 

ոցներ. 
արականը՝ 

ֆոնին 

տեւեց երկրու
զանգվածայի

են հանգե
լրատվակա

Աբրահամյան
ին հայտն
նիստից հետո

տնում է, ո
ականի մասի

մաձայնությա
անցմամբ՝ սա

ան ՊՊԾ գնդ
ր վարչապետ
վ կղեկավար

րթին նույնպե
ւմ ընդդիմադի
նշում են, ո

ինի Երեւան
նը, որը «սերտ

ես հիշեցնում 
ռը Երեւանու
նափոխությա
ւյցերը, որոն
բարձրացման

ասարակակա
մ»,– ասված 

տնտեսությա
ն աճի ֆոնին
կարծիքով նո
նականությամ
րջնականապե
հրդարանակա

Սարգսյան
տո, երբ տեղ
ախագահակա
պետության»

ոխություն
ալիրում. 

ւհի Երանոսյա

րաս վանակա
ւհանները եվր
վանքին կպա
են: Ամարա

բնությանը, ո
ջ կառուցվա

րենցն արել են
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Ամսագի

ւմ 
ին 
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ան 
նի 
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դի 
տի 
րի 

ես 
իր 
որ 
նի 
տ 

է 
ւմ 

ան 
նք 
ն, 

ան 
է 

ան 
ն, 

որ 
մբ 
ես 

ան 
նի 
ղի 

ան 
,– 

» 

 
ան 

ան 
րո 

ած 
աս 
որ 

ած 
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քանդվ
համա
ժամա
որտեղ
Գրիգո
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իր 

վել են դեռե
ալիրի շինու
անակ կրակո
ղ թաղված
որիսը:  

ար անց վանք
ույն շինությա

ամասի խոշոր
ծող Մեսրոպ

ջին դպրոցներ
ետ Համլետ
 պատմամշ
նորոգման աշ
ագետներ զբա

ես պահպանե
մշակութայի

տարապետակա
սզի նման խն
գիտելիքներ

կացած այցե
ուհանները,

նդական ճա
ագիտական դ
պատճառով
այսպիսի խնդ
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եւս 4-րդ դար
ւթյունները, 

ոցներից վնա
է Արցախ

քը վերանորոգ
ան դեմքը, որը
ր կրոնական կ

պ Մաշտոցի 
րից մեկը: 
տ Պետրոսյա
շակութային 
շխատանքներ
աղվեն, որոնք
ել եկեղեցին ո
ին արժեք. 
ան ոճը պե
նդիրներ չծագ

ունենալ, պ
ելու, որ 
հասկանում 

արտարապետո
դաշտի բացա

է, որ մ
դիրներ ունեն

րում կառուց
եկեղեցու՝

ասված պատե
խի առաջին

գելու փորձերը
ը դեռեւս 5-րդ
կենտրոնն էր 
կողմից բացվ

անն իր բա
կոթողի վ

րով պարտադի
ք գիտեն նմա
ոչ միայն որպ
«Հարմարավ

ետք է այնպ
գեն: Դրա համ
պետք է մա

գնում տես
է` դրանք

ությանը: Ս
ակայության մ
մշակութային
նք»: 

ցված վանակա
պատերազ

երը, մատուռ
ն եպիսկոպ

 
ը աղավաղել 
դ դարի  սկզբ
եւ հայոց գրե

ված հայկակա

ացատրությու
վերականգնմա
իր է, որ հատո

ան պարագայո
պես շինությո
վետությունը
պես համադր
մար կարիք չկ

ասնագետ լին
սնում է ա

հարազատ չ
ա խոսում
մասին, եւ հե

ասպարեզո

ան 
զմի 
ռը, 

պոս 

են 
բին 
երի 
ան 

ւնն 
ան, 
ուկ 
ում 
ուն, 

եւ 
րել, 
կա 
նել: 
այդ 
չեն 

է 
ենց 
ում 

 



 

 

 

 
Համաձ
բացատ
համար
տեղադ
Ճարտա
Տիտան
անընդ
եկեղեց
որը նա
Էկոնոմ
համապ
 
Պատկ
վերակա
հարկա
հուշար
տարեկ
ռեստա
ամբող
համապ
բարերա
 
Քանդվ
քանի հ
գալիս ե
Մինչ կ
զբոսաշ
նրանց 
թթենին
Արցախ
մնացա
 

պատ

Ամերիկ
Արցախ
կապակ
Facebo
օրը հա
կորսվա
տարին

ձայն Արցա
տրության, վա
ր անպիտան ե
դրել մետաղ
արապետ, Ա
նյանն էլ նշ
ունելի է եւ 

ցու մետաղապ
ախատեսվում 
միկայի նախ
պատասխան ց

կան մարմին
անգնման հա

ավոր, ինչը 
րձանների պա
կան ֆինան
ավրատոր Մա
ղջական վերակ
պատասխան 
արներն են: 

ված ու քարք
հարյուր զբոսա
են գոնե մեկ ա
կվերականգնե
շրջիկներ Ամա

հիշողության
ները, որոնց 

խի ազատագ
ած հետքերը....

Շիֆ. ԱՄ
տասխանա

ա

կյան կոնգրե
խի ժողով
կցությամբ: 
ok-ում հրապա
արկավոր է 
ած կյանքերի
ների ընթացք

ախի Թեմի
անքի հին պատ
են եղել եւ որո
ղապլաստե 
Ամարասի ռ
շում է՝ հոգե

արդեն որոշ
պլաստե պատ

է իրականաց
խարարություն
ցուցումներ ա

նների խոսքո
ամար շուրջ  

հինգ ա
ահպանության

նսավորումը: 
անուշակ Տիտա

կանգնման կա
ֆինանսակա

քարոտ ճանա
աշրջիկ աշխա
անգամ տեսնե
են վանքի նա
արասը եվրոպ
ն մեջ կմնան

վրա դեռ մն
գրման համա
. 

ՄՆ-ն պետք 
ատվության
ագրեսիայի 

 
եսական Ադա
վրդին ան

արակված ուղ
հիշել հանուն

ի մասին: «Չ
քում բազմա

È

ի պատասխ
տուհանները օ
ոշվել է ժաման

հիմքով պ
ռեստավրատո
եւորականներ
շում կա փո

տուհանները ա
ցնել մոտ ապ
նից էլ հաս

արդեն տրվել ե

ով, վանակա
500 միլիոն

անգամ գերա
ն բնագավառի

Վանական
անյանի խոսք
արիք ունի, որ

ան միջոցներ 

ապարհներով 
արհի տարբեր
ելու Ամարասը
ախկին տեսք

պատուհաններ
ն նաեւ 19-րդ
նացել են 25
ար մղվող 

է Ադրբեջա
ն կանչի Ար

համար 

ամ Շիֆը շ
նկախության 

ղերձում Շիֆը
ն Արցախի ա

Չնայած անկ
աթիվ մարտա
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խանատուներ
օգտագործմա
նակավորապե
պատուհաններ
որ Մանուշա
րի այս քայլ
ոխել ոչ միայ
այլեւ տանիքը

պագայում: ԼՂ
ստատում են
են:  

ան համալիր
ն ՀՀ դրամ 
ազանցում 
ին հատկացվո
ն համալիր
քով՝ համալիր
րի համար դե

չկան. հույս

տարեկան մ
ր անկյունների
ը։ 
քը, բազմաթի
րով կճանաչեն
դ  դարի հսկա
 տարի առա
պատերազմի

անին 
րցախի դեմ

նորհավորել 
25-ամյակ

ը նշել է, որ այ
անկախությա
ախության 2

ահրավերների
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րի 
ան 
ես 
ր: 

ակ 
լն 
յն 
ը, 

ՂՀ 
ն` 

րի 
է 
է 

ող 
րի 
րն 
եռ 
սը 

մի 
ից 

իվ 
ն, 
ա 

աջ 
ից 

 

է 
կի 

յս 
ան 
25 
ն՝ 

Լեռնա
ժողով
Նա 
Ղարա
մասին
խաղա

«ԱՄՆ
ապակ
պատա
հանցա
կարգա
 
Քաշ

 
ԼՂՀ 
Աղավ
Նոր թ
էլ կս
կարգա
Գորիս
մոտ 
«Արի»
փուլո
կհատ
աշխա
Թաղա
Սահա
առաջ
վարչա
անձին

ր,  2016 Ã.  էջ 5

իր 

ային Ղա
վրդավարակա
հիշեցրել է 

աբաղի դեմ 
ն, որի ընթա

աղ բնակիչներ

Ն-ն պետք 
կայունացնող
ասխանատվո
ագործություն
ավորում պահ

շաթաղի շր

Քաշաթաղի 
վնո գյուղում Ա
թաղամասում 
կստանան իր
ավորելուց հե
ս-Ստեփանակ
գտնվող թա

» հիմնադրամ
ում: Երկրորդ 
տկացվի ՊԲ 
ատակիցներին
ամասի բացմա
ակյանը, Հայ 
ջնորդ Պար
ապետ Արայի
նք: 

5  

արաբաղն 
ան երկիր է»,- ը

այս տարվա
Ադրբեջանի 

ացքում բազմ
ր սպանվեցին:

 

 
է հանդե

ղ ագրեսիա
ության կանչի
նները, հա
հանջի»,- ասվ

րջանում նո
է բաց

շրջանում 
Արիավան նոր
բնակարան ս
րենց բնակա

ետո: 
կերտ ավտոճ

աղամասի կա
մը: Շինարար
փուլի ավարտ
զինծառայողն

ն: 
անը ներկա էր

Առաքելակա
րգեւ արքեպ
իկ Հարությո

աճող 
ընդգծել է կոն
ա ապրիլին 

սանձազերծա
մաթիվ զինվ
: 

ես գա վտ
այի դեմ, 
ի, հետաքննի

ակամարտությ
ված է ուղերձո

որ բնակելի
ցվել  

այսօր՝ սեպ
ր բնակելի թա
ստացավ 16 ըն
արանները փ

ճանապարհին՝
առուցումը ֆի
րությունը տեղ
տին 25 բնակա
ներին, 5-ը՝ ո

ր նաեւ ԼՂՀ նա
ան Եկեղեցու 
պիսկոպոս Մ
ունյանը, պաշ

տնտեսությա
նգրեսականը:

շփման գծո
ած ագրեսիա

վորականներ 

 

տանգավոր 
Ադրբեջան

ի զինվորակա
թյան խաղա
ում: 

ի թաղամա

պտեմբերի 3-ի
ղամաս բացվե
նտանիք, եւս 7
փաստաթղթե

ն՝ Աղավնո գետ
ինանսավորել
ղի է ունենում
արաններից 10
ոստիկանությա

ախագահ Բա
Արցախի թե

Մարտիրոսյա
շտոնատար 

 

ան 

ում 
այի 

եւ 

եւ 
նին 
ան 
աղ 

աս 

ին, 
եց: 
7-ն 
երը 

տի 
լ է 
մ 3 
0-ը 
ան 

ակո 
եմի 
նը, 
այլ 



 

 

 
Այս գ
հիվանդ
բանաս
Մատե
Թամրա
 
Մատե
ծանր հ
 
Հայ 
Թամրա
աշխատ
ավագ 
1988-9
գրող» 
իսկ 19
տնօրեն
կառավ
վարչու
Տեղեկա
 
Հրաչյա
աշխատ
Մատե
բանաս
աստիճ
 
2007 թ
պաշտո
ազգայի
Թամրա
հոդվա
ուսում
միջնադ
նարեկա
 

Մահաց

Հրա

գիշեր 63 տ
դանոցում 

ստեղծ, թարգ
նադարանի տ
ազյանը:  

նադարանից 
հիվանդությու

գիտնական, 
ազյանը ծնվե
տանքի է ան
լաբորանտ, ա

1 թթ. Հրաչյա 
հրատարակչ

91-93 թթ. զբա
նի պաշտո
վարությանն 
ւթյան պետ, 
ատվության ն

ա Թամրազյա
տել է որպես 
նադարանի ա

սիրական գ
ճան։  

թվականից զբ
ոնը։ 2014 թվ
ին ակադեմիա
ազյանը բազմ
ծների ու ուս
նասիրություն
դարագիտութ
ացիագիտութ

ել է Մատ
տնօրե

աչյա Թամ
 

տարեկանում Ս
մահացել է
գամանիչ, Մ
տնօրեն, ԳԱԱ

հայտնեցին,
ւն, երկար ժամ

բանաստեղ
ել էր 1953թ. 
նցել  Մատեն
ապա կրտսեր
Թամրազյան

չությունում՝ ո
աղեցրել է «Ն
նը։ 1993 
առընթեր Հ
իսկ 1995-19

նախարարությ

անը 1997-200
«Նաիրի» հրա

ավագ գիտաշ
գիտություններ

բաղեցնում է 
վականից Հա
այի թղթակից 
մաթիվ մենագ
սումնասիրութ
նները հիմն

թյան՝ 
թյան բնագավա

È

տենադար
են  

մրազյանը

Սբ․ Գրիգոր
է անվանի 

Մեսրոպ Մաշ
Ա թղթակից ա

 որ Թամրա
մանակ բուժվո

ղծ, թարգմա
դեկտեմբերի 

նադարանում`
ր ու ավագ գ

նը աշխատել է
որպես գլխավ

Նաիրի›› հրատ
թ. նշանա

Հրատարակչա
997 թթ. ղեկ

թյունը։ 

07 թթ. համ
ատարակչութ
խատող։ 1999
րի դոկտոր

Մատենադար
այաստանի գի

անդամ է: 
գրությունների
թյունների հեղ
նականում ա

մա
առին։ 
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րանի  

ը 

ր Լուսավորի
գիտնական

շտոցի անվա
անդամ Հրաչյա

ազյանն ունե
ում էր: 

անիչ Հրաչյա
5-ին: 1977 թ

` նախ որպե
գիտաշխատող
է «Սովետակա
վոր խմբագիր
տարակչությա

ակվել է Հ
ական գործեր
կավարել է Հ

մատեղությամ
թյան տնօրեն
9 թ. ստացել 

րի գիտակա

րանի տնօրեն
իտություններ

ի և գիտակա
ղինակ է։ Նրա
առնչվում ե
ասնավորապե
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իչ 
ն, 

ան 
ա 

եր 

ա 
թ. 
ես 
ղ։ 

ան 
ր, 

ան 
ՀՀ 
րի 
ՀՀ 

մբ 
և 
է 

ան 

նի 
րի 

ան 
ա 

են 
ես 

 
ՀՀ նա
ցավա
ընտա
գիտա
տնօրե
ազգա
բանա
մահվա

 
«Հրաչ
ժողով
միջնա
ուսում
գործը
հարգա
 
Խորի
հարա
մտավ
ցավա
 

ճան
հ

 
Հայաս
կապի
կհատ
մասին
սեպտ
 
Միջոց
ֆոնդի
իսկ 
հիմնա
Խճուղ
հարա
հյուսի
կենտր

ր,  2016 Ã.  էջ 6

իր 

Հրաչյա Թ
վաստակե

համակ

ախագահ Սեր
ակցական հ
անիքին` Մեսր
ահետազոտակ
են, Հայաստա

ային ակադե
աստեղծ եւ թա

ան կապակցո

չյա Թամրազյ
վրդի մշակութ
ադարագիտու
մնասիրմանը 
ընկերների, ըն
անքն ու համա

ին ցավակց
ազատներին, 
վորականի գո

ակցական հեռա

Հայաս
նապարհի
համար 1,
ստանից Լեռ

իտալ վերան
տկացվի 1,2 մլ

ն որոշումն ը
տեմբերի   2-ի ն

ցները կհատկ
ից եւ կփոխա

այնտեղից
ադրամին` նվի
ղու երկարութ

ավ-արեւելյան 
իսային շրջ
րոն:  

6  

Թամրազյա
եց ողջ մտա
կրանքը. Սե

րժ Սարգսյան
հեռագիր է 
րոպ Մաշտո
կան ինստի
անի Հանրապ

եմիայի թղթա
արգմանիչ Հրա
ությամբ: 

 

յանը իր ողջ գ
թային ժառա
ւթյան եւ 

եւ արժա
նթերցողների 
ակրանքը: 

ցություն եմ
մերձավո

ործընկերների
ագրում: 

ստանից Լ
ի կապիտ
2 մլրդ դր

ռնային Ղարա
նորոգման 
լրդ դրամ (մո
նդունվել է Հա
նիստին: 

կացվեն կառ
անցվեն Տրան
ց` «Հայա
իրատվության
թյունը 116 կմ

ափին գ
ջաններով 

անը արժան
ավորական
երժ Սարգս

նն այսօր՝ սեպ
հղել Թ

ցի անվան հ
իտուտի՝ Մա
պետության գ
ակից անդա

աչյա Թամրազ

գործունեությո
անգության, մ

նարեկա
անիորեն վ
եւ ողջ մտավ

մ հայտնում
որներին ե
ին»,-ասված է 

ԼՂՀ երկր
տալ վերա
րամ կհատ
աբաղ երկրոր

համար 201
ոտ 2,5 մլն դո
այաստանի կա

ռավարության
նսպորտի նախ

աստան» հ
ն հիման վրա:
մ է, այն կանց
գտնվող վա
դեպի հա

նիորեն 
նության 
սյան 

պտեմբերի 3-ի
Թամրազյաննե
հին ձեռագրե
ատենադարա
գիտություննե

ամ, ճանաչվա
զյանի վաղաժա

 

ունը նվիրեց հ
մասնավորապ
ացիագիտությա
վաստակեց 
վորականությա

մ ձեզ, ձ
եւ անվա
ՀՀ նախագա

րորդ 
նորոգմա

տկացվի 
րդ ճանապար
16 թվական
ոլար. խմբ.): Ա
առավարությա

ն պահուստայ
խարարությա
համահայկակա
 

ցնի Սեւանա լ
այրից` ԼՂՀ
նրապետությա

ին, 
երի 
երի 

անի 
երի 
ած 
ամ 

հայ 
ես՝ 
ան 
իր 

ան 

ձեր 
անի 
ահի 

ան 

րհի 
նին 
Այդ 
ան 

յին 
նը, 
ան 

լճի 
Հ-ի 
ան 



 

 

Կար

 
ՀՀ նախ
հրամա
վարչապ
ՀՀ նա
հրամա
«Ղեկա
Հայաս
հոդվա
Կարեն
Հանրա
Կարեն
րդ վա
հրաժա
կառավ
տարի 
բացատ
հասար
Հիշեցն
Կարապ
կներկա
կներառ
վստահ
Կարեն
Ծնվել է
ԿՐԹՈ
1970-19
անվան
1980-19
ավարտ
մաթեմ
1989թ. 
աստիճ
2010թ. 
աստիճ
ԱՇԽԱ
1985-19
կենտրո
ասոցիա

րեն Կարա

խագահ Սերժ
անագիր է ստ

պետ նշանակ
ախագահի մա
անագրում, մա
ավարվելով 2

տանի Հանրա
ծի 4-րդ կետո

ն Կարապ
ապետության վ
ն Կարապետյա

արչապետն է։ 
արական էր 
վարության ղ

5 ամիս ան
տրել էր նրա
րակության բե
նենք, որ 
պետյանը հա
այացնի երկրի
ռի նաեւ 

հության մեծա
ն Կարապետյ
է 1963թ. օգոս

ՈՒԹՅՈՒՆԸ 
980թթ. սովոր
ն միջնակարգ 
985թթ. սով

տել է Երևանի
մատիկայի ֆա
 ստացել է տն

ճան: 
 ստացել է տ

ճան, ունի 32 գ
ԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
996թթ. աշխ
ոնում, գիտ
ացիայում: Մի

ապետյան
վարչապ

 

ժ Սարգսյանն 
տորագրել Կա
կելու մասին: 
ամուլի գրասե
ասնավորապես

2005 թվակա
ապետության 
ով՝ ո ր ո շ ու մ 
պետյանին 

վարչապետ»: 
անը Հայաստա

Նրա նախոր
տվել 201

ղեկավարի պ
նց։ Հովիկ Ա

անով, որ իրե
եւեռացվածութ

ՀՀԿ խոր
այտարարել է
ի զարգացմա

քայլեր ու
ացմանը։  

յանի կենսագ
ստոսի 14-ին: 

րել և ավարտ
դպրոցը: 
որել և գե
ի պետական հ

ակուլտետը: 
նտեսագիտութ

տնտեսագիտո
գիտական աշխ
Ն ԳՈՐԾՈՒՆ
ատել է ՀՀ 

տության և 
իաժամանակ 

È

նը նշանա
պետ 

այսօր` սեպտ
արեն Կարապ

ենյակից  հայ
ս, նշվում է. 
անի փոփոխ

Սահմանադր
ե մ. 
նշանակել 

անի Հանրապ
րդը՝ Հովիկ Ա
16թ. սեպտե
պաշտոնը ստ

Աբրահամյանն
են չի հաջող
թյունը։ 

րհրդի նիստ
ր, որ մոտ ժ
ն վերաբերյա
ւղղված հա

գրությունը 

տել է Երևան

երազանցությա
համալսարան

թյան թեկնած

ության դոկտո
խատանք: 

ՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
պետպլանի 

մշակույթի
դասավանդել

ÈàôÚê # 215

Լույս 

ակվեց ՀՀ

 

տեմբորի 13-ին
պետյանին Հ

յտնում են, ո

խություններո
րության 55-ր

Հայաստան

պետության 14
Աբրահամյանը
եմբերի 8–ի
տանձնելուց 
ն իր որոշում
ղվել վերացնե

տում Կարե
ժամանակներ

ալ ծրագիր, որ
ասարակությա

նի Լ. Տոլստոյ

ան դիպլոմո
նի կիրառակա

ծուի գիտակա

որի գիտակա

Ն 
հաշվողակա

ի գործիչներ
լ է ԵՊՀ-ում: 

 

5  Սեպտեմբեր

Ամսագի

 

ն, 
ՀՀ 

որ 

ով 
րդ 

նի 

4–
ը, 
ն՝ 
2 

մը 
ել 

են 
րս 
րը 

ան 

յի 

ով 
ան 

ան 

ան 

ան 
րի 

1996-
գլխավ
1998-2
գլխավ
2001թ
տեղա
2001-2
նախա
2009թ
քաղա
2010-2
2011-2
փոխն
2013 
ԽՈՒՄ
 

Կա
զա

ՀՀ վա
ժամա
վերաբ
մասին
քննար
հարցը
Կարե
նախա
մասնա
է, որ
Կարե
վարչա
համա
ՀՀ վա
կներկ
որը բա
այն 
հաջող
վստա
երկրո
տեսլա
կլինի 
առաջ
ժամա
տնտե
ներկա
բոլոր 
քննար
Ելույթ
վարչա
պաշտ
իրեն 
թիմի 
հաղթ
որի մ
այսօր
Կարա
փորձի

ր,  2016 Ã.  էջ 7

իր 

1998թթ. աշխ
վոր տնօրենի 
2001թթ. աշխ
վոր տնօրեն:

թ. նշանակվե
ակալ: 

