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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) منابع ارمنيشاهنامه و   

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

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

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

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

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

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

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

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

-Հայկական Հարցի Մանիֆեստ , Տորոնտո 2014 
-Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական Համառոտ Պատմություն, 2 հատորով, հատոր 1 և 2, Տորոնտո, 2015: 
-Անանիա Շիրակացի, Մաթեմատիկա, Պարսկերենի թարգմանեց Էդիկ Բաղդասարյանը, Տորոնտո, 2015: 

Anania Shirakatsi, Mathematics, translated into Persian by Edic Baghdasarian, Toronto, 2015. 
.1394ميالدي، رياضيات ، ترجمه اديك باغداساريان ، تورونتو  7آنانيا شيراكاتسي دانشمند سده   

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

.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 

Հայկական ընտանիք, պատմա-ազգագրական ակնարկ, Տորոնտո, 2016, The Armenian Family throughout the history,  
Toronto, 2016,  ٢٠١۶خانواده ارمنی در درازنای تاريخ ، تورئنتو  
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Այսօր Հայաստանի զինուժի գերագույն գլխավոր 
հրամանատարն աչքը չի թարթելու, հարկ եղած 
դեպքում, «Իսկանդերի» համազարկի հրաման 
արձակելիս: Այս մասին, այսօր՝ մարտի 25-ին, 
Արցախում զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքի 
անդամների առջեւ իր ելույթի ժամանակ հայտարարել 
է ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը: 
Նա, իր ելույթում, մասնավորապես, նշել է. 
 «Անցած ապրիլին մենք հետ շպրտեցինք միջազգային 
պայմանավորվածությունները դրժած հակառակորդին 
բոլոր ուղղություններով, մենք տապալեցինք նրանց 
պլանները, մենք կատարելապես ջախջախեցինք 
նրանց՝ այդ օրերի տեղեկատվական պատերազմում, 
մենք մի տարվա ընթացքում այնքան ամրացրինք 
սահմանն ու զինեցինք զորքը, որ այսօր մեր 
առաջնագիծն ուղղակի անճանաչելի է դարձել։ Այսօր 
մեր տղաները հետեւում են հակառակորդի 
տեղաշարժին նրա տարածքի խորքում արդեն։ Այսօր 
պատերազմատենչ հարեւանի տարածքի բոլոր 
ուղղություններով, ընդհուպ մինչեւ ամենակարեւոր 
ենթակառուցվածքներ, գերժամանակակից հզոր 
հարվածային ուժ է ուղղված։ Եվ այսօր Հայաստանի 
զինուժի գերագույն գլխավոր հրամանատարն աչքը չի 
թարթելու, հարկ եղած դեպքում, «Իսկանդերի» 
համազարկի հրաման արձակելիս։ Ու դա հարեւան 
երկրում շատ լավ գիտեն։ 
Մենք այլեւս երբեք միլիոնավոր նահատակների 
սրբադասում չենք անելու։ Հաստա՛տ չենք անելու»: 
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 )قره باغ(چكيده كتاب تاريخ آرتساخ
)13(  

  دكتر اديك باغداساريان: نگارش
  

  اي از اسناد و مطالب مربوط به تنازع بقاء آرتساخشمه
  

  2سند شماره 
  نامه اسقف واهان رهبر مذهبي 

  آموزشي حوزه آرتساخ درباره وضعيت 
  ارمنيان آرتساخ خطاب به دولت جمهوري ارمنستان

.  مدرسه وابسته به خليفه گري، دچار مخاطره گرديد"در طي دوسال اخير جنگ، اوضاع آرتساخ بويژه از نظر اقتصادي چنان بحراني بود كه موسسات آموزشي ما و عمدتا
باكو نيز كه شريان و نبض موجوديت و حيات آرتساخ و .  از ميان رفت"كسب در آمد و امرار معاش كالها، مردم ناتوان بودند و منابع عادي براي حفظ اين آموزشگاه

تا رسيدن به ساحل آرامش و زندگي آرام، براي حفظ اين موسسات ملي و نجات نسل جوان از نابودي تنها يك راه و . كمك رسان عمده مدارس ما بود، دچار مخاطرات شد
  . بايد دست خود را به سوي آن دراز كنم"و اين اميد، جمهوري ارمنستان محبوب ما است و من اجبارا. د به آن دست يازيداميد باقي است كه باي

  .بدينوسيله با عرض احترامات فائقه به آن جمهوري ستودني، اينجانب استدعا دارم اگر امكان پذير است به مدارس كمك برسانيد  
در اين روزها تنها . پنج مدرسه كليسايي شهر نيز ديگر موجود نيستند. ود كه امروزه از هيچيك از آنان اثري باقي نيست مدرسه روستايي ب60آرتساخ داراي   

ا اتكا دانم، اما هر مقدار هم كه باشد بهاي جمهوري به كارهاي آموزشي آرتساخ چه ميزان خواهد بود، بنده نمياينكه كمك. مدرسه خليفه گري آنهم بدون امكانات باز شد
  .به آن، ما درهاي مدرسه را باز خواهيم كرد

دانم كه جمهوري ارمنسان يك دولت نو بنياد است و مشكالت و نيازهاي بسيار بزرگتري دارد، ليكن معتقدم كه كار آموزش بايد براي جمهوري بسيار اگر چه مي  
  .هد كردارزشمند باشد و او نيز در حد توان از هيچ كمكي در اين باره دريغ نخوا

  با درود به آن جمهوري و با آرزوي جاودانگي آن،  
  فرمانبردار و دعاگوي شما  

  1918شوشي، دسامبر  اسقف واهان
  "، دستنويس، اصل5، شماره 28، 1، 199آرشيو دولتي، : مأخد"

  3سند شماره 
  تصميم دولت جمهوري ارمنستان

  1 مبني بر ايجاد اداره موقت زانگزور و آرتساخ
  9191ژانويه 

  : ژانويه تصميم گرفت21دولت به منظور ايجاد اداره موقت زانگزور و آرتساخ در جلسه خود مورخ   
هايي ايجاد شده از دهند بر اساس قوانين جاري ارمنستان توسط ارگان نواحي ارمني نشين زانگزور و آرتساخ كه بخش جدايي ناپذير جمهوري ارمنستان را تشكيل مي-1

  .شوندوري اداره ميسوي دولت مركزي جمه
اي شوراي منطقه"گردد و از اين پس  كه موجوديت دارد واگذار مي"شوراي ملي ارمني زانگزور" اداره موقت كل كشور به دليل مشكالت ارتباطات، به -2  

  .شود ناميده مي" آرتساخ -زانگزور 
  .كندات دريافتي اداره مي به نام و از طرف جمهوري ارمنستان و با اختيار" شورا كشور را موقتا-3  
  .هاي ارمني آرتساخ همچنين نمايندگان ساكنان ترك منطقه متناسب با تعداد جمعيت اشغال شودهاي خالي در شورا بايد توسط نمايندگان بخش كرسي-4  
  . اعضاء شورا بايد براي كسب تائيد به دولت مركزي جمهوري معرفي شوند-5  

  . تا بر قراري نظام جديد، تمام موسسات و مقامات دولتي تابع شوراها خواهند بود-6
  .گرددشود و كمبودها از خزانه جمهوري تامين ميبراي رفع نيازهاي كشور خرج مي) ماليات دولتي و ساير در آمدها( در آمدهاي كشور -7  
  ...يابدوبل از خزانه جمهوري اختصاص مي ر000/400هاي دولتي ماه فوريه مبلغ  براي تامين هزينه-8  
  .كند آرتساخ به گوريس اعزام مي- دولت جمهوري يك كميسر دولتي را به عنوان نماينده خود در نواحي ارمني زانگزور- 11  
  ...هاي الزم را ارائه نمايدشود بر مشروعيت عملكرد شورا نظارت كند و در صورت نياز از طرف دولت راهنمايي به كميسر دولتي مسئوليت داده مي- 12  

  )آلكساندر خاديسيان(نخست وزير
  "، تايپ شده، رونوشت5، شماره 38، 1، 199آرشيو دولتي، : مأخذ"
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դյունքում ՀՀ
առուկյան» դա
Դ-ինը՝ 7: ԱԺ-ն
պիսով՝ ՀՀ
նդատների 5
ամասնության

ալիցիա կազմե
նք, որ ԿԸՀ-

խնական ար
խվել են 
սակցություն- 
կոս, «Ելք» դ
տրությունների
ոկրատներ, «

ոնգրես-ՀԺԿ» 
հայտնվելու ն

Հ նախնակ
սնակցել է քվ
զար 590 քաղա
93 տոկոսը: 

Վլադիմիր
Սարգս

ւսաստանի Դա
րհավորական
նրապետական

քվեարկած ըն

ամար նվազա
ժերը միասին 
Կ-ն ստացել է
մ է 101-ով, ա

6 մանդատ: 
ով «Ծառուկյա
Ելք» դաշինքի

նց ստացած 
99 է: Այսինքն
ժերի միջեւ: 
ուժերի ստաց
երի մեծությա
 ապա նրա

նքում ստացվո
ռուկյան» դա
ատ եւ ՀՅԴ-ն
նտրական օր

փոքրամաս
4 մանդատն

մեկ մանդատ
Կ-ի մանդատ

աշինքինը՝ 31, 
ն բաղկացած 

ՀԿ-ն խորհ
5,2 տոկոսը:
ն համար եւ Հ

ելու կարող է ձ
-ն հրապարա

րդյունքները, 
հետեւյալ 

49,12 տոկոս
դաշինք՝ 7,77 
ին մասնակցա
«Հայկական 
դաշինք եւ Կո

նվազագույն շե
կան տվյա
վեարկելու իր
աքացիներից 

ր Պուտինը 
սյանին՝ ՀՀԿ

կապակց

աշնության Նա
հեռագիր է հ

ն կուսակց

նտրողների ձա

ագույն շեմը 
ստացել են 

է 771 247 ձայն
ապա բաժանվ

անը» դաշինքի
ին՝ 8,6 մանդա

մանդատներ
ն՝ եւս երկու մ

ցած մանդատ
ամբ առաջին

անք ստանում

ում է, որ ՀՀԿ
աշինքը՝ 30 մ
ն՝ 7 մանդատ: 
րենսգրքով 4 տ
նությունների
ներից 3-ը բա
տ՝ «Ծառուկյ
տների թիվը 
«Ելք» դաշինք
կլինի 105 պա

հրդարանում 
: Դա բավա
ՀՀԿ-ն առանց
ձեւավորել կառ
ակել է ԱԺ ը

ըստ որոնց
կերպ. Հ

ս, «Ծառուկյա
տոկոս, ՀՅ

ած մնացած 5
վերածնունդ»
ոմկուս) չեն հ
եմը: 

ալներով, ըն
րավունք ուն
1 մլն 577 հա

շնորհավոր
Կ-ի հաղթա

ցությամբ 

ախագահ Վլա
հղել Նախագ
ության նա
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Լույս 

այների գումա

հաղթահարա
1 425 434 ձա

ն, ապա այդ թ
վում 1 425 43

ին բաժին է հա
ատ, ՀՅԴ-ին՝
րի ամբողջակ
մանդատ պետ

տների թվերի 
նն են ՀՀԿ-ն
մ են մեկակ

Կ-ն ստանում 
մանդատ, «Ե

տեղ հատկացվ
ին: Բանաձ
աժին է հասն
յան» դաշինք

դառնում է 
քինը մնում է 9

ատգամավորից
ստանում 

արար է կա
ց որեւէ ուժի հ
ռավարությու
ընտրությունն
ց՝ արդյունքն
Հանրապետակ
ն» դաշինք՝ 2

ՅԴ՝ 6,57 տոկ
5 ուժերը («Ազ
», ՕՐՕ դաշի
հաղթահարել Ա

նտրություննե
նեցող 2 մլն 
ազար 323-ը, կ

րել է Սերժ 
անակի 

 
ադիմիր Պուտ
գահ, Հայաստա
ախագահ Ս
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Ամսագի

արի 

ած 4 
այն: 

թիվը 
34-ի: 

ասել 
՝ 7,3 
կան 

տք է 

մեջ 
ն ու 
կան 

է 55 
Ելք» 

վում 
ձեւի 
նում 
քին: 

58, 
9, եւ 
ց: 

է 
այուն 

հետ 
ն: 

ների 
ները 
կան 
7,32 
կոս: 
զատ 
ինք, 
ԱԺ-

երին 
588 

կամ 

տինը 
անի 

Սերժ 

Սարգս
ընտրո
«Հարգ
Ընդու
կայաց
Հանրա
կապա
Ժողով
հաստա
Դուք 
Հայաս
տնտե
լուծմա
հարցո
Վստա
գործո
գոյութ
հարաբ
Օգտվո
մաղթե
եղբայր
բարգա
շնորհա
 

Ընտ

Ապրիլ
ընդուն
դիտոր
պատվ
կարճա
Իգնաս
առաք
ԺՀՄԻ
Պետե
Մորի 
պատվ
ԺՀՄԻ
Հյուրե
եզրակ
գնահա
իրակա
Հյուրե
եւ ընդ
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իր 

սյանին` ապր
ություններում
գելի՛ Սերժ Ազ
ւնեք անկեղ
ցած Ազգա
ապետական 

ակցությամբ: 
վրդական ք

տատեցին այն
եւ Ձեր գլխ

ստանի քաղա
եսական զարգա
ան, Հայաստա
ում Ձեր վաստ

ահ եմ, որ
ունեությունը 
թյուն ունեց

աբերություննե
վում եմ առիթ
եմ նոր հ
րական ժ

ավաճում»,-աս
ավորական հե

տրություն
ՄԻջազգա

լի 3-ին արտ
նեց խոր
րդական առ
վիրակություն
աժամկետ 
սիո Սանչես

քելության ղեկ
ԻԳ դիտորդա
երսենին, ԵԽ

Պասքեի
վիրակության 
ԻԳ տնօրեն Մի
երը նախարա
կացություննե
ատեցին իշխ
անացվող ժ
երը ողջունեցի
դգծեցին, որ,

րիլի 2-ին կա
մ ՀՀԿ-ի հաղթ
զատի, 
ղծ շնորհավո
ային ժող

կուսակ

քվեարկությա
ն բարձր վստ

խավորած կու
աքացիների շր
գացմանն ուղղ
անի ազգային
տակի ընդունո
ր նոր կա

նպաստելու 
ցող բարեկ

երի հետագա ա
թից, որպեսզի 

հաջողություն
ժողովրդին` 
սված է 
եռագրում: 

ները լավ է
ային դիտո

Նալբանդ

տգործնախար
րհրդարանակ

ռաքելություն 
նների ղ
դիտորդների 

ս Ամորին, Ե
կավար Գեյր 
ական առաք

ԽԽՎ առաքե
ին, Եվրո

ղեկավար Հա
իխաել Գեորգ

արին ներկայ
երը եւ դիտա
խանություննե
ժողովրդավար
ին նոր ընտրա
, չնայած իրե

այացած խորհ
թանակի առիթ

որանքներս 
ղովի ընտր
կցության 

ն արդյունք
տահությունը,
ւսակցություն
րջանում: Դա
ղված արդիակ
ն շահերի պա
ումն է: 
ազմով Ազգա

է մեր եր
կամական, 
ամրապնդման
Ձեզ եւ Ձեր 

ններ, իսկ 
բարեկեցո

ՌԴ 

էին կազմա
որդներն աս
դյանին 

րար Էդվարդ 
կան ընտ

իրականացն
ղեկավարների

հատուկ 
ԵԱՀԿ ԽՎ 
Յորգեն Բեկե

քելության ղ
ելության ղեկ
ոպական 
այդի Հաուտա
գ Լինկին։ 
յացրին իրեն

արկումները։ 
երի կողմից 
րական բար
ական օրենսգք
ենց նախնակ

հրդարանակա
թով. 

Հայաստանո
րություններո

հաղթանակ

քները լիովի
, որն անձամ

նը վայելում ե
ա նաեւ սոցիա
կան խնդիրներ
աշտպանությա

ային ժողով
րկրների միջ

դաշնակցայի
նը: 
զինակիցների

Հայաստան
ություն 

Նախագահ

ակերպված.
սել են 

 
Նալբանդյան

տրությունների
նող մի շար
ի՝ ԵԱՀ

համակարգո
դիտորդակա

եւոլդին, ԵԱՀ
ղեկավար Յա
կավար Լիլիա

խորհրդարան
ալային եւ ԵԱՀ

նց նախնակա
Նրանք բարձ
Հայաստանո

րեփոխումներ
քրի ընդունում

կան զեկույցո

ան 

ւմ 
ւմ 
կի 

ին 
մբ 
են 

ալ-
րի 

ան 

վի 
եւ 
ին 

ին 
նի 
եւ 
հի 

 

նն 
ին 
րք 

ՀԿ 
ող 
ան 
ՀԿ 
ան 
ան 
նի 

ՀԿ 

ան 
ձր 
ւմ 

րը։ 
մը 
ւմ 
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Լույս Ամսագիր 

նշված բացթողումներին, ընտրությունները լավ էին 
կազմակերպված։ 
Հանդիպմանը Էդվարդ Նալբանդյանը նշեց, որ կայացած 
ընտրությունները շատ կարեւոր էին խորհրդարանական 
կառավարման համակարգին անցնելու ճանապարհին։ Այս 
առումով իրականացված բարեփոխումների բոլոր փուլերում 
Հայաստանի իշխանությունները սերտորեն համագործակցել 
են միջազգային գործընկերների հետ, որոնք բարձր են 
գնահատել այդ գործընթացը։ Նախարար Նալբանդյանը 
շեշտեց, որ ընտրական գործընթացի բարեփոխումների 
նպատակն էր անցկացնել ազատ եւ արդար ընտրություններ, 
ինչի վկայությունն են կայացած ընտրությունները։ 
Հայաստանի արտգործնախարարը հատկապես ընդգծեց 
ընտրական օրենսգրքի մշակման ներառական բնույթը՝ 
խորհրդարանում ներկայացված բոլոր քաղաքական ուժերի 
ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների 
մասնակցությամբ, ինչն էական քայլ էր ընտրական 
գործընթացի հանդեպ հանրային վստահության առավել 
ամրապնդման ուղղությամբ։ 
Նախարարի խոսքերով, հիմնարար ազատությունների 
ապահովումը, ընտրությունների գործընթացի պատշաճ 
կազմակերպումը, ընտրացուցակների ճշգրտության զգալի 
բարելավումը, քաղաքական ուժերի համար հավասար եւ 
մրցակցային պայմանների ստեղծումը, նոր տեխնիկական 
միջոցների կիրառումը, քվեարկության գաղտնիության 
ապահովումը, քվեների հաշվարկի թափանցիկությունը 
մեծապես նպաստեցին ընտրական գործընթացի 
հաջողությանը։ 
Նա հավելեց, որ աննախադեպ է ընտրություններից հետո 
ընտրողների ստորագրված ցուցակների հրապարակումը՝ 
ընտրական գործընթացին հավելյալ թափանցիկություն 
հաղորդելու համար։ Նախարարը նաեւ ընդգծեց, որ 
պետության կողմից խրախուսվել է եւ որեւէ կերպ չի 
սահմանափակվել դիտորդների ներգրավումը, որոնց թիվը 
կազմել է շուրջ 30 հազար, ընտրությունները լուսաբանելու 
համար հավատարմագրվել էր շուրջ 1200 լրագրող։ 
Դիտորդական առաքելությունների ղեկավարները 
շնորհակալություն հայտնեցին ընտրությունները 
դիտարկելու հրավերի համար։ Նրանք գոհունակություն 
հայտնեցին Հայաստանի իշխանությունների կողմից 
դիտորդական առաքելությունների համար նպաստավոր 
աշխատանքային պայմաններ ապահովելու, ինչպես նաեւ 
սերտ համագործակցության համար։ 
Երկուստեք կարեւորվեց ընտրական գործընթացների 
ուղղությամբ հետագա փոխգործակցությունը։ 
 

ՀՀ-ում արվում է հնարավորը՝ չեզոքացնելու 
Ադրբեջանի ու Թուրքիայի բացասական 

քարոզչության ազդեցությունը 
 

Հայաստանի տեղեկատվական միջավայրն առանձնա-
հատուկ է այն առումով, որ գտնվում է հարևաններ 
Թուրքիայի ու Ադրբեջանի բացասական քարոզչության, 
հակահայկական նախաձեռնությունների թիրախում։ Այդ 
մասին այսօր՝ մարտի 21-ին, «Ճգնաժամից դեպի 
զարգացում՝ սնվելով հաղորդակցությամբ» խորագրով 
WCFDavos/Yerevan ֆորումին հայտարարել է 
Հասարակայնության հետ կապերի հայաստանյան 
ասոցիացիայի (APRA) նախագահ Արա Սաղաթելյանը։ 

