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Լույս են տեսել 
Էդիկ Բաղդասարյանի  նոր գրքերը 

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

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

(պարսկերեն) 2 ՀԱՏՈՐՈՎ جلد اول و دوم - رانيا انيارمن خيتار  

-Աղվանք,  Ադրբեջան, Ոճրագործություն եւ  Ծավալապաշտություն 

(Պարսկերեն) ان، آذربايجان ، جنايت و توسعه طلبيار  

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

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

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

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

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

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

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

-Ակնարկ Պարսկերենի Ուղղագրության, (Պարսկերեն) Տորոնտո, 2014. 
  2014باغداساريان ، تورونتو اديك  -   نگاهي بر شيوه نگارش فارسي

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

-Հայոց ցեղասպանության Պատմություն, (Պարսկերեն), Տորոնտո, 2014 
 2014تورونتو اديك باغداساريان ،  -  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. 

.1394ميالدي، كيهانشناسي ، ترجمه اديك باغداساريان ، تورونتو  7آنانيا شيراكاتسي دانشمند سده   
-Hisory of Mathematics in Armenia, in English, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic),  Toronto,  2015 

Մաթեմատիկան Հայաստանում (Անգլերեն), աշխատասիրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ), Տորոնտո, 2015 
-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 
تورونتو  ١٣٩۵فارسی –جمهوری آرارات  Արարատյան Հանրապետ. Պարսկերեն, Տորոնտո, 2016, Rep. of Ararat, in Persian 

 
Պատվիրելու համար դիմել www.Edic-Baghdasarian.com, edbagh@yahoo.com  կամ 1-818-627-8643 
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Արցախի բնակչության 99.7 տոկոսը դեմ է 
նախկին «7 շրջանների» զիջմանը, նույնիսկ 

ԼՂՀ անկախության դիմաց 
 

 
 
Լևոն Տեր Պետրոսյանը այն մեծ դավաճանն է, որ իր 1990-
ականների գաղտնի հանդիպումով Ազերիների հետ 
Բելգիայում գնում էր թուրքերին հանձնել Մեղրիի, շրջանը 
ապա Արցախը։ Այդ դավաճանությունը բացահատվեց մեր 
կողմից, որի մասին մեր հոդվածը ընդարձակ արձագանք 
գտավ ժամանակին և տապալվեց այդ դավաճանությունը:
Մենք դեռ չենք խոսում նրա հայրենաքանդ դավաճանության 
մասին՝ Հայաստանի տնտեսության քայքայման նրա 
մասոնա֊հրեական նախածրագրված դավադրության 
կապակցությամբ։ 
Սկզբից նրա դավադրությունը Արցախի վաճառման մասին 
արդեն նորություն չէ։ Մենք առաջարկում ենք անհապաղ 
ձերբակալել այդ դավաճանին իր բազմաթիվ ոճրա-
գործությունների ու դավաճանությունների պատճառով։ 
Նրա 2016 թ. դեկտեմբերի ելույթը նպատակադրված էր 
հիասթափեցնել հանրությանը, նրանից խլել հույսի վերջին 
նշույլները, պարտվողական հոգեբանության տարածումը, և 
այլն, և այլն, որոնց արդյունքում Հայ ժողովուրդը կկորցնի իր 
ազգային արժանապատվությունն ու արժանիքները, 
մայրենի հողը և կդառնա թշնամու դեմ պարտված 
հլու֊հնազանդ ծառա եթե մի երկրորդ ցեղասպանության 
չենթարկվի... 
 
ՀՈՒԿ֊ 19-12-2016 Կանադա 

*** 
Ըստ IPSC- հարցման` Արցախի բնակչության 99.7 տոկոսը 
դեմ է նախկին «7 շրջանների» միանգամից զիջմանը՝ 
նույնիսկ անկախության միջազգային ճանաչման դիմաց: Այս 
մասին այսօր` դեկտեմբերի 18-ին, իր ֆեյսբուքյան էջում գրել 
է ԼՂՀ վարչապետի մամուլի խոսնակ Արտակ Բեգլարյանը: 
«IPSC սոցիոլոգիական ընկերության կողմից այս տարվա 
հուլիսին Արցախում կատարված սոցհարցման 
արդյունքներով՝ Արցախի բնակչության 99.7 տոկոսը դեմ է 
նախկին «7 շրջանների» միանգամից զիջմանը՝ նույնիսկ 
անկախության միջազգային ճանաչման դիմաց, իսկ 99.4 
տոկոսը՝ դրանց փուլային զիջմանը: 
Ավելին՝ 82 տոկոսը ասել է, որ եթե նույնիսկ միջազգային 
ճնշման ներքո տարածքներ տալու խնդիր լինի, ապա 
ժողովուրդը պետք է զենք վերցնի եւ պաշտպանի այդ 
հողերը: 
Հող տվողն էլ է ժողովուրդը, հող պաշտպանողն էլ...»,-գրել է 
նա: 

 

Այս համարում 
 

 
Հայերեն բաժին 

 
1- Խմբագրական................................................................0 

2- Հայոց Ամանորը.............................................................1 

3- Հայաստանի Հանրապետություն.………….…...........2 

4- Արևմտյան Հայաստան..................................................7 

5- Սփյուռք..........................................................................9 

6- Միջազգային.................................................................10 

7- Մշակույթ......................................................................11 

 

Պարսկերեն բաժին 
Արցախի պատմություն..................................................0-3 
 

Þ³åÇÏÇ ³é³çÇÝ ¿çáõÙª  Արարատը՝ Հայկական ոգին 

ì»ñçÇÝ ¿çáõÙª  Էդ. Բաղդասարյանի նոր գրքերը 
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 چكيده كتاب تاريخ آرتساخ(قره باغ)
)10(  

  
  نگارش: دكتر اديك باغداساريان

  تقسيمات اداري و مناطق مسكوني
  

به  1923تا  1847به معني چشمه روان و جوشان) نام داشت از سال  Vararakn( وارارآكن 1847مركز قراباغ كوهستاني شهر استپاناكرت است كه تا سال   
هزار نفر بود.  50بالغ بر  1983نامگذاري گرديد. جمعيت آن در سال  استپاناكرترئيس كمون باكو،  استپان شاهوميان به بعد به نام 1923تغيير نام يافت و از  خانكند
هاي شراب سازي و كنياك، قالي بافي، كارخانه كفش  توليدي بود (كارخانه ابريشم بافي، كارخانه مصالح ساخماني، وسايل الكتريكي، كارخانه - واحد صنعتي 19داراي 

مهندس  باشد. طرح فعلي شهر را مطبوعات، آثار تاريخي و غيره مي و وسايل منزل و غيره) داراي چندين بيمارستان، كتابخانه، مدارس و موسسات آموزش عالي،
  اند.  ) تهيه و اجرا كرده1968( مهندس ب. داداشيان) و 1938( مهندس اسلوبوتيانيك)، 1926، (آلكساندر تامانيان

  جمهوري قراباغ كوهستاني يا آرتساخ از نظر اداري به پنج منطقه تقسمي شده است:  
به نام فرماندهي نيروهاي ارمني در منطقه، مونته ملكونيان، مونته آبرت  1994به عسكران تغيير نام يافت)،مارتاكرت، مارتوني (از سال  1978 استپاناكرت (از سال

  نامگذاري شد)، هادروت، شوشي.
  

  استپاناكرت
اثر معماري  674هزار نفر. در اين منطقه  1/19) 1987هزار كيلومتر مربع جمعيت آن (در  9/0در بخش مركزي قراباغ كوهستاني واقع است. وسعت آن   

روستا وجود داشت (از  51در اين منطقه  1980ارمني باقي مانده است. اهالي روستايي اين منطقه به باغداري، دامداري، كشت غالت و انواع ميوه اشتغال دارند. در سال 
  روستاي ارمني). 46اين ميان 

  گردد: تاهاي اين منطقه در زير ارائه مياي در مورد روس فهرست و شرح خالصه
  

 نام
  روستا

 
  تاريخ بنا

  
  كليسا

  
 جمعيت
1987  

شركت
كننده در 

جنگ 
 دوم

تعداد
ها  كشته

در جنگ 
 دوم

 
  توضيحات

  1760برج و بارو   -  -  1800  -    م.18  عسكران - 1
  -  75  123  -  م.18  1929- 30  نركين قليج باغ - 2
  هاي واراندا مركز مليك  125  254  958  1616  قديمي  آوتارانوتس (چاناغچي) - 3
  1907مدرسه   91  256  1043  1870  م.19اوايل   نوراگيوغ - 4
  1887مدرسه   104  220  1023  م.18كليسا   م.17اوايل   خاناباد - 5
  1903مدرسه   151  310  851  1860  م.17  آلگستيان (بالوجا) - 6
تا قبل از حمله تركان سلجوقي كاراغبيور   126  400  703  368-371  باستاني  آرتساخاشن (داشبوالغ) - 7

  نام داشت.
    112  230  644  م.18  م.18  بادارا - 8
  1912دامداري، اولين مدرسه   136  400  659  -  -  ختروتسيان - 9

هاي  سده  شوش - 10
  م.14- 15

دو كليسا 
  1655و 1454

  1894مدرسه   216  350  556

  وانك شيكاكار  75  132  691  م.19سده   -  خرامورت - 11
آستوازازين   -  قارابوالغ - 12

  (ويران)
544  128  61  -  

  وارتر نام داشت "قبال  116  211  443  1837  -  پرجامال - 13
  1876مدرسه   106  -  453  -  15سده   ناخيجوانيك - 14
  مدرسه متوسطه  75  250  343  1890  -  خاچن - 15
  15روستاي فعلي از سده   102  160  198  1841  باستاني  كارمير گيوغ - 16
رافي در اينجا بوده و از چشمه آب   123  -  287  خراب شده  باستاني  داهراو - 17

  نوشيده است
  



 

 

Կ
 

Հայ
Նոր
անո
հայ
գար
բնո
գավ
տոն
էին 
աստ
տա
օգո
Նահ
դար
Սա
յոթօ
լեռա
ներ
 
Աշխ
էին 
բազ
մշա
առա
Սիմ
տոմ
Ամա
Ժամ
սով

Ե
ԿԱՂԱՆԴ

 ժողովուրդն
ր տարի` 
ուններով: Դ
երը նոր տ
րնանային 
ության զար
վառներում 
նախմբությա
 կատար
տվածներին 

արին նշվում
ստոսի 11-ին
հապետը հա
րում ընդո
րկավագը։ 
օրյա բացօթյ
ան ստորո
րկայությամբ

խարհի  տար
 համարում
զմազանությո
ակութային 
աջացնում էր
մեոն Երև
մարագիտակ
անորը սկսեց
մանակը զո
վորություննե

ԵՐԵՔ ՆՈ
Դ, ՆԱՎԱՍ

ն իր  պատմ
Կաղանդ, 

Դեռևս վաղ
տարին ազդա
գիշերահավ
րթոնքի խ

Կաղանդ
ամբ, տաճար
րվում, որ
զոհեր մատ
մ էր Նավա
ն)` այն օրը,
աղթեց Տիտ
ունել է 
Հայկական 
յա տոնակատ
ոտում՝ ար
։ 

րբեր ժողովո
մ  նոր տա
ունը երկր

փ
ր որոշ դժվա
ևանցի կա
կան ռեֆորմ
ցին նշել հուն
որեղ է ժո
երը փոխե

È

ՈՐ ՏԱՐԻ
ՍԱՐԴ Եւ 

 
մության մեջ 
Նավասարդ

ղնջական ժա
արարել են 
վասարի օր
խորհրդանիշն
դը նշվում
րներում տո
րոնք ուղե
ուցելով:Հայո
ասարդի 1-
 երբ հայոց հ

տանյան Բել
տոմորագետ
ավանդակ

տարությամբ
րքունիքի, 

ուրդներ տա
արվա սկիզբ
րների տն
փոխհարաբե
արություններ
աթողիկոսն 
մ, որի համա
նվարի մեկի
ողովուրդներ
ելու գործո
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`  
ԱՄԱՆՈՐ

 ունեցել է ե
դ և Ամա
ամանակներ
մարտի 21-
րը, որը ն
ն էր: Բո
մ էր 
ոնական  ծե
եկցվում 
ոց երկրորդ 
-ին,( այսին
հիմնադիր Հ
լին: Այն 12
տ Հովհան
կան Աման
բ նշվել է Նմ
աշխարհազ

արբեր ամիս
բ, ուստի 
նտեսական 
երություններ
ր: 18-րդ դար

անցկաց
աձայն  հայ
ն: 

րի կենցաղը
ում: Այսպ

 

8  Դեկտեմբեր

Ամսագի

Ր 

 

երեք 
նոր 
րում 
-ին` 
նաև 
ոլոր 
մեծ 
սեր 
էին 
նոր 
նքն` 
Հայկ 
2-րդ 
ննես 
որը 

մատ 
որի 

սներ 
այս 

և 
րում 
րում 
ցրեց 
երն 

ը և 
պես` 

այսօր
խորհ
արգել
քանի 

Նավա
ուտես
լոբուց
ամրո
ոսպի
համա
ընթա
Հացը 
ընտա
դովլա
սպաս

Կլաու
ձմեռա
պապ
կաթո
համա
և ոչխ

Մերօր
Ռեֆո
հետ: 
է ճամ
զարդա
արան
Տպավ
Լյութե
իրակ
եղել, 
պաշտ
ճյուղե
խրել 
ընկու
մրգեր
պտղա
չարխ
թխվա
եկեղե
վերա

Տարվ
Եգիպ
հետ։ 
երևա
միջև ը

 

ր,  2016 Ã.  էջ 1

իր 

ր ամանորյա
րդանշելու հ
լվում էր սե
 որ 

ասարդը ոչ թ
ստները պա
ց( որի պատ
ությունը, իս
ից, չրերից, ը
արվում էր Տ
ացքում դրվու

բաժանվու
անիքի այն 
աթը, Նոր 
սվում: 

ւսին: Բայց մ
ային հրաշա

պուկ կամ Կ
ողիկոս Սա
աձայն ավան
խարի մորթու

րյա տոնածա
որմացիայի ա
Մի գիշեր հո
մփեզրին` մի
դարված է լի
նքից առկա
վորված ն
երը  իր տան
կանության մ
սակայն դեռ
տամունք և տ
երը: Նրանցի

են  մե
ւզեղենով,  ց
րով, հատ
աբերություն
խափաններով
ածքներով: Տ
եցի և քահան

ադարձրել  տո

վա գաղափ
պտոսում` կ

Վերջինս 
ալուն։ Եվ ահա
ընկած ժամա

1  

սեղանը գցվ
համար, իսկ 
եղանին ամե

թե ուտիս, այ
ատրաստվո
տիճը խորհ
սկ հատիկը
ընկույզներից
Տարի հացը, 
ւմ էր գուշակ
ւմ էր 12 
անդամին, 
տարում 

մեր նախնին
ագործ, ում
Կաղանդ պա
ահակ Պարթ
նդության, հա
ւց պատրաստ

առը կապում
առաջնորդ Մ
ոգնած տուն 
ի փոքր հանգ
ինում եղևնի
այծում են
րանց գեղ
նը զարդարո
մեջ տոնածա
ռևս հնուց հա
տոնածառին
ից ամենահա
եծ հացի 
ցորենի հասկ
տկապես 
ն էին 
վ ու մարդակ
Տանտերը Կա
նայի օրհնու
ուն: 

փարը առա
կապվելով Ն
համընկնում
ա այդ աստղ
անակաշրջա

վում է 
 ահա հին Հ
են տեսակ 

յլ պաս օր է: 
ւմ էին հա

հրդանշում է
ը` ընտանի
ց և այլն: Սե
որի մեջ պ

կության դրա
հավասար 
ում բաժին
հաջողությ

ները նույնպ
մ անվանու
ապա: Նա 
թևի անվա
այտնվում էր
տված քուրքո

մ են 
Մարտին Լյու
գնալիս Լյու

գստանալու: 
իներով, որո
ն փայլուն
ղեցկությամբ
ում է առաջի
առ, որպես ա
այերն ունեց
ն փոխարինե
աստը Նոր տ

մեջ և 
կերով, լոբիո
խնձորներո
խորհրդան

կերպ կամ կ
աղանդի ծա
ւթյունը ստա

աջին անգա
Նեղոս գետի
մ էր Սիրի
ղի ու Նեղոս

անն էլ կոչեցի

շքեղությու
Հայաստանու
մսեղեն դնե

Ավանդակա
ատիկեղենից
էր ընտանիք
իքի սաղմը
եղանի զարդ
պատրաստելո
ամը` դովլաթ

մասերի, 
ն էր ընկնու
յուններ էի

ես ունեցել ե
ւմ էին Մե
առնչվում է

ան հետ, ո
ր գավազանո
ով: 

գերմանակա
ւթերի անվա
ւթերը նստու
Ճանապարհ
ոնց  ճյուղեր
ն աստղեր
բ` Մարտի
ն եղևնին: Հա
այդպիսին, չ
ցել են ծառեր
ել են ձիթենո

տարվա գիշեր
զարդար

ով, զանազա
ով, որոն
շում, նա
ենդանակեր
առը տարել 
անալուց հետ

ամ ծագել 
ի վարարմա
իուս աստղ
սի վարարմա
ին տարի։ 

ւն 
ւմ 
ել, 

ան 
ց` 
քի 
ը), 
դը 
ու 
թը: 
և 
ւմ 
ին 

են 
եծ 
էր 
վ, 
ով 

ան 
ան 
ւմ 
հը 
րի 
ը: 
ին 
այ 
չի 
րի 
ու 
րը 
ել 

ան 
նք 
աև 
պ 
է 

տո 

է 
ան 
ղի 
ան 



 

 

Հա

28 
ժամ
ավե
րոպ
հյու
ունե
Սպի
(12-
զգա
Մաս
երկր
վրա
պայ
բերա
Եվր
լաբո
Պաշ
հազ
է մն
Երկ
քաղ
մեկտ
324 
Լենի
արդ
ավե
քաղ
շար
տոկ
աշխ
 

Սան
Ռու
կինո
Միք
կայք

այաստա
28 տարի 

եր

տարի առա
մանակով ժա
երիչ երկրաշա
պեում ավեր
ւսիսային մաս
եցող տար
իտակում, ցնց
բալանոց սա

ացվել էին Երեւ
սնագետների 
րակեղեւի պա

ա նետած ատո
յթյունին հավ
ած ալիքը տա

րոպայի, Ասիա
որատորիանե
շտոնական տ

զար մարդ, 19 
նացել 530 հազ
կրաշարժի հե
ղաքը: Սպի
տեղ  բնությա

գյուղ, ոչն
ինականի (ա

դյունաբերակա
երածությունն
ղաքում՝ Կիրո
րքից հանեց ե
կոսը: Այն ժամ
խարհը: 

93 տարեկ
կինոստու

Ս
նկտ Պետեր
ւսաստանի 
ոստուդիայի 
քայելյանը: Ա
քը: 

անի Հան
անց. Այսօր

րկրաշարժի

ջ՝ 1988թ. դ
ամը 11:41, Հա
արժը: Հզոր ս
րեցին հանր
սը՝ ընդգրկել

րածք: Երկ
ցումների ուժ
անդղակով): 
ւանում եւ Թբ

հաշվարկնե
ատռվածքի գո
ոմային ռումբ

վասարազոր է
արածվել էր ո
այի, Ամերիկայ
երում: 
տեղեկությունն

հազարը հաշ
զար բնակիչ: 
ետեւանքով հ
իտակի եւ 
ան տարերքը 
նչացրել Հայ

այժմ Գյումրի
ան ֆոնդի
եր եղան 

ովականում (ա
երկրի արդյու
մանակ Հայա

կանում մա
ւդիայի ամե
Սերգեյ Մի

րբուրգում 93
ժողովրդակա

ամենատա
Այս մասին հ

È

նրապետ
 
ր Սպիտակ
ի տարելիցն

դեկտեմբերի 
այաստանը ց
ստորգետնյա 
րապետության
լով մոտ 1 մ
կրաշարժի 
ժգնությունը կ