2010 թթ. եղել
ագահ-գլխավո
թ. ՀՀԿ համա
աքի ավագանո

2011թթ. Երևա
2016 թթ. 
նախագահ։ 

թվականից 
ՄԲ» Խորհրդի

արեն Կարա
արգացման

վարչապետի թ
անակներս կն
բերյալ ծրագի
ն նա հայտնել
րկել են նրա
ը։ 

են Կարապետ
ագահ Սերժ
ակիցներին՝ վ
ամեն ինչ կա

են Կարապետ
ապետ Հովիկ

ար: 
արչապետի թ
կայացնի  մեր
աղկացած կլի

հնարավոր
ղությունները

ահություն եւ հ
որդ փուլը կլին
ականը: Կարե

բոլոր գործը
ջարկություննե
անակներս պա
եսագետներին
այացուցիչներ

նրանց, ում 
րկելու այդ ամ
թ է ունեցել 
ապետ Հովիկ
տոնավարման

վստահվեց 
հետ միասի

թահարվեն նե
մասին մանրա
րվա նիստում
ապետյանը, ու
ի, ունակությո

7  

խատել է «Հ
տեղակալ: 

խատել է «Հա

ել է ՀՀ է

լ է «ՀայՌուսգ
որ տնօրենը: 

ամասնական ց
ու անդամ: 
անի քաղաքա

«Գազպրո

«ԱՌԷԿՍԻՄ
ի անդամ: 

ապետյանը
ն ծրագիր, ո

երկու փ
 

թեկնածու Կ
ներկայացնի  

իր, որը բաղկա
լ է ՀՀԿ խորհր

ա թեկնածութ

տյանը շնորհա
Սարգսյանին

վստահության
անի արդարա

տյանը նաեւ շ
կ Աբրահամ

թեկնածուն նշ
ր երկրի զարգ
ինի երկու փու
ր արագ 
, որոնք կա
հավատ ներշն
նի մեր երկրի 
են Կարապետ
ընկերներին, ո
երը եւ տ

ատրաստվում 
ն, գո
րին, խոշոր բ
թեման հետա
մենը: 

նաեւ ՀՀԿ 
կ Աբրահամյ

ն անցած երկո
կառավարութ
ին փորձեց 

երքին եւ արտ
ամասն խոսե
: Հովիկ Աբրա
ւմ շատ լավ է
ունների ու գի

Հայէներգո» Պ

այէներգո» Փ

էներգետիկայ

գազարդ» ՓԲԸ

ցուցակով ընտ

ապետ: 
ոմբանկ» Բ

ՄԲԱՆԿ-ԳԱԶ

ը կներկայա
որը բաղկա

փուլից 

Կարեն Կարա
մեր երկրի

ացած կլինի եր
րդի նիստում,

թյանը հավան

ակալություն
ն եւ ՀՀԿ խ
ն համար: Նա
ացնելու այդ վ
շնորհակալութ
մյանին՝ նրա

ել է, որ մոտ
գացման վերա
ւլից: Առաջին

փոփոխութ
արող են ի
նչել ծրագրի ն
հեռանկարայ

տյանը նշել է,
ովքեր կներկա

տեղեկացրել 
է հրավիրել գ

ործարար 
բիզնեսի ղեկ

աքրքիր է՝ կլոր

նախագահի 
յանը։ Նա ն

ու տարիների ը
թյան ղեկավա

ամեն ինչ ա
տաքին մարտ
ել է  նաեւ կա
ահամյանը նշ
է ճանաչում ե
իտելիքների վր

ՊՁ-ում որպ

ՓԲԸ-ում որպ

յի նախարա

Ը-ի վարչությա

տրվել է Երևա

ԲԲԸ առաջ

ԶՊՐՈՄԲԱՆԿ

ացնի երկրի
ացած կլինի

ապետյանը մո
ի զարգացմա
րկու փուլից։ Ա

որի ընթացքո
նություն տա

է հայտնել
խորհրդի նիստ

հավաստիաց
վստահությու
թյուն է հայտ

ա աշխատան

տ ժամանակնե
աբերյալ ծրագի
ն փուլը կներա
թյուններն 
նչ-որ առում
նկատմամբ, ի
յին զարգացմա
, թե շնորհակ
այացնեն իրե

է, որ մո
գործընկերներ

աշխար
կավարներին 
ր սեղանի շու

տեղակալ, 
նշել է, որ 
ընթացքում, ե
արի պաշտո
անել, որպես
տահրավերներ
առավարությա
շել է, որ Կար
եւ վստահ է նր
րա, կշարունա

պես 

պես 

արի 

ան 

ան 

ջին 

ԿԻ 

ի 
ի 

ոտ 
ան 

Այդ 
ում 

ալու 

ՀՀ 
տի 
րել 
նը: 
նել 

նքի 

երս 
իր, 

առի 
ու 

մով 
իսկ 
ան 
կալ 
ենց 
ոտ 
ին՝ 

րհի 
ու 

ւրջ 

ՀՀ 
իր 

երբ 
նը, 

սզի 
րը, 
ան 

րեն 
րա 

ակի 



 

 

կառավ
որպեսզ
եւ ժողո
 

Air

 
Airbus-
Հունա-
գլխավո
զրույցո
թվակա
գնում, 
բերել: 
Ֆրանս
խցիկնե
լույսը, 
բյուրեղ
լազերա
Ընկերո
օպտիկ
շափյու
արտադ
կվերակ
գոհացր
Ընկերո
ինչպես
փոքր 
կարծր 
բաղադ
«Պարզ
վերջին
տատա
չեն գո
հարցու
 

Հա
պա

Հայկա
պաշտպ
«Բարձ
տնօրեն
«Արտա
Նա նշե
Rubicon

վարության գ
զի մեր երկիր
ովուրդն ապր

rbus-ը սկսե

-ը սկսել է Հ
-հայկական 
որ տնօրեն 
ում նշեց, որ 

անից Հայաստ
իսկ հետո սկս

սիացիներին 
երը՝ սարքեր, 

այնուհետե
ղներին, որը
ային ճառագա
ությունը սին
կական համա
ւղան աճեցվե
դրությունը 
կանգնվի, որո
րել է»,- հայտա
ության սարքե
ս նաեւ Հնդկա
քանակով՝ Ռ

լազերների 
դրամասերի պ
զվեց, որ լազ
ն տարիներ
անումների հա

րծում չինակա
ւմ ուժգին ճնշ

այ ձեռնարկ
աշտպանութ

կան արհեստ
պանական շո
ձրջերմային 
ն Լեւոն Հովհա

ադրված է Երե
ել է, որ մի քա
n Technolog

գործունեությ
ը գնա առաջ,

րի բարեկեցիկ 

ել է Հայաս
օպտիկա

 

Հայաստանից 
LT-Pyrkal հ
Գագիկ Բուն
ֆրանսիական
տանում փոր
սեց արդեն սե

հետաքրքրել
որոնցում լու

եւ այն փ
ը էներգիայով
այթում կատար
նթետիկ շափյ
ակարգեր է ա
ել է, սակայն

դադարեցվե
ովհետեւ մեզ 
արարեց Բուն
երն արտահա

աստան, Չինա
Ռուսաստան: Վ

համար ձե
պահանջարկը:
զերային տեխ
րին համաշխ
անդեպ: Բացի
ան ընկերութ
շում չկա»,- նշե

կատեր. Ցա
թյանը կրկի
շափյուղա

 
տական շափյո
ուկայում հայ

բյուրեղներ» 
աննիսյանը, ո
եւանում» ցուց

անի տարի առա
gy ընկերութ

È

ունը՝ ամեն 
 տնտեսությո
կյանքով: 

ստանից լա
 գնել 

լազերային օ
համատեղ ձե
նիաթյանը  թ
ն ավիաընկեր
րձնական խմ
երիական խմբ

լ են լազեր
ւսադիոդները
փոխանցում 
վ հագենալո
րել: 
յուղայի հիմք

արտադրում: Հ
ն ինչ-որ ժա
ց: «Հույս 
տեղական հո

նիաթյանը: 
անվում են Եվր
աստան, Կորե
Վերջին շրջա

եռնարկության
: 

խնիկայի շուկա
խարհային 

ի այդ՝ այս ոլո
թյունները, հետ
եց Բունիաթյա

անկանում 
ին հետաքր
ներով 

ուղան կարող
յտնվել: Այս 

ընկերությա
որը Երեւանու
ցահանդեսին:
աջ իրեն է դիմ

թյունը, որն 

ÈàôÚê # 215

Լույս 

ինչ անելով
ունը զարգանա

ազերային 

 

օպտիկա գնե
եռնարկությա
թղթակցի հետ
րությունը 201
մբաքանակ է
բաքանակ ձեռ

րի պոմպայի
ը հավաքում ե

շափյուղայ
ով՝ սկսում 

քով լազերայի
Հայաստանու

ամանակ առա
ունենք, ո

ումքը մտապե

րոպա եւ ԱՄՆ
եա, Ճապոնիա

անում աճում 
ն արտադրա

ան կայուն է
տնտեսությա

որտում դեռեւ
տեւաբար՝ գն
անը: 

եմ ԱՄՆ 
րքրել մեր 

ղ է նաեւ ԱՄՆ
մասին ասել 

ան գլխավո
ւմ մասնակցել
: 
մել ամերիկյա

զբաղվում 

 

5  Սեպտեմբեր

Ամսագի

վ, 
ա, 

ել: 
ան 

տ 
15 
էր 
ռք 

ին 
են 
յե 
է 

ին 
ւմ 

աջ 
որ 
ես 

Ն, 
ա, 

է 
ած 

էր 
ան 
ւս 
նի 

Ն 
է 

որ 
լ է 

ան 
է 

արհես
արհես
նշանա
կարող

 
«Մենք
հայրե
Բաղդ
Յուրա
մեթոդ
բյուրե
որակյ
սեփա
ամերի
հնարա
Նշենք
թույլտ
ազատ
հարկա
 
«Ափս
արհես
անուշ
ում բյ
կենտր
գիտնա
Հարու
քիմկո
աճեցն
 
Նոր Հ
բյուրե
մեր 
տեխն
զարգա
դրանք
միայն
տարի
հիմա 
մեր ն
են՝ ա
կլինես
կտիրա
կդառն
ասում

ր,  2016 Ã.  էջ 8

իր 

ստական բյու
ստական շա
ակության պ
ղացել ստանա

ք բյուրեղներ
ենակից, խ
դասարյանի 
աքանչյուր մե
դը թույլ է 
եղներ, ըստ 
յալ՝ առանց պ

ական ընկերու
իկացիներին 
ավորության մ
ք, որ այս տար
տվություն է 
տ տնտեսակ
ատեսակների

սոսում եմ, որ
ստական շա
շադրության: 
ուրեղների եւ
րոններից մե
ականներ ու
ւթյունյանը, Բ

ոմբինատը 
նող ամենախո

Հաճընում գո
եղները: Շատ 
արդյունաբեր

նոլոգիաները 
անում են: Հա
ք ավելի շատ

ն այֆոնների 
ի առաջ է նա

աշխարհում 
նախկին տեխն
արի մեզ մոտ,

ս: Բայց ես գի
անա ամբող
նամ: Ավելի լա
մ է Լեւոն Հովհ

8  

ւրեղների աճե
ափյուղայից 
պատուհաննե
ալ պահանջվո

 

րը հորիզոնա
խորհրդային 

մեթոդով, 
եթոդ իր առ

տալիս ստա
որում՝ բավ

պղպջակների
ւթյուն չունեի, 

հիշեցնե
մասին»,- ասո
րի ստեղծված
ստացել աշխ

կան գոտում
ից: 

ր ԽՍՀՄ փլու
ափյուղան ո
Կրկնակի եմ 

ւ օտիկայի ոլո
եկն էր: Մ
նեինք, ինչպի

Բաղդասարով
Միությունում
ոշոր արտադր

ործարան ուն
եմ ափսոսում

րությունը չզ
հետընթաց 

ամաշխարհայ
տ են կիրառ
ապակիները

ախաձեռնել բ
ամենախոշո

նոլոգիաներով
, միասին գոր
իտեմ, թե հետ
ղջ տեխնոլոգ
ավ է՝ ես ինչ-որ
հաննիսյանը: 

եցմամբ: Իրեն
պատրաստ

եր: Սակայն
ող մակերեսով

ական ենք 
գիտնական
որի աշ

ռավելությունն
անալ սկավա
վական մեծ 
: Ցավոք, այդ
բայց այժմ ես

ել համագ
ում է Հովհանն
ծ այդ ընկերու
խատելու Երե
մ՝ ազատվելո

ւզումից հետո
ու կորունդ
ափսոսում, ք

որտում Հայաս
Մենք այնպիս

իսին էին Տե
վը: Կիրովակա
մ սինթետի
րողներից մեկ

նեինք, որը մ
մ, որ 90-ական

զարգացավ, 
չեն ունեցե

յին արդյունա
ռվում՝ օրինա
: Չինաստան
բյուրեղների 

որ արտադրող
վ…Չինաստա
րծ հիմնենք, հ
տո ինչ կլինի: 
գիային, իսկ
ր բան իմ երկր

նց պատվիրել 
տված հատո
ն իրենք չ

վ թերթեր: 

 

աճեցնում՝ մ
ն Խաչատո
շակերտն ե
ներն ունի: Ա
առակի տեսք

մակերեսով 
դ ժամանակ 
ս ցանկանում 
գործակցությա
նիսյանը: 
ւթյունը վերջե

եւանի «Ալյան
ով մեծ թվ

ո Հայաստանո
ը մատնվեց

քանի որ ԽՍՀ
ստանը գլխավ
սի ականավ
եր-Միքայելյա
անի (Վանաձո
իկ բյուրեղն
կն էր:  

մշակում էր ա
ն թվականներ
քանի որ ա
ել, հակառա

աբերության մ
կ բերենք հե

նն ընդամենը 
աճեցումը: Ի
ղն է: Իսկ մե

անից ինձ ասո
համահիմնադ
Մի տարում 

կ ես ավելո
րում ստեղծեմ

են 
ուկ 
չեն 

մեր 
ուր 
եմ: 
Այս 
քով 

եւ 
ես 
եմ 
ան 

երս 
նս» 
վով 

ում 
ցին 
ՀՄ-
վոր 
վոր 
նը, 
որ) 
ներ 

այդ 
րին 
այդ 
կը՝ 

մեջ 
ենց 
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Իսկ 
ենք 
ում 
դիր 
նա 

որդ 
մ»,- 



 

 

Հայ
ա

Հայ հա
տվյալն
«Մոնթ
հաղորդ
նվերը՝ 
ամյակի
Խմբի 
ընթաց
սպանե
նույնա
բնակու
Խմբի, 
այլ գոր
ադրբե
բազայի
տվյալ..
Շնորհա
Հաքեր
Ներկա
տվյալն
Leaked
https://g
azerbaij
https://g
Military
https://g
Hacked
https://g
 

Ե

Եվրամ
ժողովր
ամյա տ
«Եվրոպ
ապագա
շարուն
հայտա

յ հաքերներ
անձնական

աքերները ա
ներ են հրապա
թե Մելքոնյ

դագրության 
Հայաստանի

ին: 
կողմից 

քում հասանե
երի անձնակա

ականացման 
ւթյան հասցեն
Noyer_1K, n0

րծողության ա
ջանական բա
ին, որը ներա
... 
ավոր տոնդ Հա

րները նաեւ 33
այացվում են նա
ները։ 
d Bank user's da
ghostbin.com/p
jan military & 
ghostbin.com/p
y men persona
ghostbin.com/p
d websites (33)
ghostbin.com/p

ԵՄ. Անհամ
Հայաստա

միությունը Հա
րդին շնորհա
տարեդարձի ա
պական միու
այում Հայաստ

նակելուն»,- 
արարության մ

րը ադրբեջա
ն տվյալներ

 

դրբեջանցի 1
արակել։ 
ան» կիբեռ
մեջ ասվում 

ի Հանրապետ

իրականացվ
ելիություն է ս
ան տվյալների

համարներ
ներ եւ այլ անձ
0p_c0ntr01-ի կ
արդյունքում հ

անկերից մեկի 
առում է շուրջ 

այաստան!!!!
 ադրբեջանակ
աեւ հղումներ

ata (10000) 
paste/7fxao 
police officer 

paste/7f73t 
l info downloa
paste/4du29 
 links 
paste/qg3xb 

մբերությա
անի հետ հ
ստորագր

 
այաստանի Հ

ավորել է անկ
առիթով: 
ւթյուն անհա
տանի հետ սե
նշված է Ե

մեջ: 

È

անցի 1200 
ր են հրապա

1200 սպաներ

ռ բանակի
է. «MMCA-

տության անկ

ված գործ
ստացվել 1200
ին, որի մեջ ն
ր, հեռախո
ձնական տվյա
կողմից իրակ
հասանելությո
հաճախորդնե
10,000 մարդ

!!»։ 
կան կայքեր ե
րը, որտեղ զետ

personal infos 

ad links 

ամբ սպասո
համաձայնա
րմանը 

Հանրապետու
կախության հ

ամբերությամբ
երտ համագոր

ԵՄ մամուլի 

ÈàôÚê # 215

Լույս 

սպաների 
արակել 

 
րի անձնակա

ի տարածա
ի թանկարժե

կախության 2

ծողություններ
0 ադրբեջանց
ներառվում ե
ոսահամարներ
ալներ: 
կանացված մե
ուն է ստացվե
երի տվյալներ

դու անձնակա

են կոտրել։ 
տեղված են այ

download link

ում ենք 
ագրի 

ւթյանը եւ հա
հռչակման 25

բ է սպասու
րծակցություն

քարտուղար

 

5  Սեպտեմբեր

Ամսագի

ան 

ած 
եք 
25 

րի 
ցի 
ն՝ 
ր, 

եկ 
ել 

րի 
ան 

յդ 

ks 

այ 
5-

ւմ 
նը 
րի 

Հայտա
աջակ
զարգա
բարգա
քաղա

«Մենք
միջեւ 
գործը
մեկտե
Հայաս
աջակ
ջանքե
նշված
 

զին
կ

 
Հայաս
տարե
մեջ կա
կողմի
վարկո
լրագր
գլխավ
«Եթե 
դրանք
զինատ
շրջան
ձեռք բ
Հիշեց
սեպտ
ամյակ
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իր 

արարության 
կցությունը 
ացմանը, օրե
ավաճմանը՝ 

աքացիների: 

ք անհամբերո
ապագա 

ընկերության 
եղ ԵՄ-ին 
ստանի իշխ

կցելու համար
երին եւ ակտի
ծ է հայտարար

Զորահ
նատեսակն
կողմից տր

ստանի Հա
եդարձի զորա
ային նաեւ այ
ից Հայաստա
ով:  Այս 

րողների հետ
վոր շտաբի պե

զինտեխնիկ
ք նաեւ մեր 
տեսակներ, 
նակում, կա ն
բերել»,- ասաց

ցնենք, որ Երե
տեմբերի 21-ի

կին նվիրված 

9  

մեջ ԵՄ-ը 
ժողովրդավա

ենքի գերակա
հանուն 

 

ությամբ ենք ս
համաձայն

շրջանակում
հնարավորութ

խանություննե
ր բարեփոխո
իվացնելու բնա
րության մեջ: 

հանդեսին ց
ներ, որոնք 
րամադրվա

Հակոբ
 

նրապետությա
ահանդեսին ցո

յնպիսինները,
անին տրամա
մասին այս

տ զրույցում 
պետի տեղակա
կան մասնակց

սեփականութ
որ ձեռք 

նաեւ տեխնիկ
ց նա: 
եւանի Հանրա
ին տեղի է 
զորահանդես

խոստանում 
արական ի
այությանը ե

Հայաստ

սպասում Հայ
նագրին, որ
մ փոխգործա
թյուն կտա 

երի հետ ե
ումների ուղղո
ակչության հե

ցուցադրվե
ձեռք են բե

ած վարկով.
բյան 

ան անկախ
ուցադրված զ
, որոնք ձեռք 
ադրված 20

սօր` սեպտե
ասաց ՀՀ զ

ալ Մովսես Հա
ցում է մեր զ
թյունն են: Դ
են բերվել

կա, որ մեր մ

ապետության 
ունեցել անկ

ս: 

է շարունա
ինստիտուտնե
եւ տնտեսակա
տանի բոլ

 
աստանի եւ Ե
րը Արեւելյա

ակցության հե
ակտիվացնե

երկխոսությու
ությամբ նրա

ետ շփումները

եցին 
երվել ՌԴ-ի
 Մովսես 

 

խության 25-
զինատեսակնե

են բերվել ՌԴ
0 մլն դոլա
եմբերի 21-ի
զինված ուժե

ակոբյանը: 
զորահանդեսի

Դրանց մեջ կա
պայմանագ

միջոցներով ե

հրապարակո
կախության 2

կել 
երի 
ան 
լոր 

ԵՄ 
ան 
ետ 

ելու 
նը՝ 

անց 
ը»,- 

ի 

-րդ 
երի 
Դ-ի 
արի 

ին, 
երի 

ին, 
ան 

գրի 
ենք 

ում 
25-



 

 

Պետա
համազ
հրապա
ստորա
մտան 
հետո 
զարդա
ավարտ
պատվա
շարաե
 
Երե

Պաշ

 
Երեւա
զորահա
սպառա
անհան
ղեկավա
Ըստ 
նախար
նախար
մասնա
Ադրբեջ
Աղբյու
հետախ
անհրա
թիրախ
ոչնչաց
տեսակ
համակ
«Նախա
վերահս
ռազմա
նկատմ
դրանց 
 

ական հիմնի 
զարկերի ն
արակում զո
աբաժանումնե

տանկեր, զոր
«Սու 25» գ

արեցին ազգայ
տվեց Պ
ավոր պահակ

երթով: 

եւանում զ
է առա

շտպանու

նում անկ
անդեսը եւ

ազինությունը
նգստացրել 
արությանը:  
haqqin.az-ի 
րարությունու
րարության 

ակցությամբ: 
ջանի ԶՈՒ-ի ա

ւրի համաձ
խուզական 

աժեշտությունը
խներ սահմա
ման կարգը

կներին հանձ
կարգումն այդ
արար Զաք
սկողություն 

ավարական եւ
մամբ, պատրա

օպերատիվ ո

հնչյունների 
ներքո Երեւ
որահանդեսը 
երի երթով, 
րահամեքենա
գրոհիչ օդան
յին եռագույնի

Պաշտպանությ
կախմբի վաշտ

զորահանդ
աջացրել Ա
ւթյան նախ

 

կախության 
ւ դրա ը
ը, ըստ 

են Ադրբեջ

հաղորդման, 
ւմ խորհրդակ

բարձրագ
Դրա ընթ

առաջ կանգնա
ձայն, խորհր

գործունե
ը «թշնամ
անելու, դրա
ը որոշելու 
ձնարարվել է 
դ ուղղությամբ
քիր Հասա

սահմա
ւ ռազմական 
աստ լինել ա

ոչնչացման», - 

Èà

ներքո եւ զ
ւանի Հանր

մեկնարկեց 
այնուհետեւ

աներ եւ հրետ
նավերը Երեւ
ի գույներով: 
յան նախ
տի եւ միացյա

դեսն իրա
Ադրբեջա
խարարո

25-ամյակի
նթացքում 

երեւույթին,
ջանի ռազմա

ԱՀ-ի Պա
կցություն է 
գույն ղե

թացքում սա
ած խնդիրները
րդակցության
ության 
ու տարա

անց նշանակ
համար: 

ուժեղացնել 
բ:  

անովը հանձ
անել հ
նշանակությա

անհրաժեշտութ
հայտնում է ա
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զենքերի հին
րապետությա