Նշենք, որ Երեւանում, այսօր՝ մարտի 21-ին, մեկնարկել է 
WCFDavos/Yerevan երկօրյա ֆորումը, որը կազմակերպվել է 
Հասարակայնության հետ կապերի հայաստանյան 
ասոցիացիայի (APRA) եւ Դավոսի հաղորդակցության 
համաշխարհային ֆորում ասոցիացիայի (World 
Communication Forum Association) համատեղ ջանքերով: 
Նրա խոսքով, փաստ է, որ հաղորդակցության եւ դրա 
կառավարման կարեւորությունն աշխարհում աճում է. 
«Օրեցօր զարգացող եւ փոփոխվող տեղեկատվական 
միջավայրը ստեղծում է նոր հնարավորություններ՝ 
միաժամանակ առաջ բերելով նոր մարտահրավերներ։ Մենք 
գործում ենք հետճշմարտային քաղաքականության 
պայմաններում “post-truth politics”, որը բնութագրվում է 
սոցիալական ցանցերի դարաշրջանում փաստերի 
կարեւորության պայմանական նվազմամբ, որոնց փոխարեն 
առաջին պլան են մղվում այդ փաստերի 
մեկնաբանությունները եւ դրանց հետ կապված հույզերը։ 
Սա տասնապատիկ ավելացնում է հաղորդակցության եւ 
դրա ուղիների կառավարիչների դերը եւ 
պատասխանատվությունը։ Արդի իրականությունը 
վերահաստատում է մասնագիտական մոտեցումը, 
համաձայն որի՝ մեր աշխատանքը ոչ թե ծառայություն է, այլ 
առաքելություն է դարձել»,- ասաց Արա Սաղաթելյանը: 
Դիմելով օտարերկրյա գործընկերներին եւ ներկայացնելով 
հայաստանյան իրականությանը՝ Ա. Սաղաթելյանն ընդգծեց. 
«Մեր երկրի տեղեկատվական միջավայրն ունի մի շարք 
առանձնահատկություններ: Մենք գտնվում ենք առնվազն 
Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի բացասական քարոզչության, 
հակահայկական նախաձեռնությունների թիրախում: 
Միաժամանակ, Հայաստանում արվում է ամեն հնարավորը, 
որպեսզի նվազեցվի ագրեսիվ արտաքին տեղեկատվական 
հոսքերի բացասական ազդեցությունը հասարակության 
վրա: Բոլորիս համար խոսքի եւ մամուլի ազատությունը ու 
դրանց շարունակական զարգացումն այն արժեքներն են, 
որոնք առաջնային են ժողովրդավարական գործընթացների 
համատեքստում: Հաղորդակցության եւ մեդիա ոլորտի 
մասնագետները շարունակում են փնտրել այն ուղիները, 
որոնց շնորհիվ լիարժեք կապահովվի տեղեկատվության 
հասանելիությունը, խոսքի ազատության իրավունքի 
իրացումն ու, միաժամանակ, տեղեկատվության 
փոխանակման արդյունքում անվտանգության նոր 
սպառնալիքներ ի հայտ չեն գա։ Այս առումով հատկապես 
կարեւորվում է իշխանության եւ հասարակության, 
քաղաքական գործընթացներին մասնակցող բոլոր ուժերի 
միջեւ շարունակական երկխոսությունը ավանդական ԶԼՄ-
ների եւ նոր հարթակների միջոցով»։ 
 

Կոմունիստներ. Խորհրդային տարիները հայ 
ժողովրդի պատմության «ոսկեդարն» էին 

Խորհրդային տարիները հայ ժողովրդի պատմության 
«ոսկեդարն էին»: Այսօր՝ մարտի 26-ին, Կոտայքի մարզի 
Բյուրեղավան քաղաքում ընտրողների հետ հանդիպման 
ժամանակ ասել է Կոմկուսի նախագահ Տաճատ Սարգսյանը: 
«Մենք Ազգային Ժողով ենք գնում ծրագրով, որը կնպաստի 
քաղաքական վիճակի բարելավմանը, մենք Ազգային ժողով 
ենք գնում ավելի կազմակերպված:  Այսօր քաղաքական 
դաշտում գործող ուժերը, որոնք մտել են նախընտրական 
պայքարի մեջ, անգամ չունեն էլեմենտար ծրագիր»,-ասել է 
նա: 
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ճատ Սարգսյա
գլխավոր պատ

ավիճակն է, վա
եցվածքը գրա

ղնելով՝ հեռա
տանիք կախմա
նեցածը տալիս

Իմ դերը կուն
թվակա

03.2017 
հիմա չգիտեմ՝
բայց եթե ի

իք ընտրո
սավորություն
նենամ մեր 
րցում: Այս մ
ծառայողների

ւյթի ժամանա
րգսյանը: 

նձ անընդհատ
ականից հետո
անավորել, թե 
շտ հայտնվել 
ելի պիտանի ե
ռուցվածք կլի
ղաքական ուժ

պահի 
րգավիճակում
վտանգության
րգավիճակ կ
տակար կլինեմ
րժ Սարգսյան
ենք. «Մենք պ
տ շուտասելու
ապրիլի 2-ին մ

տրում, մենք 
շտպանողներ

րձակման և հա
ողներ ենք ընտ
ունեցողներ ե

տրում ենք, թե
աներն ավարտ
ռայելու, ովքեր
ման իրավո
սկանու՞մ ենք 

տենալիս ուղղա

անն անդրադա
տճառը երկրո
արկերը, որոն

ավադրում է բ
անում երկրից
ան մեջ է բան
ս են ու արտա

նենամ. Սերժ 
անից հետո ի

՝ ինչ քաղաքա
իմ գլխավորա
ություններում
նից ելնելով ին
ժողովրդի ա

մասին, այսօր
ի եւ նրանց ընտ
ակ հայտարա

տ հարցնում
ո։ Ես իմ կյանք

հաջորդ հա
եմ այնտեղ, ո

եմ եղել։ Ես հի
ինի 2018-ին,
ժը հաղթի գա

դասավորու
մ իմ դերը 
ն ապահովմա
կլինի, բայց 
մ»,ընդգծել է ն
նի խոսքով, 
պիտի հասկան
ւկների մրցույ
մենք տանիքն

մեր ժողով
 ենք ընտ
արկ եղած դե

տրում, դա ան
ենք ընտրում։ 
ե ում հրամա
տելու իրենց 
ր են պաշտպա
ունքն ու մ

արդյոք մենք 
ակի պարտավ

արձել է արտա
ում տիրող ծա
նց պատճառո
բանկերում, վ
ց. «Յուրաքա

նկերից, արդյո
ագաղթում»: 

Սարգսյանը 
ր պլանների 

ական կառուցվ
ած քաղաքակա
մ, ապա 
նչ-որ կարգավի
նվտանգությա
ր՝ մարտի 25
տանիքի անդա

արել է ՀՀ ն

մ են՝ ինչ ե
քի ընթացքում
նգրվանին որ
որտեղ մեր ա
իմա չգիտեմ՝ 
 բայց եթե 

ալիք ընտրությ
ւթյունից ե

կունենամ 
ան հարցում։ 

հաստատ ո
ա: 
այսօր ավելի
նանք, որ ապ
թ չէ, մենք պի

ների վրա լավ 
վրդի գոյութ
տրում, մենք
եպքում հետ ք
նելու համար բ

անատարությա
ծառայությու

անելու մեր մա
մեր մեծերի
սա, թե՞ ոչ, բա

վոր ենք հասկա
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ագաղթին՝ նշե
անր սոցիալակ
վ ժողովուրդն

վերջում էլ դրա
անչյուր երկր
ունքում ունեց

խոսել է 2018
մասին 

վածք կլինի 20
ան ուժը հա

այդ պա
իճակում իմ դ
ան ապահովմ
5-ին, Արցախ
ամների առջե
նախագահ Ս

եմ անելու 2
մ իրոք երբեք
րտեղ եմ լինե

անվտանգությա
ինչ քաղաքակ
իմ գլխավոր

յուններում, ա
ելնելով ին

մեր ժողով
Չգիտեմ դա 

որևէ ձևաչափ

ի կարևոր հա
պրիլի 2-ը խաղ
իտի հասկանա
ցատկողներ չ

թյան իրավու
ք համազար
քաշվելու հրամ
բավարար ներ

ան ներքո են 
ւնը, հաջորդն

անուկների ան
ի մայրամու
այց քվեատուփ
անալ»: 
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ելով, 
կան 
ն իր 
անք 

րորդ 
ցած-

8 

018-
աղթի 

ահի 
դերը 
ման 

խում 
եւ իր 
Սերժ 

2018 
ք չեմ 
ելու։ 
անն 
կան 
րած 

ապա 
նչ-որ 
վրդի 

ինչ 
փով 

արց 
ղ չէ, 
անք, 
չենք 
ւնքը 
րկի, 
ման 
րքին 

այս 
ները 
նհոգ 
ւտը։ 
փին 

առ
24.03.2

Երեւա
ընդհա
կալան
նախկի
տեղեկ
Ավետի
Թե 
փաստ
մեղադ
Ավելի 
հաղոր
Բաբա
«Իգլա
տեղա
շրջան
 

ՌԴ

24.03.2

ՌԴ Ա
С-300 
լուրեր
հաղոր
«Քար
եւ Ա
անցակ
երկկո
քաղա
պայմա
Աբխա
մասին
պատմ
շարաս
հաղոր
ՌԴ Ա
թատր
քննար

2017 Ã.  էջ 4 

իր 

Սամվել 
ռաջադրվեց
2017 

անի Կենտրոն
անուր իրավա
նավորել է 
կին հրաման
կությունը  զր
իս Քալաշյան
ինչ մեղադ

տաբանը նշել
դրանքն անհի

վաղ ՀՀ Ազ
րդագրություն

այանը ձերբակ
ա» տեսակ
ափոխելու փա
նակներում։ 

Դ ԱԳՆ-ն հե
ռազմական

հա
2017 

ԳՆ-ում հայտ
զենիթահրթի

րը չեն հա
րդում է «Ինտ

րոզչական աղմ
Աբխազիայի 

կետերի թիվ
ողմանի համա
աքացիներին 

անագրերով ծ
ազիայում հա
ն լուրերը։ Եւ 
մություն՝ Վ
սյուն անցնելո
րդագրություն
ԱԳՆ-ում նշե

րոնը նվիրված
րկումների հեր

Բաբայան
ց. Նա 2 ամ

ն և Նորք- Մա
ասության դատ

Արցախի պ
նատար Սա

զրույցում հա
նը: 
դրանք է ա
լ չցանկացա

իմն է: 
զգային անվտ
ն էր  տարած
կալվել է   Հայա
կի զենիթ

աստի առթիվ հ

երքել է Վրա
ն շարասյու

աղորդագրու

տարարել են, ո
իռային համա
ամապատասխ

տերֆաքս»-ը։ 
մուկի համար
օրինաչափ 

վը Վրաստան
աձայնագիրը, 

թույլ է 
ծառայել ռուսա
ավելյալ С-300

արդեն ամբո
Վրաստանից 
ու մասին», -
նում։ 
ել են, որ ա
ծ է մարտի 28
րթական փուլ

ին մեղադր
մսով կալան

 
արաշ վարչակ
տարանը քիչ ա
պաշտպանութ
ամվել Բաբ

աստատեց նր

առաջադրվել 
ավ: Նա ասա

տանգության 
ծել եւ հայտն
աստանի Հան
թա-հրթիռային
հարուցված ք

աստանից Հա
ւն անցնելու 
ւթյունները

որ Ռուսաստա
ալիրներ ուղա
խանում իր

ր առիթ է դառ
որոշումը՝ օ

նի հետ իր 
որը Հարավա

տալիս 
ական բանակ
0 դիվիզոնի 

ողջությամբ ֆ
Հայաստան

- ասվում է Ռ

այդ ամբողջ
8-29-ին Ժնեւո
լին։ 

րանք 
նավորվեց

կան շրջաններ
առաջ 2 ամսո

թյան բանակ
բայանին: Ա
րա պաշտպա

Բաբայանի
աց միայն, ո

ծառայություն
նել, որ Սամվ
նրապետությո
ն համալի

քրեական գործ

այաստան 
ւ մասին 

 
անից Աբխազի
արկելու մասի
րականության

ռնում ամեն ին
օպտիմիզացն
սահմանին, 

ային Օսեթիա
անհատակա

կում, եւ իբր թ
տեղակայմա

ֆանտաստիկ մ
ն ռազմակա
ՌԴ ԱԳն կայք

ջ քաղաքակա
ում կայանալի

րի 
ով 
կի 

Այս 
ան 

ին, 
որ 

նը 
վել 
ւն 
իր 
ծի 

իա 
ին 

նը, 

նչ՝ 
նել 
եւ 

այի 
ան 
թե 
ան 
մի 
ան 
քի 

ան 
իք 



 

 

«Ըս
ժնեւ
ձեւա
առճ
հաղ
 

24.0

90- 
ԳԱԱ
գիտ
Վլա
Հայա
միա
Բախ
2017
/Կոն
կուն
ԳԱԱ
պող
Վլա
22-ի
գյու
ավա
պետ
հաջ
ընդո
ասպ
Ասպ
Տ. 
Հայա
թ. հ
դոկտ
Վ. 
մկրտ
պետ
աշխ
ԳԱԱ
1959
գիտ
թ. ն
որպ
ԳԱԱ

ստ երեւույթին
ւյան հարթա
ավորվում է 
ճակատային- 
ղորդագրությո

Մահացել 
Հոգեհանգ

03.2017 

տարեկանում
Ա նախագա

տությունների 
ադիմիր Բախշի

աստանի 
այից  հայտնու
խշիի Բարխո
7 թ. մարտի 25
նդ/ եկեղեցում
նենա 2017 թ
Ա նախագահ
ղ., 24): 

ադիմիր Բարխ
ին Վրաստանի
ւղում, ծառայո
արտելուց հետ
տական համա
ջողությամբ 
ունվում է Հ

պիրանտուրա
պիրանտական

Երեմյանի 
աստանի միջ

հաջողությամբ
տորական ատ

Բարխուդ
տությունը ս

տական թան
խատող (1955-
Ա պատմությ
9), այնուհետ

տքարտուղար 
նա աշխատա

պես ՀՀ ԳԱԱ
Ա փոխնախ

ն, Թբիլիսին պ
ակում եկխոսո

ճիշտ ժամ
հիստերիկ 

ունում։ 

է Վլադիմի
գիստը կլին

մ մահացել է 
ահության 
դոկտոր, պրո
իի Բարխուդա
գիտությունն

ւմ են, որ ՀՀ 
ուդարյանի հո
5-ին ժամը 18.
մ: Քաղաքաց
. մարտի 26-ի
հության շենք

խուդարյանը ծ
ի Մառնեուլի 

ողի ընտանիքո
տո՝ 1945 թ.,

ալսարանի պա
ավարտում 

ՀԽՍՀ ԳԱ 
ն: 
ն ուսումնառո

ղեկավարու
նադարյան պ
բ պաշտպանե
տենախոսությ
դարյանը 
ստացել է 
նգարանում՝ 
--1958): 1958 թ
ան ինստիտո

տեւ՝ ավագ 
(1959-1963), փ
նքի է անցել 
 ակադեմիկո

խագահ, ակա

պատրաստվո
ության սաբո
մանակին հա

մթնոլորտ», 

իր Բարխու
նի Կոնդի ե

ականավոր 
խորհրդական

ոֆեսոր, ՀՀ ԳԱ
արյանը: 
ների ազգա
ԳԱԱ ակադե
ոգեհանգիստը
.00-ին` Երեւա
ցիական հոգե
ին ժամը 12.0
քում (Մարշա

ծնվել է 1927 
շրջանի Աղքյ

ում: Տեղի միջ
 նա ընդունվ

ատմության ֆա
1950 թ.: 
պատմությա

ության տարի
ւթյամբ մաս

պատմության 
ել է թեկնածո
յունները: 
աշխատանքա

Հայաստանի
որպես կրտ

թ. նա աշխատ
ուտում՝ որպե

(1963-1967), 
փոխտնօրեն (
ՀՀ ԳԱ նախա

ոսքարտուղար
ադեմիկոսքար

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ում է շարունա
ոտաժը։ Ահա
ամապատասխ

- ասվում

ւդարյանը. 
եկեղեցում

 
պատմաբան,

ն, պատմակ
ԱԱ ակադեմի

ային ակա
եմիկոս Վլադի
ը տեղի կունե

անի Ս.Հովհան
եհանգիստը տ
00-ից 14.00-ը,
ալ Բաղրամյա

թ. սեպտեմբ
յորփի հայկակ
ջնակարգ դպր
վում է Երեւա
ակուլտետ եւ 
Նույն տար

ան ինստիտո

իներին ակադ
սնագիտացել 
հարցերում: 1

ուական, 1968

ային առա
ի պատմութ
տսեր գիտակ
տանքի է անցե
ես կրտսեր (19

գիտաշխատ
(1967-1990): 1
ագահություն
ր (19902000),
րտուղար (20
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ակել 
ա եւ 
խան 
մ է 

, ՀՀ 
կան 

իկոս 

ադե-
իմիր 
ենա 
ննես 

տեղի 
, ՀՀ 
անի 

բերի 
կան 

րոցն 
անի 
այն 

րում 
ուտի 

դ. Ս. 
է 

1954 
8 թ.՝ 

աջին 
թյան 
կան 

ել ՀՀ 
958-
տող, 
1990 
նում՝ 
 ՀՀ 
000-

2005), 
գիտու
(2005-
գիտու
(2006-
(2011-
Վ. Բա
հայկա
հայռո
մշակմ
որ, 
հետա
ուղղու
ուսում
«Նոր-Ն
(հ.1-2,
աղբյո
հայկա
հասար
պատմ
Վ. Բ
դարձն
հարա
անմա
առեւտ
Վ. Բ
գաղթօ
ղեկավ
պատմ
ժողով
մշակո
ազատ
գաղթա
գաղթա
Վ. 
անկախ
պատմ
Հասկա
դասա
խմբա
պատմ
Ակադ
ՀՀ ԳԱ
ինստի
պատմ
Մատե
հանձն
խորհո
ունեցե
առան
եկեղե
երկար
անդա
Մեսրո
Ակադ
տասնա
փոխտ
փոխն
գիտու

2017 Ã.  էջ 5 

իր 

 ՀՀ ԳԱ
ւթյունների բ
-2006), ՀՀ ԳԱ
ւթյունների բ
-2011), ՀՀ 
-2017 թ.): 

արխուդարյան
ական գաղթ
ուսական հ
ման ուղղությ

գիտակցելո
ազոտության 

ւթյան համ
մնասիրությա
Նախիջեւանի
, Երեւան, 

ուրագիտական
ական 

արակականքա
մությունը: 

Բարխուդարյա
նում հայկա

ավային Ռո
արդաբնակ 
տրատնտեսակ

Բարխուդարյա
օջախների ե
վարության ն
մությանը 
վածուներ. 
ութային կ
տագրական 
ավայրերը 16
ավայրերի պա
Բարխուդարյ

ախություն ձ
մության դասա
անալի պատճ

ագրքերով հայ
ագրությամբ լո

մությունն ընդ
դեմիկոս Վ. Բ
ԱԱ պատմութ
իտուտների, 
մության ֆա
ենադարանի, 
նաժողովի եւ
ուրդների ան
ել դրանց ա

նձնակի ջերմո
եցու հոգեւոր
ր տարիներ ե

ամ: Ակտիվ մա
ոպ Մաշտոց դ

դեմիկոս Վ. 
նամյակ՝ որ
տնօրեն, ՀՀ
նախագահ, 
ւթյունների բա

ԱԱ փոխպ
բաժանմունքի
ԱԱ հայագիտ
բաժանմունքի
ԳԱԱ նախա

նի գիտական գ
թավայրերի, 
հարաբերությ
յամբ: Նա առ
ով գաղթա

կարեւորու
մակարգված 

ան սկզբնավորո
ի հայկական

1967, 19
ն հարուստ 

գաղութի
ղաքական 

անի ուսումնա
ական գաղ
ուսաստանի՝ 

տափաստ
կան կյանքը զ

անի՝ պատմո
եւ Սփյուռք

ներքո՝ ստեղծ
նվիրված մ
«Հայհունգար
կապերի 

շարժումն
6-18-րդ դար
ատմության» (
յանը լուրջ 
ձեռք բերելո
ագրքերի ստե
ճառներով ա
յոց պատմութ
ույս տեսան հ
դգրկող չորս դ
Բարխուդարյա
թյան, հնագիտ

Երեւանի 
ակուլտետի, 

Բարձրա
ւ այլ հաստ
նդամ եւ գո
աշխատանքնե
ությամբ ու եռ
ր ու գիտամ
եղել է Բարձ
ասնակցությո

դպրատան կա
Բարխուդա

րպես Պա
Հ ԳԱԱ ա

հայագիտութ
աժանմունքի 

պրեզիդենտ, 
ի ակադեմիկ
տության եւ հ
ի ակադեմիկո
ագահության 

գործունեությ
պատմագի

յունների հ
ռաջին մասնա
ավայրերի 
ւթյունը, դ

ու գիտա
ողներից մեկը

ն գաղութի 
985) մենագ
 հենքով լ
ի 

եւ 

ասիրությունն
ղութի նշան

Նովոռոսի
տանները 
զարգացնելու գ
ության ինստ
քի պատմութ
ծվեցին հայ գ
մի շարք 

րական պա
պատմություն

ները եւ 
երում» (1985
(1996): 

ներդրում 
ուց հետո 

եղծման գործո
նհնար էր դա
թյան դասավա
հայ ժողովրդի

դասագիրք: 
անը երկար տ
տության եւ ա
պետական 

Մ. Մաշտ
ագույն 

տատություննե
ործուն մասն
երին: Վ. Բա
ռանդով է մա
մշակութային 
ձրագույն հոգ
ուն է ունեցե
այացմանը: 
արյանն ավել
ատմության 
ակադեմիկոս 
թյան եւ հ

ակադեմիկոս

հումանիտա
կոսքարտուղա
հասարակակա
ոս-քարտուղա

խորհրդակա

ունն ընթացե
իտության 
հիմնահարցեր
ագետներից է

պատմությա
դարձավ ա
ական նորով
ը: 
պատմություն

գրության մե
լուսաբանել 

տնտեսակա
մշակութայի

ն ակնառու 
նակալի դեր
իայի գրեթ

յուրացնելո
գործում: 

տիտուտի «Հա
թյան» բաժն
գաղթավայրեր

հոդվածներ
ատմական 

նից», «Հա
հայկակա

5), «Էջեր հա

է ունեց
դպրոցներո

ում: 
արձել նախկի

վանդումը: Նր
ի ամբողջակա

տարիներ եղել
ազգագրությա
համալսարան

տոցի անվա
որակավորմա

երի գիտակա
նակցություն 
արխուդարյան

ասնակցել Հայո
կյանքին: Ն

գեւոր խորհրդ
ել Օշականի Ս

լի քան չոր
ինստիտուտ
քարտուղա

հասարակակա
ս քար-տուղա

ար 
ար 
ան 
ար 
ան 

լ է 
եւ 
րի 
էր, 
ան 

այդ 
վի 

ն» 
եջ 

է 
ան, 

ին 

է 
րը 
թե 
ու, 

այ 
նի 
րի 
րի 
եւ 
այ 

ան 
այ 

ցել 
ւմ 

ին 
րա 
ան 

լ է 
ան 
նի 

ան 
ան 
ան 

է 
նը 
ոց 

Նա 
դի 
Ս. 