Ստորգետն
բիլիսիում: 
երով՝ երկրա
ոտուց ազատվ
բի նման 10 ա
էներգիա: Երկ
ողջ Երկրով ե

այի եւ Ավստրա

ներով՝ զոհվել
շմանդամ է դա

հիմնովին ավ
մոտակա 

ավերեց 21 ք
յաստանի ե

ի) բնակելի, 
ի 80 տ
նաեւ մեծո

այժմ Վանաձո
նաբերական 
ստանին օգնո

ահացել է «Լ
ենատարեց

իքայելյանը
3 տարեկանո
ան արտիս
արեց ռեժ
հայտնում  է 
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տությու
կի ավերիչ 
ն է 

7-ին՝ տեղակ
ցնցեց Սպիտա

ցնցումները 
ն գրեթե 
մլն բնակչությ

էպիկենտրոն
կազմել է 10 

նյա ցնցումն

աշարժի պա
վել է Հիրոսիմ

ատոմային ռու
կրաշարժի ա
եւ արձանագր
ալիայի գիտակ

լ է ավելի քան
արձել, անօթե

վերվեց Սպիտ
գյուղերի հ

քաղաք ու ավ
երկրորդ քաղ

սոցիալական
տոկոսը: Մ
ւթյամբ երր

որ): Երկրաշա
ներուժի մոտ

ության եկավ 

Լենֆիլմ» 
ց ռեժիսոր 
ը 
ում մահացե
ստ, «Լենֆի
ժիսոր Սեր

կինոստուդի
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ւն 

կան 
ակի 
կես 
ողջ 

թյուն 
նում՝ 

բալ 
ները 

ահին 
մայի 
ւմբի 
ռաջ 
րվել 
կան 

ն 25 
եւան 

տակ 
հետ 
վան, 
ղաք 

ն եւ 
Մեծ 

րորդ 
արժը 
տ 40 

ողջ 

ել է 
իլմ» 
րգեյ 
իայի 

Նրա հ
տեղեկ

Սերգե
պատե
ճակա
Մոսկվ
ստեղծ
կապվա
դեպի 
«Պատ
«Ֆրա
ցանկո
1963-ի
ստերե
 

Պ

Ստամ
Երեւա
աշխա
համա
Դուստ
տնտե
 «Իսթա
Կարտ
կողմ: 
շատ 
ասաց 
Փորձա
աշակե
ժողով
ծնած 
վերջ ա
Դեմիր
 

ր,  2016 Ã.  էջ 2

իր 

հուղարկավոր
կություն կաղո

եյ Միքայե
երազմի վետե

ատ էր մեկնե
վայի պաշտ
ծագործական

ված է «Լենֆի
կայծակը», 

տմիր ինձ քո մ
նսիական 

ությամբ», «10
ին Միքայելյա
եոձայնային ֆ

Պոլսահայ ա
աշխատ

մբուլի Fancy
անում բացե
ատատեղով: 
ասեփականատ
տր ձեռնարկո
եսական գոտո
թանպուլի մեջ
տահանենք Ռո

Հարկային կա
սահուն կերթ
 նա: 
առու վարպետ
երտները սովո

վուրդը ոսկեր
ատեն արդեն

արդեն ամենը
րճյանը: 

2  

րության օրվա
որդվի: 

ելյանը Եր
երան է, նա 
ել, վիրավորվ
տպանության 
ն գործունեո
իլմի» հետ: Նա

 «Մարտն ը
մասին», «Մրց

վալս», «Ս
00 զինվոր եւ մ

անը նկարահա
ֆիլմը՝ «Գունա

արծաթագո
տատեղ է բա

հասցնել 

y արծաթա
ել է դուստ

Այդ մասին
տեր Արիս Դեմ
ությունը բաց
ում, որտեղ ազ
ջն ալ արտա
ուսաստան, Հ
ամ այլ մարմ
թա, դժվարու

տներ գտնելը
որեցին շատ ա

րչութեանը ու
ն ոսկերիչի գ

նը կը սորվին

ա եւ վայրի մա

րկրորդ հա
17 տարեկան

վել Ռժեւի մ
ժամանակ

ությունը 195
ա նկարահան
նդունում եմ
անակ», «Միա
Սիրահարված
մեկ աղջիկ» ֆ

անել էր առաջի
ավոր քարերը»

ործը Երեւա
ացել եւ ուզ
լ 150-ի 

ագործական 
տր ձեռնրա
ն  ասել է 
միրը (Դեմիրճյ
ցվել է «Մերի
զատվել է հար
ադրութիւն ու

ունաստան, Ա
միններու հետ
ւթիւն հանդի

ը սկզբից հեշտ
արագ: «Իրաւ
ւնակ է: Մար
ործը կիմանա
, ինչ որ կուզ

ասին լրացուց

 
ամաշխարհայի
նում կամավո
մատույցներո
կ: Ռեժիսոր
56 թվականի
նել է «Գնում ե
մ»,  «Այրիներ
այն մեկ կյանք
ծ սեփակա

ֆիլմերը: 
ին խորհրդայի
»: 

անում 40 
զում է  

 
ընկերություն

ակություն՝ 4
ընկերությա

յանը): 
իդիան» ազա

րկերից:  
ւնինք, հոս ա
Ամերիկա՝ ամե

տ ալ ամեն բա
իպած չենք», 

տ չէր, սակա
ւ կըսեն, որ մե
րդ կրնա ըսե

ան: Երեք ամս
զենք», - ասա

իչ 

ին 
որ 
ւմ 
րի 
ից 
եմ 
ր», 
ք», 
ան 

ին 

նը 
40 

ան 

ատ 

ալ: 
են 

ան 
- 

այն 
եր 
ել՝ 
սե 
աց 



 

 

Քիչ 
արտ
Երի
հաս
անե
ղեկա
Հիշե
ին,  
Նա 
հիվա
Արմ
աշխ
ՆԳ 
դեմ 
ներք
ոստ
Նախ
ոստ
2010
ազա
պաշ
հրա
նախ
մայի
հրա
իրա
թվա
արտ
2013
վերա
նախ
արտ
2014
վերա
նախ
հրա
նախ
ՀՀ 
տար
նախ
2016
ազա
իրա
24-ի

Մահացել
նախ

 
առաջ  «Նաի

տակարգ 
իցյանը։  NEW
ստատեց 
եսթեզիոլոգիա
ավար Անատո
եցնենք, որ Ա

անգիտակից
տեւական 

անդությամբ։ 
մեն Երիցյանը
խատել է ՀՀ ո

բաժնի պետ,
պայքարի գ

քին գործերի
տիկանության 
խագահի 

տիկանության 
0 թ. մարտի
ատվել է ՀՀ ո
շտոնից: 201

ամանագրով նշ
խարար՝ պա
իսի 31-ը։ 2

ամանագրով 
ավիճակների ն
ականի ապրիլ
տակարգ իրավ
3 թ. մայիսի
անշանակվել 
խարար։ 201
տակարգ իրավ
4 թ. ապրիլի
անշանակվել 
խարար։ 2014 

ամանագրով ա
խարարի պաշ

Նախագահ
րածքային կա

խարարի պաշտ
6 թ. փետրվա
ատվել է ՀՀ տ

ավիճակների ն
ին ՀՀ Նախա

լ է արտակա
խարար Ար

իրի» բժշկակա
իրավիճակնե

WS.am-ի հետ
«Նաիրի» 

այի եւ վերա
ոլի Գնունին։ 
Արմեն Երիցյա
ց վիճակով տ

ժամանակ

ը ծնվել է 196
ոստիկանությա
, ապա՝ կազմ
գլխավոր վար
ի նախարար
պետի տեղա
հրամանագրո
պետի առաջի

ի 15-ին ՀՀ 
ոստիկանությա
10 թ.  մարտ
շանակվել է Հ

աշտոնավարելո
2012 թ. հու

վերանշանա
նախարար՝ պ
լի 9-ը։ 2013 թ
վիճակների ն
ի 8-ին ՀՀ 

է ՀՀ ա
13 թվականի
վիճակների ն
ի 18-ին ՀՀ 

է ՀՀ ա
թվական դեկ

ազատվել է ՀՀ
շտոնից։ 2014

հի հրամանա
առավարման ե

տոնում։ 
արի 24-ին ՀՀ

տարածքային կ
նախարարի պ
ագահի հրամ

È

արգ իրավի
րմեն Երիցյա

անկենտրոնու
երի նախա
տ զրույցում  

բժշկական
կենդանացմա

անը այսօր՝ 
տեղափոխվել 
կ տառապո

60թ. Երեւանո
ան Խորհրդա

մակերպված հ
րչության պե
րի տեղակալ

ակալ, 2008 թ 
ով նշանա
ին տեղակալ: 

Նախագահի
ան պետի առ
տի 15-ին Հ

ՀՀ արտակարգ
ով մինչեւ 

ւնիսի 4-ին 
ակվել է Հ
պաշտոնավար
թ. ապրիլի 9-ի
նախարարի պ

Նախագահի
արտակարգ 
ի ապրիլի 

նախարարի պ
Նախագահի

արտակարգ 
կտեմբերի 1-ին
Հ արտակարգ
4 թվականի դ
ագրով նշա
եւ  արտակարգ

Հ Նախագահի
կառավարման

պաշտոնից։ 20
մանագրով ն
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իճակների 
անը 

 
ւմ մահացել է
արար Ար

տեղեկությո
ն կենտր

ան ծառայութ

դեկտեմբերի 
էր հիվանդա

ում էր ծա

ում: Նա 1982
ային շրջգործկ
հանցավորութ
ետ: 2001 թ.՝ 
լ, 2003 թ. 
հունիսի 4-ին

ակվել է 

ի հրամանագ
ռաջին տեղակ
ՀՀ Նախագա
գ իրավիճակն
2012 թվակա
ՀՀ Նախագա

ՀՀ արտակա
րելով մինչև 2
ից մայիսի 8-ը

պաշտոնակատ
ի հրամանագ

իրավիճակն
3-ից 18-ը՝ 

պաշտոնակատ
ի հրամանագ

իրավիճակն
ն ՀՀ Նախագա
գ իրավիճակն
դեկտեմբերի 

անակվել է 
գ իրավիճակն

ի հրամանագ
ն եւ  արտակա

016 թ. փետրվա
նշանակվել է 
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 ՀՀ 
րմեն 
ունը 
րոնի 
թյան 

13-
նոց. 
անր 

2 թ. 
կոմի 
թյան 

ՀՀ 
ՀՀ 

ն ՀՀ 
ՀՀ 

գրով 
կալի 
ահի 

ների 
անի 
ահի 
արգ 
2013 
ը՝ ՀՀ 
տար։ 
գրով 
ների 

ՀՀ 
տար։ 
գրով 
ների 
ահի 
ների 
1-ին 

ՀՀ 
ների 

գրով 
արգ 
արի 

ՀՀ 

արտա
դասա
ՀՀ Ն
հրամա
մեդալ
 Պարգ
կարգի
մեդալ
Իրավա
մենագ
ժողով
հեղին
«Օրին
սակայ
համա
երբ կ
կայաց
վերաբ
Ամուս
 

Դ
Գա

Գարեգ
դեկտե
Ուղղա
Համայ
Թավա
Պողոս
որին զ
Ամենա
Մայր 
Եկեղե
Նորին
հավատ
«Մենք
գործո
ուղղու
միջոցն
գործվ
ասվու
Աղոթե
Նորին

ր,  2016 Ã.  էջ 3

իր 

ակարգ իրա
ավանդել է Երե

Նախագահի 
անագրով պա
լով։ 
գեւատրվել է 
ի գերազանց պ
լներով, ՀՀ վա
աբանական 
գրությունների
վածուների եւ
նակ է։ 
նաց երկիր» կ

այն,  2014 թ
աձայն դուրս է 

կուսակցությա
ցրեց կառա
բերյալ։ 
սնացած է, ուն

Դատապար
րեգին Բ-ն 

Եկե

գին Բ Ամ
եմբերի 12-ին
ափառ Եկեղեց

այն Աֆրիկա
ադրոս Բ-ին` 
ս եկեղեցում 
զոհ են դարձե
այն Հայոց Կա

Աթոռ Ս. 
եցու հոտի ան
ն Սրբության

ատացյալներին
ք խստագույն
ողությունները
ւմ բարի կամ
ները ձեռնար

վող նման հա
ւմ է Վեհափա
ելով սպանվա
ն Սրբությունն

3  

ավիճակների 
եւանի պետակ

2012 թվա
արգեւատրվել է

«Արիության 
պահպանման

արչապետի հու
գիտություն

ի, 3 միջազգ
ւ 100-ից ավե

կուսակցությա
թվականի ապ

եկել կուսակց
ան քաղաքա

ավարող կո

նի երկու երեխ

րտում ենք 
ցավակցել

եղեցու հով

մենայն Հայ
ն, ցավակցա
ցու առաջնոր

այի Պատրի
Կահիրեի (Ե
տեղի ունեցա

ել բազմաթիվ ա
աթողիկոսը Գե

Էջմիածնի 
նունից խորին
նը եւ Ղպտ
ն: 
նս դատապա
ը քրիստոնեա
մքի տեր բոլ
րկել կանխար
անցագործութ

առ Հայրապետ
ածների հոգինե
ն իր հոգեւոր 

նախարար։
կան համալսա

ականի դեկտ
է Մարտական

մեդալով», «Հ
ն համար» եւ «
ւշամեդալով։
նների դոկտ
գային իրավա
ելի գիտակա

ան փոխնախա
պրիլի 16-ին
ցությունից այ

ական խորհո
ոալիցիայում 

խա։ 

ահաբեկչո
լ է Ղպտի Ո

վվապետին

ոց Կաթողի
ական գիր է
րդ Ալեքսանդր
իարք Նորին
գիպտոս) Ս. 

ած ահաբեկչու
անմեղ մարդի
երագույն հոգ
միաբանությա

ն վշտակցութ
տի Ուղղափ

արտում ենք 
ական եկեղեցի
լոր մարդկան
րգելելու մար

թյուններն ու 
տի ցավակցագ

երի հանգստո
եղբորը եւ ղպ

 Նա նա
արանում։ 
տեմբերի 28
ն ծառայությա

Հասարակակա
«Մխիթար Գո

տոր է։ 
ական ակտեր

ան հոդվածներ

ագահն է եղե
ն իր դիմում
յն բանից հետ
ուրդը որոշո

չընդգրկվել

ությունը. 
Ուղղափառ
ն 

իկոսն, այսօ
է հղել Ղպտ
րիայի Պապ 
ն Սրբությո
Պետրոս եւ Ս
ւթյան առիթո

իկ: 
գեւոր խորհրդ
ան եւ Հայո

թյուն է հայտն
փառ Եկեղեց

ահաբեկչակա
իներում եւ կ
նց անհրաժեշ
րդկության դե

ոճիրները», 
գրում: 
ության համա

պտի ժողովրդի

եւ 

-ի 
ան 

ան 
շ» 

10 
րի 
րի 

ել, 
մի 

տո, 
ւմ 
ու 

ռ 

 
օր՝ 
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նել 
ու 

ան 
կոչ 
շտ 
եմ 

- 

ար` 
ին 



 

 

ցան
ապա
Ամե
հավ
կյան
ահա
 

պ

Հայ-
հիմն
«Իր
Արտ
Հայա
Դաշ
խմբ
համ
http:
cont
arm.
Ըստ
տեղ
ռազ
միա
Զոր
Զոր
խմբ
համ
Խա
ենթ
պատ
ՀՀ 
ռազ
ենթ
պատ
գլխա
սահ
գերա
Միա
ստա
երկո
ամր
իրա

նկացել է Սու
աքինում բոլո

ենայն Հայոց Կ
վատացյալներ
նք` առանց նմ
աբեկչական դր

Հայ-ռու
պայմանագ

լի

-ռուսական 
նական թեզեր

րազեկ քաղաք
տաքին գո
աստանի Հ
շնության 
բավորման մա
մաձայնագիրը
://uicarmenia.o
tent/uploads/20
.pdf 

տ համաձա
ղեկություններ
զմակայանը ե

ավորվում են զ
րքերի կառավ
րքերի կառա
բավորման հ
մաձայնությամ

աղաղ ժամանա
թարկվելու է 

տերազմի (կա
ԶՈւ գլխավո

զմական օկրո
թարկվելու մ

տերազմի ժա
ավոր հրամա

հմանված չէ, 
ագույն հրամա
ացյալ խմբա
անալու ոչ միա
ու երկրների
րագրված չէ, թ

արամերժ են: 

ւրբ Հոգու մխ
ր վիրավորներ
Կաթողիկոսը 

րին մաղթել է
ման հանցագո
րսեւորումներ

ւսական մի
գիրն ու հիմ
ինելու հրա

միացյալ զո
րը 
քացիների մի
րծերի նա
Հանրապետու
զինված ու

ասին 2016թ. ն
ը (որը 
org/wp-
016/12/Hamadz

այնագրի 
րի, Հայաստա
եւ ՀՀ ԶՈւ 

զորքերի միացյ
վարումը 
ավարումը ի
հրամանատա
մբ նշանակելո
ակ միացյալ խ

ՀՀ ԶՈւ գլխ
ամ դրա իրակ
որ շտաբի պ

ուգի հրամանա
միացյալ խմ

ամանակ  որոշ
անատարները:

թե ինչ է լ
անատարները

ավորման հրա
այն իր անմիջ
ի նախագա

թե ի՞նչ պետք 

È

խիթարություն
րին: 
Ղպտի Ուղղ

է խաղաղությ
ործություններ
րի: 

իացյալ զոր
մնական թե
մանատար

որախմբի պա

իավորմանը» 
ախարարությո

ւթյան եւ 
ւժերի զոր
նոյեմբերի 30-

հասանելի 

zaynagir-Miac

եւ հրապա
անում տեղակա

5-րդ բանակ
յալ խմբավորմ

իրականացնել
րը, ում, Ռ

ու է ՀՀ նախա
խմբավորման
խավոր շտա
կան վտանգի)
պետին կամ 
ատարին։ Թե
մբավորման 
շելու են ՀՀ ե
: Պայմանագ
լինելու, երբ 
ը չգան ընդհա
ամանատարը 
ջական վերադ

ահներից եւ 
է արվի, երբ ա
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Լույս 

ն եւ շուտափո

ղափառ Եկեղե
յուն եւ անվր
րի եւ սարսափ

րախմբի 
եզերը. ո՞վ է
րը 

այմանագիրն 

հաջողվել է 
ունից ստա

Ռուսաստա
րքերի միա
-ին ստորագրվ

է այստ

cyal-zorakhumb

արակված 
այված ՌԴ 102
կային կորպո
ման մեջ: 

լու է միա
ՌԴ նախագա

ագահը: 
ն հրամանատա
բի պետին, 
) ժամանակ՝ կ
ՌԴ հարավա

ե կոնկրետ ո՞ւ
հրամանատա

եւ ՌԴ գերագ
գրով որեւէ կե

երկու երկրն
անուր կարծիքի

հրամաններ
դասից, այլ, նա

պայմանագ
այդ հրամանն
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Ամսագի

ույթ 

եցու 
րդով 
փելի 

է 

ու 

ՀՀ 
անալ 
անի 
ցյալ 
ված 

տեղ): 

b-

այլ 
2-րդ 
ուսը 

ցյալ 
ահի 

արը 
իսկ 

կամ 
ային 
ւմ է 
արը 

գույն 
երպ 

ների 
ի: 
ր է 
աեւ, 
գրով 
ները 

Փոխա
կիրառ
միացյա
զորքե
գերագ
Միացյ
լինելու
Նպատ
Ըստ պ
խմբա
դրանց
Այսպե
հետ 
պաշտ
«տեղե
հակա
գործո
անմիա
Սակա
դրանո
գլխավ
խնդիր
նշված
ցանկա
Եվ եթ
անմիա
վտան
համա
կրող ե
ցույցե
հրամա
Այնուա
խմբա
կայաց
գլխավ
 