զինվորակա
ւ հրապարա

տանի: Դրանի
ւանի երկինք
Զորահանդես
խարարությա

ալ նվագախմբ

արանցում
նի 
ւթյունում

ին նվիրվա
ներկայացվա

, մեծապե
աքաղաքակա

աշտպանությա
տեղի ունեցե

եկավարությա
ահմանվել ե
ը:  

նը նշվել 
ակտիվացմա

ծքում» նո
կությունը ե
Զորքի բոլո

աշխատանք

ձնարարել 
հակառակորդ

ան օբյեկտներ
թյան դեպքու
աղբյուրը:  

 

 Սեպտեմբեր

Ամսագի

նգ 
ան 
ան 
ակ 
ից 
քը 
սն 

ան 
բի 

մ 

մ 

 

ած 
ած 
ես 

ան 

ան 
ել 

ան 
են 

է 
ան 
որ 
եւ 
որ 
քի 

է 
դի 
րի 
ւմ 

Հա

 
Սեպտ
անցկ
ամյա
երկր
հաջո
սպա
խոստ
այսպ
փորձ
«Ցու
համա
Ցուց
օրին
Նրա 
սպա
օպեր
ունի 
իսկ 
փոքր
նաեւ
համա
«Անկ
ցուցա
միջո
պատ
նշան
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իր 

Ռազ
Զորահա

այաստան
բացառ

տեմբերի 
կացված  Հ
ակին նվիրվ
րի ռազմա
ողությամբ 

առազինությո
տումը: NEW

պիսի տե
ձագետ Արկ
ւցադրվել է
ար բ
ցադրված նմ
նակներ չուն

խոսքով՝ 
առազինությա

րատիվ–տա
միայն այն 
դրան նմա

ր թվով երկր
ւ «Սմերչ» 
ակարգը։ 
կասկած, հ
ադրված 

ոցները, 
տերազմների
նակություն 

10  

զմական փ
անդեսին
նի նման 

ռիկ սպառ
 

21-
Հայաստան

ված զորահա
աքաղաքակա

է 
ունը 

WS.am-ի թղ
եսակետ 
կադի Գրիգո
է Հայաստ

բացառիկ 
մուշներից ո

նեն»,- նշեց փ
օրինակ, 

ան մեջ 
ակտիկական

արտադրող
ան հրթիռա

րներ: Առա
համազարկ

հատուկ ուշ
ռադիոէլեկ

որոնք 
ի պայմ
ունեն»,- նշ

փորձագե
ն ցուցադր
երկրների

ռազինութ

-ին 
նի Անկախ
անդեսը ցո
ան ղեկա

իրա

ղթակցի հե
հայտնեց 
որյանը: 

տանի նմա
սպառա

որոշները նմ
փորձագետ
 հայկակա

եղած 
ն հրթիռայ
ղ երկիրը՝ Ռ

ային համալ
ջին անգամ
կային կրա

շադրությու
կտրոնային

ժա
մաններում 
շեց փորձագ

 

ետ. 
րվել է 
ի համար 
թյուն 

Երեւանո
խության 2
ույց տվեց, 
ավարությու

ականացնո
մեծացնել

ետ զրույցո
ռազմակա

ան երկրնե
ազինությու
ման երկրոր

տը: 
ան բանա
«Իսկանդե

յին համալ
Ռուսաստան
լիրներ ուն

մ ցուցադրվ
ակի ռեակտ

ւն գրավեց
 պայքա

ամանակակ
կարեւ

գետը: 

 

ում 
25-
որ 
նը 

ում 
լու 

ում 
ան 

րի 
ւն: 
րդ 

կի 
ր» 
իր 
նը, 
են 

վեց 
իվ 

ին 
րի 
ից 
որ 



 

 

Արև
 

Թո
Դիա

Թուրքի
հայտնե
Դիարբ
է։ 
Ինչպես
ը,  Դի
արգելք
զինվոր
վնասվա
նախատ
Նշվում
գլխավո
վերանո
 
Աքշե

Թուրքի
հայկակ
բաղնիք
թուրքա

ևմտյա
ուրք–քրդա
արբեքիրի հ

վ

իայի հիմնա
ել է, որ 

բեքիրի հայկա

ս տեղեկացն
իարբեքիրի Ս
քներ սահման
րականների մ
ած հայկակա
տեսվում է ավ

մ է, որ եկեղ
որ վարչությ
որոգելու մաս

եհիրի հայկ
բաղնիք

իայում ավեր
կան եկեղեցի
քը: Այդ մա
ական լրատվա

ան Հայա
ական բախո

հայկական
վերանորոգ

 

ադրամների 
բախումների

ական կաթոլիկ

ում է Ստամ
Սուրի շրջան
նելուց հետո  
միջեւ բախում
ան կաթոլիկ 
վարտել մինչեւ
ղեցին պատկ
յունը, որն 

սին։ 

ական եկեղ
քն ավերակ

 

րված վիճակո
ին եւ Գյավուր
ասին, ըստAk
ամիջոցները: 

Èà

աստա
ումներից վ
ն կաթոլիկ 
գվելու է 

գլխավոր 
ի հետեւանք
կ եկեղեցին վե

մբուլի հայկա
նում փողոց 
քուրդ զինյալ

մների հետեւա
եկեղեցու վ

ւ 2018–ը։ 
կանում է հի
էլ հայտնել 

ղեցին եւ պ
կ վիճակում

ում են գտնվ
ր անունը կրո
kunq.net-ի, հ
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ն 
վնասված 
եկեղեցին 

 
վարչություն

քով վնասվա
երանորոգվելո

ական «Ակոս»
դուրս գալո

լների ու թուր
անքով լրջորե

վերանորոգում

իմնադրամներ
է եկեղեցի

պատմական
մ են 

 
վում Աքշեհիր
ող պատմակա
հաղորդում ե

 

 Սեպտեմբեր

Ամսագի

նը 
ած 
ու 

»–
ու 
րք 
են 
մը 

րի 
ին 

ն 

րի 
ան 
են 

Ըստ 
վտան
ճաքեր
ուղղո
արձա
պատկ
Աքշեհ
կողմի
մշակո
այս ե
իշխա
խոստ
Ինչպե
եկեղե
վտան
 

 
Թուրք
Սուրբ
տարվ
Ինչպե
ին 5.5
նաեւ 
 
Ըստ 
Թուրք
գյուղի
Սիվգե
 
Գյուղ
թվակ
(էրզրո
տիկնո
Ցեղա
նաև հ
Աղբյո
լուսնո
բուժե
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իր 

այդմ, Գյավո
նգի տակ է, ի
ր են առաջ

ությամբ տար
անագրվել, եկե

կանում է Աքշ
հիրում 19-րդ
ից կառուցված
ութային միջո
եկեղեցին այ

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

Թուրքիայ
հա

քիայի Քղի 
բ Փրկիչ հայկա
վա դեկտեմբեր
ես տեղեկացն
5 մագնիտուտ
հիշյալ գյուղի

աղբյուրի` գյ
քիայի Հանր
ի անունը եւ
ելիքի, ապա` դ

ղի Սուրբ Փրկ
կանին, իսկ 1
ում) Կարապ
ոջ` Հուղիս

ասպանություն
հայկական դպ
ուրի համաձա
ոտությամբ տ
ել սույն եկեղեց

11  

ուր անվամբ 
իսկ պատմակ
ջացել: Սույն 
րիներ շարու
եղեցի, որի ս
շեհիրի քաղաք
դ դարում տ
ծ եւ հետագայ
ոցառումների 
դպես էլ չի 

ի կողմից` 

ւմ է հրապա
ավուր կոչվող

յում ավերվ
այկական ե

 

գավառի Աչը
ական եկեղեց
րին տեղի ուն

նում է Akunq.n
տ ուժգնությա
ի 35 տներ: 

ուղի հայկակ
րապետության
ւս թուրքացվ
դառնում Աչըք

կիչ հայկական
1867 (1870) թ

պետ աղա Մո
սայի միջոցն
նը եկեղեցու 
պրոց: 
այն` գյուղում 
տառապող հ
ցում գտնվող 

բաղնիքն ար
կան եկեղեցու

եկեղեցու վ
ւնակ ոչ մի 
սեփականությ
քապետարան
տեղի հայկակ
յում ժամանա
նպատակով 
վերականգնվ
չնայած բա

արակման մե
ղ բաղնիքն ա

վել է Քղիի 
եկեղեցին

ըքգյունեյ (Սի
ցին լրջորեն վն
նեցած երկրաշ
net-ը, 2015 թ.

ամբ երկրաշար

կան անվանու
ն հռչակումի
վում է եւ նա
քգյունեյ: 

ն եկեղեցին կա
թ.` վերական

ուրադյանի և 
ներով: Մին

հարևանութ

մինչ օրս հա
հիվանդներին
անկողնում: 

րդեն քանդվե
ւ պատերին մ
վերականգնմա
զարգացում 

ան վկայակա
նին: 
կան համայն

ակ առ ժամանա
օգտագործվա

վել թուրքակա
ազմիցս տրվա

եջ, պատմակա
անհետ կորչե

վերջին 

իվգելիք) գյու
նասվել է անցյ
շարժից: 
 դեկտեմբերի
րժից տուժել 

ւմը Սերկեւիլ
ից հետո սո
ախ վերածվո

առուցվել է 11
նգնվել կարին

նրա բարեգո
նչև 1915 
թյամբ գործել

ավատում են, 
ն հնարավոր 

ելու 
մեծ 
ան 

չի 
անը 

նքի 
ակ 
ած 
ան 
ած 

ան 
ելու 

 

ւղի 
յալ 

ի 3-
են 

լ է: 
ույն 
ում 

139 
նցի 
ործ 

թ. 
լ է 

որ 
է 



 

 

Ուղ
կ

Ուղիղ 
Ստամբ
թալան
պետու
Հիշյալ 
թուրք 
թալան
իշխան
մարդա
փոքրա
Թուրք 
առիթ 
կառավ
նվիրաբ
որ պա
ապակի
համար
թե հու
Վարչա
Istanbu
հասցրե
հրատա
հովանա
բաժան
Ամեն ի
եւ մյ
խանու
նշագրե
Թուրքե
հոգի, ո
Վիրավ
հաշվով
73 եկեղ
Հաստա
կազմա
ինչպես
թուրքա
որ Ս
կազմա
կազմա

ղիղ 61 տար
կոտորում ե

61 տարի 
բուլում եւ 

նում եւ բռնաբ
ւթյունը հանգի

դեպքերի ու
խուժանի 

նը լավ կա
նությունը աչ
ասպանները 
ամասնություն

խուժանին, 
էր պետք, եւ

վարության 
բերած  «Աթա

այթուցիկի տե
իներն էր կո
ր: Թուրքիայի
ւյները Աթաթ

ապետի մտեր
ul Ekspres-ը կե
եց մոտ 3
արակել, որը
ավորվող «Կի
նեցին ժողովր
ինչ ընթանում 
յուս ազգայ

ւթներն ու տա
ել էին` հեշտու
երի վայրագո
որոնցից երեքը
վորվել էին 50
վ` թալանի էր 
ղեցի, 26 դպրո
ատելու համ

ակերպված են
ս 1915-ի Հայ
ական Atilim կ
Սալոնիկի Ա
ակերպած Օքթ
ակերպելու հա

րի առաջ այ
եւ թալանու

հույներ
Հեղի

առաջ` 19
Իզմիրում կա
բարում էին հ
իստ հետեւում
ւսումնասիրու
զանգվածայի

ազմակերպված
չք փակեց 

Ստամբուլ
ններից` հույնե
իրենց արյուն

ւ այդ առիթն
կողմից  

աթուրքի տուն
եղադրումը, ո
ոտրել, առիթ
 պետական ռ

թուրքի տան 
րիմներից մեկ
եսօրից հետո 
300 հազար 
ը պետությա
իպրոսը թուրք
դի մեջ: 
էր ըստ պլան

յին փոքրա
աղավարները 
ւթյամբ ջարդե
ությունների ը
ը հայտնաբեր
00-ից ավել ք
ենթարկվել 4

ոց եւ այլ հաստ
ար, որ այս

ն եղել թուրքա
յոց ցեղասպա
կայքի հրապա

Աթաթուրքի 
թայ Էնգինը, 

ամար մեկ տա

Èà

յս օրը Թու
ւմ էին հայե
րին 
ինակ՝ Անդրա

955-ի սեպտե
ազմակերպվա
հայերին եւ հ
մ էր իր կազմա
ւթյունը ցույց
ին ջարդարա
ծ էր, իսկ 
դրա վրա` 
լը մաքրեն
երից եւ հայեր
նոտ գործն ս

ն էլ ստեղծեց
Սալոնիկում 

ն թանգարան»
որն ընդամենը
թ հանդիսաց
ռադիոկայանը

մեջ ռումբ ե
կի կողմից հ
զարմանալի ա

տպաքանա
ն կողմից ս
ք է» միությա

նավորածի: Հա
մասնությունն
արդեն հատ

ելու ու թալան
ընթացքում ս
րվել էին պարկ
քրիստոնյաներ
4214 տուն, 100
տատությունն
ս զանգվածա
ական պետու
անությունը` 
արակումը, որ

տան բակի
Հունաստանո

արի պատիժը 
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ւրքիայում 
երին ու 

անիկ Իսպիրյա

 
եմբերի 6-7-ը
ած կոտորում
ույներին:  Իս

ակերպածին:
 է տալիս, ո

արությունը ե
թուրքակա

թողնելով, ո
ն ազգայի

րից: 
սկսելու համա
ին: Հունակա

թուրքերի
»-ի բակում ին
ը թանգարան
ցավ թուրքեր
ը տեղեկացրեց
են պայթեցրե
հրատարակվո
արագությամբ

ակով համա
ստեղծված ե

ան անդամներ

այերի, հույներ
ների տները

տուկ գույներո
նելու համար:
սպանվել էր 1
կի մեջ այրված
ր:  Ընդհանու
04 գրասենյակ
ներ: 
ային ջարդեր
ւթյան կողմից
ներկայացնեն
րտեղ նշվում 
ի պայթյուն
ում պայթյուն

կրելուց հետ

 

 Սեպտեմբեր

Ամսագի

ան 

ը, 
մ, 
սկ 

որ 
եւ 

ան 
որ 
ին 

ար 
ան 
ին 
նչ 
նի 
րի 
ց, 

ել: 
ող 
բ, 

ար 
եւ 
րը 

րի 
ը, 

ով 

16 
ծ: 
ւր 
կ, 

րը 
ց, 

նք 
է, 

նը 
նը 

տո 

ազատ
սկսվե
Թուրք
քայմա
վարչո
Օքթա
տարի
Նեւշե
ԱՄՆ-
պետք
նշել 
ոստիկ
վայրա
1955-ի
նշանա
Յիրմի
նշանա
կազմա
Իսկ 
պաշտ
«Եթե 
այսպի
 

Թ
օ

 
Թուրք
մեկի
անուն
Թուրք
գյուղի
որ իրե
նշանա
մշտա
Տեղի 
իրադր
անվա
որ եր
գյուղը
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իր 

տ է արձակվե
ել է իր  կար
քիայի կարեւ
աքամ, այն
ության քաղա
այը դառնում է
ի պաշտոնավ
եհիրի նահանգ
-ի Ստամբուլ
քարտուղարու

է, թե ա
կանությունը 

ագություններ
ի ջարդերից 
ակության 
իբեշօղլուն նշե
ակության զ
ակերպվել էր:

վերջում 
տպանության 

հայերը եւ հո
իսի ազգային 

Թուրքիայո
օրգանի ան

փոխե

քիայում Սիվա
բնակիչների

նը։ 
քական BirGu
ի բնակիչները
ենց գյուղի ա
ակում, ինչի պ

ապես ծաղրում
իշխանությ

րությունը եւ
անակոչել են ն
րկար տարինե
ը անվանել հե

12  

ել եւ տեղափ
րիերայում ա
ւորագույն շրջ
նուհետ` ո

աքական գործ
է Անվտանգու
վարում: Իսկ
գապետ: 
լում հյուպատ
ւթյուն ուղար

ականատես 
ոչինչ 

րը: 
տարիներ 

զինուժերի 
ել է, թե 1955-
զինուժերի գ
 

հիշեցնենք
նախարարի 

ույները Թուքի
պետություն կ

ում քրդերե
նունը հիշեց
ել են հայկա

 

աս (Սեբաստի
բողոքի հիմ

un կայքի փո
ը դիմել են իշ

անունը քրդերե
պատճառով հա
մ են իրենց։ 
ունները հա

ւ գյուղի բնա
նախկին՝ հայկ
եր գյուղացին

ենց Ծմակ։ 

փոխվել Թուր
աննախադեպ 
ջաններից մեկ
ոստիկանությա
ծերով բաժնի 
ւթյան վարչու
կ 1991-ին 

տոս Արթուր Ռ
րկած հաղորդ

է եղել, որ
չէր անու

հետո, Թուր
նախկին 

ի սեպտեմբեր
գործն էր, 

ք Թուրքիա
մի առիթով 

իայում մնայի
կլինեի՞նք»: 

նով կնոջ ս
ցնող գյուղի

ական անու

իա-խմբ) նահ
ման վրա փո

ոխանցմամբ՝ 
շխանությունն
ենով կնոջ սեռ
արեւան գյուղ

աշվի են առ
ակիչների պա
կական անունո
ները շարունա

րքիա, որտեղ
վերելքը (նա

կի` Չանքայա
ան գլխավ
պետ):  1971-

ւթյան պետ ե
նշանակվում 

Ռիչարդը, ԱՄ
դագրության մ
ր թուրքակա

ւմ կանխե

րքիայի հատո
պետ Սաբ

րի 6-7-ը հատո
որը հրաշա

այի նախկ
ասված խոսք

ին, արդյոք. մե

սեռական 
ի անունը 

ւնով 

հանգի գյուղեր
ոխվել է գյու

Սիվասի Քո
ներին՝ պնդել
ռական օրգա

ղերի բնակիչնե

ռել ստեղծվա
ահանջով գյու
ով՝ Ծմակ, քա

ակում են իրե

էլ 
ախ, 
այի 
վոր 
-ին 
ւ 7 

է 

ՄՆ 
մեջ 
ան 

ելու 

ուկ 
բրի 
ուկ 
ալի 

կին 
քը. 

ենք 

 

րից 
ւղի 

ուզ 
ով, 
ն է 
երը 

ած 
ւղը 

անի 
ենց 



 

 

Վան

 
Արարա
Վանի 
ժառան
Թուրքա
ՅՈՒՆԵ
բերդեր
Ներառ
Սասու
Նշենք,
Ա․ 835
 
Թուր
հայկ

 
Կայսեր
աշխատ
ծառայա
եկեղեց
Ինչպես
Կայսեր
Աստվա
գրադա
Նախա
գիրք։ 

նի բերդը նե

ատյան թագա
բերդը ներա

նգության (ՅՈ
ական TR
ԵՍԿՕ-ի ժամ
ր, կամուրջներ
ռվածների մե
ւնի Փրե Բաթմ
 որ Վանի բեր

5-825 թվական

րքիայում 40
կական եկե

րիի (Կե
տանքներ է 
ած հայկակա

ցին որպես գրա
ս տեղեկացնո
րիի քաղա
ածածին եկ
արան, որն աշխ
ատեսվում է, 

երառվել է 
 

ավորության հա
առվել է մշակ
ՈՒՆԵՍԿՕ) ժա
RT-ի փոխ
մանակավոր ց
ր ու մզկիթներ
եջ առանձնա
մանի հայտնի 
րդը հիմնադրե
ններին։ 

0 տարի մա
եղեցին գրա

 

եսարիա–խմբ)
սկսել 40 տա

ան բողոքակ
ադարան փոխ
ում է Ստամբ

աքապետարան
եղեցին դա
խատելու է 24
որ գրադարա

Èà

ՅՈՒՆԵՍԿ

այտնի բերդեր
կությային հա
ամանակավոր

խանցմամբ՝ 
ցանկ են ներա
ր։ 
նում են Վա
կամուրջը։ 

ել է Սարդուրի

արզադահլի
ադարան է 

) քաղաք
արի որպես 
կան Սուրբ 
խելու աշխատ
բուլի հայկակ
նը որոշել 

արձնել քաղա
 ժամ։ 

անում լինելու
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ԿՕ-ի ցանկ

րից համարվո
ամաշխարհայի
ր ցանկում։ 

Թուրքիայի
առվել մի շար

անի բերդն ո

ի Առաջինը Ք

իճ ծառայող
դառնալու

 

քապետարան
մարզադահլի
Աստվածածի

տանքները։ 
կան «Ակոս»–ը

է Սուր
աքային բա

ւ է 50 հազա

 

 Սեպտեմբեր

Ամսագի

 

ող 
ին 

ից 
րք 

ու 

Ք․

ղ 
ւ 

նն 
իճ 
ին 

ը, 
րբ 

աց 

ար 

պ

Թուրք
գտնվո
եկեղե
դիմել 
Ինչպե
Դիար
փաստ
պետա
հայց 
Քաղա
Փաստ
հակա
օրենք
Լոզան
Նշենք
Դիար
այդ թ
են։ 
Մերձա
Կիրա
հոկտե
հոկտե
Սուրբ
դիարբ
աջակ
Սուրբ
Օբամ
 
Թու

 
ԱՄՆ 
մտահ
Դիար
պետա
էAsba
Նշվու
նախա
մտահ
եկեղե

ր,  2016 Ã.  էջ 1

իր 

Դիարբե
պետականա

քիայի քրդա
ող հայկական

եցու պետակա
է դատարան։

ես տեղեկացն
րբեքիրի Սու
տաբաններից 
ականացումը 

է ներկայա
աքաշինությա
տաբանը շեշտ

ասում է մշակո
քին, միջազգ
նի համաձայն
ք, որ Թուրքի
րբեքիրի Սուր
թվում Դիարբե

ավոր Արեւելք
ակոսի վերաբա

եմբերի 22-ին
եմբերի 23-ին
բ Կիրակոս
բեքիրցի հայե

կցությամբ: 
բ Կիրակոսը վ
մայի վարչակա

ւրքիայի իշխ

նախագահ 
հոգությունն է
րբեքիրի նա
ականացման 
arez-ը։ 
ւմ է, որ ԱՄՆ
ագահ Բարա
հոգությունը 
եցու պետ

13  

եքիրի հայկ
ացնելու դե

ներկայա

աբնակ Դիա
ն Սուրբ Կիրա
անացումը չե
։ 
նում է Ստամ
ւրբ Կիրակո

Ալի Էլբեյօղ
չեղյակ հայտա

ացվել վարչա
ան նախարարո

տել է, որ ե
ույթային ժառ
գային համա
նագրին։ 
իայի նախարա
րի շրջանում 
եքիրի Սուրբ 

քի ամենամեծ
ացումն ու օծ
ն, իսկ առաջի
: 