րս 
տի 
ար, 
ան 
ար, 



 

 

ծավ
գործ
արժ
նշա
Ս. 
գիտ
 

23.0

Տեղ
Վրա
տեղ
Այս 
նախ
«Spu
Չոր
միա
Նու
(Քվ
պետ
ավտ
հավ
զենի
Հայա
«Տա
ռուս
տար
համ
քաղ
տեխ
ռազ
տալ
տրվ
Ընդ
նախ
տար
այնպ
 

23.0
ՀՀ 
Էրբի
ՀՀ ն
նախ
«Հիմ
մաս
հոդվ

վալել է 
ծունեություն

ժանացել է բ
ան, ՀՀ Սուրբ Մ

ՍահակՍ. Մ
տության նախա

Վրաս
նախար
Հայաստ

03.2017 

ղեկությունն ա
աստանի տ
ղափոխվել, չի

մասին աս
խարարության
utnik-Грузия»

րեքշաբթ օրը
ասնական շա

գզար Ցիկլաո
վեմո Քարթ
տհամարանիշ
տոմեքենաներ
վանականությ
իթահրիթռայի
աստան է ուղե

արածված տ
սական ռազմ
րանցիկ նշան

մապատասխա
ղաքացիական
խնիկա է։ 
զմական արտ
լիս է, սակայ

վել», - ասվում
դգծվել է նա
խարարությու
րանցման թու
պես էլ Ռուսա

Նախագա
Իրաքի Է
հյուպատ

03.2017 
նախագահ Ս
իլ քաղաքում 
նախագահի մ
խագահի համա
մք ընդունե

սին» Հայաստ
վածի 1-ին մա

գիտականկ
: Որպես վ
բազմաթիվ պ
Մեսրոպ Մաշտ
Մեսրոպ շքան
արարության 

ստանի պա
րարություն
տան ռազմա

տարան

այն մասին, ո
տարածքով 
ի համապատ
սվում է Վր
ն հայտարա
-ն։ 
 Վրաստանի

արժում» կուս
ուրին հայտար

թլիի շրջան) 
ներով մ

ր։ Ցիկլաու
յամբ, դա
ի համալիր է
եւորվելիս եղե

տեղեկությունն
մական տեխն
նակությամբ, 
անում 
ն, ոչ թե 

Պաշտպան
տադրանքի տ
յն այս դեպք
 է հայտարար

աեւ, որ արդ
ն չի դիմե
ւյլտվության հ

աստանից։ 

ահը հրամա
Էրբիլ քաղա
տոսություն

Սերժ Սարգս
ՀՀ գլխավոր հ

մամուլի գրաս
ապատասխա
ելով «Դիվա
տանի Հանրա

ասը` որոշում ե

կազմակերպա
վաս-տակի գ
պարգեւների՝ 
տոց, Մայր Աթ
նշաններ, ՀՀ
ոսկե մեդալ: 

աշտպանութ
նը հերքել է
ական տեխ
նցումը 

որ Ռուսաստա
ռազմական 

տասխանում ի
րաստանի պ

արությունում, 

ի նախկին ի
սակցության 
րարել է, որ Բ

նկատել 
մի քանի 
ւրիի խոսք

ա ԲՈՒԿ 
է եղել։ Բեռը
ել։ 
ն այն մաս
նիկան իբր թ

Հայաստան 
իրականությ
ռազմական 

նության նա
տարանցման 
քում նման թ
րությունում։ 
դեն երկար տ
ել ռազմակա
համար՝ ինչպե

նագիր է ստ
աքում ՀՀ գ
ն ստեղծելո

սյանի հրամա
հյուպատոսու
սենյակից  հայ

ան հրամանագ
անագիտական

ապետության
եմ. 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ական ակտ
գնահատում 

ԽՍՀՄ Պատ
թոռ Ս. Էջմիա
Հ կրթության

թյան 
է ՌԴ-ից 

խնիկայի 

 
անից Հայաստ

տեխնիկա 
իրականությա

պաշտպանութ
հաղորդում

իշխող «Ազգա
առաջնորդնե

Բոլնիսի շրջան
են ռուսակ

բեռնատ
քով՝ ամեն

ինքնագ
ը Ռուսաստա

սին, որ այ
թե Վրաստա
է ուղեւորվել

յանը։ 
նշանակութ

ախարարությո
թույլլտվությ

թուլյտվություն

տարիներ ոչ 
ան տեխնիկ
ես Հայաստա

տորագրել 
գլխավոր 
ու մասին 

անագրով Իրա
ւթյուն կստեղծ
յտնում են, որ

գրում ասվում 
ն ծառայութ
ն օրենքի 15
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Ամսագի

տիվ 
նա 

տվո 
ածնի 
ն եւ 

տան 
է 

անը։ 
թյան 
մ է 

ային 
երից 
նում 
կան 

տար 
նայն 
նաց 

անից 

յսօր 
նով՝ 
լ, չի 
Դա 

թյան 
ունը 

թյուն 
ն չի 

ոք 
կայի 
նից, 

աքի 
ծվի։ 
ր ՀՀ 
է. 

թյան 
5-րդ 

Իրաքի
Հայաս
հյուպա
Քուրդ
Դոհու
 

Ար
պա

22.03.2

ՀՀ ԳԱ
Արեւե
միաձա
Սաֆր
ազգայ
Ռուբե
ընդգր
Թուրք
տարա
Նրա հ
թուրքա
ուսում
հետա
Ռուբե
ինստի
 
Քաղ

22.03.2
Երեւա
Սարգս
Արթու
բազմա
քաղա
սգո 
ուղեկց
մահա

2017 Ã.  էջ 6 

իր 

ի Հանրապե
ստանի 
ատոսություն
դիստանի տ
ւկ)»: 

րեւելագիտո
աշտոնում մ

2017 

ԱԱ նախագահ
ելագիտության
այն վերը
րաստյանին: Ա

ային ակադեմի
են Սաֆրաստ
րկում է Թուրք
քիայի 

ածաշրջանայի
հիմնական գ

քական գա
մնասիրմանը,

ազոտությանը:
են Սաֆրաստ
իտուտը 2006 

ղաքացինե
մինչեւ գե

ծափ
2017 

անում այսօր՝ 
սյանի «Հաց բ
ւր Սարգսյան
աթիվ քաղա

աքական գործ
սրահից մ

ցեցին ծափ
ացել, Արթուր

ետության Է
Հանրապե

ն` հյուպատոս
տարածաշրջան

ության ինս
միաձայն վ
Սաֆրաստ

հությունը մա
ն ինստիտու
ընտրեց 
Այս մասին հ

իայից։ 
տյանի հետազո

քիայի նոր եւ
արտաքին 

ին խնդիրները
գիտական ար
աղափարաքա
 ցեղասպ
 

տյանը ղեկավա
թվականից։ 

երը «Հաց բ
րեզմանատ
փահարութ

մարտի 22-ի
բերողի» հուղա
նին վերջին հ
աքացիներ, 
ծիչներ: «Հաց
մինչեւ Շահ

փահարություն
րը զոհվել է»

Էրբիլ քաղաք
ետության 
սական շրջանո
նը (Էրբիլ, 

ստիտուտի
վերընտրվե
տյանը 

արտի 22-ի նիս
ւտի տնօրենի

ակադեմիկո
հայտնեցին Գ

ոտություններ
ւ նորագույն պ

քաղաք
ը, ցեղասպան
րդյունքները վ
աղաքական 

պանության 

արում է Արեւ

բերողին» ս
տուն ուղեկ
թյուններով

ին, տեղի ուն
արկավորությ
հրաժեշտը տ

հայտնի մ
 բերողին» ք
ումյանի գե

ններով եւ 
», «Փառք Հ

 
քում ստեղծ

գլխավո
ում ընդգրկելո

Սուլեյմանիա

ի տնօրենի 
եց Ռուբեն 

 
ստում ՀՀ ԳԱ
ի պաշտոնո

ոս Ռուբե
Գիտություններ

րի բնագավառ
պատմություն
քականություն
ագիտություն

վերաբերում ե
հոսանքներ

տեսակա

ւելագիտությա

սգո սրահից
կցեցին 
վ 

նեցավ Արթո
ունը: 

տալու էին եկ
մշակույթի 
քաղաքացիներ
երեզմանատո

«Արթուրը 
Հաց բերողին

ծել 
որ 
ով 
ա, 

ԱԱ 
ւմ 
են 
րի 

ռն 
նը, 
նը, 
նը: 
են 
րի 

ան 

ան 

ց 

ւր 

կել 
եւ 
րը 
ւն 
չի 
ն» 



 

 

վան
նաե

Շահ
ժամ
հայտ
փոր
հետ
Սար
Հիշե
մեղա
ին մ

Արթ
ոստ
օրեր
ոստ
զինվ
 
Ադ
10.0

Ադր
մար
է  ՀՀ
լիազ

նկարկումներո
եւ անցորդներ

հումյանի գեր
մանակ դեր
տարարեց, ո
րված բետոնա

տագայում 
րգսյանի մարմ
եցնենք, որ 
ադրվող Արթո

մահացել էր «Ա

թուր Սարգ
տիկանության 

րին կրակահե
տիկանական պ
ված խմբին։ 

դրբեջանին 
03.2017 

րբեջանին որե
րտի10-ին լրագ
Հ արտաքին գ
զոր դեսպան Ա

ով: Ծափահա
րը:  

րեզմանատան
րասանուհի 
որ «Հաց բեր
ապատ դամբա

հնարավորու
մինը տեղափո

«Սասնա ծ
ուր Սարգսյա
Արմենիա» բժշ

գսյանը 20
Երեւանի ՊՊ

երթերի տակ
պատն ու սն

ոչինչ զիջե

եւէ զիջում չ
գրողների հետ
գործերի նախկ
Արման Նավա

արությունների

նը թաղման 
Թամարա 

րողին» թաղո
արանատիպ փ
թյան դեպ
ոխեն «Եռաբլո
ծռերին» օժ
նը՝ «Հաց բեր
շկական կենտ

016 թվակ
ՊԾ գնդի տա
կ ավտոմեքեն
նունդ տարել 

ել չի կարելի

չի կարելի ա
տ հանդիպման
կին նախարա

ասարդյանը: 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ին միանում 

արարողակա
Հովհաննիսյա

ում են հատ
փոսում, որպե
պքում Արթ
ուր» պանթեո

ժանդակելու 
րողը», մարտի
տրոնում: 

 
կանի ամռա
արածքը գրավ
նայով ճեղքել

«Սասնա ծռ

ի. Փորձագ

 
անել: Այս մա

ն ժամանակ ա
ար, արտակար
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էին 

 
արգի 

անը 
տուկ 
եսզի 
թուր 
ոն։ 

մեջ 
ի 16-

անը 
վելու 
լ էր 
ռեր» 

գետ 

ասին 
ասել 
րգ եւ 

Նրա 
պաշտ
Սարգս
շատ ճ
Սարգս
ցնցուղ
վաղու
ստորա
այժմ պ
տալ չի
Հիշեցն
հետ հ
«Հայա
գործո
Գերագ
նախա
սկսվել
անմիջ
ինչի, ե
 

Կյ

15:50, 

ՀՀ մշա
է, որ 
հեռաց
ժողով
Անատ
է թաղ
 

Հայ

16.03.2

Հայաս
Միացյ

2017 Ã.  էջ 7 

իր 

կարծիքով՝
տոնական այ

սյանի հայտա
ճիշտ էր: Իսկ 
սյանի հայտ
ղ» դարձավ: 
ւց, կարծում
ագրեցինք Մ
պետք է ուղղե
ի կարելի», -ըն
նենք, որ «Ֆր
հարցազրույց

աստանում գ
ողությունների
գույն հրա

արարը պետք
լուն թեկուզ վ
ջական վտան
երբ գործ ունե

անքից հեռ
Ան

18.03.2017 

ակույթի նախ
մարտի 17-

ցել է գեղան
վրդական նկա
տոլի Գրիգորյա
ղման կառավա

յաստանը Ա
առանց վ

2017 

ստանն առան
յալ Էմիրությո

՝ վերջերս 
յցի ժամանա
արարություն
ՀՀ պաշտպա

տարարություն
Նման վարք

մ է նա: «
Մադրիդյան ս

ել այդ սխալը,
նդգծել է Նավա
րանս Փրես» պ
ում Սերժ Ս

գերիշխող է 
ի վերսկսումը
ամանատարն 
տք է պատր

վաղը: Չեմ կա
նգ է, բայց պետ
ես անկանխատ

ռացել է ժող
նատոլի Գր

խարարություն
-ին, 75 տար

նկարիչ, Հայա
արիչ Անատոլի

անի մահվան 
արական հանձ

ԱՄԷ-ի քաղ
վիզայի ռեժ

նց վիզայի ռեժ
ունների քաղա

Ֆրանսիա
ակ ՀՀ նախ
նը ներկա իր
անության նա
նը Բաքվի հ
քագիծ պետք
«Ինչու՞ մենք
սկզբունքների 
, քանի որ Ադր
ասարդյանը:
պետական գո

Սարգսյանը հ
կարծիքը, ո

ը ժամանակի 
ու պա

րաստ լինեն 
արծում, որ նո
տք է պատրա
տեսելի հարեւ

ղովրդակա
րիգորյանը

նը խոր վշտով
րեկան հասա

աստանի Հան
ի Հակոբի Գրի

կապակցությ
ձնաժողով: 

ղաքացինե
ժիմ է սահմ

ժիմ է սահման
աքացիների հ

ա կատարա
խագահ Սեր

րադրությունո
ախարար Վիգե

համար «սառ
ք էր դրսեւոր
ք ժամանակի

ներքո: Գոն
րբեջանին ոչի

ործակալությա
հայտարարել 
որ ռազմակա

հարց է եւ ո
աշտպանությա

պատերազմ
որ պատերազմ
աստ լինել ամե
ւանի հետ»: 

ան նկարիչ 

 
վ տեղեկացնո
ակում կյանքի
նրապետությա
իգորյանը: 
թյամբ ստեղծվ

երի համար
մանել 

 
նել Արաբակա

համար: Մարտ

ած 
րժ 
ւմ 
են 
ռը 
րել 
ին 
նե 

ինչ 

ան 
է. 

ան 
որ 

ան 
մի 
մն 
են 

ւմ 
ից 

ան 

վել 

ր 

ան 
տի 



 

 

16-ի
նիստ
Որո
միա
սպա
Հայա
միա
զբոս
առո
ներգ
սահ
ընթ
 

15.0

Ռու
փոխ
էլեկ
հայտ
փոխ
«Հա
բար
Ռու
էլեկ
ՄԻլ
Նա 
ՋԷԿ
 

զա
14.0

Հայա
արդ
լրագ
Կոմ
թեկ

ին այս մասի
տի ժամանակ

ոշման հիմնա
ակողմանի կա
ասել մինչեւ Է
աստանի 

ակողմանի չ
սաշրջիկներին
ողջապահությ
գրավելու  տ

հմանվել է 
թացքում մինչե

Ալեքսեյ Մ
Հայա

էլեկտր
03.2017 

ւսաստանը 
խանակման 
կտրաէներգիա
տնել է Գա
խանցում է Ga
այաստանը ծ
րձրվոլտային 
ւսաստանին թ
կտրաէներգիա
լլերը։ 
նաեւ շեշտել 

Կ-ի հինգերորդ

Կոմկուս
արգացնել ռ
03.2017 

աստանին ա
դյունաբերությ
գրողների հետ

մունիստական
կնածու Իրինա

ին որոշումն 
կ: 

ավորման մեջ 
րգով վիզային

Էմիրություննե
քաղաքացին

չեղարկումը 
ն, գյուղատն
յան ոլորտներ
տեսակետից: 

ստանդարտ
եւ 180 օր): 

Միլլեր․ Ռո
աստանի օգ
րաէներգիա

մտադիր է 
գործարքներ

այի մատակա
ազպրոմի ղ

azeta-ն։ 
ծրագրում է 

էլեկտրամա
թույլ կտա փ

ա արտահանե

է, որ այս պա
դ բլոկի արդիա

. Հայաստա
ռազմական

անհրաժեշտ 
թյունը։ Այս 

տ հանդիպմա
ն կուսակց
ա Հովակիմյան

ընդունվեց կ

նշված է, որ
ն ռեժիմը հիմ
երը նույն ռեժ
երի համա

անչափ շա
տեսության, 

րում հնարավո
Առանց վ

տ պայմանն

ւսաստանն
նությամբ Ի

ա մատակա

Հայաստան
րով հարթել
արարումները 
ղեկավար Ա

հաջորդ տ
ատակարարմա
փոխանակման
ել իրանական 

ահին ավարտ
ականացումը

անին անհր
ն արդյունա

է զարգաց
մասին 

ան ժամանակ
ցությունից 
նը։  

ÈàôÚê # 2

Լույս 

կառավարութ

ր ավելի հեշտ
մա չեղարկել, ք
ժիմը կսահմա
ար: Նույն
ահավետ կլ
անշարժ գու

որ ներդրողնե
վիզայի ռեժ
ներով (տար

ն ուզում է 
Իրան 

արարել 

 
նի օգնությա
լ դեպի Իր

։ Այս մա
Ալեքսեյ Միլլե

տարի կառո
ան գիծ, ի
ն գործարքնե

շուկա»,- աս

տվել է Հրազդա
ը։ 

րաժեշտ է 
աբերությու

 
ցնել ռազմակ

մարտի 14
կ հայտարար

պատգամավ
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թյան 

տ է 
քան 

անեն 
նիսկ 
լինի 
ւյքի, 
երին 
ժիմը 
րվա 

ամբ 
րան 

ասին 
լերը, 

ուցել 
ինչը 

երով 
սել է 

անի 

ւնը 

կան 
4–ին 
րել է 
վորի 

Նրա 
քարոզ
Դրանք
սեփակ
«Մենք
հիանա
հիմնա
առան
առնել
պետք 
ընդգծ
 

կոմո

13.03.2

Ներկա
գաղա
մարտ
հայտա
կուսա
Արմին
Նրա խ
կոմուն
մարդկ
բոլոր 
«Այսօր
Կրթու
ինստի
տնտե
գաղա
որն է 
Հայաս
պակա
Դավթ
 