Հայա

հա

Հայաս
հակամ
դիրքո
նախա
լրագրո
Նախա
առաջը
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իր 

արենը, պայմա
ռման պլանը 
ալ զորքերի հ

երի կիրառման
գույն գլխավոր
յալ հրամա
ւ է ռուսերենը
տակները 
պայամանգրի

ավորման նպա
ց մի մասը, պա
ես, խնդիրներ

մղումը 
տպանությունը
եկատվահոգե

ազդեցությումը
ողություններ 
արժեք խնդիր

այն, բացի պ
ով նաեւ սահմ
վոր հրաման
րներ եւս: Սա 
ծից, համատ
ացած այլ նպա
թե հաշվի ա
արժեք են ս

նգ» հասկացու
ատեղ զորախ

են, դրա վրա
եր ցրելու, կամ
ան տան: 
ամենայնիվ 

ավորման կիր
ցնեն Հայաստ
վոր հրամանա

աստանը բա
հակամար

ավասարակ

ստանը բա
ամարտության
որոշումը։ Այս
ագահ Հասան
ողներին ասել

ագահը նշեց, 
ընթաց գրանց

4  

անագրով հստ
մշակվում է

հրամանատա
ն որոշումը պ
ր հրամանատ
նատարությա

ը: 

ի եւ դրան կի
ատակները լղո

արզապես մտա
րի մեջ են ոչ մ

կամ 
ը, այլ, անգա
եբանական» 
ը: Դժվար 

են կանգ
րների հետեւու
պայմանագրով
մանվում է, որ

նատարները 
նշանակում է

տեղ զորախո
ատակ ու դրա

առնենք, որ պ
սահմանված 
ւթյունը եւ այ

խումբը, երկո
ա հիմնվելով, 

մ ասենք, Վրա

նշենք, որ 
րառման որոշ
տանի ու Ռու
ատարները: 

արձր է գնա
րտության 
կշիռ դիրքո

արձր է 
ն հարցում 
ս մասին դ
ն Ռոհանիի 
լ է ՀՀ նախագ
որ Իրանի ղ

ցելու հարցում

տակ է, որ մի
է 102-րդ ռազ

արության կողմ
պետք է կայաց
տարները՝ համ
ան պաշտոն

ից կանոնակա
զված են ու ա
ահոգիչ: 

միայն հնարավ
երկրների 
ամ «տեղեկա

է ասել
գնած այս, 
ւմ:  
վ թվարկված
ր ՀՀ եւ ՌԴ Զ
կարող են 

է, որ անկախ պ
ումբը կարող

անից բխող հրա
պայմանագրո

«ագրեսիայի
յն տարածքը,
ւ երկրների 
ընդհուպ մին
աստան ներխ

հստակ է, 
շումը պետք
ւսաստանի Զ

ահատել ղա
հարցում Ի

որոշումը. ն

գնահատել 
Իրանի հ

դեկտեմբերի 
հետ հանդի

գահ Սերժ Սա
ղեկավարին է
մ Հայաստանի

իացյալ զորքեր
զմակայանի 
մից: Համատե
ցնեն ՀՀ եւ Ռ

մատեղ: 
նական լեզո

արգի, միացյա
անմիարժեք, իս

վոր ագրեսիա
սահմաններ

ատվական» 
միջոցներ

լ, թե ի՞
բավականի

ծ խնդիրների
ԶՈւ գերագու
սահմանել ա

պայմանագրո
ղ է ստանա
աման: 

ով բավականի
ի անմիջակա
 ուր գործում
ղեկավարներ

նչեւ Երեւանո
խուժելու մասի

որ միացյա
ք է համատե
ԶՈւ գերագու

արաբաղյա
Իրանի 
նախագահ

 
ղարաբաղյա

հավասարակշի
21-ին՝ Իրան

իպումից հետ
արգսյանը։ 

է ներկայացր
ի եւ ԵԱՀԿ Մ

րի 
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ալ 
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ին 

ից, 
ւյն 
այլ 
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ալ 
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ան 
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րը 
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ալ 
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համ
ապր
Վիե
ջան
Նախ
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անթ
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Դեկ
սահ
կառ
Իրա
այցի
գազ
Մեղ
կառ
Իրա
օժա
կառ
Իր 
տրա
մատ
գործ
պար
Մեղ
կառ
«Սա
Ծրա
կմ, ի
գազ
ապա
երկա
կայա
բնա
Մի 
հաջ
գազ
շուր

մանախագահ 
րիլյան ագրե

եննայի համա
նքերը։ 
խագահի խոս
կարող ռազ

թույլատրելի է
րածաշրջանու

Մեղրի եւ Ա
խորհրդ
գազամ

կտեմբերի 2
հմանամերձ 
ռուցված գազի
անի նախագա
ի  օրը վառվ
զամատակարա
ղրի եւ Ագար
ռուցման ծրա
անի Իսլամա
անդակության 
ռավարություն

հերթին Հա
ամադրվող 
տակարարման
ծարքներից գ
րտադիր վճար
ղրի եւ Ագար
ռուցման աշխ
աներջի» ընկեր
ագրի շրջանակ
իսկ Ագարակ

զատարներ։ 
ահովելու նպ
արությամբ բ
ան, որը նա

ակավայրերի գ
քանի ամիս 

ջողությամբ ա
զիֆիկացվել է
րջ 50 տոկոսը։

երկրների՝ 
եսիայի հետ
աձայնագրերի

սքով՝ հաստատ
զմական լուծ

համարում ցա
ւմ իրավիճակ

Ագարակ քա
դանշական

մատակարա

21-ին տեղի
Մեղրի եւ

ի բաշխման ցա
ահ Հասան Ռո

վեց խորհրդա
արման մեկնա
րակ քաղաքն
ագիրը հնար
ական Հանր

շնորհիվ։ 
նը տրամադրե

այաստանի կ
միջոցների 

ն եւ ծառ
գանձվող հար
րների հետ կա
րակ քաղաքն
խատանքներն
րությունը։ 
կներում Մեղր
ում՝ 4,8 կմ եր
Մեղրի քաղա

պատակով կա
բարձր ճնշման
ախատեսված 
գազամատակա

տեւած աշխա
ավարտվեց։ Ա
է Մեղրի քաղ
 

È

Ադրբեջանի 
տեւանքների 
ի իրականաց

տվել է, որ հակ
ծում ունենա
անկացած քա

կի ապակայուն

աղաքներո
ն կրակը եւ 
արման մեկ
 

ի ունեցավ 
ւ Ագարակ 
անցի պաշտո

ոհանիի Հայաս
անշական կր

արկը։ 
ների  գազի բ
րավոր եղավ
րապետությա

Այդ նպա
եց 2 մլն դոլա

կառավարությ
հաշվին 

ռայություններ
կերի, մաքսա

ապված ծախս
ների գազի բ
ն իրականաց

րիում անցկաց
րկարությամբ 
աքի գազամ

առուցվել է ե
ն գազատար 

է նաեւ քա
արարման հա
ատանքներից
Արդյունքում՝ 
ղաքը եւ Ագա
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սանձազերծ
վերացմանը 

ցմանն ուղղվ

կամարտությո
ալ, եւ նշել 

այլ, որն ուղղվա
նացմանը։ 

ում վառվեց
ւ տրվեց 
կնարկը 

 

Իրանի հ
քաղաքներ

ոնական բացո
ստան կատար
րակը եւ տր

բաշխման ցա
վ իրականա

ան անմիջակ
տակով Իրա
ար դրամաշնո
ունը ստանձ

ապրանքն
րի մատուցմ

ատուրքերի եւ
սերը: 
բաշխման ցա
ցրեց իրանակ

ցվել են շուրջ 
տարբեր ճնշմ

մատակարարո
եւս շուրջ 1 
եւ գազաբաշ

աղաքի հարա
ամար։ 
ց հետո ծրագ

ամբողջությա
արակի մի մա
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Ամսագի

ծած 
եւ 

ված 

ունը 
լ է, 
ած է 

ց 

հետ 
րում 

ումը։ 
րած 
րվեց 

անցի 
ցնել 
կան 
անի 
որհ։ 
ձնեց 
ների 
ման 

ւ այլ 

անցի 
կան 

26,5 
ման 
ումն 

կմ 
շխիչ 

ակից 

գիրը 
ամբ 
ասը՝ 

Վիկ
հանձ

 
Լեռնա
հարցո
հանդե
իրավո
գործը
երաշխ
խաղա
Ղարա
հիման
հավա
այսօր՝
կուսա
է ԱԺ-
Դալլա
Նրա 
գործը
լիիրավ
հակամ
ու 
հիմնա
«Միա
ադրբե
կարգա
նաեւ 
հանգո
 Նա 
ամրա
շարք 
«Մենք
1. քայ
որը կո
ՀՀ 
պատգ
«Պետ
վարձա
պաշտ
գույքի
դրանց

ր,  2016 Ã.  էջ 5

իր 

կտոր Դալլա
ձնաժողով 

ու 

ային Ղարաբա
ում «Երրորդ
ես է գալի
ունքի պաշտպ
ընթացի իրակա
խիքների ապ
աղ, հակամա
աբաղի  եւ Ա
ն վրա կատար

անություն կտ
՝ դեկտեմբեր

ակցության հա
-ում ՀՀ նախա

աքյանը: 
խոսքով, 

ընթացում Լե
վ կողմ հա

ամարտության 
տրամաբանո

ախնդրի համա
աժամանակ կա

եջանական 
ավորման հա

արցախ
ուցալուծումը»
ընդգծել է, 

ագրված են հա
կնճռոտ հար

ք առաջարկու
այլեր ձեռնարկ

ուսումնասիրի
նախագահն

գամավորների
տական պ
ատրության մ

տոնյաների ու
ի, ունեցվածք
ց ծագման ա

5  

աքյանն առ
վ եւ ուսումն

«Հոկտեմբ
 

աղի հակամա
դ Հանրապետ
իս արցախա
պանության 
անացման, ան
պահովմամբ՝ 

արտության ե
Ադրբեջանի մի

րված այնպիս
տա Արցախի 
րի 23-ին, «Ե
ամագումարի 
ագահի նախկ

այդ համա
եռնային Ղար
անդես գալը

ն 
ությունից ե
ապարփակ կա
արեւորում են

հարաբերո
ամատեքստում
խյան հիմ

»,-ասել է Դալ
որ կուսակ

ասարակակա
րցերի վերաբե
ւմ ենք` 
կել ստեղծելու
ի 1991-2017 թ
ների, ԱԺ
ի, վարչապետ

պաշտոններ 
մասին» ՀՀ 

ւ նրանց հետ 
քի եւ եկամու
աղբյուրները, 

ռաջարկում
նասիրել «Մ
բերի 27-ը»

արտության 
տություն» կո
ահայության 
եւ միջազգայ
նվտանգությա

Արցախի 
երկու կողմե
իջեւ փոխհա

սի լուծման կո
ժողովուրդը

Երրորդ հանր
ժամանակ իր
կին ներկայաց

ատեքստում 
րաբաղի Հան
ը բխում 

բովա
եւ մեծապե

արգավորմանը
նք Հայաստա
ությունների 
մ, առանց որի
մնահարցի 
լլաքյանը: 
կցության ծր

ան հնչեղությո
երյալ հստակ

ւ ԱԺ քննիչ 
թթ. ժամանա

Ժ նախագ
տների ու նախ

զբաղեցնո
օրենքում ամ
փոխկապակ

ւտների իրակ
համապատա

մ է ստեղծե
Մարտի 1»-

 

կարգավորմա
ուսակցություն

ինքնորոշմա
յին ճանաչմա

ան միջազգայի
հիմնախնդր

երի՝ Լեռնայի
ամաձայնությա
ողմնակից, որի
ը: Այս մասի
րապետություն
ր ելույթում նշ
ցուցիչ Վիկտո

բանակցայի
նրապետությա
է արցախյա
նդակությունի

ես կնպաստ
ը: 

անի դերը  հա
ընդհանո

ի անհնարին 
վերջնակա

րագրում նա
ուն ունեցող մ
կ մոտեցումնե

հանձնաժողո
կահատվածո

գահների 
խարարների 

ող անձան
մրագրված ա

կցված անձան
կան պատկեր
ասխանություն

ել 
ն 

ան 
նը 

ան 
ան 
ին 
րի 
ին 

ան 
ին 

ին, 
ն» 
շել 
որ 

ին 
ան 
ան 
ից 

տի 

այ-
ւր 
է 

ան 

եւ 
մի 
եր. 

ով, 
ւմ 
ու 
եւ 
նց 
այլ 
նց 

րը, 
նը 



 

 

վերո
եկա
ներկ
2. ք
որը 
Հայա
պետ
օրին
որսի
ուղղ
3. ք
որը 
տեղ
27-ի
մերձ
իրա
իրա
հուլ
ոստ
տար
բողո
ու ս
4. 
քաղ
պատ
արձ
քաղ
5. ք
որը 
Հայա
միջա
փոխ
օգտ
6. ք
որը 
Հայա
ճան
վերա
այդ 
միլի
 
Քա
են

Իրա
կատ

ոհիշյալ ան
ամուտներին 

կայացված հա
քայլեր ձեռնա

կուսումնասի
աստանի 

տական գույքի
նականությու
ի եւ սե
ղվածությունն
քայլեր ձեռնա

կուսումնասի
ղի ունեցած ի
ի ահաբեկչութ
ձակայքում 

ականացված 
ադարձություն
լիսի 17-ից մի

տիկանության 
րածքի գրավ
ոքի ակցիանե

սպանությունն
քայլեր

ղաքական  
տասխանատվ

ձակելու ու
ղաքական  հետ
քայլեր ձեռնա

կուսումնասի
աստանի կող
ազգային 
խառություննե

տագործման ա
քայլեր ձեռնա

կուսումնասի
աստանի 

նապարհով դ
ադարձնելու ո
ընթացքում Հ

իարդ դոլար»: 

անի դեռ մե
նք, Իրանը 

անցի ներդրո
տարի, քանի 

նձանց օրե
/աշխատավա

այտարարագր
արկել ստեղծե
իրի 1991-2017
Հանրապետո
ի մասնավորե
նը՝ բացառելո

եփականությա
ն ու միտվածո

արկել ստեղծե
իրի 1996 թ. ս
իրադարձությո
թյան, 2004 թ

խաղաղ 
վայրագությո

նների եւ սպա
ինչեւ հուլիսի

պարեկապա
վմանն առընչվ
երի ժամանակ
ների  հետ կապ
ր ձեռն

վության են
ղղությամբ, 
տապնդումնե

արկել ստեղծե
իրի 1991-2017
ղմից օտարե

կազմակերպ
երի, վարկե

արդյունավետո
արկել ստեղծե

իրի 1991-201
Հանրապետ

դուրս բերվա
ուղղությամբ: 
Հայաստանից

ենք Մոսկվա
Հայաստա
Աշոտ Եղի

ողները Հայ
որ Հայաստա

È

ենսդրությամբ
արձերին/ ու 
րերին, 
ելու ԱԺ քննի
7 թթ. ժաման
ությունում 
եցման /սեփա
ով, այսպես կո
ան վերաբա
ությունը, 
ելու ԱԺ քննի
սեպտեմբերի 
ունների, 1999

թ. ապրիլի 11-
ցուցարարներ
ւնների, 2008
անդի բացահ
ի 31-ը Երեւա
ահակային ծա

վող իրադար
կ կատարված
պված խնդիրն
նարկել 

դրդա
նթարկված ա

բացառել 
երը, 
ելու ԱԺ քննի
7 թթ. ժաման
երկրյա պետո
պություններից
երի եւ դ
ությունը, 

ելու ԱԺ քննի
7թթ. ժաման

տությունից 
ած կապիտա
Տարբեր գնա

 դուրս է բերվ

այի ազդեց
անում ներդր
իազարյան 
 

ստանում նե
անը գտնվում 
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բ սահմանվ
նրանց կող

իչ հանձնաժող
նակահատված

իրականացվ
ականաշնորհմ
ոչված, վհուկն
աշխման որ

իչ հանձնաժող
25-ին ԱԺ-ի մ

9 թ. հոկտեմբ
-12-ի գիշերը 
րի նկատմա
8 թ. մարտի 
հայտման, 201
ան քաղաքում
առայության գ
րձությունների
ծ բռնությունն
ները, 

Հայաստան
ապատճառնե
անձանց ազ

բոլոր կա

իչ հանձնաժող
նակահատված
ություններից
ց ստացվ
դրամաշնորհն

իչ հանձնաժող
նակահատված

անօրինակ
ալը Հայաստ

ահատականնե
վել ավելի քան

ցության տա
րում չի ան

 
երդրումներ 

է Ռուսաստա
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Ամսագի

ված 
ղմից 

ղով, 
ծում 
ված 

ման/ 
ների 
րեւէ 

ղով, 
մոտ 
բերի 

ԱԺ 
ամբ 
1-ի 

16թ. 
մ ՀՀ 
գնդի 
ի եւ 
ների 

նում 
երով 
զատ 

արգի 

ղով, 
ծում 
 եւ 
ված 
ների 

ղով, 
ծում 
կան 

տան 
երով 
ն 30 

ակ 
ի. 