սի վերանոր
երի եւ Դիար

վերաբացվել է 
ազմն իր մտահ

խանությո
եկեղեցու 

Բարաք Օ
է հայտնել Թու

ահանգում Ս
կապակցությ

Ն Հայ դատի հ
աք Օբամայ
հայտնել Դի

տականացման

կական եկե
եմ դատակա
ացվել 

արբեքիրի Սո
ակոս եկեղեցո

եղյալ հայտար

մբուլի հայկա
ոս եկեղեցու
ղլուն նշել է
արարելու հա

ապետի աշխա
ությունների դ
եկեղեցու պե

ռանգության պ
աձայնագրերին

արների խորհ
գտնվող բոլո
Կիրակոսը, պ

ծ եկեղեցիներ
ծումը տեղի է
ին պատարագ

րոգումը իրա
րբեքիրի քաղա

որպես գործո
հոգությունն է

ւններին՝ Ս
հարցով 

Օբամայի վա
ւրքիայի իշխա

Սուրբ Կիրա
յամբ: Այս մա

հանձնախումբ
յի վարչակա

իարբեքիրի Ս
ն հարցով

ղեցին 
ան հայց է 

ուրի շրջանո
ու հիմնադրա
րարելու համա

ական «Ակոս»
ւ հիմնադրա
է, որ եկեղեց

ամար դատակա
ատակազմի 

դեմ։ 
ետականացու
պահպանությա
ն, այդ թվո

հրդի որոշում
որ կառույցնե
պետականաց

րից մեկի՝ Սու
է ունեցել 20
գը մեկ օր ա

ականացվել 
աքապետարա

ող եկեղեցի: 
է հայտնել  

Սբ. Կիրակո

արչակազմն 
անություններ

ակոս եկեղեց
ասին հայտնո

բը դիմել է ԱՄ
ազմին եւ 
Սուրբ Կիրակ
վ։ Հայ դատ

ում 
ամը 

ար 

»-ը, 
ամի 
ցու 
ան 
եւ 

ւմը 
ան 
ում 

մով 
րը, 
վել 

ւրբ 
11- 
նց՝ 

է 
անի 

ոս 

իր 
ին՝ 
ցու 
ում 

ՄՆ 
իր 

կոս 
տի 



 

 

հանձնա
նախագ
համապ
Անկար
հյուպա
նախար
բարձրա
իշխան
կառավ
շինությ
բյուրոկ
ընթաց
Պաշտո
հայցեր
Հիշեցն
Սուրի 
եկեղեց
պետակ
որոշում
գտնվո
Կիրակ
 

Սփ
 

Լ
ց

 
Լոս Ա
կտեղա
նվիրվա
ղեկավա
հոկտեմ
Հուշակ
Թոմաս
բերված
Հայոց 
բեկման
Հեղինա
քարերը
աստիճ
ապրիլի

ախումբն ա
գահ Բարա
պատասխան 
րայում ԱՄՆ
ատոսարանը 
րարների խոր
ացրել են ա

նության 
վարությունը 

թյունները պետ
կրատական 
քում վնասվա
ոնյան նշել է,
ր են ներկայաց
նենք, որ Թուր

շրջանում 
ցին նախ
կանացվել էր
մով պետակա
ղ բոլոր կառո

կոսը։ 

փյուռք 
Լոս Անջելե

ցեղասպան
նվիրված

Անջելեսի կե
ադրվի Հայոց 
ած հուշարձա
ար Մայքլ 
մբերի 17-ին, հ
կոթողը, որի
սյանն է, պատ
ծ սեւ տուֆից
ցեղասպանու
ն խորհրդանի
ակի խոսքով՝ 
ը մեկի մյուս

ճան անկյամբ
ի 24-ը: 

այդ կապակց
աք Օբամա
պաշտոնյայից

Ն դեսպանա
ուշադիր հ

րհրդի այդ որ
այդ հարցը 

մարմինն
ԱՄՆ-ին տ

տականացնելո
միջոց մարտ

ած կառույցներ
 որ տեղակա
ցվել այս որոշմ
րքիայի քրդաբ
գտնվող հա

խարարների 
ր։Թուրքիայի 

անացվել են Դի
ույցները, այդ

եսի Գրանդ
ության զո

ծ հուշարձա
 

ենտրոնում 
ցեղասպանո

ան: Լոս Անջե
Անտոնովի

հայտնում է A
ի հեղինակը
տրաստված է Ա
ց: Այն երկու 
ւթյանը հետեւ
իշ: 
 հուշարձանն

սի վրա են տ
բ, որը խորհր

Èà

ցությամբ դի
այի վարչա
ց պատասխա
ատունն ու 
հետեւում են
րոշմանը եւ վ
տեղական ե

ներում։ 
տեղյակ է պա

ու որոշման մ
տական գործ
րը վերանորո

ան դատարան
ման դեմ։ 
բնակ Դիարբե

այկական Սու
խորհրդի 

նախարարն
իարբեքիրի Ս

դ թվում Դիար

դ-պարկում
հերի հիշա

ան կտեղադ

գտնվող Գր
ության զոհեր
ելեսի շրջանա

իչը հուշարձ
Asbarez թերթը
ը քանդակագ
Արարատյան 
մասի է բաժա

ւած հոգեւոր ե

ն այնպես է ք
տեղադրվում 
րդանշում է 1
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իմել է ԱՄՆ
ակազմին, ե
ան ստացել, ո

Ադանայու
ն Թուրքիայ
վերջին օրերի
եւ պետակա

Թուրքիայ
ահել հոգեւո

մասին՝ «որպե
ծողություններ
գելու համար»

ններում արդե

եքիր նահանգ
ւրբ Կիրակո

որոշումո
ների խորհրդ
Սուրի շրջանու
րբեքիրի Սուր

 Հայոց 
ատակին 

դրվի 

 

րանդ-պարկու
րի հիշատակի
ային խորհրդ
ձանը կբաց
ը: 
գործ Վահա
դաշտավայրի
անված՝ որպե
եւ ֆիզիկակա

քանդակվել, ո
4, 24, 19, 1

1915 թվական

 

 Սեպտեմբեր

Ամսագի

Ն 
եւ 
որ 
ւմ 
յի 

ին 
ան 

յի 
որ 
ես 
րի 
»։ 

են 

գի 
ոս 
ով 
դի 
ւմ 
րբ 

ւմ 
ին 
դի 
ցի 

ան 
ից 
ես 

ան 

որ 
15 
նի 

պա

Ստամ
ղեկավ
ներկա
Ինչպե
ը,  Սո
Եսայի
համա
120 
մտահ
ստամ
Եսայի
ֆինա
քաղա
բյուջե
 

ցեղա

 
Վիննի
զոհեր
հայտն
Խաչք
կողքի
թեմի 

ր,  2016 Ã.  էջ 1

իր 

Ստամբո
ատասխան

հա

մբուլի Սամա
վար խորհրդի

այացրել է ստա
ես տեղեկաց
ուրբ Գեւորգ 
ի Դեմիրը 

այնքում գրան
մկրտություն

հոգություն է
մբուլահայ հա
ի Դեմիրը խ

անսական դրո
աքական բարդ
են 1 մլն-ից 1,5

Ուկրաին
ղասպանութ

իցայում տեղ
րին նվիրված 
նում է  Analiti

քարը, որը տե
ին, օծել է  Հ
առաջնորդ, ե

14  

ւլի Սուրբ Գ
նատուն խո
ամայնքի խն

աթիա թաղամա
ի նախագահ 
ամբուլահայ հ
նում է Ստա
եկեղեցու ղե
նշել է, թե

ցվել է 647 մա
ն։ Նա այս
է հայտնել՝ շ

ամայնքը պակա
խոսել է նա
ությանը՝ հայտ
դ իրավիճակ

5 մլն լիրայի պ

նական Վին
թյան զոհե

է բաց
 

ղի է ունեցե
հիշատակի 

ikaua-ն: 
եղադրվել է 

Հայ առաքելա
եպիսկոպոս Մ

Գեւորգ եկե
ոսել է Ստա
նդիրներից

ասի Սուրբ Գ
Եսայի Դեմի

համայնքի խնդ
ամբուլի հայկ
եկավար խորհ
ե 2015-ին 
ահ, 142 պսա
ս թվերի հ
շեշտելով, որ

ասում է 500-ո
աեւ եկեղեցու
տնելով, որ վե
կի պատճառո
պակասորդ է տ

ննիցայում 
րին նվիրվա

ցվել 

ել Հայոց ցե
խաչքարի բա

Սուրբ Հարու
ական եկեղեց
Մարկոս Հովհա

եղեցու 
ամբուլի հայ
ց 

 
Գեւորգ եկեղեց
իրը մանրամա
դիրները։ 

կական «Ակոս
հրդի նախագա

ստամբուլահ
ակադրություն 

հետ կապվա
ր ամեն տա

ով։ 
ւ հիմնադրա
երջին շրջանո

ով հիմնադրա
տվել։ 

Հայոց 
ած խաչքա

ղասպանությա
ացում եւ օծո

ւթյան տաճա
ու Ուկրաինա

աննիսյանը:  

յ 

ցու 
ասն 

ս»-
ահ 

հայ 
եւ 

ած 
արի 

ամի 
ում 

ամի 

ար 

ան 
ում, 

արի 
այի 



 

 

Ուկրա
Մկրտչյ
են եղե
Ուկրա
շրջանն
փոքրա
բնակիչ
Իր ելու
կազմա
խաչքա
Ավելի 
ղեկավա
ցեղասպ
շրջանա
զոհերի
նախաձ
Հայոց 
են 
Դնեպր
Բերեժա
Սլավու
մարզ):
հուշահ
ցեղասպ
  
Մահա

ա

97 տա
համայ
արքեպ
հաղորդ
Չոլաքյ
առաջն
Չոլաքյ
ժաման
թաղամ
հոգեհա
Չոլաքյ
սեպտե
Ոսկեբե
 

աինայի հայեր
չյանը հայտնե
ել քաղաքայի

աինայի հայեր
ների հայ 

ամասնություն
չներ:    
ւյթում «Վինն

ակերպության 
արի եւ նրա նշա

վաղ հաղորդվ
ար Վ
պանության  
ակում հանդ
ի հիշատակի
ձեռնությամբ
ցեղասպանու

տեղադրվել
րոպետրովսկո
անիում, 
ւտիչում  (Կի
 Իսկ Խարկո

համալիր է 
պանությանը 

ացել է Թու
առաջնորդ ա

արեկանում մ
նքի վաս

պիսկոպոս Հ
դում է «Ակոս
յանը 78 տ
նորդի պաշտո
յանի համար
նակով 15.0
մասի Սուրբ
անգստի արար
յանի հուղա
եմբերի 23-ին,
երեն եկեղեցո

ի միության 
ել է, որ բացմա
ին իշխանությ
րի միության, 

համայնքնե
նների ներկ

նիչինայի հայկ
նախագահ Ս

անակության 
վել էր, որ Ուկ

Վիլեն Շ
 100-ամյակին
ես էր եկել 

ին նվիրված 
:  
ւթյան 100-ամ
լ Նիկոլա
ում, Կիրովո

Խմելնիցկ
իեւի մարզ) ե
ովում Հայոց 

բացվել: Ա
նվիրված բան

ւրքիայի հա
արքեպիսկ

Չոլաքյա

մահացել է Թ
ստակաշատ 
Հովհաննես 
» թերթը: 

տարի Թուրք
ոնն էր զբաղեց
ր սեպտեմբեր
0-ից 17.00-
բ Աստվածա
րողություն է 

արկավորությո
 Թաքսիմ թա

ուց: 

Èà

գործադիր տ
ան արարողո

թյան, ուղղափ
Վիննիցայի 

երի, շրջան
կայացուցիչնե

կական սփյուռ
Սամվել Եղոյա
մասին:  

կրաինայի հա
Շատվորյանը
ն նվիրված մի

Հայոց ցեղա
խաչքարերի

մյակին նվիրվ
աեւում, 
ոգրադում, 

կիում, 
եւ Ռայկիում 

ցեղասպանո
Այլ շրջաննե
նաձեւեր են ըն

այ կաթոլիկ
կոպոս Հովհ
անը 

Թուրքիայի Հ
հոգեւոր 

Չոլաքյանը, 

քիայի հայ 
ցնում: 
րի 21-ին եւ
ն, Ստամբո

ածին եկեղե
կայանալու: 

ունը տեղի 
աղամասի Սու
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Լույս 

տնօրեն Դավի
ությանը ներկա
փառ եկեղեցո

եւ երկրի ա
նի ազգայի
եր, քաղաք

ռք» շրջանայի
անը պատմել 

այերի միությա
ը Հայո
իջոցառումներ
ասպանությա

ի տեղադրմա

ված խաչքարե
Պոլտավայում
Ուժգորոդում
Չեռնիգովում
(Ժիտոմիրյա

ության զոհեր
երում Հայո
նդունվել:  

կ համայնք
հաննես 

Հայ կաթողիկ
առաջնոր

այս մասի

կաթոլիկներ

ւ 22-ին տեղ
ուլի Բեյօղլո
եցու սրահու

է ունենալո
ւրբ Հովհաննե
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իթ 
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քի 

ին 
է 

ան 
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ան 
ան 
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րդ 
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Լ
ա

Լեռնա
կապա
Շրջա
Կովկա
ժողով
Բարե
Ղարա
ազատ
սեպտ
հղում
որոնք
լիարժ
Շրջա
հռչակ
«այժմ
մեծաց
անգա
վիճակ
Բարե
անկա
եւ ան
«Մենք
անկա
իրավո
Ֆրան
այն 
մասնա
իրավո
Բարե
ապրի
հարձա
սպառ
խաղա
նաեւ 
ինչպե
արձա
իշխա
պատա

ր,  2016 Ã.  էջ 1

իր 

իջազգա
Լեռնային Ղ
անվիճելի ե

ային Ղարաբ
ակցությամբ

անակն իր ա
ասի երիտ
վրդավարակա
եկամության 
աբաղի բ
տությունը, 

տեմբերի 2-ին 
մ է իր ջերմ քա
ք ձեռնարկվել 
ժեք իրականա

անակն ընդգծ
կագրին հաջ
մ արդեն ղա
ցել անկախ 

ամ չի պատ
կում, որ ավա

եկամության 
ախությունը շո
նշրջադարձ»:
ք աջակցո

ախությանը, 
ունքին», -
նսուա Ռոշբլո

պատճառով
ավորապես կ
ունքը»։ 

եկամության Շ
իլին Բաքվի
ակումները 

ռնալիքի 
աղության եւ

կարծում է, 
ես նաեւ ղար

ագանքը ցու
անությունների

ասխանատվո

15  

ային 
Ղարաբաղ
եւ անշրջադ

Ռոշբլո
 

բաղի անկախ
Ֆրանսիա-Ղ

աջակցություն
տասարդ 

ան ուղուն, որո
Շրջանակը 

բնակչության 
որն իրակա
Հանրապետո

աջալերանքը՝ 
են երջանիկ ա

ացումն ապահ
ծում է, որ
ջորդած պա
արաբաղցիներ

Հանրապետո
տկերացնում 

ագ սերունդն է 
Շրջանակը 

ոշափելի ձեռք

ում ենք 
քանի որ ա
հայտարարել

ուանը՝ շարու
վ, որ մե
կյանքի եւ ա

Շրջանակը հա
ի ռեժիմի 

վկայում 
շարունակակ

ւ անվտանգո
որ այս հարձ
րաբաղյան կ
ւյցեն տալի
ի հ
ության զգացո

ղի անկախո
դարձ է. Ֆր
ուան 

խության 25-ր
Ղարաբաղ Բ
ն է հայտնու

Հանրապետ
ով այն զարգա

ջերմորեն 
վերգտա

անացվեց 19
ության հռչակ

շարունակելո
ապրելու բնա

հովելու համար
ր, չնայած 

արտադրված 
րի մի ամբո
ությունում,ով

հայտնվել 
ապրել»: 

համարում 
քերում է՝այսո

Լեռնային 
աջակցում են
լ է Շրջանա
ւնակելով,- «բ
ենք պաշտ

անվտանգությա

ամարում է, որ
կողմից 

էն են ա
կանությունըտ
ության համա
ձակման փոր

կողմի չափավ
իս Լեռնային
հասունություն
ումը։ 

ությունը 
րանսուա 

 
րդ տարեդար
Բարեկամությա
ւմ Հարավայ

տությանը
անում է։ 

ողջունում 
ած 25-ամ
991 թվակա
կմամբ: Վերջի
ու այն ջանքե

ական իրավուն
ր։ 

Անկախությա
պատերազմի

ողջ սերունդ 
վ մեկ վայրկյա

այն ենթակ

է, որ ա
ուհետ անվիճե

Ղարաբա
նք միջազգայ
ակի նախագա
բայց ատկապ

տպանում ե
ան անօտար

ր 2016 թվակա
իրականացվա

ադրբեջանակա
տարածաշրջա
ար: Շրջանա
րձի ձախողում
վոր ռազմակա
ն Ղարաբա
նը 

րձի 
ան 
յին 
եւ 

է 
մյա 
անի 
ինս 
րը, 

նքի 

ան 
ին, 

է 
ան 
կա 

այս 
ելի 

աղի 
յին 
ահ 

պես 
ենք 
ելի 

անի 
ած 
ան 

անի 
ակը 

մը, 
ան 

աղի 
եւ 



 

 

«Քառօ
թե ին
մտահո
անվտա
շնորհա
իր խոս
աջակց
ժողովր
խաղաղ
Անկախ
Բարեկ
միջազգ
ճանաչմ
 

 
Լեռնայ
այլընտ
իր էջու
Էնգելը
Նրա խ
Լեռնայ
անկախ
ժոովրդ
առաջը
Արցա՛խ
Ֆրանկ
 
Ավստ
պատ

Ավստր
Ուիլսո
ելույթ 
մասին
Խորհր
պատգա
պատմե

օրյա այս պա
նչքան Լեռն
ոգված է 
անգությամբ»,
ավորական իր
սքը- «աջակց

ցել ժողով
րդավարությա
ղությանն ու բ

խության տոնի
կամության 
գային հանր
ման իր կոչը: 

Ֆրանկ Էն
Հանրապե

ա

յին Ղարաբա
տրանք չունի: Ա

ւմ գրել է Եվր
ը: 
խոսքով, անցե
յին Ղարաբ

խությունը: 
դավարության
ընթացի քառ
խ: Անկախու
կ Էնգելը: 

տրալիայի խ
տմել է իր հ

րալիայի խոր
նը նորընտիր
ունենալիս պ

։ 
րդարանում 
ամավորը, ին
ել է իր մասին

ատերազմը կա
նային Ղարա

իր ք
, - նշել 

ր ուղերձում եւ
ել Լեռնային 

վրդավարությա
անը շանա
բարգավաճմա
ի կապակցութ

Շրջանակը 
րության կո

նգել. Լեռնա
ետության ա
այլընտրան

 

աղի Հանրապ
Այս մասին սե
րախորհրդարա

ել է 25 տարի
բաղի ժողո

«Ինստիտո
ն ամրապն
ռորդ դար: Շ
ւթյունն այլըն

խորհրդար
հայկական

 
րհրդարանի 
ր խորհրդարա
պատմել է ի

իր առաջ
նչպես դա ընդ
ն։ Նա հիշատա

Èà

ատարյալ ձեւո
աբաղի անրա
քաղաքացիներ
է Ֆրանսու
ւ  ավելացրել՝ 
Ղարաբաղին
անը, իսկ
ակում է

անը»: 
թյամբ Ֆրանս

վերահաս
ղմից ԼՂՀ 

ային Ղարա
անկախութ

նք չունի 

պետության ա
եպտեմբերի 2
անի պատգա

ի այն ժաման
վուրդը հռչ
ուցիոնալ 
դման ու 
Շնորհավոր 
նտրանք չուն

րանի պատ
 արմատնե

նոր պատգա
անի առաջին ն
իր հայկական

ջին ելույթի
դունված է Ավ
ակել է իր մորա
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Լույս 

ով ցույց տվեց
ապետություն
րի կյանք

ւա ոշբլուան
եզրափակելո

ն նշանակում 
կ աջակցե
է աջակցե

սիա-Ղարաբա
ստատում 

անվերապա

աբաղի 
թյունն 

անկախություն
-ին Facebook-

ամավոր Ֆրան

նակվանից, եր
չակել է ի

զարգացման
սոցիալակա

ծննդյան օրդ
նի»,- շեշտել 

տգամավորը
երի մասին

ամավոր Թի
նստաշրջանու
ն արմատներ

ի ժամանա
վստրալիայում
ական պապին

 

 Սեպտեմբեր

Ամսագի

ց, 
նը 
քի 
նը 
ով 

է 
ել 
ել 

աղ 
է 

ահ 

 

նը 
-ի 
նկ 

րբ 
իր 
ն, 

ան 
դ, 
է 

ը 

իմ 
ւմ 
րի 

ակ 
մ, 
ն, 

որը 
Ավստ
«Մորա
ցեղաս
մահա
տեսնո
խորը 
 

ցեղ

 
Թուրք
ձերբա
նրա ե
Թուրք
Ստամ
դատա
ձերբա
խմբա
Ձերբա
փորձ 
Նշենք
Թուրք
կողմն
Հայոց
մասին
 

Կոս
Մու

 
Թուրք
դպրոց
ներկա
Թուրք
դարձա
դպրոց
նշել ե
Թուրք
քարտ
Էրզրո

ր,  2016 Ã.  էջ 1

իր 

վերապրել է
տրալիայի հայ 

ական պա
սպանություն

ացել էր նախքա
ում եմ, երբ ն
աչքեր»,– ասե

Թուրքիա
ղասպանու

քիայում հեղա
ակալվել են հա
եղբայր՝ Մեհմե
քական Cum
մբուլի դատա
ախազ Ջան 
ակալվել են T
ագիր Ահմեդ Ա
ակալվածները
իրականացնո

ք, որ ձերբա
քիայում Հայո
նակիցներից 
ց ցեղասպան
ն։ 

սովոյի դպր
ւշը եւ Էրզր

թո

քիայում մեծ
ցներին բաժա

այացված է հի
քական Milli
ած դպրոցակ
ցներին են բա

են, որ քարտեզ
քերին կատա

տեզում նշված
ումը ներառյա
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էր Ցեղասպա
դատի հանձն

ապս վերապ
նը։ Ես նրան
ան իմ ծնվելը

նայում եմ հայ
ել է Ուիլսոնը։

այում ձերբա
ւթյունը ճա
մտավորա

 

ղաշրջման փո
այտնի մտավո
եդ Ալթանը։ 

mhuriyet պա
ախազության 

Թունջայի 
Taraf պարբե

Ալթանը եւ պրո
ը մեղադրվում
ողներին աջա
ակալված եր
ոց ցեղասպա
էին ու բազմ
նության ճան

րոցական ք
րումը Հայա
ուրքերը կա

ծ սկանդալ 
անված քարտ
ին սահմաններ
iyet-ի փոխա

կան ուսումնա
աժանել մի քա
զները ստացել
աղեցրել է, 
ծ է Հայաստ

ալ եւ Քուրդիստ

անությունը, 
նաժողովը։ 
պրել է ի
ն չեմ տեսել,
ը։ բայց ես նրա
յելու մեջ եւ տ
 

ակալվել են
անաչող հայ
ականներ  

որձի գործի
որականներ Ա

արբերականի 
ահաբեկչութ
հրահանգով

երականի նա
ոֆեսոր Մեհմ
մ են ռազմակա

ակցելու մեջ։ 
րկու մտավո

անության ճան
մաթիվ հոդվա
նաչման անհ

քարտեզնե
աստանի կա
ատաղել են

է առաջա
տեզները, որտե
րով։ 
անցմամբ՝ սկ
ական քարտեզ
անի ընկերութ
լ են Ալբանիայ
որ Թուրքի

տանը՝ Վանը, 
տանը։ 

փոխանցում 

իր ժողովր
, քանի որ 
ան դեռ ամեն 
տեսնում մուգ 

ն Հայոց 
յտնի թուրք

 