գ

11.03.2
Հայաս
հեղափ
է, զր
Կոմու
թեկնա
Ադբա
Հարցի
հեղափ
պատա
ուժեր,
իրակա
մարդի
Հայաս
հեղափ

2017 Ã.  էջ 8 

իր 

խոսքով՝ կո
զել ու քարոզ
ք են՝ սեր, 

ականության հա
ք, իհարկե, 
ալի մեթոդներ
ական օղակն 
նձնացնել ռա
լով մեր հար

ք է զարգացնե
ծել է Հովակիմյ

Մանկավ
ունիստակ

2017 

այումս 
ափարախոսութ
տի 13-ին՝ լրա

արարեց 
ակցությունից 
նե Դավթյանը
խոսքով՝ սա պ
նիստական գ
կության ապա
մարդիկ հավ

ր մենք կործ
ւթյունը, որ
իտուտ, պետ
եսությունը: 
ափարախոսակ

Հանրապետա
ստանի» գաղ

ասում են կո
թյանը 

Կոմկուս. Հ
գունավոր հ

մտածե
2017 
ստանն այնպ
փոխություննե
րույցում այս
ւնիստական կ
ածու, ԽՍՀ

աշյանը: 
ին, արդյ
փոխություննե
ասխանեց. «Ե
, որոնք կ
անացնել: Եթե
իկ են, որոնք
ստանն այնպ
փոխության մ

ոմունիստակա
զում է մարդ

հարգանք, 
ավասարապե

ունեինք տ
ր։ Մենք բոլոր

արդյունաբե
ազմական ար
րեւանների տ
ենք ռազմակա
մյանը։ 

վարժ. Հայա
ան գաղափ
պահանջա

Հայաստանո
թյան մեծ պա

ագրողների հե
Հայաստա

պատգամավո
ը: 
պայմանավորվ
գաղափարախ
ագայի տեսլա
վասար հնար

ծանում ենք մ
րպես պետ

տք է զարգա
Մեր ը

կան հիմքեր չ
ական կուսակ
ղափարախոս
ոմունիստակա

Հայաստա
հեղափոխո
ելն անգամ 

պիսի դրությ
երի մասին մտ
ս մասին հ
կուսակցությո

ՀՄ վաստակ

դյո՞ք Հա
երի վտան

Ես չեմ հավատ
կարող են 

թե նրանք ինչ-
ք դավաճանե
պիսի իրավիճ
մասին մտածե

ան գաղափա
դասիրական 

օգնություն, 
ես օգտագործ
տնտեսության
րս գիտենք, որ
երությունն է, 
րդյունաբերութ

տրամադրվածո
ան արդյունաբ

աստանում 
փարախոսո
արկ կա 

ում կո
ահանջարկ կ
ետ հանդիպմ

անի Կո
որի թեկնածո

ված է այն հան
խոսությունը պ
ականի նկարա
րավորություն
մեր կրթական

տության ռա
ացնի արտա
ընդդիմախոսն
չունեն, մենք ա
կցության կա

սական հիմքը
ան արժեքնե

նի իրավիճ
ություններ
վտանգավ

ան մեջ է, 
տածելն անգա
հայտարարեց
ունից պատգա
կավոր օդա

այաստանում 
նգ տեսնու
տում, որ Հայա

որեւէ հե
-որ տեղ կան

ել են մեր ազ
ճակում է, որ
ելն անգամ վտ

արաբնություն
գաղափարնե

հասարակա
ում։ 

ն զարգացմա
ր տնտեսությա

ես կարող ե
թյունը։ Հաշվ
ությունը՝ մեն
բերությունը»,

այսօր 
ության մեծ

 
ոմունիստակա
կա: Այս մասի
ման ժամանա
ոմունիստակա
ու, մանկավար

նգամանքով, ո
պարունակում
ագրություն, եր

ներ կունենա
ն համակարգ
ազմավարակա
դրությունը 

ներն այսօ
այսօր չգիտեն

ամ «Բարգավա
ը: Մեզ այսօ

երը»,- ընդգծե

ճակում 
ի մասին 

վոր է 

որ գունավո
ամ վտանգավո
 Հայաստան
ամավորությա

աչու Դմիտր

գունավո
ւմ է, ն
աստանում կա
ղափոխությո

ն, ապա դրան
զգին, քանի ո
ր հիմա որե

տանգավոր է»:

նը 
եր։ 
ան 

ան 
ան 
եմ 
վի 
նք 
, - 

ծ 

ան 
ին 

ակ 
ան 
րժ 

որ 
մ է 
րբ 

ան: 
գը: 
ան 
եւ 
օր 
նք՝ 
աճ 
օր 
եց 

որ 
որ 
նի 

ան 
րի 

որ 
նա 
ան 
ւն 
նք 
որ 

եւէ 



 

 

Հիշե
կոմո
Սաֆ
ծրա
ներս
ակտ
են ծ
ժողո
 

Մ
կա
պ

06.0

Ղար
ինքն
նախ
Հայա
կուս
հորի
համ
Նրա
է ե
«Հա
չէր լ
հիշե
Հայա
նոր 
նկա
տնտ
պետ
պայ
 

ս

06.0
Ժամ
օբյե
մաս
կոմո
առա
«Մե
արդ
Նա 
է զա

եցնենք, որ 
ունիստական
ֆարյանը, նե

ագիրը, հայտա
սում պայք

տիվացման դե
ծրագրում, քա
ովրդի ազգայի

Միայն ուժե
արող է ար

պայմաններ
03.2017 

րաբաղյան հա
նորոշման ս

խընտրական բ
աստանի Մի
սակցության ն
իզոնականն 

մամասնական
ա խոսքով, ազ
եղել տարած

ակառակ դեպք
լինի»,- նկատ
եցնել ինքնոր
աստանի Կոմ

կապերը՝ դր
ատել է, որ
տեսությունը։ 
տությունը կա
յմաններ թելա

Ժաման
նշանակու

սեփականո

03.2017 
մանակն է, 

եկտները պետ
սին այսօր՝ 
ունիստական

աջին քարտուղ
ենք պետ
դյունաբերությ

հավելել է, որ
արգանա նաեւ

Հայաստանի
ն կուսակցու
երկայացնելով
արարել էր. 
քարել կաս
եմ, որոնք գո

անի որ այդ ու
ին շահերին»:

եղ տնտեսո
րտաքին քա
ր թելադրել

ակամարտութ
սկզբունքի հ
բանավեճերի 

իացյալ առաջ
նախագահ Վա
է զբաղեցնո

ն ցուցակի համ
զգերի ինքնորո
ծքային ամբո
քում Աֆրիկա
ել է նա։ Նա ա
րոշման սկզբ
մկուսը մտադ
րան հասնելո
ր անհրաժե

«Միայն 
արող է արտա
ադրել»,- ամփո

նակն է, որ 
ւթյան օբյեկ
ությունը դ

կոմկ

որ ռազմ
տության սեփ

մարտի 6
ն կուսակցութ
ղար Տաճատ 
ք է 

թյունը», - ընդ
ր անհրաժեշտ
ւ գիտությունը

ի Միացյալ ա
ւթյան նախ
վ Կոմկուսի 
«Անհրաժեշտ
կածելի ծա

ունավոր հեղա
ւժերը չեն կար
 

ությամբ պե
աղաքական
լ ․Վազգեն 

թյունը պետք 
հիման վրա
ժամանակ մա

ջադիմական 
ազգեն Սաֆա
ոււմ Հայաստ
մապետական
ոշման իրավո
ողջականությա

այում 50-ից ա
ասել է, որ աշ
բունքի գերա
դիր է օգտագ
ւ համար։ Սա

եշտ է զար
ուժեղ 

աքին քաղաքա
ոփել է նա։ 

ռազմավա
կտները պե
առնան. Հա
կուս 

մավարական 
փականություն

–ին, հայտա
թյան կենտրոն

Սարգսյանը։ 
զարգացնենք

դգծել է Տաճա
 ներդրումներ
ը։ 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

առաջադիմակ
ագահ Վազ

նախընտրակ
տ է Հայաստա
ագման ուժ
ափոխություն
րող ծառայել 

ետությունը
նության մե
Սաֆարյա

 
է լուծվի ազգ

ա։ Այս մա
արտի 6-ին աս
կոմունիստակ

արյանը, որը 2
տանի Կոմկո
ն մասում։ 
ւնքը միշտ բա
ան սկզբունք

ավելի պետությ
շխարհին պետ
ակայությունը 
գործել իր հին
աֆարյանը ն
րգացնել եր

տնտեսությա
ականության 

արական 
ետության 
այաստանի

նշանակութ
նը դառնան։ 
արարել է 
նական կոմիտ

ք ռազմակ
ատ Սարգսյա

րի միջոցով պե
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«2016 
հեռաց
պատվ
լեյտեն
ներդր
գործո
Կորպո
կորուս
«Նա ե
կմնա 
հավելե
1941 
Մյասն
դպրոց
Որպես
պատե
Անցած
եղբայր
կործա
  

20

07.04.2

2017-ի
մլն եվ
լրագրո
պատվ
Խոա Բ
ԵՄ-ն 
Հայաս
աջակց
ծրագր
կազմե

2017 Ã.  էջ 9 

իր 

տարեկանո
դաչու-փոր
17 

ունչորս տարե
ացել է խորհ

անի որդին՝ 
անը: Այդ 

ակոչելով «ՄիԳ
որացիայի մամ

թվականի մ
ցել է Խոր
վավոր օդաչ
նանտ Ստեփ
րում է ունեցե
ում»,- ասված է
որացիայում ը
ստ է ամբողջ հ
երկար և արժ
ավիացիայի 

լել են մամուլի
թվականին 

նիկյանի անվ
ցը, իսկ նույն տ
ս օդաչու 
երազմին: 
ծ տարվա նոյ
րը՝ խորհրդա

անիչի ստեղծո

17-ին ԵՄ-ն

2017 

ին ԵՎրամիու
վրոյի չափով դ
ողներին հ
վիրակության 
Բին Աճեմյան

տարեկան 
ստանին, որի
ցության հա
րերի։ Վերջին
ել է մոտ 500 մ

ում կյանքի
րձարկող Ս

եկանում (95-
հրդային պետ

հայտնի օդ
մասին հայ

Գ» ռուսական
մուլի ծառայո

մարտի 24-ին
րհրդային Մ
չու-փորձարկո

փան Անաստ
ել հայրենակա
է հաղորդագր
ընդգծել են, ո
հայրենական 

ժանի կյանք է
պատմության

ի ծառայությու
Միկոյանն ա

վան օդաչունե
տարվա դեկտ

մասնակցել

յեմբերին մահ
ային ավիակ

ողներից Հովհա

ն Հայաստա
կհատկա

ւթյունը Հայա
դրամաշնորհն
հայտնել է
համագործա

նը։ 
40-45 մլն

ի կեսը, որ
ամար, իսկ մ
ն 10 տարինե
մլն եվրո, հավե

ից հեռացել
Ստեփան Մի

-ամյակը կլրա
տական գործ
աչու-փորձար

այտնում է Ru
ն ինքնաթիռա
ությանը: 
ն 94 տարեկա
Միության հ
ող, ավիացի

տասի Միկոյա
ան ավիացիայ
րությունում: 
որ Ստեփան Մ

ավիացիայի հ
է ապրել: Նրա
ն և մեր հիշո
ւնում: 
ավարտել է 
երի ռազմակ

տեմբերին մեկն
լ է Հայրե

հացել է Ստեփ
կոնստրուկտո
աննես Միկոյա

անին 40-45
ացնի 

աստանին կհա
ներ։ Այս մասի
է Հայաստ

ակցության բա

ն եվրո է 
րպես կանոն
մյուս կեսը՝ 
երին աջակցո
ելել է նա։ 

լ է հայտնի
իկոյանը 

 
անար հուլիսի
ծիչ Անաստա
րկող Ստեփա
ussia Today-

աշինարարակա

անում կյանքի
հերոս, ԽՍՀ
իայի գեներա
անը, որը մե
յի զարգացմա

Միկոյանի մահ
համար: 

ա անունը միշ
ղության մեջ»

Կաչինսկի Ա
կան ավիացիո
նել է ճակատ:
ենական մե

փան Միկոյան
որ և ՄիԳ-2
անը: 

5 մլն եվրո 

 
ատկացնի 40-4
ին ապրիլի 7-ի
տանում Ե
աժնի ղեկավա

հատկացնո
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նդ որում , ի տ
պես անվանե

ամաշնորհ։ Մե
ր նպատա
ռավարության

Ովք
ոքրամասն

եւ որ 
04.2017 

աստանի 
քրամասնությո
իներն) ներկա
ցակով: Այս 
նձնաժողովի ն

մեկ ազ
կայացուցիչ 
ցակով: 
տ այդմ, խորհ
ցակի երկր
կայացուցիչնե
սանով (քուրդ)
նք, որ Ռուստ

խայլովը՝ «Աթ
զնի համայնքի
առուկյան» 
տյանա  Միք

նեկոբանկի» Գ
նք, որ Սահմա

տրական օր
սակցությունն
ցակի 2-րդ մ
խորդող վերջի
ով մշտական
գային փոքրամ
նթի բանաձե
քրամասնությո
ի կողմից է առ
տ այդ բանա
ղերը բաշխվո
Կ, 2-րդ՝ «Ծառ
նի որ 

քրամասնությո
կայացվում է «

տարբերությո
ենք, մենք ոչ
ենք այդ գում
ակն է 
նը»,- հայտնել 

քե՞ր են լին
նություննե

ուժերն են 

ամենամե
ուններից ե

այացուցիչները
մասին նշել 

նախագահ Ռո
զգային փո

ԱԺ կանցն

րդարան են ա
րորդ մասո
երը. Ռուստամ
) եւ Արսեն Մի

տամ Մախմու
ուր» ասորակ

ի ղեկավարի տ
դաշինքից 
քայելյանը (

Գյումրիի մասն
անադրության
րենգրքի հա
ների դաշինքի
մասում ընդգ
ին մարդահամ
ն բնակչությո
մասնության ն
եւեով որոշվ
ուններից  յու
ռաջադրվում: 
աձեւի ազգա

ում են հետեւ
ռուկյան» դաշի

մեծությամ
ունը ռուսներ
«Ծառուկյան»

ւն այլ դոնորն
չ թե վարկ 
մարը հետ չե

աջակցել 
է Աճեմյանը։ 

ելու ազգա
րի պատգա
ներկայաց

եծ 4 
երեքի (քրդ
ը խորհրդարա

է ՀՀԿ կա
ուբեն Թադեւո
ոքրամասնութ
նի «Ծառուկ

անցնում ՀՀԿ 
ւմ ընդգրկ
մ Մախմուդյա
իխայլով (ասո
ւդյանը ԵՊՀ դ
կան ասոցիաց
տեղակալ: 

խորհրդարան
(ռուս): Նա 
նաճյուղում: 
ն 89-րդ հոդվա
ամաձայն՝  
ի համապետա
գրկվում են ը
մարի տվյալնե
ուն ունեցող
ներկայացուցի
վում է, թ

ւրաքանչյուրը 

ային փոքրամ
ւյալ հերթակա
ինք, 3-րդ եւ 4

մբ երկրո
րն են, նրանց 
» դաշինքի կող
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ների, եթե նրա
ենք տալիս, 

ենք պահանջ
Հայաստա

ային 
ամավորներ
ցնելու 

 
ազգա

դեր, ասորի
ան կանցնեն Հ
ազմակերպչակ
ոսյանը: 

թյան (ռուսն
կյան» դաշի

համապետակ
ված հետե

ան (եզդի), Կն
որի): 
դոցենտ է, Ար
ցիայի նախագ

ն է անցն
աշխատում

ածի  2-րդ կետ
կուսակցությ

ական ընտրակ
ընտրությունն
երով առավել 

ղ առաջին չ
իչները: 

թե 4 ազգա
որ քաղաքակ

մասնությունն
անությամբ. 1
4-րդ՝ կրկին Հ

որդ ազգա
ներկայացուց

ղմից: 

 

221  Մարտ,  2

Ամսագի

անց 
այլ 

ում։ 
անի 

րը 

ային 
ներ, 
ՀՀԿ 
կան 

ներ) 
ինքի 

կան 
եւյալ 
նյազ 

րսեն 
գահ, 

նում 
մ է 

տի եւ 
յան, 
կան 

ների 
մեծ 

չորս 

ային 
կան 

ների 
1-ին՝ 
ՀՀԿ: 
ային 
ցիչը 

Հ
հարո
06.04.2

Բրիտա
բաժնո
լուսան
որը քր
301 թվ
Հոդվա
երկրնե
որը տե
Հրապ
մասին
մանրա
Գեղար
եւ Եղե
 

Կ
ք

10:43, 

Հայաս
արդյո
հայտա
քարտ
«Իհար
կար, ո
է ունե
վկայո
ժամա
հրապա
Կոմկո
հեռու 
ընտրո
սոցիա
եղել վ
Սարգս
Դիտա
քարոզ
հանդի
հաղթա

2017 Ã.  էջ 10 

իր 

այաստան
ուստ հոգե
2017 

անական BBC
ում Հայաս
նկարների շա
րիստոնեությո
վականին» վե
ածում նշվում 
երից է, բայց

տեսանելի է մին
պարակման մե
ն, որը քրիստո
ամասն պատմ
րդի վանակա
ենիս գյուղի եկ

Կոմկուս. Պ
քվեարկութ

ի
05.04.2017 

ստանի Կոմ
ունքները հեռ
արարեց Հայա

տուղար Տաճա
րկե՝ մինչ ընտ
որ Կոմունիստ

նենալու խորհ
ում նախընտր
անակ ժողով
պարակված թ
ուսը, անհավա

է իրականո
ություններն ա

ալ-տնտեսակա
վերցնել նետվ
սյանը: 

արկմանը, որ ք
զարշավից եւ
իպումների լո
ահարելու է 5

. փոքրիկ ե
եւոր պատմ

C-ի կայքը ճա
ստանի մաս
արք է հրապար

ունը որպես 
երնագրով: 

է, որ Հայաստ
ց հարուստ հ
նչ օրս: 
եջ նշվում է Գ
ոնեությունը Հ
մում է նաեւ Գ

ան համալիրի,
կեղեցու մասի

Պաշտոնապ
թյան արդյո
իրականութ

մկուսի՝ պաշ
ռու են իրակ
աստանի Կոմ

ատ Սարգսյանը
տրություններ
տական կուսա
հրդարանում, 
րական շրջա

վրդի տրամա
թվերը, որ 
անական են՝ 
ությունից: Ի
արդար չեն 

ան ծանր իրադ
ված մի քան

քվեարկությու
ւ լրատվամի

ուսաբանումից
5%-ի շեմը՝ ոչի

եվրոպակա
մությամբ. B

ամփորդությո
սին հոդվա
րակել՝ «Եվրո
պետական կր

տանն աշխարհ
ոգեւոր պատ

Գրիգոր Լուսա
Հայաստան է բ
Գառնու տաճա
, խաչքարերի
ին: 

պես հայտա
ունքները հ
թյունից 

շտոնապես հ
կանությունից
մկուսի Կենտ
ը: 
րի օրը բոլորի
ակցությունն ա

 քանի որ ա
անում մեր հա
ադրվածությո

ստացել է 
ընդամենը 0.