չեն 
անի 

ազդեց
լրագրո
անվտա
փորձա
«Հայ-ի
նախա
որՀայ
ներքո 
անդա
որովհ
համա
մասին
նա: 
Խոսել
ներդր
հայ-իր
«Հայա
դարձն
երկաթ
շատ 
համա
նա: 
 
Բան

մա

 
Բանգլ
երկիրը
facebo
պատգ
Նա, մա
«Երեկ
քննար
Պակի
ժողով
օրենքի
բենգա
Թարո
վերաց
կա, որ
երկիրը
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իր 

ցության տակ
ողների հետ 

տանգության 
ագետ Աշոտ Ե
իրանական 

ագահի այցը 
յաստանը գտ

ո եւ այդ 
ամակցելուց հե
հետեւ լուրջ ք

արում նաեւ Ե
ն համաձայնա

լով՝ Հայա
րումային ոլոր
րանական երկ

աստան-Իրան 
նելու համար 
թգծերին տրվա

կարեւոր 
ար:Ներդրողնե

նգլադեշը կ
ահմեդակա

ցեղասպ

լադեշը կարող
ը, որը կճանա

ook-ի իր է
գամավոր, նա
ասնավորապե

կ օրենսդրակ
րկմանն եմ 
իստանի բանա
վրդի ջարդերը
քի նախագիծը
ալացի։ Նյութե
ուն Չշիդրոու
ցնել բենգալա
ր Բանգլադեշը
ը, որը կճանա

6  

կ: Այս մասին
հանդիպման
հարցերի 

Եղիազարյանը
հարաբեր

բեկում չի 
տնվում է Ռ

ազդեցությո
ետո: Ներդրող
քաղաքական 

ԵՏՄ-ի եւ Իրա
ագիր, Իրանը դ

աստանում 
րտների մասի
կաթգծի կառո

ն երկաթգծի կ
Հայաստանը 

ված արտոնութ
է թե Հ

երի պակաս հ

կարող է դա
ան երկիրը, 
պանություն

 

ղ է դառնալ ա
աչի Հայոց ցեղ
էջում գրել 

ախկին վարչապ
ես, նշել է. 
կան նախա

ներկայացրե
ակի կողմից 
ը որպես ցեղ
ը։ Այդ ժաման
երն ինձ տրա
ւն։ Յախյա խ
ցի ժողովրդին
ը կդառնա առ

աչի հայոց ցեղա

ն այսօր՝ դեկտ
նը նշել է Մ
հայկական 

ը: 
րություններու

կարող հա
Ռուսաստանի 

ունը մեծաց
ղները Հայաստ

ռիսկեր կան
անի միջեւ ա
դրան երբեք չ

Իրանին 
ին փորձագետ
ուցումն է: 
կառուցումը ի
պետք է զրկի
թյուններից: Ա

Հայաստանի 
հաստատ չեն

առնալ առա
որը կճանա

նը. Բագրա

առաջին սուննի
ղասպանությո

է ՀԱԿ խ
պետ Հրանտ Բ

աձեռնության 
ել «1971թ 
իրականացրա

ղասպանությո
նակ սպանվել

ամադրել է իմ
խանը 1971-ին
ն։ Միևնույն ժ
ռաջին սուննի
ասպանությու

տեմբերի 23-ի
Միջազգային 

ինստիտուտ

ւմ Իրան
ամարվել, քան

ազդեցությա
ցավ ԵՏՄ-ի
տան չեն գալի
ն: Անհնար ե

ազատ առեւտր
չի գնա»,- ասա

հետաքրքրո
տը նշեց, որ դ

իրականությո
ի Ռուսաստան
Այդ նախագիծ

թե Իրան
նք զգա»,-ասա

աջին սուննի
աչի Հայոց 
տյան 

 

ի մահմեդակա
ունը: Այս մասի
խմբակցությա
Բագրատյանը

կարգով Ա
Բանգլադեշո

ած բենգալաց
ուն ճանաչելո
լ է մինչև 3 մ

մ լավ բարեկա
ն հրամայել է
ժամանակ հու
ի մահմեդակա
ւնը»: 

ին, 
եւ 

տի 

նի 
նի 

ան 
ին 

իս, 
եմ 
րի 

աց 

ող 
դա 

ւն 
նի 
ծը 
նի 

աց 

ի 

ան 
ին 

ան 
ը: 

ԱԺ 
ւմ 
ցի 
ւ» 

մլն 
ամ 
էր 
ւյս 
ան 



 

 

Ար
 

Թու
թյու
Սուր
վնա
Թու
Թու
հայտ
գտն
վնա
կաթ
Նշվո
վերա
հազ
վերա
40 
նախ
Սուր
վերա
Սուր
հայկ
վերա
Սուր
 

Թու
հայկ
է դա
Թու
քաղ
ճակ
խոր
առա
Մշա

րևմտյա
Թուրք-քր
Դիարբեք

ւրքիայի հ
ւնը  վերանոր
րի շրջանում 

ասվել էին թուր
ւրքական An
ւրքիայի հի
տարարել է, 
նվող եւ մեկ 

ասված 11 պա
թոլիկ ու բողոք
ում է, որ 
անորոգման 
զար դոլար)։
անորոգման հ

մլն լիրա։ 
խանշվում է 20
րի հայկակա
անորոգվել էի
րում է գտնվ
կական եկեղե
անորոգումից
րբ Կիրակոսը

Թուրքիայ
մանկակ

ւրքիայի Նիղ
կական եկեղե

արձնել մանկա
ւրքական Dem
ղաքում գտն
կատագրի 
րհրդարանում
աջարկվել է ա
ակույթի  նա

ան Հա
րդական բա
քիրի հայկա
վերանորո

հիմնադրամնե
րոգելու է քրդ

գտնվող պա
րք-քրդական բ
nadolu գործ

իմնադրամներ
թե վերանո
տարի առա

ատմական կա
քական եկեղե

միայն հայ
համար հատ
։  Նշված պ
համար նախա

Եկեղեցիներ
018 եւ 2019 թվ

ան կաթոլիկ 
ին 2011-ին։ 
վում նաեւ Մե
եցին՝ Սուրբ 
 հետո բացվե

ը եւս վնասվել 

յում վերան
կան գրադա

ղդե (Կապադ
եցին վերանոր
ական գրադար
mokrathaber կ

նվող պատմա
վերաբերյալ 

մ տեղի ունե
արդեն վերան

ախարարությա

È

այաստա
ախումների
ական եկեղ
ոգվելու են 

երի գլխա
դաբնակ Դիա
տմական կառ
բախումների հ
ծակալության 
րի գլխավոր
որոգելու է Ս

աջ բախումնե
առույց, որի մե
եցիները։ 
յկական կաթ

տկացվելու է 
պատմական 

ատեսված է ծա
րի վերանոր
վականները։ 
ու բողոքակա

երձավոր Արե
Կիրակոսը, 

ել էր որպես 
է բախումներ

նորոգված 
արան են դա

 
դովկիա) քաղ
րոգումից հետ
րան։ 
կայքի փոխա
ական հայկա

Նիղդեի 
եցած քննարկ
նորոգված եկ

ան գրադարա
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Լույս 

ան 
ից տուժած 
ղեցիները 

ավոր վար
արբեքիր քաղա
ռույցները, որ
հետեւանքով։

փոխանցմա
ր վարչությո
Սուրի շրջան
երի հետեւան
եջ են հայկակ

թոլիկ եկեղե
2 մլն լիրա (

շինությունն
ախսել ընդհան
րգման ավար

ան եկեղեցին

եւելքի ամենա
որը եւս 201
գործող եկեղե

րի հետեւանքո

եկեղեցին 
արձնելու 

ղաքում գտն
տո նախատեսվ

անցմամբ՝ Նի
ական եկեղե

նահանգա
կման ժամա
կեղեցին հան
անների վար

 

8  Դեկտեմբեր

Ամսագի

 
րչու-
աքի 

րոնք 
 

ամբ՝ 
ունը 
նում 
նքով 
կան 

եցու 
(650 
ների 
նուր 
րտը 

ները 

ամեծ 
1-ին 
եցի։ 
ով։ 

նվող 
վում 

իղդե 
եցու 
ային 
նակ 
ձնել 

րչու-

թյանը
համա
Առաջա
որտեղ
վերաբ

Նշենք
գտնվո
Թուրք
Գյունա
կարեւ
պահպ
զբոսա
Նախա
վերան
 

Դի
շենք

Դիարբ
Աբդու
ասորե
քաղա
կատա
Թուրք
Դիարբ
քուրդ 
կատա
մուտք
քաղա
Հանվա
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իր 

ը՝  եկեղեցի
ար։ 

արկն ընդունվ
ղ էլ վերջն
բերյալ։ 

ք, որ Նիղդեի
ում էր լքված 
քիայի մշակո
այն այցելել 
ւորել էր պատ

պանությունը՝ 
աշրջիկների 
արարի հր
նորոգումը։ 

իարբեքիրո
քի վրայից հ

բեքիրի Սուր
ւլլահ Դեմի
երենով գր

աքապետարան
արողների կող
քական De
բեքիրի Սուր

քաղաքապե
արող Բիլալ Օ
քի մոտ հայե

աքապետարան
ած գրության 

7  

ին մանկակա

վել ու ուղարկ
նական որոշ

 

ի եկեղեցին 
ու ավերված 

ույթի նախկի
էր Նիղդեի 

տմական հուշա
նշելով, 
այցելությ

րահանգով 

ում Սուրի ք
հանել են հ

 

րի շրջանի նա
իրբաշի տեղ
րությունները 
նում նշ

ղմից։ 
emokrathaber 
րի քաղաքապ
ետի փոխարե
Օզքանի հրահ
երենով ու ա
ն» գրությունն
փոխարեն կա

ան գրադարա

կվել է բյուջեի 
շում կկայաց

Ցեղասպանու
վիճակում։ Դ

ին նախարա
հայկական 

արձանի վերա
որ դրանք

յունների 
սկսվել է

քաղաքապե
հայերենով 

ախկին քուրդ
ղադրած հ

հանվել 
շանակված 

կայքի 
պետարանում 
են նշանակվա
անգով քաղա

ասորերենով գ
ները հանվել ե
ախվել է Թուրք

ան դարձնել

հանձնաժողո
ցվի եկեղեց

 
ւթյունից հետ

Դեռեւս 2011-ի
ար Էրթուղրո

եկեղեցի: Ն
ականգնումն 
ք կնպաստե

ավելացման
էր եկեղեց

ետարանի 
գրություն

 
դ քաղաքապե
հայերենով 

են Սուր
հարկադի

փոխանցմամ
ձերբակալվա

ած հարկադի
աքապետարան

գրված «Սուր
են։ 
քիայի դրոշը։

ու 

ով, 
ու 

տո 
ին 
ուլ 

Նա 
ու 
են 

նը։ 
ու 

ը 

ետ 
ու 
րի 
իր 

մբ՝ 
ած 
իր 
նի 
րի 



 

 

Նշե
քաղ
հայե
քաղ
հայե
այդ 
նախ
տու
հայե
դրվա
«Բա
 

Հ

Համ
խոր
2016
հաղ
Աղբ
նախ
ելույ
Աքչի
միու
հան
պատ
հեղի
իշխ
խոս
բար
Քար
 

Թ
հա

Օսմ
մեկը
անդ
Sam

նք, որ Աբդո
ղաքապետն է
երենով ցու

ղաքապետ Ա
երենով հրատ

թվում Թում
խաձեռնությա
ւրիստական 
երենով։  Սու
ած ցուցանա

արի եկաք» գր

Համշենահա
անցկաց

մշենահայերը 
րագրով  Ստա
6–ի դեկտեմբ
ղորդում է Aku
բյուրի համաձ
խաձեռնությա
ւյթ կունենան
իչեքը և Մահի
ւթյան ղեկա

նդիսացող Հի
տմության, ի
ինակ և Անտ

խանը» ստեղ
սվածքով թար
րբառի մասի
րաթաշը: 

Թուրքիայի
ազարավոր

եկեղեց

մանյան կայս
ը համարվող 

դրադարձել 
msunhaber կայք

ուլլահ Դեմիր
է եղել, որ քա
ցանակ է 

Աբդուլլահ Դ
տարակել է հա
մանյանի «Մի

ամբ նաեւ 
ուղեցույցը 

ւրի շրջան մ
ակների վրա 

ությունը: 

այերը Ստա
նելու «Մոխ

խորա

ին  
ամբուլում սե
բերի 25–ին, 
unq.net-ը: 
ձայն` համշեն

ամբ անցկացվե
ն համշենահա
իր Օզքանը: Ն

ավար և «
իքմեթ Աքչի
իսկ «Համշէն
տուան դը Ս

ղծագործությո
րգմանած Մա
ին: Սեմինա

ի Սամսուն 
ր հայեր, իս
ցիներ են. թ

սրությունում 
եւ հայաշատ 

Սամսունի 
քը։ 

È

րբաշը Թուրք
աղաքապետար

փակցրել։ Ս
Դեմիրբաշը թ
այկական մի շ
ի կաթիլ մեղ
Դիարբեքիրը

տպագրվե
մտնող ճանա
կա նաեւ հա

ամբուլում ս
խիրներից 

ագրով 

«Մոխիրներ
եմինար են 
ժամը 12։00–

նահայ լրագրո
ելիք այս սեմի
այ մտավորա
Նաեւ համշենա
«Վովա» հա
իչեքը կբանա
նեան պատմ
Սենտ Էքզյու
ւնը հայոց 

ահիր Օզքանը 
արը կհամա

քաղաքում
սկ մզկիթնե
թուրքակա
 

Տրապիզոնի
Սամսուն քա

լրատվակ
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քիայում առա
րանի շենքի վ
Սուրի նախ
թուրքերենով 
արք հեքիաթ

ղրը»։ Դեմիրբ
ը ներկայաց
ել էր ն

ապարհների մ
այերենով գրվ

սեմինար են
հառնել» 

րից հառ
կազմակերպ

–ին: Այդ մա

ող Ադնան Գե
ինարի ժամա

ականներ Հիք
անական ՀԱՏ

ամույթի անդ
ախոսի Համշ
մուածներ» գ
ւպերիի «Փոք

լեզվի Համշ
կխոսի Համշ

ակարգի Սե

մ ապրել են
երը նախկի
ն կայք  

ի սանջակնե
ղաքի անցյալի

կան կայքե
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Ամսագի

աջին 
վրա 

խկին 
եւ 

ներ, 
բաշի 
ցնող 
նաեւ 
մոտ 
ված 

ն 

 
նել» 

պելու 
ասին 

ենչի 
նակ 

քմեթ 
ՏԻԿ 
դամ 
շենի 
գրքի 
քրիկ 
շենի 
շենի 
եհեր 

ն 
ին 

երից 
լին է 
երից 

Թուրք
Թուրք
10 հա
Սամսո

Սամսո
Էմին Ք
տներ 
«Սելա
Սելահ
եղել։ 
հայկա
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քական կայք
քիայի հանրա
ազարից ավե
ունի Սելահիյե

ունի տեղակա
Քըրբըյըքը նշ

դեռ այն ժա
ահիյեի թաղամ
հիյեի մզկիթը

Իսկ Գազի 
ական մանկատ

8  

քը գրել է, թ
ապետության հ
ել հայեր, որ
ե թաղամասո

 

կան պատմու
շել է, թե  «թա
ամանակվա 
մասում գտնվ

ը նախկինում 
փաշայի դպ

տուն»,–նշել է 

 

թե Սամսունի
հռչակումից ա

րոնց մեծ մա
ում։  

ւթյան միությ
աղամասում գտ

հետքերը պա
վող Իմամ Հաթ

հայկական ե
պրոցը նախկ
Էմին Քըրբըյը

ի կենտրոնո
առաջ ապրել ե
ասն ապրել ե

ան նախագա
տնվող մի շար
ահպանում ե
թիփ դպրոցը 
եկեղեցիներ ե
կինում եղել 
ըքը։ 

ւմ 
են 
են 

 
ահ 
րք 

են։ 
եւ 
են 

է 

 

 



 

 

Սփ
Կա

Թու
(HD
խոր
բառ
փոխ
Ինչպ
Կար
հար
բառ
բառ
Կար
փոխ
ատե
կնա
Նշե
էր, 
հենց
Մամ
արտ
թե «
«Մե
կայս
ասե
 
Կի

Թ
Թու
կաթ
Տան
քննա
որոշ
դատ
Մեծ
հայց

փյուռք
արո Փայլա
«գյավուր»

ւրքիայի քրդա
DP) կուսակցո
րհրդարանում
ռով հայտ
խվարչապետ Ն
պես տեղեկա
րո Փայլանը
րցադրման մե
ռի հետ կապվա
ռի իմաստներն
րո Փայլանն 
խվարչապետը
ելության հո

ախապատրաս
նք, որ օրեր ա
թե Թուրքիա

ց «գյավուր» ա
մուլում մե

տահայտությո
«գյավուրը» ո
ենք «գյավուր
սերապաշտին

ել էր Քուրթուլ

իլիկիո կաթ
վերադա

Թուրքիայի
ւրքիայի Սահ
թողիկոսարան
նն Կիլիկիո 
արկումը եւ 
շել է դիմե
տարան: 
ծի Տանն Կիլի
ցը կներկայաց

ք 
անը Թուրքի

 բառի համ
պահա

ական «Ժողո
ության հայ պ
մ գրավոր հար
տարարությու
Նուման Քուր
ցնում է Ստա
ը Նուման 

եջ պարզաբա
ած՝ հիշեցնելո
ն ու կյանքում
իր հարցադր

ը չի մտածե՞լ,
ողի վրա հ
ստի։ 
առաջ Նուման
այի համար ա
ասելն է։ 
եծ արձա

ունը, որից հետ
ոչ մի կապ չու
ր» ենք ասու
ն։ Դա ոչ մուսո
լմուշը։ 

թողիկոսութ
արձի հայցո
ի դեմ հայցը

մանադրակա
նի տարածքի

կաթողիկոս
Մեծի Տանն 

ել Մարդու 

իկի կաթողիկո
ցվի այսօր՝ դեպ

È

 
իայի փոխվ
մար պարզա
անջել 

ովուրդների դ
պատգամավոր

րցադրում է ո
ն արած 

րթուլմուշին։ 
ամբուլի հայկա

Քուրթուլմո
անում է պահա
ով բառարանն
մ օգտագործվո
րման մեջ հետ
, որ իր արտ
հանցանքների

ն Քուրթուլմո
անկախությու

գանք էր 
տո փոխվարչ

ւնի ոչ մահմեդ
մ բռնապետի
ուլմանների հ

թյունը Սիս
ով դիմում է
ը կներկայա

ան դատարանը
ի վերադարձ
սության պա
Կիլիկիո կաթ
իրավունքներ

ոսությունից  
պտեմբերի 6-ի
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վարչապետ
աբանում է

դեմոկրատակա
ր Կարո Փայլա
ուղղել «գյավո

Թուրքի

ական «Ակոս
ուշին ուղղվ
անջել «գյավո
ներում «գյավո
ող իմաստներ
տաքրքրվել է,

տահայտությու
ի համար 

ուշը հայտարա
ւնը «գյավուր

գտել 
չապետը ասել
դականների հ
ին, անարդար

հետ կապ չուն

սի տարած
է ՄԻԵԴ. 
ացվի այսօր
ը մերժել է Ս

ձի մասին Մ
ահանջով դա
թողիկոսությո
րի եվրոպակ

հայտնում են
ին: 
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Ամսագի

տից 
է 

 
ան» 
անը 
ուր» 
իայի 

»–ը, 
ված 
ուր» 
ուր» 

րը։ 
, թե 
ւնով 
հող 

արել 
րին» 

այս 
լ էր, 

հետ։ 
րին, 
ի»,–

քի 

ր 
Սիսի 
Մեծի 
ատի 
ունը 
կան 

ն, որ 

«Դեկտ
ժողով
առաջի
թվակա
այս 
խորհր
հիմնվա
թվակա
առնչվ
բնակվ
Ա կաթ

Նշվել 
ակում
մասնա
կալութ
հասար
ների: 
Հայրա
գրասե
իրավա
Հիշեցն
Կիլիկի
են Թո
իրենց 
Թուրք
արդա
է դատ
շրջան
 

Սիս
դատ

Մեծի 
Հայոց

ր,  2016 Ã.  էջ 9
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տեմբերի 6-ը կ
վրդի եւ մասն
ին իրավակա
անի Հայոց ց

գործընթացը
րդակցության

ված միջազգա
անի Լոզանի

վում է Թուրք
վող փոքրամա
թողիկոսն իր ո

է նաեւ, որ 
մբում կեսօրից
ակցությամբ 
թյունների, ք

արակական կ
Մամուլի ա

ապետի ներկ
ենյակի տնօր
աբանների խմ
նենք, որ 201
իո կաթողիկո
ուրքիայի Սահ
 վերադարձն
քիայի ՍԴ-

արադատությա
տը՝ համարելո
նակներից: 

սի կեցավա
տի շրջանա

է. Ա

տանն Կիլիկ
ց թեմ կատար

9  

կարեւոր օր է
նավորապես 
ան քայլն է 
ցեղասպանու
ը երկար 

ն եւ ուսումն
ային իրավունք
ի կոնֆերանս
քիայի Հանրա
ասնություննե
ուղերձում: 

 