շրջանակներո
հմեդ Ալթանը

փոխանցմա
թյան հարցեր
վ Ստամբուլո
ախկին գլխավ
մեդ Ալթանը։ 
ան հեղաշրջմա

որականներն 
նաչման ակտ
ածներ են գ
հրաժեշտությա

րում Վանը
ազմում են․

ն  

ցրել Կոսովո
եղ Հայաստա

կանդալի առ
զները Կոսովո
թյուններ, որո

այից։ 
իայի փոխար

Կարսը, Մու

է 

րդի 
նա 
օր 
եւ 

ք 

ում 
ը եւ 

մբ՝ 
րով 
ում 
վոր 

ան 

էլ 
տիվ 

րել 
ան 

ը, 
․ 

ոյի 
անը 

ռիթ 
ոյի 

ոնք 

րեն 
ւշը 



 

 

 

Հա
 

 Ապ
մեր 

 

Ապրիլյ
մոտեցո
մասին 
հարցա
Քոչարյ
Ինչպե
զարգա
տարա
համատ
Այսօր 
անբար
անհան
մատակ
խախտ
կազմա
զեկույց
տարած
ձեւավո
շրջանց
ստեղծո
հետեւա
ունենա
տարած

սարակ
րիլյան պա
մոտեցումն

թե թուլա

յան պատեր
ումները կար

«Ազատությ
ազրույցում նշ
րյանը: 
ե՞ս եք գնահա
ացումները 

ածաշրջանայի
տեքստում: 

մենք ակա
րենպաստ գ
նգստություն 
կարարմամբ 

տումը, 
ակերպություն
ցները, 
ծաշրջանային
որումը (իհար
ցող «Հյուսիս
ումը: Տեղի
անքները երկա

ալու երկրի
ծաշրջանային

կական
ատերազմը 
ները ԼՂ կա
ացնի. Ռոբե

րազմը պետ
րգավորմանը, 
յուն» ռադիո
շել է ՀՀ երկ

ատում ռազմ
Լեռնային 

ին ընդհա

անատեսն ե
գործոնների 

է առաջացնո
ռազմակա

ԼՂ հ
նների մի քա

Ադրբեջանի 
ն համագործա
րկե՝ առանց 
ս-Հարավ» տ
ի ունեցողի
արատեւ բաց

ի տնտեսու
ն գործերում մ

Èà

ն 
 

պետք է կա
արգավորմա
երտ Քոչար

տք է կար
այլ ոչ թե թ

ոկայանին տվ
կրորդ նախա

մական, դիվա
Ղարաբա

անուր գոր

ենք դառնու
կուտակման,

ում: Ռուսաստ
ան հավասա
հարցով 

անի տհաճ բա
նախա

ակցության ն
Հայաստանի)

տրանսպորտայ
ի աշխարհա
ցասական ազ
ւթյան, միջա
մեր կշռի ու ա

àôÚê # 215

Լույս 

արծրացնի 
անը, այլ ոչ
րյան 

րծրացնի մե
թուլացնի: Այ
ված բացառի
ագահ Ռոբերտ

անագիտակա
աղի շուր
րծընթացներ

ւմ մի շար
, ինչը լուր
տանյան զենք
արակշռությա

միջազգայի
անաձեւերը ե
աձեռնությամ
նոր ֆորմատ
), մեր երկիր
յին միջանցք
աքաղաքակա

զդեցություն ե
ազգային ե

ազդեցության ե

 

 Սեպտեմբեր

Ամսագի

չ 

 
եր 
յս 

իկ 
տ 

ան 
ջ՝ 

րի 

րք 
րջ 
քի 

ան 
ին 
եւ 
մբ 

տի 
րը 
քի 

ան 
են 
եւ 
եւ 

իհարկ
ներգո
Իշխա
կատա
հակա
իրավի
չունեն
Վերջե
շատ
տարբ
շրջան
տրվե
այս կ
Ես ծ
վերջի
փաստ
դատե
հայտա
ԶԼՄ-ն
զիջում
անհա
Հայկա
դուրս
մեզ հ
գնալո
վրդով
Արցա
բանա
տրամ
Հիմա՝
նախա
անգա
փաստ
Ադրբե
ստորա
եւ հա
միավո
վերադ
ուղղո
Այնու
միայն
ճանա
ստորա
սկզբո
հիմք 
սկզբո
կարգա
համա
Միեւն
զարգա
բարեփ
ակտի
զորու
ցանկա
Բայց 
գործո
անվստ
սպայի
հերոս

ր,  2016 Ã.  էջ 1

իր 

կե՝ ԼՂ հա
ործելու մեր ռե
անությունները
արվողի պատ

ազդելու ձեւավ
իճակը կարգ
նք: 
երս լրատվա

է խոսվու
բերակի մաս
ններ հանձն

ելու է միջանկ
կապակցությա
ծանոթ չեմ մ
ին տարբերա
տաթղթի քննա
ելով հակա
արարություն
ների բազմա
մների գնա

ամաչափ է: 
ական կողմի մ
ս շեշտադրվա
համար սկզբու
ու նույնիսկ 
վեցնում է 

ախում, բաց
ակցություններ
մադրությունն
՝ բանակցա

ագահության 
ամ՝ Քի Ուեսթ
տաթղթի ստ
եջանի հրաժ
ագրման արա

ամապարփակ 
որումը Հայա
դարձ, ինչպե

ությամբ համա
ւհետ հայտնվե
ն մասամբ է

աչում էին ԼՂՀ
ագրման համ

ունքներ էին, 
հանդիսանայ

ունքների հի
ավորման հա

աձայնագիրը 
նույն ժաման
անում էր, մե
փոխումներով
իվությամբ եւ
ւ ենք չեզոքաց
ացած փորձ:

այս ամեն
ողությունները
տահության մ
ին Բուդապեշ
սացումը, չկ
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արցով բանա
եսուրսի վրա: 
ը պետք 
տճառները եւ
վորված մատր

գավորելու հա

ամիջոցներում
ւմ ղարաբա
սին, ըստ ո
նելու» դիմա
կյալ կարգավ
ամբ: 

միջնորդների՝ 
ակի հետ, 
արկումը կոռե
ամարտող 
ններից, ինչպ

աթիվ հրապար
ալու պատր

մոտ այդ պատ
ած է, միեւնու
ւնքային հարց

ակնարկներ
հասարակու

ցասական ս
րից եւ կա
ների պատճառ
ային գործը

10 տարինե
թում, մենք ի
տորագրմանը
ժարման պա
արողության ժ
կարգավորու

աստանին եւ ե
ես նաեւ ան
ալիր միջոցներ
վեցին «մադրի
էին ընդունե

Հ ինքնորոշմա
մար նախատե

որոնք, միջնո
յին ապագա հ
իման վրա 
ամաձայնագի

երբեք ստո
նակ, այն տա
ենք առաջ էի
վ, թե 
ւ բանակցում 
ցնել հակամա

նը 10 տար
ը, նրա ա
մակարդակը բ
շտում գլխատ
կար ապրի

ակցային գոր

է կարողան
ւ գործուն բա
րահրավերներ

ամար մենք շ

մ, սոցիալակ
աղյան կարգ
որի, Ադրբեջ

աց Լեռնային
վիճակ: Ի՞նչ կ

կարգավորմ
այդ պատ

եկտ չեմ համա
կողմերի 

պես նաեւ մե
րակումներից

րաստակամութ

տրաստակամ
ւյն ժամանակ
ցերի վերաբեր
ր չկան: Այ
ւթյանը Հայա
սպասումներ 
արող է պ
ռ դառնալ: 
ընթացի վեր
երի ընթացքո
իրականորեն 

ը, ինչը տե
ատճառով՝ փա

ժամանակ: Դ
ւմ էր, որը հիմ
ենթադրում է
վտանգությա

րի կիրառում:
իդյան սկզբու
ելի մեզ համ

ան իրավունքը
եսված փաստ
որդների կար
համաձայնագ

միջնորդնե
իր ստեղծել, 
որագրմանը 
արիներին երկ
ինք անցել Ա
արտաքին 
էինք, վստա

արտության ո

րի առաջ է
ագրեսիվությա

բոլորովին այլ
տած հանցագո
իլյան պատ

րծընթացի մ

նան վերլու
անաձեւ գտն
րին: Ընդ որո
շատ ժամանա

կան ցանցերո
գավորման
ջանին «հողե
ն Ղարաբաղ
կարող եք աս

ման առաջար
տճառով բո
արում: Սակա
պաշտոնյանե

երձիշխանակա
, կողմերի մո
թյունը խիս

մությունը չափ
կ, Ադրբեջանո
րյալ զիջումնե
յս իրավիճա
աստանում 

առաջացնո
պարտվողակա

րաբերյալ: 
ում միայն մ

մոտ ենք ե
եղի չունեցա
աստորեն հե

Դա փաթեթայ
մքում ուներ ԼՂ
էր տարածքնե
ն ապահովմա

ւնքները», որո
մար, քանի 
: Բայց դա ոչ 

տաթուղթ էր, 
րծիքով, պետք
գրի համար: Ա
երը փորձեց

սակայն, ա
մոտ չի եղ

կիրը ինտենս
Ադրբեջանից 

քաղաքակա
ահ լինելով, որ
ուժային լուծմա

էր: Ադրբեջա
ան աստիճա

լ էին: Չկար հ
ործի պետակա

տերազմը, ի

մեջ 

ծել 
նել՝ 
ում, 
ակ 

ում 
մի 
եր, 

ղին 
սել 

րկի 
ուն 

այն, 
երի 
ան 
ոտ 
ստ 

փից 
ում 
երի 

ակը 
եւ 

ում 
ան 

Իմ 
մեկ 
ղել 
ավ 
ենց 
յին 
ՂՀ 
երի 
ան 

ոնք 
որ 
թե 
այլ 
ք է 
Այդ 
ցին 
այդ 
ղել: 
սիվ 
թե 
ան 
ր ի 
ան 

անի 
նը, 

հայ 
ան 

իսկ 



 

 

հրադա
վրա, 
տարած
իրենց 
նոր ի
Առաջի
ուժեղա
ճշգրտմ
վերադա
մաս 
վերակա
եւ վե
պահպա
Ո՞րն է
տարբե
Բազմա
կարծիք
հետ ը
սակար
պատեր
կարգա
մեծաց
Կրկնվե
եւ հա
տարած
փոխվս
բացառ
հակամ
կետի ա
Ինչպե
քաղաք
Ցավոք
վիճակա
տնտես
ձեւակե
քաղաք
մարդկ
ձեւավո
ամենօբ
հասար
տրամա
չափազ
ծայրահ
կարող 
գնողա
ընդհա
Ի՞նչ 
գործող
Ռադիկ
նույնիս
երկրնե
ծայրահ
սոցիալ
ինչպես
խնդիր
առավե
տեղի ո
մեկ օր

ադարը խարս
ինչի մի մա
ծքները: Ակնհ
նախկին տե

իրողություննե
ին հերթին
ացման համա
մամբ եւ 
արձի հետ: 

կարող են
անգնումը, կո

երահսկվող պ
անման մասով

է ԼՂ հարցի՝ 
երակը: 
աթիվ անգամ 
քը չի փոխվե
ընդհանուր 
րկության առ
րազմը պետ

ավորմանը, ա
նում է որեւէ
եմ. առաջին հ

անրաքվեի կո
ծքների մի մ
ստահության 
ռել անոր
մարտության 
ազատ մեկնաբ
ե՞ս կգնահա
քական, տնտ

ք, ոչ մի հու
ագրությունն 

սական իրավի
երպել 
քականություն
անց տրամա
որված 
բյեկտիվ ցուց

րակության 
ադրություննե
զանց սրվել են
հեղականացմ

չանդրադա
կան տրամա
նուր առմամբ
գնահատակա
ղությանը: 
կալ դրսեւոր
սկ ամենաբ
երում: Ամե
հեղություննե
լական խնդիր
ս է արձագանք
ների ուժայի

ելապես մտահ
ունեցածին: Չ
ր հետո հաս

խված էր ուժ
ասն էին հ
հայտ է, որ «Մ

եսքով արդեն 
երին եւ վեր
ն՝ անվտան
ատեքստում, 

դրա կապ
Օրինակ, հա
ն դառնալ.

ողմերի եւ միջ
պարտավորու
վ առնվազն 25
Ձեզ համար 

խոսել եմ ա
ել: ԼՂՀ անկա
սահմանի ա
ռարկա լինել

տք է կարծր
այլ ոչ թե թո
է զիջումների 
հերթին անվտ
ոշտ կապակց
մասի վերադա

զրոյական 
րոշություններ
կողմերի՝ ապ
բանելու հնար
ատեք Հա

տեսական վիճ
ւսադրող բա

այլեւս չի
իճակը, իսկ կա
եւ ձեւ
նը: Սոցիալակ
ադրություննե

սոցիալ-քաղա
ցիչն են: Արդ

մեջ դիտ
երի ինտենսիվ
ն, ընդ որում՝
ման գործընթ
առնալ ներդ
ադրություններ
բ տնտեսությա
ան կտաք 

րումներ կար
բարեկեցիկ 

ենուրեք կգտ
երի մեջ կտ
րների լուծմա
քում հասարա
ին, զինված 
հոգել է մեր հ
Չնայած զոհի
սարակության

Èà

ժերի հավասա
հանդիսանում 
Մադրիդյան ս

չեն համապ
րանայման կ
նգության 
հանրաքվեի 

պակցմամբ՝ 
ամաձայնագրի

 ռազմակա
ազգային հան
ւթյունները ա
5 տարի ժամկ
ընդունելի կ

այդ կապակցո
ախությունը ե
առկայությունը

լ: Ընդ որու
րացնի մեր 
ուլացնի դրա

գնալու ապա
տանգության ե
ցվածությամբ

արձի հետ: Հ
մակարդակ

րը, ինչպ
պագա համաձա
րավորություն

այաստանում 
ճակը: 

ան ասել չեմ 
ի արտացոլ
առավարությո
ավորել 
կան ցանցերն
երի, այնպես
աքական 
դեն մի քանի
տվում է 
վ կուտակում:
 այդ տրամա

թաց է ընթա
դրումային ա
րի, միգրացի

ան վրա: 
«Սասնա 

րող են լինե
եւ ժողով

տնվեն մար
տեսնեն քաղ

ան ուղին: Հա
ակությունը նե

լուծման փո
հասարակությ
ի առկայությա
ն մեջ գերակ
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Լույս 

արակշռությա
վերահսկվո

սկզբունքներն
պատասխանու

կարիք ունեն
երաշխիքներ
ժամկետներ
տարածքներ

ի անբաժանել
ան բալանս
նրության կոշտ
այդ բալանս

կետով: 
արգավորմա

ությամբ, եւ ի
եւ Հայաստան
ը չեն կարո
ւմ, ապրիլյա
մոտեցումներ

անք, քանի ո
ագա ռիսկերը
երաշխիքներո
բ վերահսկվո
աշվի առնելո

կը, պետք 
պես նաե
այնագրի որեւ

նը: 
ստեղծվա

կարող: Մե
լում իրակա
ունը դադարել

տնտեսակա
ն այսօր ինչպե
ս էլ երկրու

իրավիճակ
ի տարի է, ին

բացասակա
: Այսօր դրան

ադրություններ
անում: Դա չ
ակտիվության

իայի, այսինք

ծռեր» խմբ

ել ցանկացած
վրդավարակա
րդիկ, ովքե
ղաքական ե

արցն այն է, թ
երքաղաքակա
որձերին: Ին
յան ռեակցիա

անը, ընդամեն
կշռող դարձա

 

 Սեպտեմբեր

Ամսագի

ան 
ող 
ն» 
ւմ 
ն: 
րի 
րի 
րի 
լի 

սի 
տ 
սի 

ան 

իմ 
նի 
ող 
ան 
րը 
որ 
ը: 

ով 
ող 
ով 

է 
եւ 
ւէ 

ած 

եր 
ան 
լ է 

ան 
ես 
ւմ 
կի 
նչ 

ան 
նք 
րի 
չի 
ն, 
ն՝ 

բի 

ծ, 
ան 
եր 
եւ 

թե 
ան 
նձ 

ան 
նը 

ավ 

զինվա
մարտ
Սա 
իշխա
մասին
քրոնի
խնդիր
համա
գրավմ
գործո
մասսա
կատա
Այսպի
պետք
ապրե
արմա
մրցակ
հնարա
թե պ
վերցն
 

Մշ
 

Ա
գե

 
Աղձքո
արքա
թվակ
հայտն
մասին
նախա
գիտա
հնագե
Պատմ
համա
հրահր
(Եփրա
հեթա
հայեր

ր,  2016 Ã.  էջ 1

իր 

ած խմբի ը
տահրավեր են 

խոսում է
անության հան

ն, որ գործում
իկ դարձած քա
րները: Սա 

ակարգին: Կրկ
ման փաստը
ողությանը, փ
այական ա

արողների հեր
իսի երեւույթը
ք է ինչ-որ բ
ելու է ասես
ատական ռեֆ

կցություն տ
ավորություն՝ 
պետական հ
նելու միջոցով

շակույթ
Աղձքում Ար
երեզմանատ

դա

ում հայ
այատոհմի գեր
կանության 4
նաբերվել են
ն լրագրողնե

արարության
ահետազոտակ

ետ Հակոբ Սի
մագիրներ Մո

աձայն՝ պարս
րմամբ հայե
ատի ափին 

անոսական Հա
րի արքաներ
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ընկալումը՝ ո
նետել իշխող 
է մարդկա

նդեպ նրանց վ
մ են հասարա
աղաքական, տ

դեղին քար
կնվեմ. ոչ թե ի
, այլ հասար
փողոցում ու
աջակցության

րոսացումը: 
ը հնարավոր 
բան անել, հ
ս վառոդի 

ֆորմներ, մար
տեսնեն երկրո

լեգիտիմ ընտ
հիմնարկներ 
: 

թ 
րշակունին
տեղիիում մ

ամբարաննե
 

թագավո
րեզմանատեղ
4-րդ դարով
մասունքներո

երին հայտնել
Պատմամշա

կան կենտր
իմոնյանը: 
ովսես Խորենա
սից շահ Շ

երին նվաճել
գտնվող Փ

այաստանի կե
րի մասունքն

որպես ապստ
ղ ռեժիմին: 
անց տրամա

վերաբերմուն
ակական գիտա
տնտեսական 
րտ է երկրի
ինքնին ոստի

րակության ա
ւ սոցիալակա
ն արտահ

չէ արհամար
հակառակ դե
տակառի վր
րդիկ պետք 
ում եւ փոփ
տրական գործ
գրավելու եւ

ների արքայ
մասունքնե
եր են գտել

որներից 
ղիիում, որը թվ
վ, պեղումներ
ով քարե դամ
լ է Հայաստա
ակութային
րոնի տնօրե

ացու եւ Փավս
Շապուհ 2-րդ
լու համար 
Փոքր Հայքի 
ենտրոն) գողա
ները: Հայկա

տամբների, 

ադրություններ
նքի, այն ճնշմա
ակցության վր
եւ սոցիալակա

ի քաղաքակա
իկանական գն
արձագանքը ա

ան ցանցերո
հայտումը 

րել եւ դրա հե
եպքում երկի
րա: Պետք 
է քաղաքակա

փոխություննե
ծընթացի, այլ
ւ պատանդն

այատոհմի 
երով քարե
լ  

Արշակունինե
վագրվում է մ
րի ընթացքո

մբարաններ։ Ա
անի մշակույ
ժառանգությա

ենի տեղակ

ստոս Բուզան
դը իր քրմե

Անի-Կամախ
մայրաքաղա

ացել է հնագո
ական բանա

որ 

րի, 
ան 
րա 
ան 
ան 

նդի 
այդ 
ում 

եւ 

ետ 
իրը 
են 

ան 
երի 
լ ոչ 
ներ 

երի 
մեր 
ում 
Այս 
թի 
ան 
ալ, 

նդի 
երի 

խից 
աք, 
ույն 
ակը 



 

 

ջախջա
որոնք վ
Հնագե
կատար
չեն հ
գողան
2015 թ
արշավ
տակ հ
Գիտնա
դամբա
սակայն
սարկոֆ
ենթադ
ենթադ
մասուն
պարսի

 

ախել է պարս
վերաթաղվել 

ետը նշել է, 
րված պեղում

հայտնաբերվե
ալու պատմու

թվականին այս
վախումբ, եւ մ
հայտնաբերվել
ականները 
արանները հելլ
ն դրանցից մ
ֆագներում մ

դրել են, որ 
դրում է, որ
նքներն են, ո
իկները: 

սիկներին եւ մ
են Աղձքի գեր

որ Աղձքի 
մների ընթաց
լ, եւ հին 
ւթյունը դասվե
ստեղ սկսել է 
մատուռի բեմի
լ են մասունքն

նախապես 
լենական դար
եկի վրա խա

միայն ոսկորնե
վերաթաղում

ր դրանք հե
րոնք ինչ-որ 

Èà

մասունքները 
րեզմանատեղի

տարածքում
ցքում մարդո

արքաների 
ել է առասպել
աշխատել հնա
ի տակ՝ քարե 
ներով քարե ս

ենթադրել
րաշրջանին են

աչ է պատկերվ
եր են եղել, գի
մ է կատարվ
ենց հայ ա
ժամանակ հա
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վերադարձրե
իիում: 
մ նախկինու
ւ մնացորդնե

մասունքներ
լների շարքին:
ագետների նո
սալահատակ

սարկոֆագներ
լ են, ո
ն պատկանում
ված: Քանի ո
իտնականներ
վել: Հնագետ
րքաների այ

ափշտակել էի

 

 Սեպտեմբեր

Ամսագի

ել, 

ւմ 
եր 
րը 
: 
որ 
կի 
ր: 

որ 
մ, 

որ 
րը 

տը 
յն 

ին 

 

Հա
բր

 
Հայաս
Քրիստ
կեսի 
կառու
մամու
ազգա
Նրա 
դամբա
են հա
որոշվ
գտնվո
են ուն
Պավե
դամբա
տարա
Թուրք
անգա
հայտն
ուսում
Ինստ
դաշտ
վայրե
աշխա
Մասն
իրակա
ժամա
ավերա
է ո
Թեյշե
շինան
օգտա
է հնա

ր,  2016 Ã.  էջ 1

իր 

այաստա
րոնզե դար

ծիսակ

ստանում պե
տոսի ծննդից
դամբարաննե
ւյցներ են հայ
ւլի ասուլիսին

ագրության ինս
խոսքով, Գեղ
արանների հե

այտնաբերվել,
վեն: Քանի ո
ում, կարելի է
նեցել:    
ել Ավետիսյա
արաններ ե

ածքում, եւ Հ
քիայի տ

ամ  գերեզմա
նաբերվել եւ 
մնասիրվի:   

տիտուտի տնօ
տային աշխատ
երում դրանք դ
ատում են Հայա
նավորապես, 
անացվել Սո

անակաշրջանի
ակները, եւ դր

ուրարտական 
եբաինիի հա
նյութերի փոխ

ագործվել եւ դա
ագետների համ

19  

անում առա
րի դամբա
կան շինո

հայտնա
 

եղումների ը
ց առաջ երրո
երի կողքին ն
տնաբերվել:  Ա
ն հայտնել են
ստիտուտի տ
ղարոտ վայրո
ետ նաեւ կիս
, որոնց գործ
որ դրանք դ
է ենթադրել, ո