Իհարկե՝ մենք
եղել: Ժողովո
դրությունից, հ
նի կոպեկը»,-

ւնից առաջ Կո
իջոցներում ն
ց ու հույս էր
ինչ չնշելով ըն

ան երկիր՝ 
BBC (ֆոտո

 
ունների մասի

ած եւ վա
ոպական երկի
րոն է ընդուն

հի ամենափոք
տմություն ուն

ավորչի կյանք
բերել: Հոդված
արի, Էջմիածն
ի, Քարահուն

րարված 
հեռու են 

հայտարարվա
ց, այս մասի
տկոմի առաջի

ի մոտ կարծի
անպայման տե
այդ մասին է
անդիպումներ

ունը: Սակա
Հայաստանի

.75%: Դա շա
ք գիտենք, ո
ուրդը, ելնելո
հարկադրված
- հայտարարե

ոմկուսը գոհ է
նախընտրակա
ր հայտնում, ո
նտրություններ

ո) 

ին 
առ 
իր, 
նել 

քր 
նի, 

քի 
ծը 
նի, 
ջի 

ած 
ին 
ին 

իք 
եղ 
էր 
րի 

այն 
ին 

ատ 
որ 

ով, 
ծ է 
եց 

էր 
ան 
որ 
րի 



 

 

անա
պատ
նորմ
իշխ
չէին
Հիշե
կուս
ընտ
0.75
ընտ
պակ
 

07.0

Կոն
ընտ
հայտ
խոր
արդ
«201
ընտ
կազ
օրին
օրին
• Սա
նշա
• 
քաղ
քար
անգ
• Ը
կրիմ
կիրա
ընտ
վերա
կենտ
անկ
ոստ
• Քվ
ներա
գուն
թղթ
ապօ
ունե
• Ք
վերա
տեղ
ինտ

արդար բնույթ
տասխանեց. 
մալ էր. ե՛ւ 

խանություններ
նք էլ կասկածո
եցնենք, ո
սակցությունն

տրություններո
5%, ինչը, 
տրությունների

կաս է: 

Կոնգրես
ընտրո

04.2017 

նգրես-ՀԺԿ 
տրությունների

տարարությա
րհրդարանակա
դյունքների  օր
17 թվական

տրություններն
զմակերպված 
նախախտում
նախախտում
ահմանադրու

անակումը։ 
Ընտրակաշ

ղաքացիների 
րտերի ապօրի
գործությունը:
Ընտրողների 
մինալի նե
առումը: 

տրողներին 
ագրանցումնե
տրոններում 

կառավարելի 
տիկանության 
վեարկության
առյալ վերահս
նավոր գրիչ

թիկների կիրա
օրինի ուղղոր
եցող ընտրողն

Քվեարկությա
ահսկողությու
ղամասերում 

տերնետային 

թի մասին, ՀԿ
«Մինչեւ ընտ

լրատվամիջ
րը որեւէ ճնշ
ում, որ նման բ
որ Հայա

ն ապրիլի 
ում ընդամենը

2012 թվա
ի համեմատ,

ս-ՀԺԿ դաշ
ություններ

օրինական

դաշինքը 
ից հետո առա

ամբ եւ նշ
ան 
րինականությո
նի ապրիլի
ն անցան 

զանգված
ների 
ները ներառո

ւթյան խախտ

շառքի զա
անձնագրե

ինի հավաքու
 
ահաբեկումը

րգրավմամբ 
Ոստիկանու

պարտա
երի կատ
օրենքի խախ
վիճակի ստեղ
անգործությո

ն գաղտնիությ
սկված ու բա
չների, գուն

առման միջոց
րդումը, ինքնո
ներին օգնելու

ան ընթացքի 
ւնը խո

տեղադրված
հեռարձ

ԿԿ ԿԿ առաջ
տրությունների
ջոցներն էին
շում չէին գոր
բան կարող է տ

աստանի Կ
2-ի խո

ը 11.742 ձայն
ականի մայ
, ավելի քան

շինքը կբող
րի արդյուն
նությունը 

այսօր, խո
աջին անգամ
շել, որ բ

ը
ունը: 

ի 2-ի Ազ
իշխանու

ծային և 
կիրառությա

ւմ են. 
տմամբ ընտրու

անգվածային 
երի եւ ն
ւմը, իրավապ

ը, վարչական
ճնշումների

ւթյան օ
ադրված 
տարումը։ 
խտմամբ կու
ղծումը, այդ 

ունը: 
ան համատա

աց քվեարկութ
նավոր եւ 
ցով: Ընտրող
ուրույն քվեար
ւ դրույթի չարա

նկատմամբ 
ոչնդոտելու 
ծ տեսախցի
ձակման 
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ջին քարտուղա
ի օրն ամեն 

ն օբյեկտիվ, 
րծադրում: Մ
տեղի ունենա
Կոմունիստակ
որհրդարանակ
ն է հավաքել կ
իսի 6-ի 
ն 4.000 ձայ

ղոքարկի 
քների 

 
որհրդարանակ
մ հանդես է ե
ողոքարկելու 
ընտրությունն

գային Ժող
ւթյան կող

համակարգվ
ամբ: 

ւթյունների օր

բաժանո
նույնականացմ
պահ մարմինն

ն լծակներով
ի լայնածա
օժանդակությա

զանգվածա
Տեղամասա

ւտակումները
կապակցությա

արած խախտո
թյունը, այդ թվ

համարակա
ների բացահա
րկելու խնդիր
աշահումը: 

հասարակակ
նպատակ

իկների միջո
դադարեցո
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Ամսագի

արը 
ինչ 
ե՛ւ 

Մենք 
լ»: 
կան 
կան 
կամ 
ԱԺ 

յնով 

կան 
եկել 

է 
ների 

ղովի 
ղմից 
ված 
Այդ 

րվա 

ումը, 
ման 
ների 

վ եւ 
ավալ 

ամբ 
ային 
ային 
ը եւ 
ամբ 

ումը, 
վում 

ալած 
այտ 

րներ 

կան 
կով, 

ոցով 
ւմը` 

քվեար
ժամա
ակնհա
• Կրկ
դեպքե
• Բռ
վստահ
Այսպի
կոպտ
ընտրա
խախտ
կամա
Նպատ
ուժերի
գնահա
արձա
Կոնգր
ընտրո
լիազոր
առաք
հասար
Տիգրա
բողոք
2-ի ըն
ասվա
Նշենք
նախնա
բաշխվ
կուսա
տոկոս
այդմ, 
31 մա
մանդա
ուժերը
ՕՐՕ 
հաղթա
ԿԸՀ 
մասնա
հազար
 

Հատ
ան

05.04.2
Ապրիլ
խորհր
փորձո
նոր սկ
Այս մա
հայտա
Հայտա
«Մեկն
արդյո
Հայաս
ա. Ք
գնահա
և հիմն
բ. Հատ
բարձր

2017 Ã.  էջ 11 

իր 

րկության 
անակահատվա
այտորեն կազմ
կնակի քվեա
երը։ 

ռնության և 
հված անձան

իսով, հաշվի
տորեն ոտնա
ական գործըն
տումները 

արտահայտութ
տակ ունենալո
ին և քաղաքա
ատական 
նագրված փա

րես-ՀԺԿ դ
ությունների 
րել ապրիլի 

քելություն իր
արակական 
ան Եգորյանին
քը ԿԸՀ և Սա
նտրություննե
ծ է հայտարա

ք, որ ԿԸՀ-ն 
նական արդյ
վել են 

ակցություն- 49
ս, «Ելք» դաշի
ՀՀԿ-ն կստա

անդատ, «Ելք
ատ: Ընտրո
ը («Ազատ դե
դաշինք, «Կո

ահարել ԱԺ-ո
նախնակա

ակցել է քվեա
ար 590 քաղաքա

տուկ քննու
նսպասելի բ

հա
2017 
լի 2-ին կայա
րդարանական
ությունն էին՝ 
կիզբ դնելու ա
ասին ասվում
արարության մ
արարությունո
նելով նախըն

ունքների վեր
ստանի Գերա
Քաղաքական
ատելի էր դեր
նականում քա
տուկ քննությ
ր մասնակցութ

օրվա 7.0
ածում, ինչը 
զմակերպված գ
արկության բ

ահաբեկման
ց և դիտորդնե
ի առնելով, 

ահարվել է 
նթացի լայնա
բացառել 

թյունը, 
ով հանարավո
ացիական հա

տալու 
աստերին, 
դաշինքը 

արդյունքներ
2-ի ընտրու

րականացրած
կազմակերպ

ն ներկայացնե
ահմանդրական

երը անվավեր
արությունում: 

հրապարակ
ունքները, ը
հետեւյալ 
9,12 տոկոս, «
ինք՝ 7,77 տոկ

անա 58 մանդ
ք» դաշինքը՝ 

ություններին 
եմոկրատներ,
ոնգրես-ՀԺԿ»

ում հայտնվելո
ան տվյալն

արկելու իրա
ացիներից 1 մ

ւթյան կար
բարձր մաս
այտարարո

ացած Ազգայի
ն և ընտրակա
քաղաքական

առաջադրանքո
մ է ՀՅԴ Հայա
մեջ: 
ում նաեւ ասվ

նտրական շրջ
րլուծությունից

ագույն մարմին
ն համակար
րակատար ուժ
աղաքակիրթ ը
յան կարիք ու
թյունը, ինչը մ

00-ից 13.0
համընկավ

գերակտիվ հո
բազմաթիվ ա

ն դեպքերը 
երի նկատմամ

որ հերթա
ժողովրդավա

ածավալ եւ կա
են ժողով

որություն տա
ասարակությա

խախտումնե

որոշել է 
րի օրինակա
ւթյուններում 
ծ «Քաղաքա
պության 
ելու Կոնգրես
ն դատարան՝ 
ր ճանաչելու

կել է ԱԺ ըն
ըստ որոնց՝ 

կերպ. Հա
«Ծառուկյան»
կոս, ՀՅԴ՝ 6,5
դատ, «Ծառու

9 մանդատ 
մասնակցած

, «Հայկական
» դաշինք եւ 
ու նվազագույ
ներով, ընտ
ավունք ունեց
մլն 577 հազար

րիք ունի ըն
սնակցությ
ությունը 

ին ժողովի ըն
ան համակար
ն նոր մշակույ
ով։ 
աստանի Գերա

վում է. 
ջանի, ընտրու
ց՝ Հ. Յ. Դ

նը արձանագր
րգի կայացմ
ժերի ազատ մ
ընտրապայքա
ւնի ընտրողնե
մի կողմից քա

00-ը ընկա
վ ընտրողներ
ոսքի հետ: 
արձանագրվա

լրագրողներ
մբ: 
ական անգա
արությունը 
ազմակերպվա
վրդի ազա

ալ քաղաքակա
անը իրավակա
երի մասի

բողոքարկ
անությունը 

դիտորդակա
ացի դիտորդ
ներկայացուց

ս-ՀԺԿ դաշինք
2017թ․ապրի

ւ պահանջով»

նտրություններ
արդյունքներ

անրապետակա
» դաշինք՝ 27,3
57 տոկոս: Ըս
ւկյան դաշինք

եւ ՀՅԴ-ն՝ 
ծ մնացած 

ն վերածնունդ
Կոմկուս) չե

ն շեմը: 
տրությունների
ցող 2 մլն 58
ր 323-ը: 

նտրողների
ունը. ՀՅԴ 

նտրություններ
րգերի առաջի
յթ ձևավորելո

ագույն մարմն

ւթյան օրվա 
Դաշնակցությա
րում է. 
ման առումո
մրցակցություն
արը։ 
երի անսպասե
աղաքացիակա

ած 
րի 

ած 

րի, 

ամ 
և 

ած 
ատ 

ան 
ան 
ին 

կել 
և 

ան 
դ» 
ցիչ 
քի 
իլի 
»,-

րի 
րը 

ան 
32 

ստ 
քը՝ 

7 
5 

դ», 
են 

ին 
88 

ի 

րը 
ին 
ու, 

նի 

և 
ան 

ով 
նը 

ելի 
ան 



 

 

ակտ
ֆին
արա
գ. 
հայտ
անհ
վիճա
Հան
արժ
կուս
ազգ
մար
դ. 
բյու
պար
հան
ե. 
պար
կատ
դիտ
զ. 
դերա
քննա
գիտ
քաղ
ընտ
է. 
արձ
Մեն
գաղ
քաղ
խաղ
 

04.0
«Օհ
պահ
մաս
տեղ
մատ
անց
համ
ոչ: 
ԿԸՀ
դիմո
ԱԺ 
մլն 5
շրջա
տեղ
ժամ
կրկն
տեղ
նույ
քվեա
Ընտ
ամբ
ստո
շուր

տիվության գ
նանսական ո
ատավոր երևո
Փաստ է, ո
տնված հաս

հրաժեշտ քաղ
ակի չէ ազատ
նրության 
ժեհամակարգի
սակցությունն
գային-պետակ
րտահրավերն 

Տեղի է ո
ւրեղացում. 
րտվողական 

նրության կողմ
Գնահատելի

րտականությո
տարեցին լր
տորդական կա

Նոր Ազգա
ակատարությ
արկումներին՝

տակից քվեա
ղաքացու, ին

տրապայքարի 
Այս ընտր

ձանագրած նկ
նք շարունակե
ղափարներն 
ղաքացիներին
ղաղ, բարեկեց

ՕՐՕ դաշ

04.2017 
հանյան-Րաֆֆ
հանջելով ԵԱ
սնագետների 
ղամասերում 
տնահետքերը 
ցկացնել համ
մար, թե արդյ

Հ նախագահ
ումում, մասն
ընտրություն

574 հազար 94
անում: Ստաց
ղի են ունեց
մկետով 
նաքվեարկութ
ղեկություններ
ն անձի տարբ
արկելու ճա

տրական Հան
բողջ տարա
ուգման հնարա
րջ 1500 տեղա

գնահատելի դ
ու վարչակա
ույթի հետևան
որ սոցիալակ
սարակության
ղաքացիական
տ ու գիտակց

քաղաքակա
ի արմա

ների, քաղաք
կան ը
է։ 

ունեցել քաղ
բացահայտ
գաղափար

մից։ 
ի է, որ 
ունները և 
ատվամիջոցն

ազմակերպութ
ային ժողով
յան ձևաչափ
՝ մենք շնորհ
արկություն 
նչպես նաև 
բոլոր մասնա
րություններու
կատելի առաջ
ելու ենք հետև

ու ծրա
ն տրված՝ նոր 
ցիկ Հայաստա

շինքը պահ
մատնահ

ֆի-Օսկանյան
ԱՀԿ դիտորդ
անմիջական 

հատուկ 
միավորել մ

մեմատական 
յոք կան մատ

հ Տիգրան Մ
նավորապես ա
նների ընտրող
47, լուրջ կասկ
ցվել են բազմա
ցել են հին, 

երկարաց
թյուններ: 
րով, կրկնաքվ
բեր անձնագր

անապարհով, 
նձնաժողովը 

ածքում մա
ավորությունը

ամասերում ուն

դրսևորում էր
ան ռեսուրսի 
նք։ 

կան դժվար 
ն զգալի մա
 ակտիվ դիրք
ցված ընտրու

ան, հոգև
տական 

քացիական հ
ընտրախավի 

ղաքական դ
տ ամբոխա
րները չընդ

իրենց մ
քաղաքացիա

ներն ու իր
թյունները։ 
ում Հ.Յ. 

փը թողնելով 
հակալություն

կատարած 
մեր շուրջ

կիցներին։ 
ւմ Հ.Յ. 
ջընթացը պա
ևողականորե
գրերը՝ հա
սկիզբ դնելու

ան ունենալու 

հանջում է վ
հետքերը 

ն» դաշինքը 
դական առաք

մասնակցութ
սարքերով 

մեկ ընդհանո
վերլուծութ

տնահետքերի 

Մուկուչյանին
ասվում է. «20
ղների մասնակ
կած է առաջա
աթիվ ահազա

հնամաշ, վե
ցված 

Մեր 
վեարկությունը
րերով տարբեր

քանի որ 
չի ապահով

ատնահետքերի
ը մեկ ցանցով,
նեցել է ցանց,

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ր, մյուս կող
օգտագործմ

կացության 
ասը, որը չո
որոշում, դեռև
ւթյուն կատա
ևոր-մշակութա

փոփոխությո
հասարակությ

լրջագ

դաշտի որոշա
ավարական 
դունվեցին 

մասնագիտակ
ական պարտ
րապես անկ

Դաշնակցութ
առաջիկա օր

ն ենք հայտն
յուրաքանչյ

ջ համախմբվ

Դաշնակցութ
արտավորեցնո

ն իրագործել 
ավատարիմ 
ւ, ազատ, արդ
խոստմանը»։

վերլուծել 

դիմել է Կ
քելության եւ

թյամբ ընտրակ
ձեռք բերվ

ուր բազայում
թյուն՝ պարզ

համընկնում, 

ն հասցեագրվ
017թ. ապրիլի
կցության թիվ

ացրել հանրութ
անգեր առ այն
երակազմված

անձնագրե
ունեց

ը տեղի է ունե
ր տեղամասեր

Կենտրոնակ
վել Հայաստա
ի միասնակ
, թեեւ փաստա
, որի կիրառմա
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ղմից՝ 
ման 

մեջ 
ունի 
ևս ի 

արել։ 
ային 
ունը 
յան, 

գույն 

ակի 
և 

մեր 

կան 
տքը 

կախ 

թյան 
րերի 
նում 
չյուր 
ված 

թյան 
ող է։ 

մեր 
ՀՀ 

դար, 
 

ԿԸՀ՝ 
ւ իր 
կան 
ված 

մ եւ 
զելու 

թե՝ 

ված 
ի 2-ի 
վը՝ 1 
թյան 
ն, որ 
 եւ 

երով 
ցած 
եցել 
րում 
կան 
անի 
կան 
ացի 
ամբ 

կատա
ԿԸՀ-ն
հնարա
նույնա
միասն
տարա
Հաշվի
ԵԱՀԿ
անմիջ
հատո
մեկ ը
վերլու
մատն
համըն
կլինի 
զանգվ
կասկա
 

կ

05.04.2

«Ժողո
հրամա
Մարտ
որեւէ 
մինչ օ
կալան
տվել: Ն
ն դեռ 
Ինչ վե
ըստ է
կալան
փաստ
ձայնա
չի եղե
են, որ 
 

բա
05.04.2
Ղարա
չունի: 
ժամա
վերլու
Պապյ
Նրա 
այլընտ

2017 Ã.  էջ 12 

իր 

արվել է նաեւ 
ն թույլ է 
ավորություն՝ 
ականացնող 
նական բա

ածքում:  
ի առվելով վեր
Կ դիտորդակա
ջական մասնա

ուկ սարքերով 
ընդհանուր բա
ւծություն՝ պ
նահետքերի 
նկնումների ծ

կամ հաստա
վածայնորեն 
ածները»: 

«Ժողովո
կալանավո

2017 

ովուրդ» թեր
անատար Սա
տի 24-ից նա

քննչական գո
օրս գործով 
նավորված ան
Նրանց դեմ ց
գաղտնի է պա
երաբերում է 
էության հիմք
նավորեն վերո
տեր չկան: «Ժ
ագրություններ
ել: Սակայն ք
ր ինչ խոսել են՝

Փորձագե
անակցայի
2017 

աբաղյան խնդ
Ապրիլի 5

անակ այս 
ւծական կեն
յանը: 

խոսքով՝ ս
տրանք մտա

առցանց տես
է տվել նմ

չձեւավո
սարքերից ստ
ազա ամբ

րը շարադրվա
ան առաքելութ
ակցությամբ 
ձեռք բերված

ազայում եւ ա
պարզելու հա

համընկնու
ծավալները ճ
ատել կամ հ

կրքնաքվեա

ուրդ». Ո՞ւմ
որել Սամվե

մանրամա

րթը գրում 
ամվել Բաբայա
ախաքննությու

ործողություն
ընդամենը մ

նձանց դեմ, մյ
ուցմունք տվո

ահում:  
այս գործով 

ք են դարձել,
ոնշյալ անձան
Ժողովուրդ»-ի
րի մեջ ընդհա
ննիչներն ասե
՝ հենց հրթիռի

ետ. Ղարաբ
ն ճանապա

դիրը բանակց
5-ին՝ լրագրո

մասին աս
նտրոնի ղեկ

սա անհրաժ
ածենք, թե 

սահեռարձակո
ման կրկնա
որելով մա
տացվող տեղ
բողջ հան

ածը՝ պահանջո
թյան եւ մեր մ
ընտրական տ

ծ մատնահետ
անցկացնել հ
ամար, թե 
ւմ, թե՝ 
ճշտելուց հետ
հերքել կեղծ 

արկության ի

մ ցուցմունք
ել Բաբայա
ասներ 

է. «ԼՂ 
անի գործը փա
ւն իրականա

ն չի իրականա
մեկ անձ է ց
ուսները որեւէ
ող անձի ինքն

գաղտնալսու
, որպեսզի իր

նց, ապա այնտ
ի տեղեկությ

անրապես զենք
ել են, թե իրե
ի մասին է»: 

բաղյան խն
արհով լուծ

ային ճանապ
ողների հետ
սաց «Մոդո
կավար, փոր

եշտ է ընդ
այս հա

ում: Այսպիսո
աքվեարկությա

ատնահետքեր
ղեկատվությա
նրապետությա

ում ենք ԿԸՀ-ի
մասնագետներ
տեղամասերո

տքերը միավոր
համեմատակա

արդյոք կա
ոչ: Նմա

տո հնարավո
անձնագրերո

իրականացմա

քով է 
անը. նոր 

 
ՊԲ նախկի

ակուղի է մտե
ացնող մարմին
ացնում: Ավելի

ուցմունք տվ
է ցուցմունք չե

նությունը ԱԱԾ

ւմներին, որոն
րավապահներ

տեղ էլ կոնկրե
յուններով՝ ա
քի մասին խոս
ենք ենթադրո

նդիրը 
ում չունի 

պարհով լուծո
տ հանդիպմա

ւս Վիվենդի
րձագետ Ար

դունել: «Եկե
րցին ինչպե

ով, 
ան 
րը 

ան 
ան 

ից 
րի 
ւմ 

րել 
ան 
ան 
ան 
որ 
ով 
ան 

ին 
ել: 
նը 
ին՝ 
վել 
են 
Ծ-

նք 
րը 

ետ 
այդ 

սք 
ւմ 

ւմ 
ան 
ի» 