դեկտեմբերի
ց հետո տեղի

տեղական 
քաղաքական 
կազմակերպու
ասուլիսին մ
կայացուցիչը,
րենը եւ հի

մբակի հինգ ա
15 թվականի 
ոսությունը եւ 
հմանադրակա

նել Սիսի կա
ն իր հե

ան նախարար
ով որ այն դո

այրի հարցո
ակում իրավ
Արամ Ա-ն՝ Դ

կիոն Արամ 
րած իր հովվա

է լինելու ընդհ
հայ եկեղեցո
ընդդեմ Թո

ւթյունից հետ
եւ լուրջ 

նասիրության
քի վրա, այդ 
սի որոշումնե

ապետության 
րին»,- հայտա

ի 7-ին, Բելգի
ի կունենա մա

ու միջազգ
պատասխան

ւթյունների ն
մասնակցելու 
, Բրյուսելի 
իշեալ դատը

անդամները: 
ապրիլի 28-ի
Արամ Ա կաթ

ան դատարան
աթողիկոսարա
երթին դիմե
րությանը, վեր
ուրս է ՍԴ-ի ի

ով ՄԻԵԴ դ
վական առա
Դուբայում

Ա. Կաթողիկ
ապետական ա

հանրապես հա
ու համար: Ս
ուրքիայի` 19
տո: Իրավակա

մտորումներ
ն արդյունք 

թվում եւ 193
երի վրա, որ
սահմաններո

արարել է Արա

 
իայում մամու
ամուլի ասուլի
գային գործա
նատուների 
ներկայացուցի

ենՎեհափա
Հայ Դատ

ը հետապնդո

ին Մեծի Տան
թողիկոսը դիմ
ն՝ պահանջելո

անի տարածք
ել է երկր
րջինս էլ մերժ
իրավասությա

դիմելը Հայ
աջին քայլն

մ 

 
կոսը Թեհրան
այցի ավարտի

այ 
Սա 
15 

ան 
րի, 

է` 
32 
րն 
ւմ 

ամ 

ւլի 
իս` 
ա-
եւ 
իչ-
առ 
տի 
ող 

նն 
մել 
ով 

քը: 
րի 

ժել 
ան 

 
ն 
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ծի Տանն Կիլի
ամ Ա-ն օդան
տո Կաթողիկ
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զգային Առա
րժարանով ու
տված Ազգային
աստավորել մե
սնակցությամբ
րապետը, ով ն
ա Վեհափ
րիքաւորներու
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եւ Անմահ պա
ահամբոյր: Ա
ելութիւն մը 
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աննէսեան Վա
ականին: 

կտեմբերի 23-
Մակի Սողոմո
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անակում իրա

Միջազգ
Լեոնարդո Դ

փոխանց

կարակիր դերա
ն Նյու Յորք

տնական, բարե
նուկներ»  
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ակերտներուն
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նմիջապէս ետ
ափառ Հայր
եցւոյ կից գտ
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ն կողմէ պատ
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րապետը Շար
մը, ինչպէս 
բացումը կատ

բարերար Տեր
աշկերույթով պ
եղել Արաբա
թեմի Ազգայ

կաթողիկոս 
Թուրքիայի Սա
ու իրավունքն
թողիկոսարան
կիո Կաթողիկ
զգային պահ
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ստանի ման
դրամին 
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տվություն է
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մի (COAF
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դերասանի նվ

համայքնե
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հիմնադրամի
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ին: Հավաքու

 

  Դեկտեմբեր

Ամսագի

կան 

ն, որ 
ւմից 
հետ 

ային 
երով 
ել ու 
ծուն 
փառ 

րձաւ 
ոցի, 

ակից 
ալու 

եցաւ 
արճ 
ային 
շեալ 
Նոր 

իգոր 
ային 
1998 

րայր 
րամ 
ցյալ 

թյան 

Ա-ն 
կան 
կան 

արձը 
ատի 
թյան 

է 

բերի 
հայ 

անի 
կան 

ունը՝ 
պրող 
Լեոն 
ւյթի 
արն 
ւյթի 

ընթաց
երեկոյ
հավաք
է իր՝ ա

Ավելի 
անելո
Հենքս
«Հայա
ամենա
ծագու
Անդրե

Նշենք
Հայաս
երեխա
 
Թուր
են Հ

 
Արդյո
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աքվել է 3.1 մլն
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Լույս Ամսագիր 

«Արդյոք Օբամայի վարչակազմը քողազերծված կերպով 
ճանաչե՞լ է Առաջին աշխարհամարտի տարիներին հայերի 
դեմ իրականացված ջարդը որպես ցեղասպանություն». այս 
նույն հարցն է տալիս «Նյու Յորք Թայմս» օրաթերթը՝ նշելով, 
որ այս 4 բառերը կարող են «կատաղեցնել» ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ-
ի դաշնակից Թուրքիային, որը ամեն գնով է հակադարձում 
Ցեղասպանության մասին որեւէ ակնարկ անգամ։ Ու քանի 
որ Թուրքիան գտնվում է աշխարհի ամենաանկայուն 
տարածարջաններից մեկում, մեկ դար առաջ տեղի ունեցած 
ջարդերի մասին խոսելիս, ԱՄՆ-ի պաշտոնատար անձինք 
ցուցաբերում են ծայրահեղ զգուշավորություն, գրում է 
թերթը։ 
Մինչեւ Օբամայի վարչակազմ ընդունվելը, Պուլիցերյան 
մրցանակակիր լրագրող Փաուերը բազմիցս է գրել Հայոց 
ցեղասպանության նկատմամբ ԱՄՆ-ի դիրքորոշման մասին։ 
Ինչպես թերթն է գրում, պաշտոնավարման ընթացքում էլ նա 
բազմիցս է կուլիսների հետեւում լոբբիինգի աշխատանք 
իրականացրել, որպեսզի Օբաման պաշտոնապես ճանաչեր 
Հայոց ցեղասպանությունը։ 
Հայոց ցեղասպանության մասին Փաուերի խոսքերից հետո 
մեկնաբանությամբ է հանդես եկել նաեւ ԱՄՆ-ի 
պետդեպարտամենտի խոսնակ Մարք Թոները՝ հիշեցնելով, 
որ «Այս վարչակազմը եւ նախագահը, ինչպես նախորդները, 
պարբերաբար սգացել են մեկ եւ կես միլիոն հայերի համար, 
որոնք ջարդի են ենթարկվել Օսմանյան կայսրության 
գոյության վերջին տարիներին։ Մենք կոչ ենք արել 
լիակատար ու անկեղծ կերպով ընդունել փաստերը։ Եվ դա 
այսօր էլ մնում է մեր քաղաքականությունը։ Չեմ ուզում 
մտնել տերմինաբանության խորքերը, սակայն մենք ուզում 
ենք տեսնել այդ դեպքերի նկատմամբ պատմական 
լիակատար մոտեցում։ Իսկ Սամանթա Փաուերի խոսքերն 
արտասանվել են Հրեական ողջակիզման համատեքստում։ 
Եվ նրա խոսքերը չեն արտացոլում վարչակազմի 
քաղաքականության մեջ որեւէ փոփոխություն»։ 
Ամերիկյան թերթերը գրում են, որ չնայած Հայոց 
ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին նախընտրական 
արշավի ընթացքում տրված մի քանի խոստումներին, 
նախագահի պաշտոնում Օբաման հրաժարվեց այդ քայլից՝ 
դժգոհություն ու զայրույթ առաջ բերելով փաստաբանների 
ու ԱՄՆ-ի կոնգրեսականներից շատերի մոտ։ 
Կոնգրեսական Ադամ Շիֆը վստահ է, որ ԱՄՆ-ը պետք է 
հստակ ու պարզորոշ կերպով խոսի Հայոց 
ցեղասպանության մասին։ «Ամերիկայի Ձայն»-ի հայկական 
ծառայության հարցին ի պատասխան, կոնգրեսականն 
ասում է. 
«Ես կոչ եմ անում վարչակազմի մյուս պաշտոնյաներին ու 
նախագահին եւս, խոսել Հայոց ցեղասպանության մասին։ 
Այսօր, երբ Օբամային մնացել է պաշտոնավարման համար 
միայն մի քանի շաբաթ, նա կարող է կատարել Հայոց 
ցեղասպանությունը ճանաչելու նախընտրական արշավի 
ընթացքում տրված իր խոստումները»։ 
Կոնգրեսական Ֆրենք Փալոնը, հիշեցնելով Հայոց 
ցեղասպանությունը ԱՄՆ-ի կողմից պաշտոնապես 
ճանաչվելու գործում Կոնգրեսում Հայկական հարցերով 
հանձնախմբի աշխատանքների մասին, ասում է. «Շատերն 
են հավատում, որ Կոնգրեսն ու երկրի նախագահը մի օր 
ճանաչելու են Հայոց ցեղասպանությունը, եւ ես շատ գոհ եմ, 
որ Սամանթա Փաուերը հանդես եկավ այդ 
հայտարարությամբ»: 

«Հերքողական պատի մեջ անցք բացելու» մասին է խոսում 
նաեւ Հայաստանում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Ջոն Էվանսը՝ 
հիշեցնելով «Խնդիր՝ դժոխքից» վերտառությամբ Փաուերի 
գրքի մասին, որը սկսվում է հենց Հայոց ցեղասպանության 
մասին պատմելով։ 
«Ես մեծ հարգանք եմ տածում նրա նկատմամբ, որպես 
գիտնական ու հրապարակախոս։ Սակայն նա այլ դեր 
կատարեց անցած տարիներին որպես ՄԱԿ-ում ԱՄՆ-ի 
դեսպան։ Բայց ի վերջո կարողացավ դատապարտել 
անհերքելի փաստերի հերքումը»,-ասում է Ջոն Էվանսը։ 
Էվանսի խոսքերով, այսօր, երբ միայն 40 օր է մնացել 
Փաուերի պաշտոնավարմանը, դժվար թե նրա համար այդ 
հայտարարությունն ունենա անձնական հետեւանքներ։ 
Վերադառնալով «Նյու Յորք Թայմս»-ի հոդվածին, 
կատարենք եւս մեկ մեջբերում. 
«ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Ջիմի Քարթերը 1978 
թվականին գրեթե մոտեցել էր «ցեղասպանություն» եզրին, 
երբ հայտարարեց, թե «նպատակաուղղված ջանք է 
կիրառվել ամբողջ հայ ժողովրդին ջնջելու համար։ Ռոնալդ 
Ռեյգանն էր, որը 1981 թվականին արտասանեց «Հայերի 
ցեղասպանություն» բառակապակցությունը՝ դառնալով 
ԱՄՆ-ի մինչ այժմ վերջին նախագահը, որը հայերի դեմ 
իրականացված ջարդերը ճանաչել է որպես 
ցեղասպանություն։ 
 

Մշակույթ 
 

Ֆրեյդուն Մոշիրի 
 

Թարգմանիչ՝ Էմմա Բեգիջանյան 
Խմբագիր՝ Հովիկ Վարդումյան 

 
Ֆրեյդուն Մոշիրին(1926-1990թթ.) Իրանի ժամանակակից 

հայտնի բանաստեղծներից է, ծնվել է 1926թ. սեպտեմբերի 21-
ին Թեհրանում, ծառայողի ընտանիքում: 
Մոշիրին սկսել է ստեղծագործել պատանի հասակում` 15 

տարեկանից: Հատկանշական է, որ նա սկզբնական շրջանում, 
մասնավորապես ավագ դպրոցում եւ համալսարանում ու-
սանելիս, ստեղծագործում էր դասական տաղաչափական 
օրենքներով: Հետագայում, ծանոթանալով նոր բանաստեղծա-
կան «Շեր-ե նոե ձեւաչափին, հրաժարվեց դասականից, բայց եւ 
այնպես երբեք տուրք չտվեց դրա ծայրահեղ դրսեւորումներին: 
Այլ խոսքով` նա ոչ ավանդապահության գերին դարձավ, ոչ էլ 
հմայվեց  նորի ծայրահեղականությամբ, ընտրելով միջին ուղի, 
որն Իրանի գրականության մեջ հայտնի է իբրեւ նոր բա-
նաստեղծական տաղաչափություն` կոտրելով տաղաչափական 
կարծրատիպերը, բանաստեղծական տողերը մեծանում ու փոք-
րանում են, սակայն  հանգավորումը կիրառվում է տեղին ու 
տրամաբանական:  

Ինչ վերաբերում է ստեղծագործությունների թեմաներին, ա-
պա նա նոր հայացքով է նայում բնությանը, առարկաներին եւ -
մարդ արարածին, դրանք միահյուսելով իր յուրահատուկ 
նրբանկատությամբ ու զգացմունքներով, ինչը միանգամայն  
ընդգծված  առանձնահատկություն է հաղորդում Մոշիրիի 
ստեղծագործություններին, այնպես, որ հազիվ թե շփոթես ուրի-
շի հետ:  
Մոշիրին, ինչպես նշում են գրականագետները, ազնիվ, 

սրտակից բանաստեղծ է, ստեղծագործությունները հայելու պես 
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արտացոլում են նրան ու նրա մարդկային հատկանիշները: Նրա 
խոսքը հարգալից է ու մաքուր: Մոշիրին բոլոր դեպքերում հար-
գանքով է վերբերվում լեզվին ու այն կարեւրողներին: Գաղա-
փարները մարդասիրական են ու ազնիվ, իսկ զգացմունքների ու 
սիրո մասին գրելիս նա կիրառում է նրբագին, սրտաբուխ բառեր 
ու մեկնություններ: 
Մոշիրիի պոեզիան արտացոլում է կյանքի  երեւույթները, 

նրա շրջապատում ու աշխարհում  տեղի ունեցող դեպքերն ու ի-
րադարձությունները, միաժամանակ  նա մշտապես փառաբա-
նում է անբիծը, մաքուրը, լավն ու բարին: Այլ կերպ ասած`  Մո-
շիրիի ստեղծագործություններն  արտահայտում են մարդկային 
մաքուր զգացմունքներ ու հույզեր:  
Նշենք նաեւ, որ նրա ճանաճում սկսվել է «Փողոցը» բա-

նաստեղծությունով: 
Մոշիրին հեղինակել է ավելի քան 12 բանաստեղծութ-

յունների ժողովածու:  
 

Փողոցը 
 

Առանց քեզ կրկին այն փողոցով անցա, մի լուսընկա գիշեր, 
Ողջ էությամբ ես աչք էի ու հիացած քեզ էի փնտրում, իմ սեր: 
Էությանս բաժակը  քեզ տեսնելու տենչով էր լի,  
Դարձել էի խենթ ու խելառ սիրահարը հին օրերի: 
 
Հիշողության վարդը բացվեց հոգուս գաղտնարանում,  
Հազար հուշի այգին ծաղկեց ինչպես գարուն,  
Հազար հուշի բույր տարածվեց հազարանուն: 
Հիշեցի, որ այդ փողոցով մի գիշեր անցանք միասին, 
Ճախրեցինք ու շրջեցինք մենության մեջ բաղձալի,  
 Ու մի  քիչ էլ նստեցինք այս առվակի ափին: 
Լի էին քո սեւ աչերը  ողջ աշխարհի գաղտնիքներով, 
Ես զմայլված էի, իմ սեր, քո աչքերին նայելով: 
Երկինքը ջինջ էր, գիշերը` աստղազարդ, 
Բախտը ժպտում էր, ժամանակն էր հնազանդ: 
Լուսնի ողկույզը կաթեց առվի մեջ բարակ,  
Ճյուղերը մեկնել էին թեւերը դեպի լուսնյակ: 
Գիշերը,  դաշտերը  եւ հոգիները քարի ու ծաղկի, 
Բոլորը տարված էին երգով Արուսյակի: 
  
Հիշեցի, որ ասացիր` այս սիրուց զգուշացիր 
Եվ մի քանի ակնթարթ այս ջրին նայիր` 
Ջուրն է անցողիկ սիրո հայելին: 
Դու, որ ալեկոծ ես իմ մտահոգ հայացքից, 
Սպասիր, վաղը սիրտդ տված կլինես ուրիշին: 
Որպեսզի մոռանաս այս քաղաքը, պետք է մի ժամանակ հե-
ռանաս: 
 
Քեզ ասացի չէ, որ այս սիրուց ես չեմ կարող հեռանալ,  
Չեմ կարող, չէ, չեմ կարող  քեզ թողնել, մոռանալ: 
Առաջին օրը, երբ սիրտս ճախրել է քեզ տենչալով 
Աղավնու նման նստել եմ քո տանիքի քիվին : 
Դու քար նետեցիր ինձ վրա, բայց ես չտրտմեցի,  
Չհեռացած ամենեւին: 
Նորից ասացի, դու որսորդ ես, ես եղնիկ դաշտում,  
Որ քո թակարդն ընկնեմ, ամեն տեղ շրջեցի անդադրում: 
Սիրուց հրաժարվել չգիտեմ, չեմ կարող: 
 
Մի կաթիլ արցունք կաթեց ծառից,  
Բուն դառնորեն կոծեց վերից: 

Արցունքն աչքերիդ մեջ դողաց 
Եվ լուսինը սիրուդ վրա խնդաց: 
Հիշեցի, որ քեզնից այլեւս պատասխան չլսեցի, 
Սիրտս ընկղմվեց ծովի մեջ վշտի 
Ու ոչ քանդեցի կապը, ոչ սարսափեցի: 
Գիշերվա խավարին կուլ գնաց այն գիշերը 
Եվ հետո այլ գիշերներ նույնպես: 
Հետո, անգամ չհարցրիր վշտացած սիրահարի մասին, 
Հետո, նույնիսկ  էլ չես անցնում այս փողոցով, իմ լուսին: 
Սակայն,  գիտե՞ս, առանց քեզ ինչ վիճակով  
Այն գիշեր ես անցա մեր փողոցով: 
 

Ներքին Գայլը 
 

Մի հանդուգն գայլ է, մի իմաստուն ասաց, 
Մարդ արարածի ներսում թագնված: 
 
Եվ օր ու գիշեր պայքար է գնում 
Մարդու ու գայլի միջեւ անդադրում:   
 
Բազկի հարվածից չի պարտվի գայլը, 
Գիտունը գիտի, թե որն է ճարը: 
 
Եղել են դեպքեր` մի թույլ հողածին  
Պարտության է մատնել իր ներսի գայլին: 
 
Մի այլ դեպքում էլ մարդը ուժեղ ու արի  
Անճարակ է եղել ճիրաններում գայլի: 
 
Ով ի զորու է հաղթել իր գայլին, 
Վեհանձն է դառնում ու անպարտելի: 
 
Իսկ ով գայլի հետ հաշտվի ու մերվի, 
Բնույթ կստանա գիշատիչ գայլի: 
 
Ով որ մշտապես ընկնում է, պարտվում, 
Գայլ է նա, թեեւ նման է մարդու: 
 
Գայլին սպանիր քո մեջ քանի դեռ երիտասարդ ես, 
Վայ քեզ, եթե ծերանաս, ու գայլը ներսիդ իշխի քեզ: 
 
Ծերության ժամին, եթե անգամ առյուծ էլ լինես, 
Քո գայլի հետ պայքարում պարտվողը դու ես:  
 
Այն, որ մարդիկ պատառոտում, միմյանց կոկորդ են կրծում, 
Նրանից է, որ նրանց իրենց գայլն է առաջնորդում:  
 
Այն, որ մարդը այդպես տկար, անկարող է ու անզոր,  
Նրանից է, որ գայլն է ղեկավարում ամեն օր : 
 
Այն, որ չարագործները համախոհ են ու միասնական 
Նրանից է, որ նրանց գայլերը ընկերներ են անզուգական: 
 
Գայլերը միասնական են, մարդիկ` միմյանց օտար, 
Ում բողոքենք տարօրինակ այս վիճակի համար: 
 

*** 
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Լույս Ամսագիր 

Ակնարկ Հայ ժողովրդի  
հայրենադարձությանը 

19-20֊րդ դարերում 
 

Դր. Էդիկ Բաղդասարյան 
 

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ, ԿՆՔՎԱԾ ԳՅՈՒԼԻՍՏԱՆՈՒՄ 
1813 թ. հոկտեմբերի 12-ին1 