անը պարզաբ
են հայտնաբ
Հյուսիսային 
տարածքում, 
անների կո
դա լուրջ ֆեն

օրենը հայտն
տանքները սկ
դեռեւս շարու
աստանի ամբ

աշխատա
ոլակ-1 վայրո
ի ամրոցում: 
րա հատակա

այլ ամր
ատակագիծը:
խարեն, այստ
ա բավականի
մար: 

աջին անգ
արաններ
ւթյուննե

աբերել  

նթացքում ա
որդ հազարա

նաեւ ենթադրա
Այդ մասին սե
ն ԳԱԱ-ի Հնա

տնօրեն Պավել
ում պեղումնե
սաշրջանաձեւ
առույթները դ
դամբարաննե
որ ծիսական 

բանել է, որ 
բերում նաե
Կովկասում, 

սակայն
ողքին շինո
նոմեն է, որը 

նել է, որ 20
կսվել են հուն
ւնակվում են. ա
բողջ տարածք

անքների մե
ւմ` Վանի թ
Այստեղ պեղ

ագիծը ճշգրտո
րոցների, մա
: Սակայն 
տեղ տեղակա
ին հետաքրքիր

գամ վաղ 
րի կողքին
ր են 

առաջին անգա
ամյակի առաջ
աբար ծիսակա
եպտեմբերի 15
ագիտության 
լ Ավետիսյանը
երի ընթացքո
ւ շինությունն
դեռեւս պետք

երի կողքին 
նշանակությո

բրոնզե դա
եւ Վրաստա

եւ Իրանի 
ն առաջ

ություններ 
դեռեւս պետք

016 թվական
նիսին, իսկ որ
արշավախմբե

քում:    
եծ ծավալ 
թագավորությա
ղվել են ամրո
ությամբ կրկնո
ասնավորապե

ուրարտակա
ան շինանյութ
ր բացահայտո

ն 

 

ամ 
ջին 
ան 
5-ի 
եւ 

ը:   
ում 
ներ 
ք է 
են 

ուն 

արի 
անի 

ու 
ջին 
են 

ք է 

նին 
րոշ 
երն 

է 
ան 

ոցի 
ում 
ես` 
ան 

թ է 
ում 



 

 

 

Արագա
գտնվո
իտալա
հերթա
15-ին 
Հայաս
Հնագի
գիտաշ
Նրա 
վիշապ
վերջով
ընթաց
հնարա
Մասնա
դեռեւս
Այս ը
գյուղու
Վանաձ

Արագած լե
վիշապ

ած լեռան լա
ղ Տիրինկատ

ացի մասնագ
ական վիշապա

լրագրողների
տանի Գիտ

իտության 
շխատող Արսե
խոսքով՝ գիտ

պաքարը կարո
վ, այսինքն՝ բր
քում վիշապա

ավոր է, խա
ագետի խոս
ս մանրամասն
ընթացքում շ
ւմ պեղումնե
ձորի միջեւ: 

եռան լանջ
պաքար են 

 

 
անջին՝ 3000 
տար տեղանք
գետներից կ

աքարն է պեղե
հետ հանդի

տությունների 
եւ ազգա

են Բոբոխյանը
տական անա

ող է թվագրվել
րոնզե դարի 

աքարի տակ հ
ղողի մնացո
քով՝ օրգանա

ն ուսումնասիր
շարունակվել 
երը, որը գ

Վերջին հին

Èà

ջին բրոնզե
գտել (ֆոտ

մետր բարձ
քում, հայ, գ
կազմված ա
ել: Այս մասին

իպման ժամա
ազգային 

ագրության 
ը: 
ալիզը ցույց 
լ մ.թ.ա. 3-րդ հ
հուշարձան է

հնագույն ցոր
որդներ են հ
ական այս 
րության կարի

են նաեւ 
գտնվում է 
նգ տարիներ
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ե դարի 
տո) 

ձրության վրա
գերմանացի ե
արշավախումբ
ն սեպտեմբեր

անակ հայտնե
ակադեմիայ
ինստիտուտ

է տվել, ո
հազարամյակ
է: Պեղումներ
ենի, գարու ե

հայտնաբերվե
մնացորդներ

իք ունեն: 
Մարգահովիտ
Դիլիջանի ե

րի ընթացքու

 

 Սեպտեմբեր

Ամսագի

 

 

ա 
եւ 
բը 
րի 
եց 
յի 

տի 

որ 
կի 
րի 
եւ, 
ել: 
րը 

տ 
եւ 
ւմ 

այստե
Մարգ
կենտր
Արսեն
բնակա
Պեղո
բրոնզ
եզակի
են պա
մասին

 
Քա

Անտե
թե այ
քարեր
դժվար
ամփո
դրվագ

Քարա
արդեն
ազգա
Այստե
տարի
Հովհա
հայտն
մասնա
արքա
քանդա
22-21 
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եղ իրականա
գահովիտը բր
րոն է եղել: 
ն Բոբոխյան
ավայր, այլ հն

ումների ժամա
զե արձանիկ է
ի գտածո է, ե
ատկերացում
ն: 

արաշամբ՝ բ
երբ 

եղյակ մարդը կ
այն իրականու

րի կույտ է, ե
ր է պատկեր

ոփված է մար
գ: 

աշամբ. այդպ
ն մի քանի տա

ագրության ինս
եղ պեղումն
իներին: 1980
աննիսյանը, 
նի որպես քա
ագիտությամբ

այական դա
ակադրոշմով 

դդ., որն 

20  

ացվող աշխատ
րոնզե դարա

նի խոսքով՝
նագույն մետ
անակ մ.թ.ա

է հայտնաբերվ
եւ դրա շնորհ
մ կազմել նախ

բրոնզե դար
մեռյալներ

 
կարող է անցն
ւմ ինչ է: Առա
եւ առանց մա
րացնել, որ ա
րդկության հա

 
պես է կոչվում 

արի աշխատո
ստիտուտի ա

ները սկսվել 
0 թվականին 

ժամանակակ
աղաքական գո

բ` հնագիտո
ամբարան: Դ

հազվագյուտ
այժմ ցու

տանքները ցո
աշրջանի մետ

՝ այստեղ 
տաղագործներ
ա. 3-րդ հազա

վել: Գիտնակա
իվ կենդանաբ
խապատմակա

րի եզակի հ
րը խոսում ե

նել այս տեղով
աջին հայացք
ասնագետի բ
անմիջապես
ազարամյա պ

այն գյուղը, 
ում է ԳԱԱ հն

արշավախումբ
էին դեռեւս
այժմ հանգ

կից սերնդին
ործիչ, զբաղվե
ությամբ, այ
Դամբարաում

տ գավաթ` թվ
ւցադրված է

ույց են տվել, 
տաղագործակա

ոչ թե պա
րի ավան է եղ
արամյակի շա
անի խոսքով՝ ս
բանները կար
ան շան տես

հուշարձան
են  

վ եւ չհասկան
քից պարզապ
բացատրությա

ոտքերիդ տա
պատմության

 

որի մոտերքո
նագիտության
բը: 
ս խորհրդայ

գուցյալ Վահա
ն առավելապ
ելով իր առաջ
ստեղ գտել 
մ գտնվել 
վագրվող մ.թ
է Հայաստա

որ 
ան 

արզ 
ղել: 
ան 
սա 

րող 
սքի 

ն. 

ալ, 
պես 
ան` 
ակ 
մի 

ում 
 եւ 

յին 
ան 

պես 
ջին 

է 
է 

.ա. 
անի 



 

 

պատմո
նաեւ ա
ոսկորն
այստեղ

Հնագե
այս տա
ամառա
աշխատ
ձեռակե
 

 
Ամառա
արանք
հնագիտ
ընթաց
ազգագ
նշագրե
Պեղում
հուղար
20-7 դդ
 

 

ության թան
այլ իրեր, ինչ
ներ: Այս ամեն
ղ եղել է զարգ

ետ Վարդուհի 
արածքը բաշխ
անոցային հող
տանքների ժ
երտներ, եւ հր

անոցները,  այ
քում թողնվել
տական բաց
քում, որոնք ս

գրության ին
եցին մեծ դա
մները ցույց տ
րկավորել են 
դ.: 

նգարանում: Դ
չպես նաեւ` զ
նը վկայում է,

գացած թագավ

 
Մելիքյանը  պ

խվել էր մի ք
ղակտորներ: Շ
ժամանակ բա
րավիրվել էին 

յդուհանդերձ,
լ էր 3,5 հե

ցառիկ հուշա
սկիզբ առան 

նստիտուտի 
ամբարանադա
տվեցին, որ ա
մոտ 1000 տա

Èà

Դամբարանու
զոհաբերված 
 որ հազարամ
վորություն: 

պատմեց, որ 1
քանի հիմնար
Շինարարակա
ացվել էին 
մասնագետնե

, կառուցվել էի
կտար հողատ

արձան է: Աշ
2009 թ., հնա
աշխատակից
աշտ` 776 գ

այդ տարածքո
արիների ընթա
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ւմ գտնվել ե
կենդանիներ

մյակներ առա

 

1980-ական թթ
րկների` որպե
ան առաջին իս

հնագիտակա
եր: 

 

ին, բայց նրան
տարածք, որ
շխատանքներ

ագիտության ե
ցներն այստե
գերեզմանոցով
ում մարդկան
ացքում` մ.թ.ա

 

 

 Սեպտեմբեր

Ամսագի

են 
րի 
աջ 

թ. 
ես 
սկ 

ան 

նց 
րը 
րի 
եւ 
եղ 
վ: 
նց 
ա. 

«Մեր 
ուսում
հարյո
փոփո
գրավո
բավա
հնագո
ժողով
պատկ
Մելիք
Քարա
յուրա
քարեր
Դա հ
անօդա
բացա
նրանք
Վարդ
ուշ բր
մեծահ
ընտա
այն, ո
կամ բ
արգա
 

 
Հնագե
գերեզ
այնու
ինստի
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իր 

գլխավո
մնասիրությու

ուրամյակների
ոխություններ
որ աղբյուրն

ականին հստա
ույն հասար
վրդագրությա
կերացումներ

քյանը: 
աշամբում դա

աքանչյուր գեր
րով` կրոմլեխ

հատկապես պ
աչու թռչող 

ատրում է հնա
ք ունեցել են փ

դուհի Մելիքյա
րոնզեդարյան 
հասակ եւ մեկ

անիք: Այդ շրջա
որ հանգուցյա
բերանքսիվայր

անդում: Հուղա

ետները եւս 
զմանից խնամ
ւհետեւ այդ ա
իտուտ` հետա
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որ նպատ
ւնն է: Ս
ի ընթացք
ր: Խոսքը այն 
ներ: Թաղմա
ակ պատկերա
րակության ս
ան, ինչպես 
րի մասին»,

ամբարանները
րեզման զատվ

խով, իսկ կենտ
պարզ երեւում
ղ սարքից: 
ագետը, քարե
փայտե ծածկե
անը մեզ ցույ

ն գերեզմանոց
կ երեխա` ամ
անի հուղարկ

ալներին դնում 
ր, ձեռքերն ու

արկավորել են

մի քանի օ
մքով հանեն 

ամենը պետք է
ագա ուսումնա

տակը թա
Սա այն 
քում կրել 
շրջանի մասի

ան ծեսը մ
ացում մարդկ
սոցիալական 

նաեւ նրա
- ասում 

ը շատ խիտ են
ված է շրջան
տրոնում դրվա
մ է կադրերու

Մեծ դամբ
ե սալով ծած
եր: 
ց է տալիս վե

ց: Այնտեղ թա
մենայն հավա
ավորությունն
էին աջ կամ ձ

ւ ոտքերը ծալ
ն նաեւ առանձ

օր կծախսեն,
բոլոր ոսկոր

է արձանագրվ
ասիրության հ

աղման ծե
ծեսն է, 
լ է չնչ
ին է, երբ չկայ
մեզ տալիս 
կանց կենցաղ

կառուցվածք
անց կրոնակա

է Վարդու

ն տեղակայվա
նագծով շարվա
ած է քարե սա
ւմ, որ արվել 
բարանաթմբե
ծկված չեն եղ

երջերս պեղվա
աղված էին երկ

նականությամ
ներին բնորոշ
ձախ կողքի վր
լած, ինչպես մ
ձին գլուխներ:

, որպեսզի ա
րները եւ իրեր
վի եւ ուղարկ

համար: 

 

եսի 
որ 

չին 
յին 

է 
ղի, 
քի, 
ան 
ւհի 

ած, 
ած 
ալ: 
են 
րը, 

ղել, 

ած 
կու 
մբ, 
էր 

րա, 
մոր 

 

այդ 
րը, 

կվի 



 

 

Ճիշտն
ոսկորն
միայն 
նկարա
արշավ
չէին. 
ֆեյսբո
Մասնա
այս վա
կցուցա
նաեւ, 
զբոսաշ
 

Բ
բա
ա

 
Բյուրա
գիտակ
աշխար
Այս մ
Բյուրա
Հարութ
ակադե
գիտաժ
Ավելոր
աշխատ
Համբա
ինչպիս
գալակտ
աստղա
գիտնա
օբյեկտ
«Աստղ
նյութի 
հարցեր

ն ասած, գեր
ների հետ «սե

ինչ-որ բա
ահանող խմբ
վախմբի աշխա

մի քանի ա
ուքյան էջերին
ագետները հո
այրը կվերած

ադրվեն գերե
որ Քար

շրջային երթո

Բյուրակա
ացահայտ

ամբողջ աշ
առայ

ականի աստ
կան ճանապա
րհի աստղաֆ

մասին սեպտ
ականի ա
թյունյանը՝ Հ
եմիայում աս
ժողովի բացմա
րդ է ասել, 
տանքի մեջ ա

արձումյաի 
սիք են անկ
տիկաներում,
աֆիզիկայի ո
ականները փ
տների էվոլյուց
ղերի ու գալ

զարգացում
րում մենք 

րեզմանատեղի
լֆի անելու» գ

ան վնասելու
բին: Թեեւ, 
ատակաիցներ
այդպիսի նկա
ն: 
ուսով են, որ պ
ծվի արգելոց
եզմաններից 
րաշամբը կը
ուղիներում: 

Գիտնակ
 

անի աստ
տած գիտա
շխարհի գ
յսօր յուրա

 

տղադիտարա
արհները առա
ֆիզիկոսների ո
տեմբերի 19-ի
աստղադիտար
Հայաստանի 
ստադիտարա
ան ժամանակ 

որ աստղադ
անգնահատել
ավանդը: Ա
կայուն երեւ
 առայս

ուշադրության
որձում են 

ցիան, շեշտել է
լակտիկաների
մը ու դրա 

առաջվա 

Èà

ի իջնելու եւ
գայթակղությո
ւ վախը կա

ինչպես հետ
րն իրենք իսկ «
ար փակցվա

պեղումների ա
ցի` իր թանգ

հանված գտ
ընդգրկվի հ

կան.  

տղադիտա
ական ուղ
գիտնակա
ացնում ե

անի կողմից
այսօր յուացվո
ու աստղագետ
ին լրագրողն
րանի տնօ

Գիտությունն
անի 70-ամյա

դիտարանի 
լի է ակադեմ
Այնպիսի ու
ւույթները ա
սօր հա

ն կենտրոնում
կանխորոշել 
է նա: 
ի ստեղծումը
փոփոխությո
պես մասն
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ւ հազարամյա
ունը մեծ էր, ե
ասեցրեց մե
տո պարզվեց
«մեղքից» զեր

ած էր նրան

ավարտից հետ
գարանով, ու

տածոները: Ե
հայաստանյա

արանի 
ղիներն 
աններն 
են 

ց հարթվա
ում են ամբող
տների կողմից

ներին ասել 
օրեն Հայ
ների ազգայի

ակին նվիրվա

կայացման ո
միկոս Վիկտո
ւղղություններ

աստղերում ո
ամաշխարհայի
մ են: Դրանցո

տիեզերակա

ը, տիեզերքու
ունները ՝ այ
նակցում են

 

 Սեպտեմբեր

Ամսագի

ա 
եւ 
եր 
ց, 

րծ 
նց 

տո 
ւր 
Եւ 
ան 

 

ած 
ղջ 
ց: 
է 

յկ 
ին 

ած 

ու 
որ 
ր, 
ու 
ին 
ով 
ան 

ւմ 
յս 

նք 

համա
Հարու
2010 
հեռադ
արդիա
աստղ
աջակ
կազմա
նա: 
6 մե
ուսում
Պետե
«Ռոսկ
մշտա
արդիա
«Ռուս
աստղ
հետա
 
Թո
գր

 
Թուրք
Հայկա
Ներկա
Կիլիկ
մզկիթ
պատի
անգլե
դարու
թագա
Սա 
տարա
հուշա
Անիու
բառը։
վրա 
արտա
թագա
ցուցա
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աշխարհային 
ւթյունյանը 

թ. սկսա
դիտակները 
ականացնելու

ղադիտարանի
կցության կար
ակերպությու

ետրանոց հ
մնասիրությու
երբուրգի 
կոսմոս» ռո

ապես օգնու
ականացնել ս
սաստանի գի
ղերի ստեղծմ
ազոտությունն

ուրքիայու
րված է Հա

քիայում կա 
ական թագավ
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Հայաստանի 

Հանրապետությունը 25 
տարեկան է 

 
Այսօր` սեպտեմբերի 21-ին, ողջ աշխարհի 

հայությունը նշում է Հայաստանի Հանրապետության  
Անկախության օրը: 

Հայաստանի Անկախության հռչակագիրն 
ընդունվել է 1990թ. օգոստոսի 23-ին Հայաստանի 
Գերագույն Խորհրդի նիստում: 

ԽՍՀՄ օրենսդրությանը լիովին 
համապատասխան 1991թ. սեպտեմբերի 21-ին ՀՀ 
տարածքում անցկացվեց ԽՍՀՄ–ից դուրս գալու 
հարցով հանրաքվե, որին մասնակցելու իրավունք 
ունեցող 2,056,758 քաղաքացիներից 2,042,627-ը 
(94.39%) Հայաստանի անկախությանը «այո» ասացին։ 
Դեմ էր ընդամենը 10 հազար մարդ կամ 0,46 տոկոսը: 

1990 թ. Անկախության հռչակագրից հետո ՀՀ 
Գերագույն խորհրդի որոշումով 1991 թ. սեպտեմբերի 
21-ին Հայաստանի տարածքում անցկացվեց 
հանրաքվե: Հայաստանի Հանրապետության 
բնակչությունը  պատասխանեց հետեւյալ հարցին. 
«Համաձայն եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 
լինի անկախ, ժողովրդավարական հանրապետություն` 
ԽՍՀՄ կազմից դուրս»: 

Հաջորդ օրը հրապարակվեց ՀՀ անդրանիկ 
անկախ օրենսդիր մարմնի դիմումը հայ ժողովրդին. 
«Ազատության ճանապարհին մեզ սպասում են նոր 
փորձություններ, դա ամենօրյա քննություն է լինելու 
մեզ համար: Պահպանենք մեր ոգեւորությունը, բայց 
համակվենք իրապաշտությամբ, շարունակենք մնալ 
երազող, բայց սթափ դատողությամբ»: 

Սեպտեմբերի 23-ին ՀՀ Գերագույն խորհուրդը, 
ամփոփելով հանրաքվեի արդյունքները, Հայաստանի 
Հանրապետությունը հռչակեց անկախ պետություն: 

Գերագույն խորհրդի կողմից անկախության 
հռչակումից հետո տասնյակ պետություններ 
ճանաչեցին Հայաստանի Հանրապետությունը: 
Առաջինը Լիտվան է, որ ՀՀ-ն ճանաչել է դեռ մինչեւ  
անկախության հռչակումը` 1991 թ. Օգոստոսի 14-ին: 
Ապա 1991 թ. ընթացքում եւս 47 պետություն ճանաչեց 
Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը: 
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 )قره باغ(چكيده كتاب تاريخ آرتساخ
)7(  

  
  دكتر اديك باغداساريان: نگارش

 1917-1923در سالهاي ) قراباغ(رويدادهاي آرتساخ 
   

آوريل مجبور به عقب نشيني 16هاي نظامي ارتش سرخ در محور روستاهاي تاغر بزرگ و توم زير حمالت كوبنده شورشيان در دسته           
 آوريل اقدام به حمله كردند ليكن موفق به 18و17ه و با دريافت نيروهاي كمكي نژده، روزهاي شورشيان با استفاده از شرايط پديد آمد. شدند

كرد، بعدها  آرشاك باالسانيان كه گروهان كمونيستها را فرماندهي مي. توان از نژده نيروهاي تازه نفس درخواست كرد. شكافتن جبهه نشدند
فعاليت چشمگيري نشان دادند و حمالت ....  با استفاده از عدم موفقيت ما در جبهه راستنيروهاي كمكي و"نوشته است كه شورشيان با دريافت 

به پايگاه خود آغجاكند عقب نشيني .... خود را بر روي گروهان كمونيستها ادامه دادند ليكن با از دست دادن موكوچ افسر نظامي و ديگران
 -نظاميان ارتش سرخ در محور توغ. ناميدند هايريك مي كميسر خود را از دست دادند كهشورشيان يپرم خان، پارسادان شوشانتسي و . 1"كردند

 آوريل، آخرين پايگاه شورشيان در 19روز بعد، . هاي شديد مقر توان را تصرف كردند  آوريل دست به حمله زدند و پس از جنگ18توم روز 
 .تجوخه توان به زانگزور رفت و به نژده پيوس. خزابرد سقوط كرد

  . چنين پاياني داشت1920-21بدين سان جنبش مردمي آرتساخ در سالهاي   
ارمنيان آرتساخ از تصميم فوق الذكر توسط كميته قفقاز ناراضي بودند و بارها به كميته مزبور اعتراض كرده خواستار تجديد نظر در   

ف دولت و كميته مركزي حزب كمونست آذربايجان براي آرام كردن نمايندگاني از طر. اين تصميم و الحاق قراباغ كوهستاني به ارمنستان شدند
هاي صنفي و علي  بويژه لون ميرزويان نايب رئيس شوراي وزراي جمهوري و رئيس شوراي اتحاديه. خشم مردم راهي قراباغ كوهستاني شدند

نصب خود در صورت عدم پذيرش اراده آذربايجان شخص اخير با استفاده از مقام و م. حيدر كارايف كميسر جنگ دريايي جمهوري فعال بودند
  .كرد تهديد به استفاده از اسلحه مي

در همين روزها نيز مسئله اعطاء خود مختاري به آرتساخ مطرح شد زيرا راه ديگري براي قانع كردن اهالي آرتساخ به قبول حاكميت   
اصرار داشتند كه ساكنان آرتساخ موافق بودند اين سرزمين در قلمرو ها و ديگر مورخان آذربايجاني  گوليف.و د.ج. آذربايجان وجود نداشت

 علم 1921آذربايجان قرار داشته باشد، و به عنوان مدرك، تصميم جلسه فوق العاده شوراها در روستاي هاغورت واراندا را در تاريخ اول اوت 
دانيم كه يك نسخه از صورتجلسه اين   باكو رسيده است اما ميبراي ما روشن نيست كه چه واريانتي از تصميم گيري اين جلسه به. كنند مي

اين كميسيون در شمار چند مسئله، حق تعيين سرنوشت . شود  آرشيو دولتي جمهوري قراباغ كوهستاني نگاهداري مي485گردهم آيي در فايل 
كند كه بررسي اين امر مناسبت ندارد زيرا  عالم ميلون ميرزويان كه در جلسه حضور داشت ا. قراباغ كوهستاني را نيز مورد بررسي قرار داد