րա 

եք 
ես 



 

 

վերա
խոս
բնա
բնա

Ըստ
տար
ներք
Եկե
կողմ
Պապ
 

05.0
Ադր
պետ
ին՝ 
ասա
ղեկա
Նրա
հռետ
խնդ
տար
ղար
Հան
Նալ
ապր
ադր
էր: 
ազդ
 

հա
հե

01.0

Ադր
խաբ
հետ
լրագ

աբերվենք: Ալ
սում. «Ես 

աջնջմամբ: Ո
աջնջմամբ»,- ը

տ փորձագետի
րբերություն 
քուստ բաժան

եք նրանց հե
մին ոչ համա
պյանը: 

Փորձագ
հայկակա

04.2017 
րբեջանի ղեկ
տությունների
լրագրողների

աց «Մոդուս
ավար, փորձա

ա խոսքով
տորաբանութ

դրին ամենեւ
րածաշրջանու
րաբաղյան խն
նդիպման մ
լչաջյանն, իր 
րիլյան իրադա
րբեջանական 

Բայց անցյա
դեցություն ուն

Խաբե
ավաստիաց

տո քննարկ
04.2017 

րբեջանը որ
բեբայություն 

տո քննարկեն
գրողների հետ

լիեւն ազնիվ տ
խնդիրը հետ

Ոչ թե Ղա
նդգծեց Պապ

ի՝ Ադրբեջանը
մեզ, ադրբե

նված է կրոնա
տ աշխատեն
աչափ պատա

գետ. Ադրբե
ան պետութ

մարտավա

կավարություն
հյուծման մա

ի հետ հանդի
ս Վիվենդի»

ագետ Արա Պա
վ՝ չի փ
թյունը, ո՛չ գ
ւին Ղարաբա
ւմ հայկական

նդիրը ընդամե
մյուս մասն
հերթին, անդ

արձություննե
կողմի նպատ

ալ տարվա ա
նեցավ»: 

եբայությու
ցումները, թ
կենք. Վաղ

րեւէ զիջմա
են այն հա

նք: Այս մա
տ հանդիպման

տղա է: Նա մշ
տեւյալ կերպ

արաբաղի, ա
պյանը:   

ը խոցելի տեղ
ջանական հա
ական եւ էթնի
նք, այսինքն՝ 
ասխան տան

եջանը կիր
թյունների հ
արություն 

նը կիրառում
արտավարութ
իպման ժամա
» վերլուծակ
ապյանը: 

փոխվել Ա
գործողությու

աղը չէ, նրան
ն գործոնի ոչ
ենը առիթ է»,- 
նակից հոգ
դրադառնալով
երին՝ հայտար
տակն ավելի 

ապրիլը մեզ վ

ն են Ադրբե
թե տարածք
ղարշակ Հա

ան չի ուզո
ավաստիացում
ասին այսօր՝ 
ն ժամանակ հ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

շտապես ազն
պ կլուծեմ՝ 
այլ Հայաստա

 
ղեր շատ ունի
ասարակությո
իկական խմբե
ադրբեջանակ

նք»,- նշեց Ա

րառում է 
հյուծման 

մ է հայկակ
թյուն: Ապրիլի

անակ այս մա
կան կենտր

Ադրբեջանի 
ւնները: «Նրա
նց խնդիրն 
չնչացումն է: 
նշեց Պապյա
եբան Կար

վ անցյալ տար
րարեց. «Իհար

երկարաժամկ
վրա սթափեց

եջանի 
քները զիջե

արությունյա

 
ում գնալ, 

մները, թե զի
ապրիլի 1–

հայտարարել է
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իվ է 
ձեր 

անի 

: «Ի 
ունը 
երի: 
կան 
Արա 

կան 
ի 5-

ասին 
րոնի 

ո՛չ 
անց 
այս 
Իսկ 

անը: 
րինե 
րվա 
րկե, 
կետ 

ցնող 

եք, 
ան 

եւ 
իջեք 
–ին, 
է ՀՀ 

պաշտ
Հարու
Պաշտ
Ղարա
չի լինե
«Չկա 
կարգա
ի՞նչ է 
զիջմա
հավաս
որ, այ
որեւէ 
ուզում
է  Վաղ
Ըստ ն
հասնո
գալիս 
տարբե
կողմե
ինչպե
Հարու
տարբե
վիճակ
եղանա
«Հիմա
ից, պ
կարող
կոմպե
եւ սա
պատե
Վաղա
սփյուռ
չունի:

Ա
սպա

01.04.2

Խալա
գտնվո
հանգա
պատճ
առաջ
ստորա
մարդա
ծայրա
մարդի
Նույնի

2017 Ã.  էջ 13 

իր 

տպանության 
ւթյունյանը։ 

տպանության 
աբաղ հիմնախ
ելու։  

մի նախապա
ավիճակի դեմ

ասում Ադրբ
ան չի ուզում
աստիացումներ

սօր ստատուս
նախապայմա

մ է հարցի
ղարշակ Հարո
նրա՝ կա մի ք
ում է հաղթան

ս են համաձ
երակով միջա

երին այնպես,
ես Հարավսլավ
ւթյունյանի խ
երակը չի գո
կի չէ ստիպել մ
ակով։ 
ա հայկական 
պետք է շա
ղանալ նաեւ 
ենսացնել: Մե
ա է  հիմնակ
երազմ»,-ասա

արշակ Հարու
ռքի խնդիրն է

Արցախի Թա
անությունը 

կողմից․
2017 

ափյանների ըն
ում։ Դրանից
ամանքն է 
ճառներից մեկ
։ 2016 թ ապր
աբաժանումնե
ասպանների 

ամաս։ Հանցա
իկ, որոնք չէին
իսկ մեկ տ

նախկին 

նախկին նախ
խնդրի լուծում

այման, որ Ար
մ պատրաստ ե
բեջանը, ասո
մ գնալ, եւ 
րը, թե զիջեք
ս քվոն պահվ

ան ու վիճակ 
ի լուծումը 
ությունյանը։ 
քանի լուծման
նակի, երկրոր
ձայնության 

ազգային հանր
, ինչպես իր
վիայում էր: 
խոսքով՝ Ար
ործում, քանի
մի կողմին գն

կողմի անելիք
արունակել, 
արտաքին քա

եր զինվորներ
կան երաշխի

աց նա: 
ւթյունյանի խ
է իմանալ, որ 

ալիշ գյուղի
 ադրբեջան
․ անցել է մե

նտանիքի տո
ց հետո միայ
դարձել այն 

կը, որը տեղի 
րիլի 1-ի լույս 
երը լայնածա

մի մասը 
ագործների զոհ

ն հասցրել ժա
տարի անց

նախարար 

խարարի խոս
մ մոտակա ժա

րցախի հարց
ենք զիջել տա

ում է՝ ոչ: Ադր
խաբեբայութ

ք հետո քննար
վում է Ադրբեջ

չկա, որ ասեն
փոխզիջումն

ն տարբերակ.
րդ տարբերակ
եւ երրորդ, 
րությունը ստ

րենք տեսնում

րցախի պար
ի որ որեւէ պ
նալ այս տարբ

քը որն է, ինչ 
ստեղծելով 
աղաքականու

րն ավելի պատ
իքը, որ չլինի

խոսքով՝ հայ 
սա այն հարց

ի երեք բնա
նցի զինվոր
եկ տարի (ֆ

Հեղինակ՝ Մ

ունը Թալիշ գ
յն բլուրներ 

արյունոտ 
է ունեցել այս
2-ի գիշերը ա

ավալ ագրեսիա
հասել է Թ

հերն են դարձ
ամանակին հեռ

 սարսափե

Վաղարշա

սքով՝  Լեռնայի
ամանակներո

ցը լուծվի, մեն
արածքները, իս

րբեջանը որե
թյուն են ա
րկենք: Այնպե

ջանի մեղքով 
նք՝ Ադրբեջան
ներով»,- աս

  երբ մի կողմ
կ, երբ կողմեր

երբ ուժայի
տիպում է երկ
մ են լուծում

րագայում ա
պետություն 
երակի լուծմա

արել ենք 91թ
հզոր բանա
ւթյան միջոցո
տրաստված ե
ի լայնածավա

ժողովրդի 
ցն է, որ լուծո

ակիչների 
րականներ
ֆոտո) 

Մարիամ Լեւին

 
գյուղի եզրին 
են։ Հենց ա
ողբերգությա

ստեղ մեկ տար
ադրբեջանակա
ա են սկսել, 
Թալիշ գյուղ

ձել երեք տարե
ռանալ գյուղի

ելի է մտն

ակ 

ին 
ւմ 

նք 
սկ 

եւէ 
այն 

ես 
եւ 
նը 
սել 

մը 
րը 
ին 
ու 

մը, 

այդ 
ի 

ան 

թ-
ակ, 
ով 
են 
ալ 

եւ 
ւմ 

րի 

նա 

է 
այդ 
ան 
րի 

ան 
ու 
ղի 
եց 

ից։ 
նել 



 

 

Խա
այս 
Տան
գնդա
Հավ
ամա
դեպ
որտ
Խա
Մար
ծերո
լրատ
սենյ
արյա
Տան
մնա
Խա
ոտք
բազ
են ս
մոտ
Երբ
որդի
անվ
տեղ
կար
պատ
Գագ
խոս
որպ
մտե
ընթ
սեւ 
 

31.0

Մար
ուղղ
պահ
հրա
հետ
պայ
Հովհ
հայտ
կատ
պաշ
ծան
զինծ
ծառ
 

ալափյանների 
տունը։ 

ն առջեւ, որը
ակոծվող փող

վանաբար այ
առային երեկո
պի տուն։ Փոքր
տեղ էլ հենց 
ալափյանն ու 

րուսյա Խա
ունիների ակա
տվամիջոցներ
յակի, սպանվ
ան ահասարս
նը թնդացող 

ացել է միայն 
ալափյանը, եր
քերը դնելու հ
զկաթոռներից 
սենյակ։ Սպան
տ։ 
բ սկսվել է 
ին՝ Գագիկ Խ

վտանգ վայր է
ղը չէր բավա
րողացել ոտք
տճառով։ Վեր
գիկ Խալափյա
սակցություն, 

պեսզի նախա
ել։ Իսկ հետո

թացքում էլ ադ
գործը։ 

Արցախ
03.2017 

րտի 31-ին՝ ժա
ղությամբ 
հպանության 

ադադարի 
տեւանքով, մ

յմանագրային
հաննիսյանը 
տնում են, թե

տարվում է 
շտպանությա

նր վիշտը եւ
ծառայողի ըն
ռայակիցներին

ընտանիքի կ

ը նայում է դ
ղոց մի բզկտվ

այստեղ ծերո
ոներին ։ Մի ք
ր նախասրահ
եղել են դաժ

նրա կինը՝ 
ալափյանը։ Չ
անջները։ Այն
րում տարածվ
ված ծերունին
սուռ լուսանկա

դատարկութ
բազմոցը, որի

րկու բազկաթ
համար։ Վալ
մեկի վրա, եր

նված Ռազմել

գյուղի գնդա
Խալափյանը, 
էր տեղափոխե

ականացրել։ Վ
քով տնից հե
րադառնալով 
անը գյուղից ո

որոշել էր 
զգուշացնի, ո
ո չի կարողա
դրբեջանցի հա

խում զինծա

ամը 14:45-ի ս
տեղակայվա

տեղամասո
պահպանմա

մահացու վի
ն զինծառայող

Արցախի Պ
ե դեպքի մանր

քննություն:Ա
ն նախարար

ւ իր զորակց
նտանիքի անդ
ն: 

կրտսեր սերնդ

եպի ադրբեջա
ված սպիտակ 
ւնիները հա

քանի աստիճա
հ, որից հետո հ
ժանաբար սպ

Ռազմելան, 
Չարագործներ
ն ժամանակ, մ
վեցին վարդա
ների ու սպի

արները։ 
թյուն է։ Սեն
ի վրա սպանվ

թոռները, փայ
լերա Խալափ
րբ հանցագոր
լայի մարմինը

ակոծությունը՝
վեց երեխա

ել։ Բոլորի հա
Վալերան ու 
եռանալ՝ տար
ծնողների ու տ
ոչ հեռու լսել 

մտնել գյո
որ ադրբեջան

ացել տուն վե
անցագործներ

առայող է զ

 
սահմաններու

ած զորամա
ում, հակառա

ան ռեժիմի
իրավորում է
ղ, 1993թ. ծնվա

ՊՆ մամուլի 
րամասները պ
Արցախի Հա
ությունը կիս
ցությունը հա
դամներին, հա

ÈàôÚê # 2

Լույս 

դի կողմից լքվ

անական կող
բազմոց է դրվ
նգստանում 

աններ տանում
հյուրասենյակ

պանված Վալե
նաեւ 92-ա

րը կտրել 
մեկ տարի առ
ագույն պատե
իտակ դռան վ

նյակի կահույ
վել էր Մարու
տյա նստարա

փյանը նստած
րծները ներխո
ը գտել էին դռն

՝ սպանվածն
աներին ու կն
ամար մեքենայ

Ռազմելան 
րեց Մարուսյ
տատիկի ետե
է ադրբեջանե

ուղապետի մ
նցիներ գյուղ
երադառնալ, 

րը արել էին իր

զոհվել  

ւմ, ՊԲ արեւե
ասերից մ
ակորդի կող
ի խախտմ
է ստացել 
ած Գոռ Գեւո
ծառայությու

պարզելու համ
անրապետութ
սում է կորստ
այտնում զոհվ
արազատներին
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Ամսագի

ված 

ղմից 
ված։ 

էին 
մ են 
կն է, 
երա 

ամյա 
էին 

ռաջ, 
երով 
վրա 

յքից 
ւսյա 
անը՝ 
ծ էր 
ուժել 
ների 

ների 
նոջն 

այում 
չէին 
յայի 

եւից՝ 
երեն 
մոտ, 
ղ են 

այդ 
րենց 

 
լյան 

մեկի 
ղմից 
ման 
ՊԲ 

որգի 
ւնից 
մար 

թյան 
տյան 

ված 
ն եւ 

Ար
Թ

25.03.2

Թուրք
նահա
եկեղե
կենտր
լքված 
Թուրք
Գերմո
կառու
Ուրֆա
հուշա
Գյուզե
ուղղա
հանձն
Սյումե
ժառա
այն Ո
ուզում
արարո
Գյուղի
մնացա
հարձա

Թու

24.03.2
Թուրք
տեղա
գերեզ
Ինչպե
քաղա

2017 Ã.  էջ 14 

իր 

րևմտյա
Թուրքիայու

ենթար
հ

2017 

քիայի նախկ
անգի Գերմու
եցին, որ 5 տա
րոն, շարունա
մնալ։ 

քական Urfa
ուշ գյուղում 1
ւցված եկեղեց
այի հատվա

արձանների ո
ելը նշել է, թե 

ափառ հայեր
նվել է համիդ
եր փաշային։

անգների ձեռք
Ուրֆայի տուր
մ ենք, որ այն

րողություններ
ի բնակիչների
ած եկեղեցին 
ակումներին ո

ւրքիայում 
են հայկակ

2017 
քիայի նախկ

ացիները հող վ
զմանները։ 
ես տեղեկացն

աքացիներից 

ան Հայ
 

ւմ կանգուն
րկվում է գ
հարձակու

կին հայաբնա
ւշ (Կամուրջ

արի առաջ հայ
ակվում է ճա

anatik կայքի 
19–րդ դարում
ցու որոշ հատվ
ածում պա

ուսումնասիրո
եկեղեցին մի

րը։  «1915–ի
դիյե ջոտակն
։  Այս պահի
ում է։ Եթե ա
րիզմի համա

ն վերանորոգվ
րի համար»,–ա
ից Հուսեյն Աս

մշտապես են
ու փլուզման վ

 
հող վարել
կան գերեզ

կին հայաբն
վարելու նպատ

նում է Ստամ
մեկը դաշտ

աստա
ն մնացած ե
անձագողե

ւմներին 

ակ Ուրֆա 
ջ–խմբ) գյուղ
տարարվել էր
ակատագրի 

փոխանցմա
մ 7 հայ եղբա
վածներ սկսել

ատմական 
ությամբ զբա
ինչեւ 1915–ը օ
ից հետո Գե
ներից մեկի 

ին գյուղը Սյ
այս եկեղեցին 

ար մեծ օգուտ
վի ու կրկին բ

ասել է Մեհմեդ
սլանն էլ նշել 
նթարկվում է 

վտանգի տակ 

լու նպատա
զմանները (

նակ Երզնկա
տակով քանդե

մբուլի հայկակ
տում նկատել

ան 
եկեղեցին 
երի 

 
(Եդեսիա–խմ
ղի հայկակա

ր զբոսաշրջայի
քմահաճույքի

ամբ՝ Ուրֆա
այրների կողմի
լ են փլվել։  
նշանակությա

աղվող Մեհմե
օգտագործել ե
երմուշ գյուղ
հրամանատա
ումեր փաշա
վերանորոգվ

տ կբերի։ Մեն
բացվի հոգեւո
դ Գյուզելը։ 
է, թե կանգո
գանձագողեր

է։ 

 

ակով պղծե
(ֆոտո) 

ա նահանգո
ել են հայկակա

կան «Ակոս»-
լ է կոտրվա

մբ) 
ան 
ին 
ին 

այի 
ից 

ան 
եդ 
են 
ղը 
ար 

այի 
վի, 
նք 
որ 

ւն 
րի 

լ 

ւմ 
ան 

-ը, 
ած 



 

 

խաչ
ահա
Խնդ
պետ
իրա
Իսկ
գերե
մնա
Իսկ
պար
տար
նշա
 

23.0

 Մա
համ
ծնվե
է Vi
1936
ֆրա
ֆոտ
ինքն
ֆոտ
Մար
լուս
էր 
ապօ
կան
երկա
Ձեզ
մի ք

նա

15.0

Հայո
կայս
1916

չքարեր ու մ
ազանգել է պա
դրի հետ կա
տը նշել է, 

ականացնում ա
կ տեղացիներն
եզման է եղել

ացել են միայն 
կ հայկական 
րզվել է, որ այ
րով վարձակա

անակությամբ 

Մարիամ
լուսա

03.2017 

արիամ Շահի
մարվում է Թո
ել է 1911-ին 
intage Everyda
6-ին Մարիա

անսիական «
տոստուդիայո
նուրույն ղեկա

տոստուդիան մ
րիամ Շահի

սանկարիչը Թ
տարբեր մա
օրինի կրոնակ

նայք, իդենտ
արավարս գեղ

զ ենք ներկայա
քանիսը․ 

Թալե
ահանգապե

պետք 
03.2017 

ոց ցեղաս
սրության ներ
6 թ. հուլիսի 

մարդկային ո
ատկան մարմի
ապված Երզն

թե արդեն 
ահազանգի հե
ն էլ պատմել ե
լ ու եկեղեցի, 
հիմքերը։ 

գերեզմանի
ն պետական հ
ալության է հ
օգտագործելո

մ Շահինյ
անկարիչը

նյանը հայտն
ուրքիայում ա
թուրքական 

ay–ը։ 
մը ստիպված
«Սենթ Պուլ
ւմ օգնի հորը

ավարել ստուդ
մինչեւ 1985 թ
ինյանը համ

Թուրքիայում։ 
արդկանց դիմ

կան ու էթնիկ
տիկ երկվո
ղեցկուհիներ։ 
ացնում նրա զ

եաթի հրա
ետարանին

է մնան աք

սպանության 
րքին գործերի 

15-ին Հալեպ

ոսկորներ, որի
իններին։ 
կայի մշակու

ուսումնասի
ետքերով։ 
են, որ այդ հա

սակայն եկեղ

ի տարածքի 
հողատարածք
հանձնվել գյո
ու համար։ 

յան․ առա
ը Թուրքիա

 
նի լուսանկա

առաջին կին լո
Սիվաս քաղա

ծ էր կիսատ 
լհերի» դպրո
ը։ 1937-ին նա
դիան։ Մարիա

թվականը։ 
մարվում է 
Նա գլխավոր

մանկարներով
կ խմբերի ան
րյակներ, ն

զարմանալի ա

 
հանգը Հա

ն. տեղահան
քսորավայր

 
ժամանա

նախարար Թ
պի նահանգապ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ից հետո շտ

ւյթի վարչութ
իրություններ 

ատվածում հայ
ղեցին ավերվե

հետ կապվ
ք է նշված, որ

ուղատնտեսակ

աջին կին 
այում 

արիչ է եղել, 
ուսանկարիչը։ 
աքում, հայտն

թողնել ուսո
ոցում, որպե

ա արդեն սկսե
ամը ղեկավար

առաջին 
րապես զբաղվ
վ՝ սեռափոխ
նդամներ, ունե
նորածիններ 

աշխատանքնե

լեպի 
նված հայե
րերում 

ակ Օսման
Թալեաթ փաշա
պետարան հղ

 