Հանուն Ամենազոր Աստծո 
Նորին Կայսերական Մեծություն, Ամենայն ռուսաց Ամե-

նապայծառափայլ եւ ինքնակալ Մեծն թագավոր կայսրն ու 
ինքնակալը եւ Նորին Մեծություն Փադիշահ, Պարսկական -
Պետության Տեր ու տիրակալը, իրենց փոխադարձ տիրա-
կալների նկատմամբ տածած Բարձր տիրակալական սիրուց 
դրդված, փոխադարձ անկեղծ ցանկություն ունենալով վերջ 
դնել իրենց սրտերին ներհակ պատերազմի աղետներին, եւ 
կայուն հիմքի վրա վերականգնել աներեր հաշտությունն ու 
բարիդրացիական բարեկամությունը, որ վաղուց ի վեր գո-
յություն է ունեցել Ամենայն ռուսաց Կայսրության եւ Պարս-
կական Պետության միջեւ, բարենպատակ համարեցին սույն 
արդարամիտ եւ փրկարար գործի համար որպես իրենց լիա-
զորներ նշանակել՝ Նորին Մեծություն Ամենայն ռուսաց -
Կայսրը իր գեներալ-լեյտենանտ, Վրաստանի եւ Կովկասի 
գծի զորքերի գլխավոր հրամանատար եւ այլն, Պարսկական -
Շահը՝ իր Բարձրաստիճան եւ Բարձրապատիվ Միրզա-Աբ-
դուլ-Հասան-Խանին, Թուրքական եւ Անգլիական Արքունիք-
ներում նախկին արտակարգ դեսպանորդին, Պարսից Մեծա-
վորների շրջանից ընտրված, իր Արքայի մերձավոր պաշտոն-
յային, Բարձրագույն Արքունիքի երկրորդ կարգի Խանին եւ 
իր Արքայից բարձր բարեհաճություն վայելող, շողակնազարդ 
պատվավոր դաշույն եւ թուր կրող, շալե զգեստավոր եւ շո-
ղակնազարդ ձիասարք ունեցող Խանին, որի հետեւանքով -
Մենք՝ վերոհիշյալ լիազորներս, հանդիպելով Ղարաբաղի տի-
րույթում ընկած Գյուլիստան բնակավայրում, Զեյվա գետակի 
մոտ, եւ փոխանակելով մեր լիազորագրերը, յուրաքանչյուրն 
իր կողմից քննություն առնելով Մեր Մեծ Տիրակալների ա-
նունից մեր կողմից հաստատվող հաշտության եւ բարեկա-
մության բոլոր հանգամանքները, մեզ տրված իշխանության 
եւ Բարձրագույն լիազորությունների ուժով, որոշեցինք եւ 
առհավետ հաստատեցինք հետեւյալ հոդվածները.  
Հոդված I. Ռուսական Կայսրության եւ Պարսկական Պե-
տության միջեւ մինչեւ այժմ գոյություն ունեցած թշնամութ-
յունն ու անհամաձայնությունները հետ այսու դադարում են 
սույն պայմանագրով, եւ թող հավիտյան հաշտություն, բարե-
կամություն եւ բարի համաձայնություն լինի Նորին Մեծութ-
յուն Պարսկական Շահի, նրանց ժառանգների ու Թագաժա-
ռանգների եւ երկուստեք նրանց Բարձր Տերությունների մի-
ջեւ:  
Հոդված II. Քանի որ Երկու Բարձր Տերությունների միջեւ 
նախնական հանդիպումների միջոցով փոխադարձ համա-
ձայնություն է ձեռք բերվել, որ հաշտություն հաստատվի 
Status guo ad ptresentem-ի հիման վրա, այսինքն՝ որպեսզի յու-
րաքանչյուր կողմի տիրապետության տակ մնան այն հողերը, 
                                                           
1 - æ. ÎÇñ³ÏáëÛ³Ý, Ð³Û³ëï³ÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý »õ êáí»ï³Ï³Ý ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý 
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ£ ºñ»õ³Ý, 1972£ 

խանություններն ու տիրույթները, որոնք ներկայումս 
գտնվում են նրանց կատարյալ իշխանության ներքո, ապա 
սահմանը Ռուսաստանյան Կայսրության եւ Պարսկական -
Պետության միջեւ այժմվանից եւ այսուհետ թող լինի հետեւ-
յալ գիծը. Օրդինաբազարի բնակավայրից սկսած ուղիղ գծով 
Մուղանի անապատով մինչեւ Արաքս գետի վրա եղած ծան-
ծաղուտը, այդտեղից Արաքսից դեպի վեր՝ մինչեւ Քափա-
նաքչայ գետակը Արաքսի մեջ թափվելու կետը, իսկ այնուհե-
տեւ Քանաքչայ գետակի աջ կողմով մինչեւ Միղրինյան լեռ-
նաշղթան եւ այդտեղից գիծը շարունակելով Ղարաբաղի եւ -
Նախիջեւանի սահմանագծով, Ալագյազի լեռնաշղթայով մին-
չեւ Դարալագյազ բնակավայրը, որտեղ միանում են Ղարա-
բաղի, Նախիջեւանի, Երեւանի Խանությունների եւ Ելիզա-
վետպոլի օկրուգի (նախկին Գյանջայի Խանություն) մի մասի 
սահմանագծերը, այնուհետեւ այդ վայրից Երեւանյան Խա-
նությունը Ելիզավետպոլի օկրուգի, ինչպես նաեւ Շամշադի-
նի եւ Ղազախի օկրուգների հողերից բաժանող սահմանագ-
ծով, մինչեւ Էշոք-Մեյդանի բնակավայրը, եւ դրանից լեռ-
նաշղթայով գետակի աջ կողմի հոսանքով եւ Համզաչիմանի 
ճանապարհի աջ կողմով, արդեն Փամբակի լեռնաշղթայով 
մինչեւ Շորագյալի սահմանագծի անկյունը, իսկ այդ անկյու-
նից մինչեւ Ալագյազ ձյունածածկ լեռան գագաթը, իսկ այդ-
տեղից լեռնաշղթայով Շորագյալի սահմանագծով՝ Մաստա-
րայի եւ Արթիկի միջեւ մինչեւ Արփաչայ գետակը: Սակայն, 
քանի որ Թալիշի տիրույթը պատերազմի ընթացքում ձեռքից 
ձեռք էր անցնում, ապա սույն խանության սահմանները Զին-
գելի եւ Արդաբելի կողմից, ավելի մեծ ճշգրտության համար, 
կորոշվեն փոխադարձ համաձայնությամբ երկու կողմերից 
ընտրված կոմիսարների կողմից՝ սույն Պայմանագրի կնքու-
մից ու վավերացումից հետո, որոնք, երկու կողմերի Գլխա-
վոր Հրամանատարների ղեկավարությամբ կկատարեն այն 
հողերի, գյուղերի եւ կիրճերի, ինչպես նաեւ գետերի, լեռների, 
լճերի ու բնական սահմանագծերի ճշգրիտ ու մանրամասն 
նկարագրությունը, որոնք մինչեւ այժմ գտնվում են յուրա-
քանչյուր կողմի իրական իշխանության ներքո, եւ այդ ժամա-
նակ կորոշվի Թալիշի խանության սահմանագիծը Status guo 
ad ptresentem-ի հիման վրա, այնպես, որ յուրաքանչյուր կողմ 
մնա իր տիրույթներով: Հավասարապես, վերոհիշյալ սահ-
մաններում եւս, եթե ինչ-որ բան անցնի այս կամ այն կողմի 
գծից այն կողմ, ապա Բարձր տերությունների կոմիսարների 
կողմից քննարկվելուց հետո յուրաքանչյուր կողմ, Status guo 
ad ptresentem-ի հիման վրա բավարարում կտա:  
Հոդված III. Նորին Շահական մեծությունը իբրեւ ապացույց 
Նորին մեծություն Ամենայն ռուսաց կայսեր նկատմամբ իր 
տածած անկեղծ բարեկամության, սրանով հանդիսավոր 
կերպով ինչպես իր կողմից, այնպես էլ Պարսկական գահի 
բարձր ժառանգների կողմից, որպես Ռուսաստանյան կայս-
րությանը պատկանող սեփականություն է ճանաչում Ղարա-
բաղի եւ Գյանջայի խանությունները, որոնք ներկայումս վե-
րածվել են Ելիզավետպոլյան անունը կրող նահանգի, ինչպես 
նաեւ Շեքիի, Շիրվանի, Դերբենտի, Ղուբայի, Բաքվի եւ Թա-
լիշի խանությունները սույն խանության այն հողերի հետ, ո-
րոնք այժմ գտնվում են Ռուսաստանյան կայսրության իշխա-
նության տակ:Ընդ որում ամբողջ Դաղստանը, Վրաստանը -
Շորագյալի նահանգով, Իմերեթիան, Գուրիան, Մենգրելիան 
եւ Աբխազիան, հավասարապես այն տիրույթներն ու հողերը, 
որոնք գտնվում են այժմ որոշված սահմանի եւ Կովկասյան 
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գծի միջեւ, սույն վերջինիս եւ Կասպից ծովին հարող հողերով 
եւ ժողովուրդներով: 
Հոդված IV. Նորին Մեծություն, Ամենայն ռուսաց Կայսրը -
Նորին Մեծություն Պարսկական Շահի նկատմամբ իր փո-
խադարձ բարեկամությունը ցուցաբերելու համար եւ իբրեւ 
ապացույց Պարսկաստանում իրեն հարեւան սույն պետութ-
յունում, ինքնակալությունն ու տիրապետող իշխանությունը 
ամուր հիմքի վրա տեսնելու իր անկեղծ ցանկության, սրանով 
Իր անունից եւ իր ժառանգորդների անունից Պարսկական -
Շահի որդիներից նրան, որը նրա կողմից նշանակված կլինի 
որպես Պարսկական Պետության ժառանգորդ, հանդիսավոր 
կերպով խոստանում է անհրաժեշտության դեպքում օգնութ-
յուն ցույց տալ, որպեսզի արտաքին ոչ մի թշնամի չմիջամտի -
Պարսկական պետության գործերին եւ որպեսզի Ռուսաս-
տանի Բարձրագույն արքունիքի օգնությամբ ամրապնդվի -
Պարսկական արքունիքը: Սակայն, եթե Պարսկական պե-
տության գործերով վեճեր ծագեն Շահի որդիների միջեւ, ա-
պա Ռուսաստանյան Կայսրությունը չի միջամտի այդ վեճե-
րին՝ մինչեւ որ այդ ժամանակ իշխող Շահը չխնդի այդ մա-
սին:  
Հոդված V. Ռուսաստանի առեւտրական նավերին, առաջվա 
սովորության նման, իրավունք է վերապահում ազատ նա-
վարկելու Կասպից ծովի ափերին եւ հանգրվանելու դրան-
ցում, ըստ որում պարսիկների կողմից պետք է ցույց տրվի 
բարեկամական օգնություն նավաբեկության դեպքում: Նույն 
այդ իրավունքն էլ վերապահվում է նաեւ Պարսկական ա-
ռեւտրական նավերին՝ նախկին սովորության համաձայն նա-
վարկելու Կասպից ծովում եւ հանգրվանելու Ռուսաստան-
յան ափերին, որտեղ փոխադարձաբար, նավաբեկության 
դեպքում ամեն տեսակ օժանդակություն պետք է ցույց տրվի 
պարսիկներին: Իսկ ինչ վերաբերում է ռազմական նավերին, 
ապա ինչպես պատերազմից առաջ, ինչպես հավասարապես 
խաղաղության ժամանակ եւ միշտ Ռուսաստանի ռազմական 
դրոշը մենակ գոյություն է ունեցել Կասպից ծովում, ապա 
այս առումով հիմա եւս նրան է վերապահվում նախկին իրա-
վունքը՝ այն հաշվով, որ Ռուսաստանյան Կայսրությունից 
բացի ոչ մի այլ տերություն չի կարող ռազմական դրոշ ունե-
նալ Կասպից ծովում: 
Հոդված VI. Մարտի ընթացքում վերցված երկու կողմերի 
բոլոր գերիներին, կամ բնակիչներին, գերի վերցված քրիս-
տոնյաներին եւ այլ դավանանքի անձանց, հարկավոր է ա-
զատ արձակել սույն Պայմանագիրը կնքվելուց եւ ստորագրե-
լուց հետո երեք ամսվա ընթացքում, յուրաքանչյուր կողմից 
նրանց ապահովելով պարենամթերքով եւ ճանապարհա-
ծախսով մինչեւ Ղարաքիլիսա, որտեղ սահմանապահ պետե-
րը փոխադարձ հանդիպումներ կունենան իրար հետ գերինե-
րին ընդունելու համար: Իսկ ինքնակամ կամ հանծագոր-
ծությունների համար փախածներին ազատություն է վերա-
պահվում իրենց Հայրենիքը վերադառնալու բոլոր նրանց, ով-
քեր կամովի կցանկանան այդ, իսկ ովքեր չեն ցանկանա վե-
րադառնալ, ինչ ազգություն էլ որ լինեն նրանց չհարկադրել: 
Ընդ որում երկու կողմերից փախածներին շնորհվում է ամ-
նիստիա կամ ներում: 
Հոդված VII. Ամբողջ վերը ասվածից բացի Նորին Մեծութ-
յուն, Համայն ռուսաց Կայսրը եւ Նորին Մեծություն պարս-
կական Շահը բարեհաճում են, որ բարձր արքունիքների փո-
խադարձ մինիստրները կամ դեսպանորդները, որոնք անհ-

րաժեշտության դեպքում ուղարկվում են գահանիստները՝ -
Նորին մեծությունների մոտ, ընդունվեն իրենց կոչումներին 
եւ իրենց հանձնարարված գործերի կարեւորությանը համա-
պատասխան, իսկ նախկին օրինակներով, առեւտրի հովա-
նավորության, համար անհրաժեշտ համարվող քաղաքնե-
րում նրանց կողմից նշանակվող գործակալները կամ հյուպա-
տոսները, որոնք իրենց շքախմբում չունենան տասը հոգուց 
ավելի մարդ, որպես վստահված պաշտոնյաներ օգտվեն ի-
րենց կոչմանը արժանի հարգանքից ու պատիվներից, համա-
պատասխան կարգադրությամբ, որ նրանց ոչ միայն բոլորո-
վին չվիրավորեն, այլ երկու կողմերից վիրավորանք ստացած 
անձանց տրվի արդարացի գոհացում:  
Հոդված VIII. Ինչ վերաբերում է առեւտրական հարաբերութ-
յուններին, Նորին մեծությունների երկուստեք այն հպատակ-
ների միջեւ, որոնք իրենց կառավարություններից կամ կառա-
վարության կողմից նշանակված սահմանապահ պետերից 
կունենան գրավոր փաստաթղթեր, որոնք ապացուցում են, 
որ նրանք իսկական վաճառականներ են, Ռուսաստանի կամ 
Պարսկաստանի հպատակներին կթույլատրվի ցամաքային 
ճանապարհով կամ ծովով ազատ ուղեւորվել երկու Բարձր 
պայմանավորվող պետությունները, ապրել դրանցում ով որ-
քան ցանկանա, եւ կատարեն իրենց վաճառական գործերը, 
ինչպես նաեւ առանց որեւէ ձգձգման ունենան հետ վերա-
դառնալու իրավունք: Ռուսաստանյան կայսրությանը պատ-
կանող վայրերից Պարսկաստան բերվող ապրանքները եւ 
փոխադարձաբար Պարսկաստանից այդ վայրերն արտա-
հանվող ապրանքները վաճառել եւ փոխանակել այլ ապ-
րանքների հետ: Երկու Բարձր տերությունների միջեւ ծագող 
վեճերում, պարտքերի եւ այլ բողոքների դեպքում, վարվել սո-
վորական կարգով, դիմել հյուպատոսին կամ գործակալին, 
իսկ որտեղ այդպիսիք չկան, տեղական պետին, որոնք եւ 
պարտավոր են, նրանց խնդրանքները քննության առնելով, 
կատարյալ արդարամտությամբ որոշել, թե իրե՞նք կայացնեն, 
արդյոք, վճիռը, թե հարկ եղած անձի միջոցով պահանջել կա-
յացնել արժանի գոհացումը, եւ ամենեւին թույլ չտալ, որ 
նրանց նկատմամբ ցուցաբերվի վիրավորանք եւ ճնշում:  
Պարսկաստան եկած ռուսական հպատակ վաճառականները 
կարող են այնտեղից, եթե ցանկանան, իրենց ապրանքներով 
մեկնել Պարսկաստանի հետ բարեկամ կամ այլ պետություն-
ներ, որի համար երկրով ազատ անցնելու նպատակով Պարս-
կական կառավարությունը չի զլանա նրանց օժտել անհրա-
ժեշտ անձնագրերով, եւ որ նույն կերպ պետք է վարվի Ռու-
սաստանի կառավարությունը պարսկական այն վաճառա-
կանների հետ, որոնք կցանկանան իրենց առեւտրական գոր-
ծերով Ռուսաստանի վրայով մեկնել Ռուսաստանի հետ բա-
րեկամ այլ պետություններ: 
Իսկ Պարսկաստան եկած կամ այնտեղ ապրող ռուսական 
հպատակներից որեւէ մեկի մահվան դեպքում, նրանց ունեց-
վածքը եւ շարժական ու անշարժ այլ սեփականությունը որ-
պես բարեկամ տերության հպատակներին պատկանող 
գույք, նախ առանց պահելու եւ թաքցնելու օրինական հիմքի 
վրա ստացագրերով հանձնել նրանց ընկերներին կամ ազգա-
կաններին, իսկ վերջինը թույլ կտա այդ ազգականներին 
դրանք վաճառել ում ցանկանան, նրանց ցանկությամբ եւ 
նրանց օգտին, ինչպես դա միշտ կատարվում է Ռուսաստան-
յան կայսրությունում եւ բոլոր լուսավորյալ պետություննե-
րում, առանց նկատի ունենալու, թե որ տերությունից է նա:  
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Հոդված IX. Ռուսաստանի վաճառականների կողմից պարս-
կական քաղաքներն ու նավահանգիստները բերվող ապ-
րանքներից գանձել հարյուրից հինգ տոկոսից ոչ ավելի մաքս, 
այդ մաքսը չպահանջելով երկրորդ անգամ, ուր էլ որ իրենց 
այդ ապրանքներով մեկնեն այդ վաճառականները, եւ նույն-
քան էլ այնտեղից արտահանվող պարսկական ապրանքնե-
րից, իսկ դրանից ավելի ոչ մի գանձում, տուրք, հարկ եւ մաքս 
չպահանջել ոչ մի պատրվակով եւ անհիմն պատճառով, 
նույնպիսի մաքսեր եւ նույն հիմքի վրա, փոխադարձաբար 
պետք է մեկ անգամ գանձվեն նաեւ պարսկական հպատակ-
ների կողմից Ռուսաստանի քաղաքներն ու նավահանգիստ-
ները բերվող պարսկական ապրանքներից:  
Հոդված X. Ապրանքները երկու արտահանող տերություն-
ների ափը կամ նավահանգիստը, կամ ցամաքային ճանա-
պարհով նրանց սահմանամերձ քաղաքները բերվելուց հետո 
երկու կողմի վաճառականությանը ազատություն է վերա-
պահվում վաճառելու իրենց ապրանքները կամ գնելու այլ 
ապրանքներ, կամ ստանալու դրանց փոխանակման արժեքը, 
առանց դրա համար խնդրելու մաքսային կառավարիչներից 
կամ կապալառուներից, որոնց պարտքն է հետեւել, որ առեւ-
տուրը կատարվի անարգել եւ որ վաճառողից կամ գնորդից 
կանոնավոր կերպով գանձարանի օգտին գանձվեն օրինա-
կանացված մաքսերը՝ նրանց կամովին համաձայնության 
պայմանով:  
Հոդված XI. Սույն պայմանագիրը ստորագրելուց հետո եր-
կու Բարձր տերությունների լիազորները փոխադարձաբար 
եւ առանց հետաձգման բոլոր վայրերը այդ մասին կուղարկեն 
անհրաժեշտ ծանուցում եւ հրամաններ՝ պատերազմական 
գործողությունները անհապաղ դադարեցնելու մասին: 
Հավիտենական հաշտության սույն Պայմանագիրը, որ գրվել 
է երկու հավասարարժեք օրինակով, պարսկերեն թարգմա-
նությամբ եւ ստորագրվել է վերը նշված երկու Բարձր պայ-
մանավորվող կողմերի լիազորների կողմից, հաստատված է 
նրանց կնիքներով եւ փոխադարձաբար փոխանակվել է 
նրանց միջեւ, պետք է հաստատվի Նորին Մեծություն Ամե-
նայն ռուսաց Կայսրի կողմից եւ Նորին Մեծություն Պարս-
կական Շահի կողմից եւ վավերացվի Նորին մեծությունների 
ինքնաձեռագիր ստորագրությունները պարունակող հանդի-
սավոր վավերագրություններով: 
Կնքված է Ղարաբաղի տիրույթի ռուսական բանակատե-
ղում, Գյուլիստան բնակավայրում, Զեյվա գետակի մոտ, Ք-
րիստոսի ծննդից հետո 1813 թվականի հոկտեմբերի 12-ին , 
իսկ Պարսկական թվականության 1228 թվականի Շավալ ամ-
սի 29-ին:  

* * * 
Պարսկական կառավարող շրջանները հարմար առիթի 

էին սպասում չեղյալ համարելու Գյուլիստանի պայմանա-

գիրը եւ վերսկսելու պատերազմը Ռուսաստանի դեմ՝ 

Անդրկովկասը միացնելու իրենց իշխանությանը: 1814թ. 