پتروسيان نماينده از طرف كميسيون اعالم نمود كه هيچ كس مايل به حمايت از اين نظريه . قراباغ كوهستاني از هر نقطه نظر به باكو وابسته است
اين كميسيون بدون رسيدن به نتيجه مشخص به كار . 1" تمايل كشاورزان براي اتحاد با ارمنستان شوروي براي همه آشكار است"نيست، زيرا

. كل ماوقع چنين است. اند  دهد، ساير جلسات برگزار شده در قراباغ كوهستاني و مناطق ديگر نيز به همين ترتيب جريان يافته خود پايان مي
ارايف دبير اول كميته مركزي حزب ، علي حيدر ك1922-23در سالهاي . اينكه لون ميرزويان چه گزارشي تسليم باكو كرده مشخص نيست

هاي  كمونيست آذربايجان و لون ميرزويان دبير دوم كميته مركزي حزب كمونيست و در عين حال دبير اول كميته شهري باكو به مناسبت
 به اهالي آرتساخ رفتند و قول نفت، نمك، پارچه، شكر و مايحتاج ديگر و در اختيار گذاشتن مراتع و دشتها را مختلف اغلب به قراباغ مي

دولت آذربايجان اميدوار بود كه با اعطاء خود مختاري به قراباغ كوهستاني . دادند تنها به اين شرط كه آنها حاكميت آذربايجان را بپذيرند مي
  .درخواست به حق الحاق به ارمنستان  را بي درنگ منتفي كند

حال ببينيم او درباره . شود ان در موزه تاريخ قراباغ كوهستاني نگاهداري ميدفتر خاطرات سورن گريگوري ميرزابگيان اهل پير جمال آسكر
آنها كليه رؤسا و دبيران شوراهاي آرتساخ را به شوشي دعوت .  چه نوشته است1922ميرزويان به آرتساخ در نوامبر . كارايف و ل.ماموريت ع

همراه با مقامات محلي شوروي مسئله اتحاد "اند  ركز مسكو مسئوليت يافتهكند كه از م كارايف با تشريح هدف گردهم آيي، اعالم مي. كنند مي
كند ارتباط اقتصادي   او از اهالي آرتساخ تقاضا مي".مناطق و مرزهاي مجزا را بر اساس خصوصيات اقتصادي و ملي مورد بررسي قرار دهند

كند و از امكانات  قراباغ از باكو نفت دريافت مي. گذرند و باكو ميهاي مواصالتي روسيه از يوالغ  خود را با باكو حفظ كنند زيرا كليه راه
  .ارتباطي با ارمننستان محروم است و جز اينها

  
  



 

 

 1رويه-نامه لويسماه

  1395ماه  مهر 215ه شمار

   
 

جو سالن پر "نويسد، پس از سخنان كارايف  چنانكه ميرزابگيان مي  
گيرد. قابل توجه  هايي درباره اين پيشنهاد صورت مي شود و مخالفت آشوب مي

. "بود كه شركت كنندگان با اكثريت آرا موافق اينگونه اتحادي نبودند
قلمرو  كردند كه باقي ماندن آرتساخ در سخنرانان از اين نظريه دفاع مي

آذربايجان هرگز مطلوب نخواهد بود. لون ميرزايان در سخنان خود اين نظريه 
كرد كه باقي ماندن آرتساخ در قلمرو آذربايجان از  كهنه شده خود را تكرار مي

دهد كه در اين زمان در  نظر اقتصادي مناسب است. سپس ميرزابگيان ادامه مي
. به گواهي او "اعتراض پرداختند مخالفت با رفيق ميرزويان شركت كنندگان به

كردند و  اكثريت شركت كنندگان با نظرات كارايف و ميرزويان مخالفت مي
طرفدار پيوستن به ارمنستان شوروي بودند. كارايف و ميرزويان سه روز روي 

شركت كنندگان كار كردند و از بكار گيري ابزارهاي تهديد و ارعاب  "ذهن"
گيرند آرتساخ  ز آن با اكثريت ناچيز آراء تصميم مينيز مضايقه ننمودند و پس ا

  1را به عنوان استان خود مختار در قلمرو آذربايجان باقي گذارند.
اهالي آرتساخ از اين تصميمگيري به شدت جريحه دار شدند زيرا   

آنها به روسا و دبيران شوراهاي روستايي چنين مجوزي نداده بودند و آنها مجاز 
دي از طرف ارمنيان آرتساخ نبودند. علي حيدر كارايف و به امضاء چنين سن

لون ميرزويان اعمال خالف و گناهكارانه خود را بدانجا رساندند كه حل و فصل 
كليه مسايل مربوط به وحدت اداري آرتساخ را به مديريت رهبران آذربايجان 

بودند هاي ارمني قراباغ از يكديگر منفك  واگذار كردند. در اين هنگام دهستان
و مسائل اقتصادي، ملي و فرهنگي آنها مورد توجه كسي قرار نداشت. جلسه 

مسئله اتحاد اداري نواحي ارمني  1922ژوئيه  3كميته محلي حزبي شوشي در 
  نشين قراباغ را بررسي كرد.

انديشه برگزاري رفراندم در آرتساخ بتدريج در اذهان تمام   
. بديهي بود كه لنين از اصل مسلم كرد زحمتكشان اين سرزمين رشد و نمو مي

كرد. به نظر  دمكراتيك برگزاري رفراندم كه مقبوليت جهاني داشت دفاع مي
نه به معني حل مسئله از طريق پارلمان مركزي بلكه "او، حق تعيين سرنوشت 

. با اين 2"باشد حل آن توسط پارلمان اقليت جدايي طلب، و رفراندم سيم مي
قفقاز فراموش شده بود و ما درباره آذربايجان استعمارگر حال اين امر در كميته 

  گوئيم. سخن نمي
در كميته قفقاز، حزب كمونيست قفقاز و  1922- 23در زمستان   

كميته حزبي قراباغ بارها مسئله اتحاد اداري نواحي مختلف كوهستاني آرتساخ 
ه خود مورد بررسي قرار گرفت و سر انجام تصميم گرفته شد يك استان يا منطق

در صد از ساكنان مناطق كوهستاني  4/94مختار ارمني تشكيل شود بويژه آنكه 
  دادند. قراباغ را ارمنيان تشكيل مي

بر پايه تصميم رياست كميته مركزي حزب كمونيست آذربايجان   
، كميته امور قراباغ به رياست آرمناك قاراگيوزيان 1922دسامبر  15مورخ 

ي دريافتي از باكو را بدون چون و چرا اجرا ها تشكيل شد كه كليه فرمان
  نمود. كرد و فعاالنه در امر الحاق آرتساخ به آذربايجان تالش مي مي
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اعالميه م.ب.قاسموف نايب رئيس كميته اجرايي مركزي آذربايجان كه          
درباره تشكيل منطقه خود مختار قراباغ "ژوئيه به امضاء وي رسيده بود  7روز 

. بنا به 3انتشار يافت 1923ژوئيه  9هاي جمهوري مورخ  در روزنامه "كوهستاني
ژوئيه، كميته امور قراباغ  24مصوبه جديد كميته اجرايي مركزي آذربايجان در 

منحل شد و به جايش كميته انقالبي موقت منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني 
يافتن اولين  ايجاد شد (به رياست آرمناك قاراگيوزيان) و كه پس از پايان

نوامبر منحل گرديد. در همين ماه، رياست كميته  9كنگره شوراي منطقه 
اجرايي مركزي جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان و شوراي كميسرهاي 
خلق قانوني به منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني تحميل كردند كه در آن 

شده بود. سال بعد، در  هاي دولتي مشخص وسعت اين منطقه و نيز سيستم سازمان
، قانون اساسي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني در روزنامه 1924ژوئيه 

و ديگر نشريات جمهوري به چاپ رسيد كه توسط كميته  "قراباغ شوروي"
. اين يك سند كم ارزش و 4اجرايي مركزي آذربايجان تهيه و تصويب شده بود

يافت. در ماده اول آن آمده بود: توان  حقير بود كه همانند آن را مشكل مي
قراباغ كوهستاني خود مختار بخشي از جمهوري شوروي آذربايجان را تشكيل "
. در اينجا هيچ عينيت حقوقي خود مختاري وجود نداشت. در ماده "دهد مي

ديگري نواحي مشمول اين منطقه اشاره شده بود. اين به اصطالح قانون اساسي 
ن كامل حقوق ارمنيان منطقه بدون توجه به اراده و با چشم پوشي و پايمال كرد

  خواست اهالي آرتساخ به آنان تحميل شد.
بر اساس اعالميه خود مختاري قراباغ كوهستاني، كميسيون مختلطي   

تشكيل شد كه به تصميم آن دو ناحيه از شوشي، و روستاهاي جوانشير و 
منطقه مسكوني در  248هزار هكتار، شهر شوشي و  440كارياگينو با حدود 

  قلمرو اين منطقه باقي ماندند.
، خانكند (واراراكن بنا شده به دست واچاگان 1923سپتامبر  20در   

  باره پاشت) به استپاناكرت تغيير نام يافت و به صورت مركز اين منطقه در آمد.
هايي  امروزه درباره اعطاء خود مختاري به قراباغ كوهستاني داستان  

دهند كه ببيندي چگونه حقوق پايمال شده ملي و  گ سر ميبافند و بان مي
اجتماعي زحمتكشان قراباغ كوهستاني احيا شده است. آنها نخست لفظ ارمني را 

هاي شمالي آرتساخ، اراضي تاريخي گلستان و  از نام منطقه حذف كردند و بخش
ون ناحيه فعلي شاهوميان و بخش بسيار حاصلخيز ناحيه خانالر از آرتساخ بير

ماند. مرزها را چنان ترسيم كردند كه قراباغ كوهستاني از ارمنستان منفك شود 
و ارتباط ارضي با آن نداشته باشد و همه اين كارها به خواست دولت آذربايجان 
و با اجازه آرمناك قاراگيوزيان و سايرين از جمله رهبران كميته قفقاز كه 

بازي  "انترناسيوناليسم"و  "ادريدوستي و بر"چشمان خود را بسته بودند و با 
كردند، صورت گرفت. در همان زمان برخي از رهبران از جمله سورن  مي

شادونتس به اين نتيجه رسيدند كه باقي گذاردن قراباغ كوهستاني در قلمرو 
آذربايجان بوضوح يك گناه و تقصير است. امروزه در آذربايجان بانگ بر 

قراباغ را زحمتكشان منطقه با رغبت  آورند كه اعالميه خود مختاري مي
يك صدا به نفع ماندن در قالب آذربايجان  1923اند. در رفراندم تابستان   پذيرفته
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اند. واقعيت امر اين است كه اكثريت جمعيت از تصميم بي اساس و   راي داده
ها و  غير قنوني قرار گرفتن اين منطقه در آذربايجان و معترض بودند. گوليف

اصرار دارند كه در منطقه رفراندم صورت گرفته است و ساكنان منطقه ديگران 
اند. واقعيت اين است   نظر مثبت خود را مبني بر ماندن در قلمرو آذربايجان داده

هاي غير حزبي  كه هيچ رفرانمي در منطقه انجام نشده است و تنها كنفرانس
رتساخ سخن رفته است اند و در آنها راجع به اعالميه خود مختاري آ تشكيل شده

. و اما اينكه سرو مانوتسيان دبير كميته 5اند  و اين امر را رفراندم فرض كرده
اي حزب قراباغ كوهستاني چه گزارشي به باكو ارسال كرده است، اين  منطقه

 دانند. امر را ج.گوليف و د.گوايف و ديگر تحريف كنندگان تاريخ نيك مي

 
  يابد تنازع بقا ادامه مي

رزه ارمنيان آرتساخ در برابر فشارهاي آذربايجان هزگز از مبا  
اي حزب از  حركت باز نايستاد. آرتاوازد ساهاكيان دبير اول كميته منطقه

تريبون پنجمين كنفرانس سازمان حزبي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني در 
براي ما در شرايط موجود "از طرف زحمتكشان منطقه اعالم كرد:  1928سال 

قفقاز، حل مسئله ملي آذربايجان شوروي و منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني 
تواند روي  داراي اهميت فراوان سياسي است و حل و فصل درست آن نمي

. در حاليكه رهبري آذربايجان اين ٦"سيستم عمومي سياسي منطقه بي تاثير باشد
يون ملي گرا تفسر صحيح اهالي آرتساخ را به نيروهاي ضد شوروي و افراط

دهد. آرتاك نماينده كميته مركزي حزب كمونيست آذربايجان در  نسبت مي
كند فرزندان راستين آرتساخ را بد نام كند  نطق خود در اين كنفرانس سعي مي

ناسيوناليستي و اختالفات قومي را  -عقايد شوونيستي"آنان را متهم نمايد كه 
كيان، توادروس ميرزابگيان و ديگر . بنابراين آرتاوازد ساها٧"دهند گسترش مي

  فعاالن راستين حزبي، اقتصادي و دولتي منطقه مورد تعقيب و آزار قرار گرفتند.
در ارمنستان نيز نگراني اتحاد آرتساخ با مام ميهن وجود داشت. در   

آقاسي خانجيان و انديشمندان ارمني بارها مسئله پيوستن آرتساخ به  30دهه 
دند. همچنين بنا به درخواست اهالي آرتساخ بود كه كميته ارمنستان را مطرح كر

، 1945مركزي حزب كمونيست و دولت جمهوري ارمنستان در ماه نوامبر 
مسئله اتحاد منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني با ارمنستان شوروي را در محاقل 
كميته مركزي حزب كمونيست شوروي و دولت اتحاد شوروي مطرح نمود. در 

اي كه به امضاء گ. هاروتيونيان دبير اول وقت كميته مركزي حزب  نامه
كمونيست ارمنستان براي استالين ارسال شد آمده است كه اتحاد منطقه خود 

جزو خاك  1923مختار قراباغ كوهستاني همجوار با قلمرو ارمنستان كه از سال 
نفر هزار  137هزار نفر جمعيت آن  153آذربايجان شوروي در آمده و از 

 "باعث پيشرفت و بهبود مديريت اقتصادي آن ميشد"ارمني هستند، با ارمنستان 
اجتماعي و  - هاي فرهنگي هاي ارمنستان زمينه در صورت ارتباط با سازمان"و 

. دبير اول كميته مركزي معتقد "گرديد سياسي ساكنان ارمني زبان تقويت مي
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داد  رهاي محلي امكان ميالحاق منطقه قراباغ به ارمنستان به كاد"بود كه 
هاي ارمنستان ادامه دهند. از  تحصيالت عاليه خود را به زبان مادري در دانشگاه

توانست از كادرهاي  سوي ديگر، جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان مي
هاي خود داراي شهرت هستند،  ملي قراباغ كوهستاني كه به علت فعاليت

داد كه جمهوري شهر شوشي را  طمينان مي. هاروتيونيان ا"برخوردار گردد...
  ٨باز سازي و پر رونق خواهد كرد. "كال

هاروتيونيان دبير اول كميته مركزي حزب كمونيست ارمنستان بار   
در همين خصوص به استالين مراجعه كرد و مسئله باز  1949ديگر در سال 

خواست او گشت ارمنيان ساكن خارج به وطن را مطرح نمود ليكن اين بار نيز در
  مورد بررسي قرار نگرفت.

هاي عالي شوروي  نيز براي ارگان 70و  60هاي  ها در ده اينگونه نامه  
اند اما كجا بود گوش شنوا؟ هر آنچه كه ملي بود، مربوط به آرتساخ  ارسال شده

، در مجله 1977شد. در سال  بود و ارمني بود چپ و راست لگد مال مي
رپرتاژ سارادا ميترا ي هندي و عادل خابا ي  "يزمائي سوتسيال - پروبلمي ميرا"

به چاپ رسيد و در آن از حقه  "ايم  ما برادري ملل را ديده"كرد تحت عنوان 
كوروكف پرده بر داشتند. مولفين با حضور در  - بازي و فريبكاري علي اف

اي قراباغ كوهستاني  آرتساخ از ب.س.كوروكف دبير اول وقت كميته منطقه
جمهوري شوروي  كنند كه چرا منطقه قراباغ كوهستاني در قلمرو سئوال مي

گيرد در حاليكه توسط يك داالن بسيار ناچيز از  سوسياليستي ارمنستان قرار نمي
آن جدا شده است. او نظريه بي اساس حيدر علي اف و سايرين را كه از سالهاي 

كند و درباره وابستگي اقتصادي قراباغ  گرفت، تكرار مي نشئت مي 1920دهه 
دهد و اينكه آيا كليه ساكنان منطقه  يح ميكوهستاني به نواحي آذربايجان توض

هاي گسترده تربيتي  البته فعاليت"گويد:  اند، او پاسخ مي  خواهان اين مطلب بوده
بگذار من بد زندگي كنم اما به "گفتند كه  الزم بود. افرادي بودند و مي

  .""ارمنستان وابسته باشم
لي عقب ماندگي و عدم درك اها"كوركف اين امر را معلول   

كند اثبات نمايد كه به رهبري كميته مركزي  داند. سپس تالش مي مي "آرتساخ
هاي ملي موجود در قراباغ از بين رفته  نابرابري "حزب كمونيست آذربايجان 

. و اما در صورت جلسه رهبران "مسئله قراباغ از دستور جلسه خارج شده است
درباره  1977سال شوراي وزيران اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در 

قراباغ كوهستاني (به "نوشته شده است:  "مسئله مختوم قراباغ"
) بايد با جمهوري شوروي سوسياليست ارمنستان متحد شود و "آرتساخ"ارمني

  ."در اينصورت همه چيز جايگاه قانوني و طبيعي خود را پيدا خواهد كرد
مراه دارد آرتساخ هفتاد سال درد و مشقت به ه "مسئله مختوم"اين   

و سرنوشت آن به هيچ نحو بهتر از سرنوشت مردم مهاجر نشين نيست. در حالي 
 21كه آرتساخ بخشي از كشور شوروي سابق بود كه فرزندان آن با دادن 

ها ژنرال به  قهرمان ملي كه يكي از آنها قهرمان مكرر، چهار نفر مارشال و ده
هزار  45ها كردند.  نيمترجم) حماسه آفري - جنگ ميهني (جنگ جهاني دوم

هاي جنگ شدند  نفر از فرزندان آرتساخ (يك سوم جمعيت سرزمين) راهي جبهه
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هزار نفر آنها به خانه بازگشتند و به بناي يادبود تاريخي تبديل شدند.  20و تنها 
آرتساخ سرزميني است كه يك نسل كامل انقالبي و گروه درخشاني از نوابغ را 

هاي سياسي: ايوان توسيان و ساكو  ه چهرهپرورش داده است، از جمل
هايك گيوليكوخيان و آرسن  هامبارسوميان، موراتسان نويسنده، لئوي تاريخدان،

هاي هنري،  ترتريان اديب، مليك پاشايف و واغارش واغارشيان چهره
دانشمنداني چون نيكالي چينين، ايوسف تر آستوازادريان، آشوت هوانيسيان، 

كالي ينيكييان، آندرانيك ايوسيفيان و صدها چهره نامدار آرتم ترخاچاتورف، ني
  ديگر.

هزار كيلومتر  4/4سرزمين جمهوري قراباغ كوهستاني مساحتي بر   
هزار نفر دارد. پتانسيل صنعتي و توليدي اين  200مربع و جمعيتي حدود 

در صد پتانسيل  3سرزمين تنها دو درصد و محصوالت مختلف كشاورزي آن 
دهد. اين سطح پيشرفت بسيار پائين نتيجه اين امر است  شكيل ميجمهوري را ت

كه ارتباط موسسات و اقدامات توليدي اين منطقه با موسسات جمهوري يك 
گرفت. يكي از  جانبه بود و گروه اول در شرايط نامساعد بسيار وخيم قرار مي

ه خاطر ميليون روبل تنها ب 60موسسات بزرگ منطقه يعني كارخانه حرير ساالنه 
وابستگي به كارخانه حرير شكي كه تنها توليداتش را به منظور رنگرزي بدانجا 

  داد. كرد، از دست مي ارسال مي
در كل جمهوري  1970اگر ميانگين سرمايه گذاري سرانه در سال   

و در منطقه خود  267روبل بود اين رقم در جمهوري خود مختار نخجوان  243
به  1986داد. همين معيار در سال  روبل تشكيل مي 153مختار قراباغ كوهستاني 

. ميانگين ساالنه محصول گوشت روبل بود 178و  334، 473ترتيب برابر با 
كيلوگرم  8/23كيلوگرم، در جمهوري  2/62براي هر نفر در قراباغ كوهستاني 

كيلوگرم در جمهوري به هر نفر  36كيلوگرم در قراباغ و  20بود كه تنها 
هاي آبياري بسيار نامناسب  شود و فعاليت خوراك دام به سختي تهيه ميرسيد.  مي

گيرند. وسايل و امكانات كشاورزي در وضعيت وخيمي قرار دارد.  صورت مي
رود. از  تامين آب آشاميدني ساكنان نيز يكي از مسايل دردناك به شمار مي

آشاميدني واحد آب  25ناحيه مسكوني (روستا، شهرك و غيره) تنها براي  218
واحد امكان استفاده از گاز را  5كلخوز و ساوخوز تنها  77تامين شده است. از 

هاي جمهوري  دارد. يافتن يك مركز اقتصادي در منطقه بدون وابستگي به ارگان
اي در تمامي زمينها به شدت  غير ممكن و دشوار بود. حقوق خود مختاري منطقه

سيده بود كه حتي در قانون اساسي منطقه شود و كار به آنجا ر ناديده گرفته مي
خود مختار قراباغ كوهستاني ساخته و پرداخته خود مقامات آذربايجان قيد 
نشده بود كه زبان رسمي اين منطقه چيست. كار آموزش و پرورش كادرهاي 

ها سال هيچ جواني براي كسب  ناديده گرفته شده است و در طي ده "ملي عمدا
عالي كشور اعزام نگرديده است. اين منطقه داراي تخصص به مراكز آموزش 

هاي راديويي و  انتشارات به زبان ارمني نيست و تا اين اواخر از دريافت برنامه
  تلويزيوني ارمنستان به زبان ارمني محروم بود.