221  Մարտ,  2

Ամսագի

տապ 

թյան 
են 

յերի 
ել է, 

ված 
ը 49 
կան 

 
որը 
Նա 

նում 

ումը 
եսզի 
ել էր 
րել է 

կին 
վում 
ներ, 
եւոր 

ու 

երից 

երը 

նյան 
այի` 
ղած 

հեռագ
ներկա
Հեռագ
ներառ
չտալ, 
տեղա
մուսու
Սույն 
թարգմ
պոլսա

2017 Ã.  էջ 15 

իր 

գրի պատճեն
այացնում է Ak
գրում հրահա
ռյալ, պահել ա

որով հնա
ափոխվելը: Հ

ւլմանների ըն
փաստաթո

մանել եւ Aku
ահայ ուսումնա

նը եւ դրա հ
kunq.net–ը: 
անգվում է 
աքսորավայրե
արավոր կլի
Հրահանգը 

նտանիքներում
ուղթը օսմա
unq.net–ին է 
ասիրող Գեւոր

հայերեն թա

բոլոր հայե
երում եւ ոչ մ
ինի նրանց` 

վերաբերում 
մ ապրող հայե
անյան արխ
տրամադրել 

րգ Հակոբյանի

րգմանություն

երին` կանան
մի արտոնագի

այլ վայրե
է նույնիս

երին: 
խիվում գտե

ամերիկաբնա
ին: 

նը 

նց 
իր 
եր 
սկ 

ել, 
ակ 

 

 



 

 

06.0

Թու
դադ
եկեղ
Ինչպ
Սուր
պետ
դատ
հակ
«Պե
նախ
ժառ
նմա
վերա
Պետ
պայ
Վճռ
հիմն
գործ
որոշ
հար
սակ
պետ
Նշե
Դիա
այդ 
են։ 
հետ
պետ
հայկ
Մեր
Կիր
հոկտ
հոկտ
Սուր
դիա
աջա
Սուր
 

Թուրքի
դադարեցվ

04.2017 

ւրքիայի վճռա
դարեցնել Դի
ղեցու պետակ
պես տեղեկա
րբ Կիրակոսի

տականացման
տարան՝ շեշտ
կասում է օրեն
ետականացմա
խարարների խ
ռանգությունն

ան անօրինա
աբերյալ դրակ
տականացում
յմանագրին»,–

ռաբեկը բավ
նադրամի 
ծընթացը կան
շման մեջ նշվ

րցում է ուղա
կայն պատաս
տականացնու
նք, որ Թուրք

արբեքիրի Սո
թվում Դիար
Պատճառաբ

տ բախումներ
տք է պետակա
կական եկեղե
րձավոր Արեւե
րակոսի վերա
տեմբերի 22-ի
տեմբերի 23-ի
րբ Կիրակո

արբեքիրցի հա
ակցությամբ: 
րբ Կիրակոսը

այում դատ
վել է Սուրբ

պետակա

աբեկ դատա
իարբեքիրի հ
կանացման գո
ցնում է Ստա
ի եկեղեցու հ
ն դեմ հայց
տելով, որ 

նքին։ 
ան որոշո
խորհրդի որո
ների պահպան
ական պետա
կան ընդունվա

մը հակասո
–նշվել էր հայց
վարարել է 

հայցը՝ եկ
նգնեցնելու որ
վել է, որ պե
արկվել համա
սխան չեն ստ
մ եկեղեցին։ 
քիայի նախա
ւրի շրջանում

րբեքիրի Սուրբ
անությունն ա

րի հետեւանք
ան միջոցներ

եցիները։ 
ելքի ամենամե

աբացումն ու օ
ին, իսկ առաջ
ին: 
ոսի վերանո
այերի եւ Դիա

ը վերաբացվել 

տարանի որ
բ Կիրակոս

անացումը 

արանը որոշո
հայկական Ս
ործընթացը։ 
ամբուլի հայկա
հիմնադրամի 

 են ներկայ
եկեղեցու պ

ւմով առհ
շումը կապվա
նության հետ։
ականացումնե
ած մի շարք ո
ում է ն
ցադիմումում։

Սուրբ Կիր
կեղեցու պ

րոշում կայացն
տականացմա
ապատասխա
տացել, թե ի

արարների խոր
մ գտնվող բոլ
բ Կիրակոսը, 
այն էր, որ ք
քով վնասված
րով վերական

եծ եկեղեցինե
օծումը տեղի
ջին պատարա

որոգումը ի
արբեքիրի քաղ

լ է որպես գործ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

րոշմամբ 
ս եկեղեցու 

ում է կայա
Սուրբ Կիրա

ական «Ակոս
փաստաբանն
յացրել վճռա

պետականացո

համարվել 
ած մշակույթա
 Բացի վճռաբ
երը չեղարկ
որոշումներ ո
նաեւ Լոզա
։ 

րակոս եկեղե
պետականացմ
նելով։ Վճռաբ

ան հետ կապվ
ն մարմիններ

ինչ հիմքերով

րհրդի որոշու
լոր կառույցնե
պետականա

քուրդ զինյալն
ծ Սուրի շրջա
գնվի, այդ թվ

երից մեկի՝ Սո
ի է ունեցել 20
ագը մեկ օր ա

իրականացվել 
ղաքապետարա

ծող եկեղեցի:
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ցրել 

ակոս 

»–ը, 
ները 

աբեկ 
ումը 

են 
ային 
բեկը 
կելու 
ունի։ 
անի 

եցու 
ման 
բեկի 
ված 
րին, 

վ են 

ւմով 
երը, 
ցվել 

ների 
անը 
վում 

ուրբ 
011- 
անց՝ 

է 
անի 

Սփ
 

Թո

26.03.2

Հեռուս
ստացա
«Ծիծե
եղբայր
կհետա
ռեժիս
Ալփեր
հյուսի
տարա
Գուգա
հեմշիլ
է համ
Լուսին
ֆիզիկ
2000-ա
կինոստ
Իր ա
նկարա
Թուրք
«անար
Ռեժիս
ազատ
նա չպ
 2009-ի
հիմնա
լիամետ
պարբե
Երիտա
լինելու
Կինոյի
Ֆիլմն 
արժա
կինեմ
Հայաս
ժյուրի
կինոնկ
ֆեդեր
 2012-ի
ներկա
քուրդ 
արտա
խնդիր

2017 Ã.  էջ 16 

իր 

փյուռք
Թուրքահ

ուրքիան նմ
որտեղ փ

2017 

ստաերիալներ
ա. հունվարի

եռնակի փոթ
րների պատ

աքրքրի նաե
սորը հայկակա
րը համշենահ
իս-արեւելքում
ածքը ժաման
արք նահանգ
լների էթնիկ խ

մարում, նա ա
նի հետ: Ս

կա, ապա գիտ
ականների ս

ստուդիայում ռ
առաջին կա
ահանել է հա
քիայի քրեա
րգանք թ
սորին տուգա

տազրկման դա
պետք է շոշափի

ին Երեւանի 
ական ծրագր
տրաժ   «Աշո
երականն անվ
ասարդի պա
ւց հետո հայր
ի համաշխա

ն ունի հրաշա
անի էր բա
մատոգրաֆներ
ստանում թուր
իի նախագահ
նկարին հատո
րացիայի մրցա
ին Ալփերը 

այացրեց`  «Ապ
ժողովրդի մ

ացոլված են թ
րները: 

հայ ռեժիսո
ման է բազ

փակ են բոլո

 
րի սիրահարն

ին եթեր հեռա
թորիկը» հեռո
տմությունը, 
եւ հայ հեռո
ան ծագմամբ Օ
հայ է: Նա ծն
մ գտնվող 
նակին ներառ
գում: Այստե
խումբը (համշ
ամուսնացել է
Ստամբուլի հ
տության պատ
սկզբին տար
ռեժիսորի օգն

արճամետրաժ 
ամշենյան բար
ական օրենսգ
թուրքական 
անել են ու 
ատապարտել`
ի Հայոց ցեղա

6-րդ «Ոսկե
րում ներկայա
ուն » ֆիլմը
վանել է «թուր

ատմությունը, 
րենի գյուղ է վե
արհային հիմ
ալի գեղարվե

արձր պարգե
ր էթիկայի

ւրքական ֆիլմ
հ ճապոնացի
ուկ դիպլոմ եւ
անակ հանձնե

կրկին «Ոս
պագան տեւո
մասին: Ռեժի
թուրք հասար

որ Օզջան Ա
զմաբնակար
որ դռները

ներն այս տար
արձակվեց թ
ուստասերիա

որոնք այ
ուստադիտող
Օզջան Ալփեր
նվել է 1975-ի

Հոփա քա
ռված է եղե
եղ այժմ էլ 
շենցիներ): Ալ
է Հրանտ Դին
համալսարանո
տմություն է ո
րվել է կինո
նական աշխատ

«Մոմի» ֆ
րբառով եւ դ
գրքի  8-րդ 

ինքնագիտ
մեկ տարի 

` պայմանով, 
ասպանության
ե ծիրան» կի
ացվել է նրա
, որը «Film 
րքական կինոյ
ով տասը տ

երադառնում,
մնադրամի ա
ստական հա
եւի: Սակայ
ից դուրս 
մին մրցանակ 
ի Կոհեա Ագո
ւ Կինոմամու

ել: 
սկե ծիրան»-
ում է հավետ»
իսորը նշում է
րակությունու

Ալփեր. 
րան տան, 
(ֆոտո) 

րի եւս մեկ նվե
թուրքական նո

լը: Երկվորյա
յդպիսին չե

ղին, քանի ո
րն է: 
ին` Թուրքիա

աղաքում: Ա
ել Մեծ Հայք

բնակվում 
լփերն իրեն հա
նքի զարմուհո
ում նա նա
ուսումնասիրե

ոյով եւ սկս
տել: 

ֆիլմն Ալփեր
դատապարտվ

հոդվածով` 
տակցությանը

պայմանակա
որ հինգ տար

ն թեման: 
ինոփառատոն

ա դեբյուտայի
New Europ

ոյի նոր ձայն»:
տարի բանտո
, նկարահավե
աջակցությամ

ատկանիշներ 
յն որոշ հա

համարեցի
տալը: Սակա

ուրին պնդել 
ւլի միջազգայի

-ին նոր ֆի
», որը դրամա
է, որ դրանո
ւմ առկա բոլո

 
եր 
որ 

ակ 
են, 
որ 

այի 
Այդ 

քի 
է 

այ 
ու` 

ախ 
ել: 
սել 

րը 
վել 

-
ը»: 
ան 
րի 

նի 
ին 
e» 

ւմ 
լ է 

մբ: 
ու 
այ 
ին 

այն 
է 

ին 

իլմ 
ա է 

ւմ 
որ 
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կինո
ասո
«Լա
Երե
հիշա
Ալփ
կինո
պրո
Ռեժ
պատ
բնու
մաս
մար
այդ 
կինո
բան
վերջ
իր ա
զոհե
իրեն
կինո
արժ
մրցն
2016
է  «
ստա
տեղ
130 
լավա
«Իմ
նպա
հերո
է ռե
 
Արք

23.0

Պոլս
պատ
եպի
հետ
Ստա
Սահ
զգա
ուժե
տեղ
հայտ
պետ
հետ

ուրքիան նման
որ դռները: Ե
ղակի բանալի
1-ի սեպտեմ
ոփառատոնի 

ոցացիայի հին
ավագույն ֆիլմ
եւանում այն ա
ատակության

փերը <<Ե
ոփառատոնի 

ոդյուսեր» մրց
ժիսորի վերջին
տմական դր
ւթագրում.  «Դ
սին` պատմ
րդու անհատա

իրադարձու
ոնկարը պա

նաստեղծի մ
ջին տարիներ
աշխատանքը 
երին, որից դ
նց մասին 
ոփառատոնի 

ժանացել, այդ
նակին: 
6-ի մայիսի 
«Կարմիր կա

ացել է համան
ղի ունեցած թ

կինոնկար 
ագույնների ե

մ կինոնկա
ատակներ չե
ոսները խոսու

եժիսորը: 

ք․ Աթեշյանը 
հե՞տ, թե

03.2017 

սո հայո
տրիարքարան

իսկոպոս Սահ
տ կապված հա
ամբուլի հայկա
հակ Մաշալյա

ացվում է, որ 
երով մնալ նշ
ղապահ Բ
տարարությու

տք է ընտրի՝ թ
տ լինել»-ասել է

ն է բազմաբնա
Երբ խնդիր է 
ով փակվում է

մբերին ֆիլմը
ժամանակ  Թ

նգ մրցանակ 
մ»: 
արժանացել է
ը: Իսկ նույն 
վրասիա>> 

ժամանակ 
անակին: 
ն աշխատանք

րաման է: Ֆ
Դա պատմութ
ական իրա
ական ընկալմ
ւթյան ընկա

ատմում է 
մասին, ով Ե
րին ստիպված

ռեժիսորը նվ
դասեր չեն քա

իմաց են 
ժամանակ 

դ թվում` <<Հ

27-ին Ռոթ
ակաչ» կինոփ
նուն մրցանակ
թուրքական ֆ
է ներկայաց

ռյակում: 
արները քա
ն հետապնդ
ւմ են համշեն

պետք է ընտ
ե՞ եկեղեցու հ

ոց պատր
նի կրոնակ

հակ Մաշալյա
այտարարությո

ական «Ակոս»
անը նշել է, թե
նա ցանկանո

շանակովի պա
Բեքչյանը ա
ւն է արել։ Դ

թուրքական պ
է Մաշալյանը։

ակարան տան
ծագում, բն

է»: 
ը թուրքական
Թուրքիայի կին

է ստացել, այ

է Էկումենյան 
տարվա սեպ

ութերորդ 
արժանացել 

քը «Քամու հի
Ֆիլմը ռեժիս
թյուն է հավեր
դարձությունն
ման եւ ամբո

ալման մասին
Արամ անո

Երկրորդ աշ
ծ է եղել փախ
վիրել է 1915-
աղել եւ որի 
տալիս:  Ան
ֆիլմը երեք

Հանդիսատեսի

թերդամ քա
փառատոնը, 
կը: Իսկ հունի
ֆիլմերի փառ
ցված եղել, 

աղաքական, 
դում: Բայց 
ներեն, յուրովի

տրի՝ թուրքակ
հետ լինել․ Մա

 
րիարքի 

կան ժողովի
նը արք․ Աթեշ
ուն է արել։ 
»-ի հետ զրույ
ե արք․ Աթեշյա
ում է թուրքա
աշտոնում։ «Պ
այս թեմա

Դրանից հետո
պետության հե
։ 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ն, որտեղ փակ
ակարանի դո

ն «Ոսկե գու
նոքննադատն

այդ թվում` որպ

ժյուրիի հատ
պտեբերին Օզ

միջազգա
է «Լավագ

իշողություննե
սորն այսպես
րժ զուգահեռն
ների` կոնկր

ողջ Թուրքիայ
ն»: Եւ չնա
ունով հայա
շխարահամար

խչել Թուրքիա
-ի ողբերգութ

արձագանքն
նթալիայի 52
ք մրցանակի
ի համակրան

աղաքում բա
որտեղ Ալփ

իսին Մոնրեա
ռատոնին, որտ

Ալփերը եղե

քարոզչակ
այն, որ դրա

ի բողոք է» – ա

կան պետությ
աշալյան 

թեկնածունե
ի ատենապ
շյանի պահվա

յցում եպիսկոպ
անի պահված

ական պետութ
Պատրիարքակ
այով կարե

արք․ Աթեշյա
ե՞տ, թե՞ եկեղե
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Ամսագի

կ են 
ուռն 

ւնդ» 
ների 
պես 

տուկ 
զջան 
ային 
գույն 

երը» 
ս է 
ների 
րետ 

այում 
այած 
ազգի 

րտի 
այից` 
թյան 
ներն 
2-րդ 
ի է 
նք>> 

ցվել 
փերը 
ալում 

տեղ 
ել է 

կան 
անց 

ասել 

յան 

րից, 
պետ, 
ածքի 

պոս 
ծքից 
թյան 
կան 
եւոր 
անը 
եցու 

Անդրա
աշխա
արդեն
հետո 
ժամա
թուրքա
ընտրո
վերաբ
Նշենք
արել պ
ընտրո
կողմի
չունեց
չի հաս
Ավելի 
միասի
պատր
ունենա
փոխպ
Սակա
որից 
նահա
նահա
ընտրո
իրավո
 
Արք․

23.03.2

Պոլսո
կոչին 
փոխպ
Ինչպե
արք․ 
ներակ
են մյո
չթեժա
Արք․ Ա
սեփակ
որպես
մինչ ի
Արք․ 
նամա
մի օգո
Նշենք
արել պ
ընտրո
կողմի
չունեց
Ավելի 
միասի
պատր

2017 Ã.  էջ 17 

իր 

ադառնալով պ
ատանքներին, 
ն մնում է սպ

իրականաց
անակ նշել է, թ
քական իշխ
ության կազ
բերմունքը ճշտ
ք, որ արք․ Գա
պահել Վեհափ
ությունից հետ
ից նշանակվա
ցող պաշտոնի
սունացել իր հ

վաղ  Էջմիա
ին համաձայն
րիարքական 
ալու, որից հե

պատրիարք ա
այն ընտրությա

հետո արք․ Ա
անգապետարա
անգապետարա

ությունը։ Ըստ
ունք չունի միջ

․ Աթեշյանը
պահ

2017 

ո հայոց պատ
պատասխան

պատրիարք նշ
ես տեղեկացն

Աթեշյանը 
կյությամբ ձեռ
ուս կողմի հո

ացնելու համա
Աթեշյանը շե

ականությունը 
ս փոխպատր
իրավիճակը հա

Աթեշյանը նո
ակը պոպուլիստ

ուտ չի տա ստ
ք, որ արք․ Գա
պահել Վեհափ
ությունից հետ
ից նշանակվա
ցող պաշտոնի

վաղ  Էջմիա
ին համաձայն
րիարքական 

պատրիարքի 
եպիսկոպոս 

պասել ապրի
ցնել աշխատ
թե կփորձեն 

խանություննե
զմակերպման 
տելու։ 
արեգին Բեքչյա
փառի մոտ տ
տո հրաժարա

ած ու եկեղեց
ից։ Սակայն ա
հրաժարական
ծնում Ամենա
նություն էր կ

տեղապահի
ետո կառավար
արք․ Աթեշյան
ան արդյունքո
Աթեշյանը հր

անից մի թո
անը օրինակա
տ իրավաբան
ջամտելու ներ

ը պնդել է, 
հը դեռ չի հ

տրիարքական 
նել է թուրքակա
շանակված ար
նում է Ստամ
նշել է, թե 
ռք բերված հ
ոգեւորականն

ար կրկին չի դի
եշտել է, թե պ

կամ ժառան
րիարք շարու
ասունանա հր
որընտիր տեղ
տական քայլ է

տեղծված փակ
արեգին Բեքչյա
փառի մոտ տ
տո հրաժարա

ած ու եկեղեց
ից։ 
ծնում Ամենա
նություն էր կ

տեղապահի

ընտրության 
 Մաշալյանը 

իլի 16-ի հանր
տանքներ։ Ն

մինչ այդ կա
երի հետ 

հետ կապ

անը արք․ Աթ
տված խոսքն 
ական տալ կա
ցական կարգ
արք․ Աթեշյան
նի պահը։ 
այն Հայոց Կա

կայացվել, որ
ի ընտրությո
րության կոմղ
նը հրաժարա

ում հաղթել է ա
րաժարական 
ուղթ է ներ

ան չի համարո
նների, նահան
րեկեղեցական

թե իր հրա
հասունացե

 
տեղապահ ա

ան կառավար
րք․ Արամ Աթե
մբուլի հայկակ

Էջմիածնում
համաձայնութ
ները, սակայն
իմել Վեհափա
պատրիարքի ա
նգությունը չէ
ւնակելու է պ
րաժարականի
ղապահ արք․ 
է համարել՝ նշ

կուղային իրա
անը արք․ Աթ

տված խոսքն 
ական տալ կա
ցական կարգ

այն Հայոց Կա
կայացվել, որ

ի ընտրությո

հետ կապվա
շեշտել է, թ

րաքվեին, որի
Նա միեւնու
ապի մեջ մտն

պատրիարքի
պված նրան

թեշյանին կոչ է
ու տեղապահ

առավարությա
գում գոյությո
նը պնդել էր, թ

աթողիկոսի հե
ր Պոլսո հայո
ուն է տեղ

ղից նշանակվա
ական է տալո
արք․ Բեքչյան
չի տալիս։ Ն

րկայացրել, թ
ում տեղապահ
նգապետարան
ն գործերին։ 

աժարական
ել 

արք․ Բեքչյան
րության կողմի
եշյանը։ 
կան «Ակոս»-
մ Վեհափառ

թյունը խախտ
ն ինքը վիճակ

առին։ 
աթոռի ոչ մեկ
, սակայն ինք

պաշտոնավար
ի համար։ 

Բեքչյանի կո
շելով, թե այն 

ավիճակում։ 
թեշյանին կոչ է

ու տեղապահ
առավարությա
գում գոյությո

աթողիկոսի հե
ր Պոլսո հայո
ուն է տեղ

ած 
թե 
ից 
ւյն 
նել 
ին 
նց 

էր 
հի 

ան 
ւն 

թե 

ետ 
ոց 
ղի 

ած 
ու։ 
նը, 
Նա 
թե 
հի 
նը 

ի 

նի 
ից 

-ը, 
ռի 

տել 
կը 

կի 
քը 
րել 

ոչ-
ոչ 

էր 
հի 

ան 
ւն 

ետ 
ոց 
ղի 



 