նոյոմբերի 25-ին Անգլիան Պարսկաստանի հետ կնքում է 

նոր՝ «վերջնականե դաշնակցային պայմանագիր, որը 

հայտնի է «Թեհրանի պայմանագիրե անունով եւ որը 

ուղղված էր Ռուսաստանի դեմ: 

Թե Անգլիան՝ հիշված պայմանագրով եւ թե 

Սուլթանական Թուրքիան թշնամաբար էին ընդունում 

Գյուլիստանի հաշտության պայմանագիրը եւ 

Պարսկաստանին հրահրում Ռուսաստանի դեմ: Ցարիզմն էլ 

իր հերթին, օգտվելով ռուս-պարսկական առաջին 

պատերազմում ձեռք բերած հաջողություններից, 

հետեւողականորեն շարունակում էր իր նվաճողական-

զավթողական քաղաքականություն: Դրա համար նա 

ձգտում էր գրավել նաեւ Երեւանի ու Նախիջեւանի 

խանությունները եւ ռուսական պետական սահմանը 

հասցնել մինչեւ Արաքս գետը: Նա կամենում էր 

Պարսկաստանի հետ առժամանակ պահպանել խաղաղ 

հարաբերություններ, եւ իր ուշադրությունը բեւեռել 

Թուրքիայի վրա, որովհետեւ Արեւելյան հարցը գնալով 

սրվում էր: Կովկասի կառավարչապետ եւ ռուսական 

բանակի հրամանատար գեներալ Ա.Պ. Երմոլովը 1817թ. 

ապրիլի վերջին Պարսկական մեկնեց իր դեսպանության 

կազմի հետ՝ բաղկացած 203 մարդուց, Թավրիզում 

հանդիպեց Աբբաս-Միրզայի եւ ապա Սուլթանիեում՝ Ֆաթհ 

Ալի շահի հետ, սակայն այդ քայլը դրական արդյունք 

չունեցավ եւ Երմոլովը ձեռնունայն վերադարձավ Թիֆ լիս: 
1825 թ. վերջերին պարսկական բանակներն 

աստիճանաբար մոտենում են ռուսական բանակի կողմից 

զավթված սահմանին՝ ունենալով անգլիական ռազմակամ 

խորհրդականների ձեռքով մշակված պլան: Ռուսաստանի 

դեմ պատերազմ սկսելու Շահի որոշմանը նպաստեց 1826 

թ. սկզբին անգլիացիների պարսկական արքունիքի 

հասցրած դեկաբրիստների ապստամբության լուրը, 

պարսկական ուժերի դեպի Վրաստան ներխուժեելու 

անգլիացիների կողմից հրահրումը, որտեղ ռուսների 

զորքերը խիստ թույլ էին, նաեւ Ռուսաստանի 

հարաբերությունների սրումը Թուրքիայի ու Արեւմտյան 

մեծ պետությունների հետ, ինչպես նաեւ Կովկասում 

լեռնականների սկսած շարժումը: Ռուս-պարսկական 

հարաբերությունները այդ լարված օրերին՝ 1826թ. 

փետրվարին Պետերբուրգից Թեհրան է մեկնում Նիկոլայ 

Ա-ի լիազոր ներկայացուցիչ իշխան Ա. Ս. Մենշիկովը, 

Պարսկաստանի հետ բարիդրացիական 

հարեբերություններ հաստատելու նպատակով: Սակայն 

Աբբաս-Միրզան եւ Ֆաթհ Ալի շահը նրան ոչ միայն շատ 

սառը ընդունեցին, այլեւ նրան պահում էին յուրօրինակ 

տնային կալանքի տակ, ուստի հուլիսի 5-ին նա շահից 

պահանջեց իրեն թույլ տալ վերադառնալու Ռուսաստան: 

1826 թ. հուլիսի 16-ին Երեւանի սարդարի զինված 

ուժերը Ապարանում հարձակվեցին Միրաքի ռուսական 

պահակների վրա, իսկ հուլիսի 17/18-ին պարսկական 60 

հազարանոց բանակը Աբբաս Միրզայի 

հրամանատարությամբ ներծուժեց Ղարաբաղ եւ հուլիսի 

25-ին պաշարեց Շուշիի բերդը: Աբբաս Միրզան գլխավոր 

ուժերով մնալով Շուշիի տակ, 12 հազար մարդուց 

կազմված մի զորաբանակ շարժվեց դեպի Ելիսավետպոլ 

(Գանձակ, Գյանջա): Նույն օրերին Երեւանի Հուսեյն Ղուլի 

խանի եւ նրա եղբայր Հասան խանի զինված ուժերը, 

կոտրելով ռուս փոքրաթիվ սահմանապահների ու հայ 

աշխարհազորայինների դիմադրությունը, ներխուժեցին 

Փամբակ եւ Շիրակի գավառները: Իսկ 25 հազար 

հեծյալներից կազմված պարսկական մի այլ բանակ էլ 

Թալիշից շարժվեց դեպի Մուղանի հարթավայրը, ապա 
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Հնա
ավա
շինա

խուժեց  

ջողվեց գրավե

լիշի, Շիրակի

վառներ: Այս

տերազմը (18

*****************

Թեյշե
գաղտնիքն

եւանի ծայրա
տակա հատվ
տահական ան

ի տարածքու
րոցի ավերակ
ականներից 
բանոց։ 
0-2011 թվակա

քննարկում 
րուղու շինար

տարածքը 
տաքրքրությու
ակույթի 

տմամշակութ
տահետազոտա

կարծիքը չէր
ումնասիրվի, 
նք այդ պահ

ում։  
3 թվականին՝ 
քրելուց հետ, հ
ն երկար սպա
մբարանադաշ
րիս Պիոտրով
սնյակ գերեզմ
մբարանադաշ
կոբ Սիմոնյան

5-ի ամռանը
ագետների առ
արտել նա
արարական ա

Դաղստան: 

ել Գանձակ, Շ

ի, Շիրվանի 

պես սկսվեց 

826-1828): 

****************

եբաինիի դ
ները դեռեւ

ամասում Շ
վածը դժվա
նցորդի ուշադ
ւմ ուրարտա
կներից այնքա
օգտագործվո

աններին Ճա
էր այդ տեղ

րարությունը, ե
հնագետներ

ն չի ներկայա
նախարա

թային 
ական կենտրո
ր կիսում եւ պ

եւ պեղումն
հին ժամանա

40 քառ/մ հող
հնագետները 
ասել չտվեց. շ
շտը։ «Դա լուր
վսկու արշավ
մաններ էր գ
շտի գտնվելու
նը։ 

ը սկսվեցին 
ռաջ ծանր խ

ախքան դե
աշխատանքնե

È

Պարսկական

Շամախի, Նու

եւ Շորագյալ

ռուս-պարսկ

*****************

դամբարան
ւս բացահա
 

Հեղ

Շենգավիթի 
ար թե կար
դրությունը։ Ա
ական Թեյշե
ան էլ հեռու 
ում է որպ

արտարապետն
ղանքով անցն
եկավ այն եզր
րի համար 
ացնում։ Սակա
արությանն 

ոնի տնօրեն Հ
պնդեց, որ հա
ները պետք 
ակի անիմաս

ղատարածք տ
սկսեցին աշխ
շուտով երեւա
րջ բացահայտ
վախումբը ժա

գտել, սակայն 
ւ վայրը պար

մեծածավա
նդիր էր դրվ

եկտեմբերին 
երի սկիզբը։ 
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ն բանակնե

ւխի քաղաքնե

լ-Փամբակի ո

կական երկր

(Շար

*****************

նադաշտ. 
այտված չեն

ղինակ՝ Անի Աֆ

գերեզմանատ
րող է գրա

Այդ տեղը Կար
բաինի քաղա
չէ, եւ1990-ակ

պես քաղաքա

ների խորհուր
նող արագընթ
րակացության

արդեն ոչ 
այն Հայաստա

առըն
ժառանգութ

ակոբ Սիմոնյա
ատվածը պետ
է շարունակվ
տ կորուստ 

տարիների աղ
խատել։ Արդյու
աց Թեյշեբաի
տում էր, քանի
ամանակին մ

քաղաք–ամր
րզ չէր»,–  աս

ալ պեղումնե
ված. պեղումն

պլանավոր

 

  Դեկտեմբեր

Ամսագի

երին 

երը, 

որոշ 

րորդ 

ր. 1) 

*** 

ն 

ֆյան 

տան 
ավել 
րմիր 
աք–
կան 

ային 

րդը, 
թաց 
ն, որ 

մի 
անի 

նթեր 
թյան 
անն 

տք է 
վեն, 
էին 

ղբից 
ւնքն 
ինիի 
ի որ 
մոտ 
րոցի 
սել է 

երը։ 
ներն 
րած 

«Պեղո
Կարճ 
գերեզ
տարա
հասցր
 
Ամենա
պաշտ
եղել։ 
դամբա
տեսքո
ունեին
եգիպտ
որ Ուր
ամեն 
եղել է 

Դամբա
արդյո
Սիմոն
մարդա
կլինի 
պատա

Գանգե
Հնագե
թագա
ներկա
ունեցո
բնակվ
 
«Ուշա
ծալվա
պառկ
Թեյշեյ
տերեր
շարու
աշխա
քայլող
զոհաբ
Սիմոն

ր,  2016 Ã.  էջ 1

իր 

ումների համ
ժամանակահ

զման պեղել։ 
ածքում ոչ մի
րել ենք պեղել»

ակարեւոր գտ
տոնյայի գերեզ

Նման կար
արանում հա
ով եւ մանգ
ն խեթերի ե
տացի փարավ
րարտուում վ
միավոր ունեց
Թեյշեբաինին

արանները ս
ունքում հայտ
նյանը նշում 
աբանական հ
գտնել գիտնա

ասխանները։

գերը տարբեր
ետի խոսքով,

ավորությունու
այացուցիչներ։
ողները, ինչը
վում էին ոչ թե

ագրավ է, որ
ած են։ Ընդ որ
կած դիրքով, 
յբանիում շատ
րի հետ միա
ւնակեն ծառա

արհում։ Այն 
ղ գործիքներ, 
բերելու մեջ ո
նյանը։ 
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մար հատուկ
հատվածում մ

Այսօր կար
ի դամբարան
»,– ասում է Ս

տածոներից 
զմանն է, որը,
րծիք հայտն

այտնաբերված
գաղաձեւ ծայ
ւ ասորիների
վոնները։ Հնա
վարչատարած
ցել է իր փոխա
ն։ 

 

 
սենյակների 

տնաբերվել է 
է, որ սա

հավաքածուն 
ականներին հ

 
ր ձեւերի ե

վ, սա վկայու
ւմ բնակվում է
։ Սակայն գեր
ը նշանակու
ե վերաբնակնե

ր հայտնաբե
րում կանանց թ

իսկ տղամար
տ ստրուկներ

ասին հողին հ
այել իրենց տե

ժամանակ ծ
խոսող անա

ոչ ոք որեւէ խ

կ մեթոդիկա 
մենք կարողա

րելի է հանգի
ն չի մնացել։

Սիմոնյանը։ 

մեկը բարձր
, ենթադրաբա
նելու առիթ 
ծ գլխիկով գ

այրով։ Նման 
ի արքաները,

ագետի խոսքով
ծքային բաժա
արքան։ Մեկի

տեսք ունեն
ավելի քան 

ա Հայաստան
է, որի շնորհ

հուզող բազմա

են՝ կլոր ու 
ւմ է այն մաս
էին տարբեր ժ
րակշռում էին
ւմ է, որ Թ
եր, այլ բնիկնե

երված կմախ
թաղում էին ձ
րդկանց՝ աջ։ 
ր կային։ Նրա
հանձնում, որ
երերին նաեւ 
ծառաները հա

ասուններ, այն
խնդիր չէր տ

էր ընտրվա
ացանք մոտ 30
իստ ասել, ո
 Մենք բոլոր

րաստիճան մ
ար փոխարքա

էր ծառայ
գավազանը՝ ց

գավազաննե
 ինչպես նա
վ՝ հնարավոր 

անում է եղել, 
ի նստավայրն 

ն։ Պեղումներ
1000 կմախ

նի ամենամե
հիվ հնարավո
աթիվ հարցեր

երկարավու
սին, որ Վան
ժողովուրդներ

ն գլխի կլոր ձ
Թեյշեբաինիո
եր։ 

խքների ծնկեր
ձախ կողմի վր

Բացի դրանի
նց հաճախ էի
րպեսզի նրան
անդրշիրիմյա

ամարվում էի
նպես որ նրան
տեսնում»,- նշե

ած։ 
00 
որ 
րը 

մի 
ա է 

յել 
ցլի 
եր 
եւ 
է, 
եւ 
էլ 

 

րի 
խք։ 

եծ 
որ 
րի 

ւն։ 
նի 
րի 
եւ 
ւմ 

րը 
րա 
ից 
ին 
նք 

ան 
ին 
նց 
եց 



 

 

Հնա
են ն
հին 
համ
այնք
որ 
հավ
կամ
էր ն
 
Դամ
ոսկո
Հայտ
հաս
պատ
Թեյ
ծիսա
էին 
 

«Ամ
էին։

ագետները բա
նաեւ երեխան

հասարակու
մայնքի լիարժ
քան բարձր մա
հաջողվել է

վանաբար մա
մ հենց ծննդաբ
նրա արգանդո

մբարաններու
որներ, զենք,
տնաբերված 

սնում է մի ք
տկերացում կ
շեբաինիի հի
ակարգեր ուն
հիվանդանում

մենատարածվ
։ 

վականին զա
ների գերեզմա
ւթյուններում 
ժեք անդամ չ
ակարդակով ե

պեղել նու
ահացել էր կա

բերելու ընթա
ում։ 

ւմ գտել են 
, զարդեր, զ

արտեֆակտ
քանի հազար

կազմել այն մա
ին բնակիչներ
նեին, ինչով էի
մ։ 

ված զարդերն

È

 
րմացել էին, ե

աններ, քանի 
մինչեւ 6 տա

չէր համարվո
են իրականաց
ւյնիսկ չծնվա

ամ ծննդաբերո
ացքում, քանի ո

զոհաբերվա
զանազան կե
տների ընդհ
րի։ Այս հավ
ասին,թե ինչպ
րը, հուղարկ
ին սնվում կա

 
ն ապարանջա
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երբ հայտնաբե
որ հայտնի է

արեկան երեխ
ում։ Պեղումն
ցվել, հավելեց 

ած սաղմ։ Կ
ությունից առ
որ սաղմը մնա

ած կենդանին
նցաղային իր
անուր քանա

վաքածուն կօ
պես էին հագնվ

ավորության 
ամ նույնիսկ ին

անն ու մանյա

 

  Դեկտեմբեր

Ամսագի

 

երել 
է, որ 
խան 
ները 

նա, 
Կինը 
ռաջ, 
ացել 

ների 
րեր։ 
ակը 

օգնի 
վում 

ինչ 
նչով 

 

ակն 

Ընդ ո
կարգա
ապար
լրացու
Սիմոն

Բայց 
արտե
հարցո
պատկ
Թեյշեբ
է իրա
համեմ
հետ։ 
Կոպեն
«Պատ
կամ ն
Ուրար
կցնդե

Սակա
մարդա
համա
այս 
հովան
հետա
միայն 
համա

ր,  2016 Ã.  էջ 1

իր 

որում դրանց 
ավիճակից։ 
րանջան, որ
ւցիչ ուշադր

նյանը։ 

ամենակարե
եֆակտները կ
ում, թե ինչ 
կանում Ռուս
բաինի քաղաք
ականացնել 
մատել այդ տ

Աճյունների 
նհագենի ու Բ

տկերացնում ե
նույն գենետիկ
րտուն Հայա

են», - եզրակա

այն Թեյշեբ
աբանական 

ար հազարավո
հարցում 

նավորների 
ազոտությունը 
ն Հայաստանի
ար։ 
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քանակը կախ
Երբեմն կա

րպեսզի պա
դրություն գր

 
եւորը, շեշտեց
կարող են հ
քաղաքակրթ

սա Բ թագա
աքի բնակիչներ

հին կմախք
տվյալները ժամ

որոշ նմուշն
Բոսթոնի լաբո
եք, եթե պարզ
կան ունենք։ Ա

աստանի հետ
ացրեց Սիմոնյա

 
բաինիի գե

նյութի ամբո
որ դոլարներ 
ապավինում 

աջակցու
հսկայական

ի, այլեւ ամբո

խված էր կնո
անայք հագն
արելիս զարդ

րավեր»,- բ

ց նա, այն է
հստակություն
թության ու մ

ավորի կողմից
րը։ Դրա համա
քների ԴՆԹ
մանակակից հ
ներ արդեն 

որատորիաներ
զվի ու նրանք
Այդ դեպքում 

տ առնչություն
անը։ 

երեզմանոցներ
ողջական հե
են պետք։ Գ

են պետ
ւթյանը, 
ն նշանակութ
ողջ աշխարհի

ոջ սոցիալակա
նում էին 5
դերի զրնգոց
բացատրում 

է, որ գտնվա
ն մտցնել ա
մշակույթի էի
ց հիմնադրվա
ար անհրաժեշ

Թ անալիզ 
հայերի ԴՆԹ
ուղարկվել ե

ր։ 
ք ու մենք նմա
այն լուրերը, ո
ն չունի, հօդ

րից պեղվա
ետազոտությա
Գիտնականներ
տության կա

քանի ո
թյուն ունի 
ի պատմությա
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Արցախի բնակչության 99.7 տոկոսը դեմ է 
նախկին «7 շրջանների» զիջմանը, նույնիսկ 

ԼՂՀ անկախության դիմաց 
 

 
 
Լևոն Տեր Պետրոսյանը այն մեծ դավաճանն է, որ իր 1990-
ականների գաղտնի հանդիպումով Ազերիների հետ 
Բելգիայում գնում էր թուրքերին հանձնել Մեղրիի, շրջանը 
ապա Արցախը։ Այդ դավաճանությունը բացահատվեց մեր 
կողմից, որի մասին մեր հոդվածը ընդարձակ արձագանք 
գտավ ժամանակին և տապալվեց այդ դավաճանությունը:
Մենք դեռ չենք խոսում նրա հայրենաքանդ դավաճանության 
մասին՝ Հայաստանի տնտեսության քայքայման նրա 
մասոնա֊հրեական նախածրագրված դավադրության 
կապակցությամբ։ 
Սկզբից նրա դավադրությունը Արցախի վաճառման մասին 
արդեն նորություն չէ։ Մենք առաջարկում ենք անհապաղ 
ձերբակալել այդ դավաճանին իր բազմաթիվ ոճրա-
գործությունների ու դավաճանությունների պատճառով։ 
Նրա 2016 թ. դեկտեմբերի ելույթը նպատակադրված էր 
հիասթափեցնել հանրությանը, նրանից խլել հույսի վերջին 
նշույլները, պարտվողական հոգեբանության տարածումը, և 
այլն, և այլն, որոնց արդյունքում Հայ ժողովուրդը կկորցնի իր 
ազգային արժանապատվությունն ու արժանիքները, 
մայրենի հողը և կդառնա թշնամու դեմ պարտված 
հլու֊հնազանդ ծառա եթե մի երկրորդ ցեղասպանության 
չենթարկվի... 
 