آذربايجان در طي چندين دهه بطور مداوم يك هدف را دنبال كرده   
هاي  ست ارمني زدايي به ويژه در دههاست: آرتساخ بدون ساكنان ارمني. سيا

زماني كه حيدر علي اف و باقراف در جمهوري آذربايجان بر سرير  80و 70
در طي  1979قدرت بودند، آشكارتر گرديد. بر اساس سرشماري عمومي سال 

در صد در صورتي كه  37جمعيت آذربايجاني قراباغ  1970- 1979سالهاي 
د افزايش داشت و به همين نسبت نيز در در ص 7/1جمعيت ارمني همين منطقه 

سال اخير تعداد موسسات آموزشي آذربايجاني منطقه افزايش يافت. در  15طي 
موسسه اقتصادي آذربايجاني وجود دارد در حالي كه يك  10منطقه تنها 

  كند. دانشجو فعاليت مي 729تكنيكوم به زبان آذربايجاني با 
است  1600شمار آنها بالغ بر تاريخي منطقه كه  -هاي معماري بنا  

اي زير  وضعيت اسفناكي دارند. به راستي كه قراباغ كوهستاني همچون موزه
كنند اين يادگاران  ها سال است كه تالش مي آسمان باز است. در آذربايجان ده

آذربايجاني معرفي نمايند و از طرفي نيز ويراني و نابودي  -تاريخي را آراني 
  در منطقه در اثناي سي سال اخير عموميت يافته است. بناهاي تاريخي ارمني

وضعيت خدمات پزشكي و درماني، آموزش و پرورش مردمي،   
هاي ادب و هنر نيز بهتر از مسائل ديگر  علمي، زمينه - هاي فرهنگي  فعاليت

 17دبيرستان،  2باب مدرسه از جمله  46تعداد  1988تا سال  60نيست. از دهه 
اند. از نظر   دبستان منطقه تعطيل شده 27ساله) و  8ره مدرسه راهنمايي (دو

خدمات درماني اين منطقه يكي از عقب مانده ترين جاها است. نويسندگان، 
  اند.  نقاشان، معماران كنده كارها از امكان كسب شهرت و اعتبار محروم مانده

توانستند با اين وضعيت تحقيرآمير دوران برده  ارمنيان آرتساخ نمي  
شد و زمان  ي آشتي كنند، بنابراين آتش زير خاكستر بايد روزي شعله ور ميدار

توماري از امضا به  1986- 87بود. اما تا اين زمان در سالهاي  1988آن فوريه 
نفع الحاق قراباغ كوهستاني به جمهوري ارمنستان تهيه گرديده و براي مقامات 

هايي  چهار بار هيئت 1988تا فوريه  1987عاليه ارسال شد. حد فاصل دسامبر 
عازم مسكو گرديده از طرف رهبران حزبي و دولت پذيرفته شدند ليكن آنها 

 1988فوريه  -هاي ژانويه گوش دادن و سخن به زبان بر نياوردند. در ماه
هايي در تمام موسسات، كلخوزها، ساوخوزها، موسسات  جلسات و گردهم آيي

اي، شهري و   اهاي روستايي، ناحيههاي ابتدايي حزبي، شور آموزشي، سازمان
اي تشكيل شد و درخواست مردم مبني بر الحاق منطقه خود مختار قراباغ  منطقه

كوهستاني به ارمنسان مادر مورد بررسي قرار گرفت. در همه جا تصميمات 
مشابهي مبني بر مراجعه به مقامات عالي رتبه براي حل مسالمت آمير مسئله اخذ 

ورد حمايت كميته سياسي حزب در استپاناكرت، بوروها و شد. اين تصميمات م
هاي محلي حزب در مارتاكرت، آسكران، هادروت و مارتوني  هاي كميته پلنوم

هاي اقتصادي و  قرار گرفت. صدها تلگراف و نامه از طرف مردم منطقه، مجتمع
هاي حزبي و دولتي مبني بر در خواست الحاق قراباغ كوهستاني به  سازمان
  ري ارمنستان براي مقامات دولت مركزي ارسال شد.جمهو

احيا شده در  "مسئله آرتساخ كه از گردآب روند اصالحات مجددا  
هاي جاده بازسازي بر خورد كرد. مردم شكست ناپذير  مسير خود به صخره

آرتساخ همراه با مردم مام وطن در طول چهار سال يك دل و يك صدا با 
از جمله محاصره اقتصادي، زمين لرزه، تبليغات ها  هرگونه مشكالت و دشواري

ها، بي تفاوتي صخره گونه مقامات عالي رتبه حزبي و حكومتي  سوء رسانه
  كنند. مبارزه مي

تنازع بقاء آرتساخ وارد مرحله نويني شد. در  1988فوريه  20از   
اين روز جلسه فوق العاده شوراي مربوط به بيستمين گردهم آيي نمايندگان 
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منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني تصميم گرفت براي انفصال از  مردمي
جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان و الحاق به جمهوري شوروي 

هاي ياد شده پيشنهاد  سوسياليستي ارمنستان در برابر شوراهاي عالي جمهوري
ژوئيه همان سال جلسات شوراي  12ژوئن و  21. در ٩ميانجيگيري ارائه گردد

يندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني بر اساس حق تعيين نما
سرنوشت ملل تصميم گرفت اين منطقه را از تحت حاكميت جمهوري آذربايجان 

. اين تصميمات با روحيه اصالحات مطرح شده توافق كامل ١٠خارج نمايد
داشت. ساكنان آرتساخ سعي كردند خود سرنوشت خويش را تعيين كنند در 

ي كه اين امر با مقاومت شديد چه جمهوري آذربايجان، و چه دولت مركزي حال
مواجه شد. مركز از قدرت درك عمق و اهميت مسئله محروم بود. تصميم 

مارس  21عاجل و شتابان كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي در 
 اي قراباغ درباره رونق اجتماعي و اقتصادي بخاطر اجالس شوراي منطقه 1988

قراباغ كوهستاني نه در آرتساخ و نه در جمهوري ارمنستان انعكاسي پيدا نكرد، 
  زيرا اين تصميمگيري مبتني بر اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي منطقه نبود.

اي قراباغ كوهستاني در  تصميم اتخاذ شده در جلسه شوراي منطقه  
آذربايجان  جلسات شوراهاي عالي جماهير شوروي سوسياليستي ارمنستان و
هاي فرماليته  مورد بررسي قرار گرفت و هنگام بررسي مسئله تضادها و جنبه

موجود در قانون اساسي آشكار و مشخص شد. در آذربايجان و مركز اين مطلب 
را درك نكردند كه حق تعيين سرنوشت ملي بايد باالتر از اصل تعيين سرنوشت 

  دولتي ارزيابي و طبقه بندي گردد.
كس العمل اين رويدادها سازماندهي نژادكشي ارمنيان نخستين ع  

بود. در اين روزها توسط انبوه  1988فوريه  27-29سومگائيت در روزهاي 
نفر به شدت  400نفر ارمني به وحشيانه ترين وجه كشته،  26جمعيت وحشي 

هاي  مورد ويراني ارزش 50منزل طعمه حريق و چپاول شدند و  200مجروح و 
وسيله حمل و نقل نابود گرديد. بيش از  40نگي روي داد و فره -اجتماعي

  هفت ميليون روبل به حكومت خسارت وارد شد.
رويداد سومگائيت كه متعاقب آن كشتارهاي ارمنيان در كيروآباد،   

خوجالو، شوشي، باكو، گتاشن، هادروت، شاهوميان و ديگر نواحي ارمني نشين 
گرفت. ميخاييل گرباچف با مراجعه به آذربايجان مورد ارزيابي سياسي قرار ن

هاي آذربايجان و ارمنستان تالش كرد اوضاع بوجود آمده و اين واقعيات و  خلق
ها را مورد ارزيابي سطحي قرار دهد. نشست رهبري شوراي عالي در  تبهكاري

  رفتاري مشابه از خود نشان داد. 1988ژوئيه  18
  

ر آرتساخ تظاهرات و هاي ديگر ارمنستان، سراس در ايروان و شهر  
هايي انجام شد كه شركت كنندگان آنها اعتراض و خشم خود را نسبت  ميتينگ

به سازماندهنگان كشتار سومگائيت بيان كردند. عكس العمل حكومت مركزي 
در قبال قتل عام سومگائيت بوضوح جنايتكارانه و تبهكارانه بود. اين امر نقض 

ل بود. بنا به نظر لنين، حق تعيين آشكار و پايمالي حق تعين سرنوشت مل
سرنوشت ملل بايد اساس و زير بناي مسائل مربوط به روابط ملل و اقوام را 
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خواهيم اهميت  ... اگر ما مي"چنين نوشته است:  1914تشكيل دهد. او در سال 
هاي تبيين حقوقي در نياوريم،  حق تعيين سرنوشت ملل را درك كنيم و بازي

هاي ملي را تحليل  فرينيم بلكه شرايط اقتصاد تاريخي جنبشمرزهاي انتزاعي نيا
با بيان حق تعيين "به يك نتيجه گيري خواهيم رسيد:  "كنيم، پس مسلما

هاي ساير ملل  سرنوشت ملل منظورمان جدا كردن حكومتي آنها از مجتمع
. ١١"گردد باشد و مفهوم پيدايش حكومت ملي منحصر به خود استنباط مي مي

كردند  گرفت كه تالش مي يليچ تمامي آنهايي را به باد تمسخر ميوالديمير ا
هاي ديگر را جانشين راه حل سياسي  مفاهيم اقتصادي، فرهنگي و كاتگوري

با گفتن تعيين سرنوشت "نويسد:  مسئله تعيين سرنوشت ملل كنند. او چنين مي
ل شود يعني حق جدايي و تشكي ملي همان تعيين سرنوشت سياسي استنباط مي

. والديمير ايليچ از اصل برابري حقوقي ملل ١٢"حكومت ملي منحصر به خود
ما خواستار برابري حقوق مسلم ملل در "نويسد:  كند، او مي پشتيباني مي

  .١٣"هاي ملي هستيم حكومت و پشتيباني حتمي از حقوق اقليت
    

مرزها و "و. لنين با تأكيد بر اينكه هنگام تعيين سرنوشت خود 
هاي  ، بر عليه بهانه جويي١٤"شوند نا به اراده مردم مشخص ميها ب محدوده

گيرد. او معتقد است كه  تغيير مرزها براساس حق تعيين سرنوشت موضع مي
الحاق ممكن است و بايد آن را تنها الحاق بخشي از سرزمين دانست كه بر "

گيرد. به عبارت ديگر مفهوم الحاق بطور جدايي  خالف اراده مردم صورت مي
. لنين بر اين عقيده ١٥"اپذيري به مفهوم تعيين سرنوشت خود وابسته استن

انصراف از عملي ساختن تعيين سرنوشت ملل در روزگار سوسياليسم "است كه 
  .١٦"خيانت به سوسياليسم خواهد بود

  
به نظر لنين، در زمان سوسياليسم در بررسي مسئله تعيين سرنوشت   

به  ١٧"ي (يعني حق تعيين سرنوشت ملل)...دموكراسي در مسئله مل"ملل بايد 
به نام  "آزادي جدايي طلبي"روشني مشخص باشد... بنا به تبيين ديگري از لنين 

  .١٨"اتحاد دموكراتيك ملل بر عليه استبداد، تجلي عالي دموكراتيسم است
    

مقامات عالي رتبه آشكارا روي اصول لنين خط بطالن كشيده و حتي تصميمات 
زمينه آزادي بين قومي را نيز به تمسخر گرفته بودند. به امضاء شده خود در 
هاي كرونگ ( به معني درنا) مياتسوم (به معني اتحاد)،  همين علت نيز كميته

كه در اثر جنبش قراباغ پا به عرصه وجود  "جنبش فرا ملي ارمني"قراباغ، 
انگ هاي مترقي ، ب گذاشته بودند، همچنين ارمنيان سراسر دنيا و كليه شخصيت

                          ها بر آوردند. اعتراض خود را بر عليه همه اين
  ادامه دارد                 

                                                            
 .311ص 25و.اي. لنين، مجموعه كامل آثار، جلد  - 11
 .302ص  24همانجا، جلد  - 12
 .534ص  31همانجا جلد  - 13
 .534ص  31همانجا جلد  - 14
 563ص  27همانجا، جلد  - 15
 22ص  30همانجا، جلد  - 16
 116همانجا ص  - 17
 538،ص 27همانجا جلد  - 18
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  مين سالگرد زاد روز 70به مناسبت 
  آليس هوانيسيان

 

 
  
  مترجم:  اما بگي جانيان
 

 
در شهر  1946سپتامبر  12نويس در آليس هوانيسيان داستان

التحصيل دانشكده گيومري (لنيناكان سابق) بدنيا آمده است.  او فارغ
باشد.  رييس بخش نثر زبان و ادبيات ارمني دانشگاه دولتي ايروان مي

ها و كانون نويسندگان ارمنستان است.  هوانيسيان با شماري از هفته نامه
هاي پر مسئوليت همكاري داشته است.  او مدير دبيرستان ا سمتمجالت ب

گريگور زهراب ايروان بوده است.  بسياري از مقاالت او در عرصه 
  هنري و اجتماعي در مطبوعات بچاپ رسيده است.  

آثار وي به زبانهاي مختلف از جمله روسي، انگليسي، آلماني،  
مترين آثار وي مي توان از فرانسه و فارسي ترجمه شده است.  بعنوان مه

مجموعه قصه است براي كودكان، » ترسيدقطاري كه از تونل مي«
» درستي هاي بنفش«،   »قصه لطيف عشق«، »شودحلقه بسته مي«

آخرين اثر وي رماني است به ».   برگ هاو شاخه هاو برگ ها«رمان
 منتشر شده 2016كه در سال »  انسان هاي بسيار خوب و كالغ ها «نام

 است.

  
 كوسه ماهي مقصر بود؟

   
 آليس هوانيسيان

  
براين موضوع حاال هم تاكيد دارم.  آخر زن بيچاره چه گناهي داشت كه 
خداوند او را كوسه ماهي و مرا يك ماهي كوچولوي پر جنب و جوش 

شدن هاي ريز و ريگي من از هنگام درآمدن ، عوض آفريده بود.  دندان
توانند موجودات ريز و يا خوب پخته شده و و تا به امروز فقط مي

هاي بي هاي قوي و درنده او براي پيروزيگياهان را له كنند.  اما نيش
چون و چرا در نبردهاي سخت و دشوار بوجود آمده بودند.  البته اين 

اش بودند در مسئله ديگري است كه شايد نبردهاي دهشتناك كه شايسته
هاي دوردست و دور از او رخ داده بودند و شايد هم سرنوشت جا

كنند ولي من نخواسته بود تا آنها با يكديگر روبرو شوند.  همه تعجب مي
نه، مني كه پنجاه سال آزگار در كنارش زندگي كرده، موضوع جويدن 
هاي سير ناپذيرش بودم.  اما به معده همه چيز بلعش فرو نرفتم.  شايد 

من خاصيت آدامسي ارزاني كرده بود؟  با درنظر گرفتن خداوند به 
اينكه روزي مرا عروس ويولت خواهد كرد و انعطاف پذيري آدامس 

بايست نه تنها از من و فرزندش بلكه فرزنداني كه از ما بدنيا  گونه من مي
آمده بودند،  در برابر او يعني آن موجود قوي هيكلي كه در طي 

رموز مبدل شده بود،دفاع كند.  اولين صدسال زندگي به وجودي م
مردي كه نسبت به او تعلق خاطري پيدا كرده، عشق ورزيده بود او را 
زن ناميد و از آن به بعد همه را وادار كرد تا زنش بنامند حتي  با آن 

اش كه سرانجام فعاليت زيبايي خشك شده قديمي و تن كامالً  چروكيده
ه بود.  كارهايي كه در مورد اهداف موقتش را در اين جهان متوقف كرد

آنها و اينكه در راستاي چه چيزي و در مقابل چه كسي بودند، از اين به 
بعد فرصت زيادي براي فكر كردن خواهم داشت.  البته، اگر چنانچه 
پروردگار مرا هم بدنبال او نبرد،  تا اينكه در آنجا هم نقش خود را كه 

ام، گي با عزت و احترام اجرا كردهدر طي پنجاه سال بر صحنه خانواد
  ايفا نمايم.

اين تن خشكيده كه در تابوت بود به تصور من نوعي نيروي   
بايست در اي ميغير ارادي، مافوق طبيعي را  به شكلي و به اندازه

خودش حفظ كرده باشد كه در برابر آن خبردار  نايستادن غير ممكن 
او پدرشوهرم، ژنرالي مخوف و  بود، حتي مدتها قبل از ما... در مقابل

هاي مختلف نصب شده ها و نشانهاي نظامي و مدالجنگ ديده با لباس
برآن، خبردار مي ايستاد... او در روستاي ما تنها مردي بود و شايد هم 
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بعد از جـنگ جـهاني دوم تنها ژنرالي بود كه شلوارش را خودش اتو 
ي خانواده را هم شسته است.  هاها و اغلب لباسكرد.  او قنداق بچهمي

هاي  بزرگ و قلب شكست ناپذير و پر تجربه ژنرال در مقابل خيانت
كوچك زن محبوبش  دوام آورده بود.  اما نتوانست خيانت او را با 

اش تحمل كند.  شكسته و خرد شد و تمام... دوست دوران كودكي
ي باشد.  اين توانست اولين و آخرين قرباني اين زن كوسه ماهژنرال نمي

سرنوشت او بود كه شاهد مرگ سه تن از پنج پسرش باشد.  دو تا دختر 
- هايش باشد.  شايد فلسفيها و نيرهاز چهار دخترش و نيز شماري از نوه

گيري از اين كار بسيار خطير هم بعهده او گذاشته شده بود، ترين نتيجه
بايد آنرا به مقصد شايد اين كار را كرد؟  شايد گزارشي هم تهيه كرده و 

  برساند...
بينم تا بسويش نگاه ام، انگار لزومي نميكنار تابوت او نشسته  

توانم مجسم كنم كه چه كنم.  بدون آن هم كامالً  واضح و روشن مي
احساسي بمن دست خواهد داد، وقتي بجاي اينكه طبق عادت ديرينه 

اش را و خشك شدههاي سياه نگاهم را با نگاه پر نفوذش وفق دهم،  پلك
اش را پوشانده است ببينم. به فرزند او كه ژرفاي حدقه چشمان فرو رفته

كنم، به آنها كه در دنيا برايم بي همتا هستند، و پس هايش نگاه ميو نوه
- از اين قلبم را كه با مهارت و با همت و كوشش، صبر و تحمـل تـوانسته

شان خواهم كرد.  آنها ام بنحوي از چنگ كوسه ماهي برهانم، تقديم
دانم چه تصاويري از زندگي مشتركمان با كوسه ماهي در اند.  نميساكت
اي كه شان بگيرد، مسئلهكشد.  نكند پسرانم يهو خندهشان پر ميمخيله

روند.  نگاه آيد، وقتي براي آخرين وداع محرومي ميبرايشان پيش مي
ند،  پدرشان يعني فرزند اي جدي داربينم كه آنها قيافهكنم و ميمي

اي جدي دارند.  هاي ما هم قيافهكوچك كوسه ماهي هم جدي است نوه
شايد روحش به نيرويي جديد مبدل شده و با جذابيتي كه برايم ناآشنا 

خواهد آنها را مجذوب كند؟  نكند كه حتي مرگ هم نتوانسته است مي
شد؟  نگاهم را به هاي او رهايي بخبازيگيري ها، لوسما را از بهانه

سوزد، كنم، شايد او را بخشيده، دلش برايش ميهمسرم دوخته و فكر مي
گفتم او مادرش است و اند كه ميهاي من در او كارگر بودهشايد توصيه

حق ندارد تا اين اندازه ازش متنفر باشد.  شايد باالخره اينكه بارها و 
  ارد؟  كه خداوند... كنم كه او چه گناهي دبارها تكرار و تكرار مي

آيند و به چهره كساني كه در آمد و شداند، كساني كه مي  
كنم... حتي نشاني هم از ترحم و روند، نگاه ميچند دقيقه نشسته مي

  شود...دلسوزي در آنها ديده نمي
بنابراين در اين ميان تنها من هستم كه عقلم پاره سنگ دارد.    

را هيچكس دوستش ندارد.  در اين سوزد،  كه چدلم  براي ويولت مي
برد كه او شايسته احترام و حال هم انگار او حرف خودش را جلو مي

دانم...  او وست داشتني است، زيرا كه، زيرا كه...  زيرا كه چي؟  نميد
دوست داشت بگويد كه از ميان گلها، كامليا را دوست دارد.  هر چند در 

است.  در دوران جواني او بر  روستاي ما هرگز چنين گلي رشد نكرده
  گيسوانش گل نسترن زده، هنوز هم عكسش هست...

ويولت تا يك هفته پيش  هم قدرت استدالل، حافظه اش را   
  حفظ كرده و تاريخ حوادث و اتفاقات را بطور دقيق بياد داشت.

خاصيت همه چيز را بنفع خودش در هم بر هم كردن را نيز   
  حفظ كرده بود.

از اينكه زمين بخورد و پايش بشكند، هنگام  يك روز قبل  
ناهار، وقتي كه كوسه ماهي با نگاهش همه چيز را بدقت زير نظر داشت،  

مامان «تا مبادا بهترين تكه گوشت نصيب او نشود، شوهرم ازش پرسيد:  
  ».اي؟ د فكر كنتو در عمرت به كسي خوبي كرده

تعلق داشت  او پس از آنكه بهترين تكه گوشت را كه به او  
خورد و تمام كرد، و وقتي كه همه سئوالي را كه از او شده بود 
فراموش كرده بودند،  ويولت انگشتانش را با دستمال كاغذي پاك كرد، 

چنين اتفاقي رخ «چون بقول خودش اصالً  اشراف زاده است، گفت:  
يادت هست در روبروي خانه قديمي ما يك ».  «كي؟».  «داده

اونجا يك مرد روسي بنام آنتون كار ». «بعد؟». «اختندسفروشگاه مي
بود.  اين آنتوان از طبقه سوم بزير افتاد.  و  1976كرد.  بهار سال مي

» . و بعد؟». «درست در ميان گودال بزرگي كه دو طبقه هم عمق داشت
تو اونو به خونه آوردي، فكر كرديم مرده، اما معلوم شد چيزيش «

درد گرفته بود.   تو به روسي گفتي آنتون اين  نشده،  فقط پايش كمي
تو ». آب كدومه بمن عرق بده عرق«آب رو بخور.  و او جواب داد:  

« يك بطري عرق آوردي  و يك استكان عرق خوري، اما او گفت: 
و من رفتم از اتاق ديگر يك ليون بزرگ » ليوان بزرگ بده ليوان بزرگ

  » آوردم. 
هاي خوب رِه كوچك از ميان ريزهپس از بياد آوردن اين پا  

ام با خاطراتم در طي تقريباً  تمام دوران بالغي زندگي پاره پاره شده
اي بمن دست داد كه مبدل به كر كر شد.  سعي ويولت، چندان خنده

اي كه نا محتمل بود جلوه بدهم.  اما نشد.  و كردم آنرا همچون گريه
ر آن ميان پيدا نشد تا ما همه شروع كردند كر و كر خنديدن و كسي د

  را سرزنش كند.  
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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) 
و شكل گيري موسيقي كالسيك ارمني  كوميتاس   

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

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

 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. 

  2014اديك باغداساريان ، تورونتو  -   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 , Տորոնտո 2014 
-Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական Համառոտ Պատմություն, 2 հատորով, հատոր 1 և 2, Տորոնտո, 2015: 
-Անանիա Շիրակացի, Մաթեմատիկա, Պարսկերենի թարգմանեց Էդիկ Բաղդասարյանը, Տորոնտո, 2015: 

Anania Shirakatsi, Mathematics, translated into Persian by Edic Baghdasarian, Toronto, 2015. 
.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. 

.1394ان ، تورونتو ميالدي، كيهانشناسي ، ترجمه اديك باغداساري 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 
-Դավադրությունը Հայ Ժողովրդի Պատմության մեջ, Տորոնտո, Կանադա, 2016 

-The Armenian Question Manifesto (in  English) Toronto 2016 
Edic Baghdasarian, The History of the Armenians in Iran, Two volumes, Vol. 1-2, in English, Toronto, 2016. 

-Aran, Azerbaijan, Crime and expansionism, Toronto, 2016 
Պատվիրելու համար դիմել www.Edic-Baghdasarian.com, edbagh@yahoo.com  կամ 1-818-627-8643 

Կեցցե՛  
 

Հայաստանի և Արցախի 
 

 Հանրապետությունները 
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