ՀՈՒԿ֊ 19-12-2016 Կանադա 

*** 
Ըստ IPSC- հարցման` Արցախի բնակչության 99.7 տոկոսը 
դեմ է նախկին «7 շրջանների» միանգամից զիջմանը՝ 
նույնիսկ անկախության միջազգային ճանաչման դիմաց: Այս 
մասին այսօր` դեկտեմբերի 18-ին, իր ֆեյսբուքյան էջում գրել 
է ԼՂՀ վարչապետի մամուլի խոսնակ Արտակ Բեգլարյանը: 
«IPSC սոցիոլոգիական ընկերության կողմից այս տարվա 
հուլիսին Արցախում կատարված սոցհարցման 
արդյունքներով՝ Արցախի բնակչության 99.7 տոկոսը դեմ է 
նախկին «7 շրջանների» միանգամից զիջմանը՝ նույնիսկ 
անկախության միջազգային ճանաչման դիմաց, իսկ 99.4 
տոկոսը՝ դրանց փուլային զիջմանը: 
Ավելին՝ 82 տոկոսը ասել է, որ եթե նույնիսկ միջազգային 
ճնշման ներքո տարածքներ տալու խնդիր լինի, ապա 
ժողովուրդը պետք է զենք վերցնի եւ պաշտպանի այդ 
հողերը: 
Հող տվողն էլ է ժողովուրդը, հող պաշտպանողն էլ...»,-գրել է 
նա: 

 

Այս համարում 
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 چكيده كتاب تاريخ آرتساخ(قره باغ)
)10(  

  
  نگارش: دكتر اديك باغداساريان

  تقسيمات اداري و مناطق مسكوني
  

به  1923تا  1847به معني چشمه روان و جوشان) نام داشت از سال  Vararakn( وارارآكن 1847مركز قراباغ كوهستاني شهر استپاناكرت است كه تا سال   
هزار نفر بود.  50بالغ بر  1983نامگذاري گرديد. جمعيت آن در سال  استپاناكرترئيس كمون باكو،  استپان شاهوميان به بعد به نام 1923تغيير نام يافت و از  خانكند
هاي شراب سازي و كنياك، قالي بافي، كارخانه كفش  توليدي بود (كارخانه ابريشم بافي، كارخانه مصالح ساخماني، وسايل الكتريكي، كارخانه - واحد صنعتي 19داراي 

مهندس  باشد. طرح فعلي شهر را مطبوعات، آثار تاريخي و غيره مي و وسايل منزل و غيره) داراي چندين بيمارستان، كتابخانه، مدارس و موسسات آموزش عالي،
  اند.  ) تهيه و اجرا كرده1968( مهندس ب. داداشيان) و 1938( مهندس اسلوبوتيانيك)، 1926، (آلكساندر تامانيان

  جمهوري قراباغ كوهستاني يا آرتساخ از نظر اداري به پنج منطقه تقسمي شده است:  
به نام فرماندهي نيروهاي ارمني در منطقه، مونته ملكونيان، مونته آبرت  1994به عسكران تغيير نام يافت)،مارتاكرت، مارتوني (از سال  1978 استپاناكرت (از سال

  نامگذاري شد)، هادروت، شوشي.
  

  استپاناكرت
اثر معماري  674هزار نفر. در اين منطقه  1/19) 1987هزار كيلومتر مربع جمعيت آن (در  9/0در بخش مركزي قراباغ كوهستاني واقع است. وسعت آن   

روستا وجود داشت (از  51در اين منطقه  1980ارمني باقي مانده است. اهالي روستايي اين منطقه به باغداري، دامداري، كشت غالت و انواع ميوه اشتغال دارند. در سال 
  روستاي ارمني). 46اين ميان 

  گردد: تاهاي اين منطقه در زير ارائه مياي در مورد روس فهرست و شرح خالصه
  

 نام
  روستا

 
  تاريخ بنا

  
  كليسا

  
 جمعيت
1987  

شركت
كننده در 

جنگ 
 دوم

تعداد
ها  كشته

در جنگ 
 دوم

 
  توضيحات

  1760برج و بارو   -  -  1800  -    م.18  عسكران - 1
  -  75  123  -  م.18  1929- 30  نركين قليج باغ - 2
  هاي واراندا مركز مليك  125  254  958  1616  قديمي  آوتارانوتس (چاناغچي) - 3
  1907مدرسه   91  256  1043  1870  م.19اوايل   نوراگيوغ - 4
  1887مدرسه   104  220  1023  م.18كليسا   م.17اوايل   خاناباد - 5
  1903مدرسه   151  310  851  1860  م.17  آلگستيان (بالوجا) - 6
تا قبل از حمله تركان سلجوقي كاراغبيور   126  400  703  368-371  باستاني  آرتساخاشن (داشبوالغ) - 7

  نام داشت.
    112  230  644  م.18  م.18  بادارا - 8
  1912دامداري، اولين مدرسه   136  400  659  -  -  ختروتسيان - 9

هاي  سده  شوش - 10
  م.14- 15

دو كليسا 
  1655و 1454

  1894مدرسه   216  350  556

  وانك شيكاكار  75  132  691  م.19سده   -  خرامورت - 11
آستوازازين   -  قارابوالغ - 12

  (ويران)
544  128  61  -  

  وارتر نام داشت "قبال  116  211  443  1837  -  پرجامال - 13
  1876مدرسه   106  -  453  -  15سده   ناخيجوانيك - 14
  مدرسه متوسطه  75  250  343  1890  -  خاچن - 15
  15روستاي فعلي از سده   102  160  198  1841  باستاني  كارمير گيوغ - 16
رافي در اينجا بوده و از چشمه آب   123  -  287  خراب شده  باستاني  داهراو - 17

  نوشيده است
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خاناساخ  - 18
  (خناساخ)

  مدرسه،خانه فرهنگ، برق  66  136  385  كليسا  1770فعلي 

نركين  - 19
  سرنك

  معبد پارادخاچ  25  50  95  18آستوازازين سده   باستاني

ورين  - 20
  سزنك

كليساي قديمي،   قديمي
  .م19آستوازازين

  جنگل و مراتع  17  29  150

قلعه قديمي   سغناخ - 21
1495  

  جنگل و چشم انداز زيبا  48  102  250  آستوازازين (ويران)

22 - 
  سارداراشن

  مدرسه  46  104  195  -  م.17

خاچ  - 23
  ماچ

  1873مدرسه   66  105  185  1651استپانوس   قديمي

24 - 
داشوشن 

  (كاراشن)

  ارد.زراعت، دامداري، مدرسه ند  28  71  69  -  -

  اهالي آن از هاراو (گوريس)  69  122  281  18  17سده   هاراو - 25
  1906مدرسه   47  86  112  1884  17  رو - 26
27 - 

  خانسك
  مدرسه ابتدايي  60  -  248  م. 1230كليسا   قديمي

  مدرسه،باشگاه، كتابخانه، درمانگاه  87  162  171  ويران 1750  17  قشالق - 28
29 - 

ماداتاشن 
  (ماداتكند)

  نام قبلي ايالمانتس گومر  26  62  101  1904  م.17

هاي معروف، كوههاي معروف،  چشمه  59  132  217  ويران 1630  1630دهه   كراسني - 30
  مدرسه

31 - 
  ساروشن

  1890مدرسه   92  175  395  1670آمناپركيچ   م.17

32 - 
  جراغاتسز

هاي  مدرسه ابتدايي، كتابخانه، باشگاه، چشمه  26  36  182  1882آستوازازين   19اوايل 
  معروف

  1887مدرسه   42  67  129  19  16اوايل   آغبوالغ - 33
34 - 

  مخيتاراشن
نامش با مخيتار اسپاراپت مربوط است، غار   30  -  59  -  قديمي

  مخيتار اسپاراپت
35 - 

  مهديشن
  1905مدرسه   61  116  -  1828  1824قبل از 

ط است زميندار مربو اولي بابنامش از نام   22  55  -  1263  قديمي  اولوباب - 36
  (از خاندان حسن جالليان) ارمني

37 - 
وارازابون 

  (آرانزميسن)

  1875مدرسه   59  97  150  1864  -

  (تعطيل) 1892مدرسه   20  37  55  -  17اوايل   داهراز - 38
39 - 

  كياتوك
  تعطيل شد 1987مدرسه در   68  121  73  آستوازازين  قديمي

40 - 
  كاراگلوخ

  -  56  96  -  م.13دو كليسا   م.13

41 - 
  خمهاتموش

  نفر جمعيت داشت 300، 1920در سال   31  48  26  آستوازازين  م.17

  )1984مدرسه (فعال تا   -  -  81  م.9- 10  م.9قديمي،  پاروخ - 42
  مدرسه ابتدايي  33  60  163  كليساي ويران شده  قديمي  هيليس - 43
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باد، و داراالگياز نيز بجز از روستاهاي نامبرده، روستاهاي كاساالر، لسنوي، جاميلو، باشكند، جان حسن، جوادلر، گاراگياد، داالداراس، يالوبا، خوجالو، حسن آ        
  بودند. آذري نشين "در منطقه استپاناكرت قرار دارند كه تعدادي از آنان داراي ساكنان ارمني و آذري و برخي نيز كال

  
 مارتاكرت

  
هاي جرابرد، خاچن و گلستان در آرتساخ باستان تطابق دارد. مارتاكرت  هزار كيلومتر مربع وسعت دارد. با واليت 7/1بزرگترين منطقه آرتساخ است و   

اثر در  1100در قراباغ كوهستاني تعداد اثر تاريخي كشف شده  2765از نظر آثار تاريخي معماري باستاني ارمني از اهميت خاصي برخوردار است بطوري كه از 
هاي كارمير، يريسا مانكانس، يغيشه،  )، وانك دادي يا خوتاوانك، وانك1216- 1238منطقه مارتاكرت واقع است. مهمترين اين آثار عبارتند از: وانك گانزاسار (

  د، كاخ مليك بگالريان، وانكاسار و غيره.آمنا پركيچ، هوركا، هاواپتوك، خوخانابرد، كليساي پاراوازدر، كاچاغاكابرد، جرابر
روستا ارمني  54روستا وجود دارد :  61بخش اعظم منطقه مارتاكرت پوشيده از جنگل است. دامداري و پرورش تاك رواج دارد. در منطقه مارتاكرت   
آنها ارمني بودند. در اينجا يك شهر و يك شهرك وجود دارد. % 98هزار نفر بود كه  3/45، 1987روستا آذري و ارمني نشين. جمعيت منطقه در سال  7نشين است، 

  نفر جمعيت. بسياري از روستاها گذشته تاريخي دارند. 7/4مارگوشاوان) با  "هزار نفر سكنه و شهرك لنيناوان (قبال 5/8شهر مارتاكرت با 
  شود: هاي منطقه مارتاكرت در جدول زير مرور مي شرح مختصري از روستاها و شهر          

  
 نام

 روستا
  سال 
  بنا

 كليسا و
 سال بنا

جمعيت
1987  

شركت كننده در جنگ
 دوم

    كشته شده در جنگ
  توضيحات

از اوايل   مارتاكرت -1
 19سده 

شهرت 
  يافت

به معني بنا شده در نبردها (مارت=نبرد كرت=ساخته   293  600  8500  1883كاراپت 
  شده)

لنيناوان  -2
  (مارگوشاوان)

  مدرسه، سينما، كودستان، باشگاه  42  129  4700  -   1906

ماراغا  -3
  (مراغه)

  1901از نام مراغه همان در ايران، مدرسه   148  255  -   -   1829

  1931مدرسه   24  63  518  -   1920  كارمراوان -4
ماراليان  -5

  سارو
  (اكنون موجود نيست) 1923مدرسه   12  25  87  -   1917- 18

  مدرسه  39  95  220  -   1870  لونارخ -6
تاليش  -7

  (تارينج)
م.فعلي 14

1808  
  از نام خانواده تارينج فرزند مليك فريدون  222  489  1995  5-1894

  1910مدرسه   194  650  2661  -   1828- 32  چايلو -8
  مدرسه 1910  46  100  697  1890دهه   -   ماتاغيس -9

  باني آن توني از خانواده پادشاه واچاگان  41  93  140  گورك مقدس  1861فعلي   توناشن - 10
  1911مدرسه   48  93  650  1811  م.18  سيسوالن  - 11
  1931مدرسه   15  27  236  -   م.12  يارمجا - 12
نركين  - 13

  هوراتاغ
  1921مدرسه   127  337  1263  -   19سده 

- 13آستوازازين   قديمي  گوساپات - 14
  م.

  1873مدرسه   97  251  687

جانياتاغ  - 15
  (چانكاتاغ)

  1903مدرسه   164  270  828  -   19سده 

آستوازازين   م.13قديمي   گيوالتاغ - 16
1870  

  مدرسه  111  250  - 

17 - 
  موخرراتاغ

قديمي اوايل 
  م.19

آستوازازين 
1883  

  1907مدرسه   154  382  934

18 - 
  آغابكالينج

  مدرسه  24  45  392  -   1910

باستاني سده   ماغاووز - 19
فعلي  11
  م.17

  1909مدرسه   100  287  1202  1902 

هاكوپ  - 20
كاماري 

  (لوالساز)

قديمي، فعلي 
1790  

  1914مدرسه   64  154  342  - 

21 - 
  مينگلرلسك

  مدرسه (تعطيل)  34  78  247  -   - 

بنام جرابرد باستاني اينگونه نامگذاري شده و نبايد با   -   -   342  -   1958  جرابرد - 22
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 نام
 روستا

  سال 
  بنا

 كليسا و
 سال بنا

جمعيت
1987  

شركت كننده در جنگ
 دوم

    كشته شده در جنگ
  توضيحات

  جرابرد باستاني اشتباه شود.
قديمي سده   متس شن - 23

  م. 7
كليساي قديمي 

پا بر جا  1920تا 
  بود

چند  12- 13هاي  در قديم برداكور نام داشت، در سده  97  237  668
  1909هزار خانوار سكنه داشت مدرسه 

قديمي، فعلي   چلدران - 24
1905  

وانك 
آمناپركيچ، 

  كليساي كارمير

  1928مدرسه   85  153  476

  مدرسه (تعطيل)  16  - 31  70  آمناپركيچ  1700  غازاراهوغ - 25
26 - 

  بوغوساگومر
آمنا پركيچ،   18اوايل 

  هوروستان
  مدرسه  19  42  334

جمعيت ارمني و يوناني، مهمانا به معني رگه اصلي   5  11  51  1248  م.13اوايل   مهمانا - 27
  معدن

م.  12سده   غازانچي - 28
  م. 17فعلي 

  1924مدرسه   65  167  260  م. 19گورك 

  در قديم (كچوت)  45  75  150  1873  م. 12  كيچان - 29
آستوازازين   م. 10  آراجازور - 30

1668  
زن دالور در اينجا مغولهاي تاتار را شكست  روزان  210  450  1087

  داد.
م.فعلي 10  زماكاهوغ - 31

  م.13
  واچاراشن نام داشت. "قبال  53  100  256  م. 12استپانوس 

م. فعلي  -9  كوالتاك - 32
  م. 14

  1923مدرسه   74  155  341  چند كليسا

م. - 7قديمي   تبلغو - 33
  م.- 17فعلي 

  مدرسه  42  76  211  م.-7

وانك گانزاسار   م.- 9قديمي   وانك - 34
1238 -1216  

  13مدرسه قرن   174  313  1396

م. فعلي  - 11  گارناكار - 35
1751  

  1924مدرسه   24  56  150  - 

  1925مدرسه   17  50  151  -   قديمي  شاهماسور  - 36
قديمي، فعلي   واغوهاس - 37

1775  
ماراكاغاك، 

  (تيراماير)
  1910توسط مغولها ويران شد، مدرسه    90  203  1492

  1934مدرسه   25  56  -   -   م.19اواخر   خونگوتاال - 38
39 - 

هاروتيوناگومر 
  (كارمير كار)

  1911مدرسه   53  135  601  اماكن تاريخي  م.16سده 

ورين  - 40
  هوراتاغ

  1925مدرسه   18  36  480  بناهاي تاريخي  19سده 

41 - 
  كوچوغوت

قديمي، فعلي 
  م.18

بناهاي تاريخي 
  وانك آمناپركيچ

  1921مدرسه   78  144  626

قديمي، فعلي   درمبون - 42
  م.18

  1924مدرسه   49  105  428  - 

  1923مدرسه   5  15  186  -   1920  زاگليك - 43
م. 4قديمي   هاترك - 44

  م.16فعلي 
  1907)م. مدرسه 12- 13ها ترك ( مركز حكومت  195  350  2660  - 

  1940مدرسه   -   65  165  بناهاي ديدني  1918  زارداخاچ - 45
م. فعلي 13  چاپار - 46

  م.19
كليساي ميناس، 

وانك كارمير 
  كار دژقاال

  1913مدرسه   43  82  587

  مدرسه  -   -   312    1930دهه   گتاوان - 47
  مدرسه  10  23  538  -   1770دهه   چاركتار - 48
وانك آناپات ،   م.11سده   هاياد - 49

  چشمه آناهيت
  اكنون متروك است.  33  78  - 

  
داميرلو، مانيكلو، خاتون بيلو، بالش، كيونپايا،  ارمني نشين هستند روستاي زير داراي جمعيت ارمني و آذري بودند: "بجز از روستاهاي نامبرده كه كال            

  اورتا،پايا، سرخاوند، نارشتار.
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Ի՛նչ մեծութիւն, ի՛նչ վեհութիւն 
Արքայական հպարտութիւն 
Շատ մը  դարեր եկեր ու անցեր 
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Լույս են տեսել 
Էդիկ Բաղդասարյանի  նոր գրքերը 

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

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

(պարսկերեն) 2 ՀԱՏՈՐՈՎ جلد اول و دوم - رانيا انيارمن خيتار  

-Աղվանք,  Ադրբեջան, Ոճրագործություն եւ  Ծավալապաշտություն 

(Պարսկերեն) ان، آذربايجان ، جنايت و توسعه طلبيار  

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

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

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

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

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

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

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

-Ակնարկ Պարսկերենի Ուղղագրության, (Պարսկերեն) Տորոնտո, 2014. 
  2014باغداساريان ، تورونتو اديك  -   نگاهي بر شيوه نگارش فارسي

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

-Հայոց ցեղասպանության Պատմություն, (Պարսկերեն), Տորոնտո, 2014 
 2014تورونتو اديك باغداساريان ،  -  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. 

.1394ميالدي، كيهانشناسي ، ترجمه اديك باغداساريان ، تورونتو  7آنانيا شيراكاتسي دانشمند سده   
-Hisory of Mathematics in Armenia, in English, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic),  Toronto,  2015 

Մաթեմատիկան Հայաստանում (Անգլերեն), աշխատասիրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ), Տորոնտո, 2015 
-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 
تورونتو  ١٣٩۵فارسی –جمهوری آرارات  Արարատյան Հանրապետ. Պարսկերեն, Տորոնտո, 2016, Rep. of Ararat, in Persian 

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