 

ունե
փոխ
Սակ
որից
նահ
նահ
ընտ
իրա
 

20.0

Պոլս
հետ
գրու
կուս
հար
Թու
նախ
իրա
պատ
գրու
ընտ
Պատ
Նշե
ընտ
Գեր
Բեք
լրագ
նահ
ունե
Տեղ
կատ
է լա
 
Արք

22.0
Էջմի
արդ
համ
ընտ
թուր
Արա
Ինչպ
արք

ենալու, որից հ
խպատրիարք 
կայն ընտրութ
ց հետո արք

հանգապետար
հանգապետար

տրությունը։ Ը
ավունք չունի մ

Կարո Փ
պարզաբա

ընտրու
03.2017 

սո հայոց պա
տո Ստամբո

ւթյան հետ կա
սակցության հ
րցադիմում է Ն
ւրքական Bian
խարարից պ

ավական հիմք
տրիարքական
ւթյուն ուղար

տրությունն 
տրիարքի ընտ
նք, որ 

տրությունից հ
րմանիայի հա
քչյանը, Պոլս
գրողներին է ց
հանգապետար
եցող գործընթ

ղի ունեցածից
տարել խոստո

արված պահել ս

քեպիսկոպ
է արել հա

ներկ
03.2017 
իածնում Ամե

դյունքում ձե
մաձայն Պոլս

տրված արք․ Գ
րքական  կա

ամ Աթեշյանին
պես տեղեկա
քեպիսկոպոս 

հետո կառավա
արք․ Աթեշյ

թյան արդյունք
․ Աթեշյանը հ
րանից մի 
րանը օրինակ

Ըստ իրավաբա
միջամտելու նե

Փայլանը թո
անում է պա
ւթյանը միջ

ատրիարքակա
ուլի նահան
ապված «Ժող
հայ պատգամ
ՆԳ նախարար
net–ի փոխան

պարզաբանում
քերով է Ստա
ն Տեղապա
րկել, որում ն

ու առաջ
տրությունը իր
Պոլսո պա
հետո երբ պա
այոց թեմի 
լսո փոխպա
ցույց տվել մի
րանը ոչ իր

թացը։ 
ց հետո արք
ումն հրաժարա
ստամբուլահա

պոս Բեքչյա
արգել Էջմի
կայությամ

ենայն Հայոց Կ
եռբք բերվա
սո հայոց պ
Գարեգին Բեք

առավարությա
ն։ 

ացնում է Ստա
Գարեգին Բե

արության կոմ
անը հրաժար
քում հաղթել 
հրաժարակա
թուղթ է նե

կան չի համար
անների, նահա
երեկեղեցակա

ուրք նախա
ահանջել Տե
ջամտելու հ

ան Տեղապահի
նգապետարա

ղովուրդների դ
մավոր Կարո Փ
ր Սուլեյման Ս
նցմամբ՝  Կա
մ է պահա

ամբուլի նահա
ահի ընտրու
նշվել է, թե ի
ջիկայում կ
րավական հիմ

ատրիարքակա
արզ է դարձե
առաջնորդ, 

ատրիարք ա
ի գրություն, ո
րավական է 

ք. Աթեշյանը 
ական տալ, ի
այ համայնքը։

անը արք․ Ա
ածնում Վե
բ տված խո

Կաթողիկոսի հ
ած պայման
պատրիարքա
քչյանը բաց ն
ն կողմից նշ

ամբուլի հայկ
եքչյանը արք Ա

ÈàôÚê # 2

Լույս 

մղից նշանակվ
րական է տա
է արք․ Բեքչյա
ն չի տալիս։ 
երկայացրել, 
րում տեղապա
անգապետարա
ան գործերին։

արարից 
եղապահի 
համար 

 
ի ընտրությու

անից ստացվ
դեմոկրատակա
Փայլանը գրա

Սոլյուին։ 
արո Փայլանը 
անջել, թե 
անգապետարա
ւթյունից հե
իբր անցկացվ
կազմակերպվե
մքեր չունեն։ 
ան Տեղապա

ել, որ հաղթե
արք. Գարե

արք. Աթեշյա
որում Ստամբ

համարել տ

հրաժարվու
նչը շարունակ
 

թեշյանին 
եհափառի 
ոսքը 

հետ հանդիպմ
նավորվածութ
կան տեղապ

նամակով դիմ
շանակված ա

ական «Ակոս
Աթեշյանին կ
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Ամսագի

ված 
ալու։ 
անը, 

Նա 
թե 

ահի 
անը 

ւնից 
ված 
ան» 

ավոր 

ՆԳ 
ինչ 

անը 
ետո 
ված 

վելիք 

ահի 
ել է 

եգին 
անը 

բուլի 
տեղի 

ւմ է 
կում 

կոչ 

ման 
թյան 
պահ 
մել է 
արք․ 

ս»-ը, 
կոչ է 

արել 
բերվա
թուրքա
պաշտ
 

Նշենք
միասի
պատր
ունենա
փոխպ
Սակա
որից 
նահա
նահա
ընտրո
իրավո

Պ
Բ

21.03.2
Պոլսո
արքեպ
ընտրո
հանդե
Ինչպե
ը,  Պ
շնորհա
հոգեւո
կապա
անդա

2017 Ã.  էջ 18 

իր 

հարգել Էջմի
ած համաձա
քական կառ
տոնից, որը չկա

ք, որ Էջմիած
ին համաձայն
րիարքական 
ալու, որից հե

պատրիարք ա
այն ընտրությա

հետո արք․ Ա
անգապետարա
անգապետարա

ությունը։ Ըստ
ունք չունի միջ

Պոլսո պատ
Բեքչյանը հա

2017 
ո հայոց պա
պիսկոպոս Գ
ությունների 
ես եկել։ 
ես տեղեկացն

Պոլսո պատրի
ակալություն 
որականներին

ակցությամբ 
ամներին ու տա

իածնում Վեհ
այնությունն 
ռավարության

ա հայկական ե

ծնում Ամենայ
նություն էր կ

տեղապահի
ետո կառավար
արք․ Աթեշյան
ան արդյունքո
Աթեշյանը հր

անից մի թո
անը օրինակա
տ իրավաբան
ջամտելու ներ

տրիարքակա
այտարարո

ատրիարքակա
Գարեգին Բ

հետ կապվ

նում է Ստամ
իարքական տ

է հայտնել 
ն, ինչպե
իրեն շնորհ

արբեր կազմա

հափառի հետ
ու հրաժա

ն կողմից 
եկեղեցական 

յն Հայոց Կա
կայացվել, որ

ի ընտրությո
րության կոմղ
նը հրաժարա

ում հաղթել է ա
րաժարական 
ուղթ է ներ

ան չի համարո
նների, նահան
րեկեղեցական

ան տեղապ
ություն է տ

ան նորընտի
Բեքչյանը պա
ված հայտար

մբուլի հայկա
տեղապահ ա
ընտրությանը

ես նաեւ 
հավորած հ

ակերպություն

տ միասին ձեռ
արական տա

նշանակվա
կարգում։ 

 
աթողիկոսի հե
ր Պոլսո հայո
ուն է տեղ

ղից նշանակվա
ական է տալո
արք․ Բեքչյան
չի տալիս։ Ն

րկայացրել, թ
ում տեղապահ
նգապետարան
ն գործերին։ 

 
պահ արք. 
տարածել 

իր տեղապա
ատրիարքակա
րարությամբ 

ական «Ակոս»
արք. Բեքչյան
ը մասնակցա

ընտրվել
հայ համայնք
ներին։ 

ռք 
ալ 

ած 

ետ 
ոց 
ղի 

ած 
ու։ 
նը, 
Նա 
թե 
հի 
նը 

ահ, 
ան 

է 

»–
նը 

ած 
ու 
քի 



 

 

«Ուզ
պատ
իրա
գործ
ջան
համ
չանհ
 

Ա

25.0
 
ԱՄՆ
արք
 

Երա
ծննդ
է Cig
 Ավո
անմ
երա
ու է
Այդ 
Զբո
Ուվե
Թեհ
խմբ
ջազ
պալ
հաս
անգ
ու պ
նրա
պար
համ
Ուվե
ընդո
Ամո
Ուվե
չի դ
ոսկե
ապա
անա
ծան
Ուվե
անվ
հիա
փոխ
  
 

զում եմ տ
տրիարքին ըն

ականացնում 
ծընթացի մ

նքեր կգործադ
մատեքստում 
հանգստանա»

ԱՄՆ-ում մ
ա

03.2017 

Ն-ում 91 տար
քա» Ավո Ուվե

աժիշտը մահա
դյան տարե
garoficionado 
ո Ուվեզյանը 
մահ երգի 

աժշտական կա
էլիտար սիգա
սիգարների մ

ոսաշրջության
եզյանը ձեռնա
հրան։ Հենց ա
բին նկատել է
զի մեծ սիրահա
լատում, Ա

սել   բազմաթ
գլերեն, ֆրանս
պարսկերեն)։ Ե
ա համար 

րսկերենն էր
մակրանքը։ Հե
եզյանը հնար
ունվել Նյու 

ուսնանալով 
եզյանը որոշ 
դադարել նաե
երչական գոր
ահովել։ 1958

ակնկալ է մա
նոթացել է Ֆր
եզյանի գրած

վանմամբ ներկ
ացած Սինատր
խել։ 

տեղեկացնել, 
նտրելու գործ

ենք։ Հավատ
եջ ներգրավ

դրեն այն խաղ
ուզում եմ, 

»,–ասել է արք

ահացել է ե
արքա» Ավո

րեկանում մա
եզյանը:   

ացել է Ֆլորիդ
եդարձից եր
կայքը:  
Ֆրենք Սինա
հեղինակն 

արիերայից , Ա
արների AVO 
մեկ տուփն ար
ն անկման 
արկել էր շրջա

այնտեղ էլ ամե
էր Իրանի շահ
ար, նրանց հրա
Ավո Ուվե
թիվ լեզուներ
սերեն, արաբե
Երբ Ուվեզյան

նախընտրել
ր ընտրել, դր
ենց շահ Ռեզ

րավորություն
Յորքի Ջուլ
նյույորքցի 
ժամանակ զբ
եւ երաժշտու
ծը նրան դրա
-ին ճակատա

ատուցել՝ Լաս
րենկ Սինատրա
ծ երգը՝ Broken
կայացվել է Ֆր
րան առաջար

որ Պոլսո 
ծընթացը ըստ
տում եւ վստ
ված պատա
ղաղ անցկացն

որ մեր հա
ք. Բեքչյանը։ 

երաժիշտ ե
ո Ուվեզյան

հացել է երաժ

 
դայի Օրլանդ
րեք օր ա

ատրայի Stran
է։ Բացի մ

Ավոն նաեւ ամ
ապրանքանիշ

րժե 100-500 դո
ժամանակա

ագայություն դ
են ինչ սկսվել է
հ Ռեզա Փեհ
ավիրել էր իր 

եզյանին օ
րի իմացութ
երեն, թուրքեր
նին հարցրել ե
լի հաղորդա
րանով իսկ 
զա Փեհլեվիի
 ստացել ուղ
լիարդ հանրա
ոսկերչի դստ

բաղվել է ոսկե
ւթյամբ զբաղ

ա համար լրաց
ագիրը նրան ե
ս Վեգասում 
այի հետ։ Մեկ
n Guitar  («Կո
րենկ Սինատր
կել էր ընդամե
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հայոց 85
տ նախատեսվա

տահում եմ, 
ասխանատուն
նելու համար։ 
ասարակությո

եւ «Սիգարի
նը  

ժիշտ եւ «Սիգա

դո քաղաքում
նց, հաղորդ

ngers in the N
մասնագիտակ
մենաթանկար
շի հիմնադիր
ոլար։ 

աշրջանում Ա
դեպի Բաղդադ
էր ․․․ Թեհրան
հլեվին, ու լինե
պալատ։ Այստ

օգնության 
թյունը (հայեր
րեն, գերմանե
են, թե որ լեզվ
ակցվելը՝ Ա
նվաճելով շա

ի շնորհիվ է Ա
ղեւորվել ԱՄՆ
ահայտ դպրո
տեր հետ՝ Ա
երչությամբ, բ

ղվել։ Հակառա
ցուցիչ միջոցն
եւս մեկ երջա

Ավո Ուվեզյա
կ տարի անց Ա
ոտրված կիթա
րային։ Մեղեդ
ենը երգի բառ
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5–րդ 
ածի 

որ 
ները 

Այս 
ունը 

ի 

արի 

 

, իր 
դում 

Night 
կան 

րժեք 
րն է։ 

Ավո 
դ ու 
նում 
ելով 

տեղ, 
էր 

րեն, 
երեն 
վով է 
Ավոն 
ահի 
Ավո 

Ն ու 
ոցը։ 
Ավո 
բայց 
ակը, 
եր է 

անիկ 
անը 
Ավո 

առ») 
դիով 
ռերը 

E

22.03.2
 

 
Հայեր
տարա
միաբա
օրինա
ամենա
300-րդ
հայկա
է Euro
«Սան 
անկյո
անկյո
Սուրբ
րդ տա
տունը
Հոդվա
որը 
Կոնստ
հավաք
էր վա
դիմադ
հետեւ
Հունա
Մխիթ
կղզին
«Հաջո
խորը 
հրատա
թե հա
Առայս
Վենետ
է պար
հայերե
Այդ 
շնորհի
հրատա
ստեղծ
ժառա
սահմա
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իր 

Euronews-ը 
Հայկա

2017 

րը ժառանգո
ածքում։ Մխ
անությունը,որ

ակներից է, 
ակուլտային 
դ տարեդարձ

ական կղզու 
onews կայքում

Զաքարիա
ուններից մեկ
ունը կոչվում 
բ Ղազարի հա
արին, երբ կղզ
ը»,- ասվում է հ
ածը պատմում

ծնվել է
տանդնուպոլի

աքվել էր աշակ
անական հա
դրությանը՝ 
ւորդները տե

աստան, իսկ
թարին հաջող
ն։ 
որդ դարերի ը

ազդեցությու
տարակչական 
այոց աշխարհո
սօր եկեղեցին
տիկը աշխարհ
րծենալ, որ 30

րեն գիրք է հրա
հոգեւորակա

իվ հայտնվ
տարակություն

ծագործությու
անգությունը 
աններից դուր

Սուրբ Ղա
ական կղզի

ություն են 
խիթարյաններ
րն այդ ժա

այս տար
քաղաքներից

ձը։ Այս մասի
մասին հոդվ

մ ։ 
այից Վեն

կը ջերմանավ
է Սան Լաջա

այկական կղզի
զին դարձել է Մ
հոդվածում։ 
մ է նաեւ Մխ

է Սեբաստ
իս էր ուղեւ
կերտների խո

ամայնքի։ Բա
վանահայր 

եղից տեղ էի
կ հետո էլ՝ 
ղվել է նվեր ստ

ընթացքում Մխ
ւն է թողել 
գործի վրա՝ թ

ում»,- նշվում է
ն շարունակո
հի երկու քաղ
00 տարի շար
ատարակում։ 

անների ջանք
վել են հի
նները, 
ւնների թարգմ
ցուցադրվել 

րս։ 

ազար կղզու
ի Վենետիկո

թողել ամբո
րի հայկակ
առանգության
րի նշում 
 մեկում իր 

ին ասվում է 
վածում, որը 

նետիկի ամ
վ է մեկնում
արո –դեյլի-Ա
ի։ Այս տարի 
Մխիթարյան մ

խիթար Սեբաս
տիայում 1
ւորվել, որտե
ումբ, որը 170

ախվելով իշխ
Մխիթարը

ին տեղափոխ
Վենետիկ։ 

տանալ Սուրբ

խիթարյան մի
գիտության, 

թե ընդհանուր
է հոդվածում։
ում է գրքեր 
ղաքներից մեկ
րունակ տարե

քերի ու գ
ին ձեռագր

մանություննե
է Եվրոպա

ւ մասին․ 
ում 

 

ողջ Եվրոպա
կան կաթոլի
ն ամենավա
է Եվրոպա
ներկայությա

Սուրբ Ղազա
հրապարակվ

մենաուշագրա
մ։ Այս եզակ

Արմենին կամ 
լրանում է 30
միաբանությա

ստացու մասի
676-ին։ Ն

եղ նրա շուր
01-ին վերածվ

խանություններ
ը ու նր

խվում՝ սկզբո
Վենետիկո

բ Ղազար փոք

իաբանություն
կրթության 

ր Եվրոպայու
 
հրատարակե

կն է, որը կարո
եկան գոնե մե

գործունեությա
երի առաջի

եվրոպակա
երը, հայկակա

այում ու դր

այի 
իկ 

առ 
այի 
ան 
ար 
վել 

ավ 
կի 
էլ 
0-

ան 

ին, 
Նա 

րջ 
վել 
րի 

րա 
ւմ 
ւմ 
քր 

նը 
ու 
ւմ, 

ել։ 
ող 
եկ 

ան 
ին 

ան 
ան 
րա 



 

 

«Մխ
եղել
Սեր
Սակ
դերա
զար
միա
ժամ
հոգե
ու 
մոտ
 

Պ

20.0
Կիե
պատ
հաղ
Ուկր
ժառ
Դավ
«Կո
Կիե
XIV
դար
հայե
ներք
վկա
քաղ
որպ
ունե
Ինչպ
ուսո
պատ
 
Ստ

14:1

Պոլս
ժողո
քահ
փոխ
Հայո
իրա
Ինչպ
եպի
փոխ
պետ
կար

խիթարյաններ
լ Հայաստանի

րոբ Ջամուրլյա
կայն մի
ակատարումն

րգացմանը 
աբանությունն
մանակակից 
եւորականներ
կրթության 

տեցումների հա

Պատմաբան
Ուկրաի

03.2017 
եւում հայկա
տմությունը 

ղորդում է A
րաինայի հա

ռանգության 
վթյանը:  

ուտակված փա
եւի հայկական
V դարի վերջ
րում: 1530-15
երը պատարա
քին պատկե

այությունների
ղաքում նորից

պես Սուրբ Ա
եցել մինչեւ 16
պես նշել է
ումնասիրել 
տմությունը: 

տամբուլի փ
Աթեշյա

3, 01.04.2017 

սո հայոց փո
ովի ատենա

հանա Ուզո
խնահանգապե
ոց պատրիա

ավիճակը: 
պես տեղեկա
իսկոպոս Մաշ
խնահանգապե
տական ընթա
րող ընդունվել

րի միաբանութ
ի ու Եվրոպա

անը։ 
իաբանության
ներից է ե

նպաստելը
է առաջինը 
բառարաննե

րին են պարտ
նկատմամբ 

ամար։ 

ն. Սուրբ Աս
ինայի ամեն

տաճար

ական Սուրբ
նոր հետազո

AnalitikaUA.ne
այերի միու
հարցերով 

աստացի նյու
ն տաճարներ
ին, որը, հնա

580-ին եկեղեց
ագ են մատու
երասրահում: 
` XVI վերջ

ց հայկական 
Աստվածածնի 
680-ականները
է Դավթյանը

Կիեւի հա

փոխնահան
անը դեռ փ

ոխպատրիարք
ապետ, եպիսկ

ունյանը հա
ետ Ազիզ Մե

արքի ընտրու

ացնում է Ստա
շալյանը նշել 
ետն ասել է, թ

ացակարգերի է
լ պետության կ

թյունը միշտ կ
այի միջեւ»,- ա

ն առավ
ղել լեզվի 

ը։ Հենց 
հրատարակ

եր։ Մենք 
տական նաեւ հ

ժամանակա

ստվածածի
նահին հայ

րներից է 

բ Աստվածա
ոտություններ
et-ը: Այս մա
ւթյան  պատ
կոմիտեի ղե

ւթը թույլ է տ
րից մեկը գոյո
արավոր է վե
ցու կործանմ
ւցել Սուրբ Սո

Համաձայն
ջին եւ XVII
եկեղեցի էր գ

եկեղեցի, ո
ը»,-ասել է պա
ը` այսօր շա
այ եկեղեցու

նգապետը 
փոխպատրի

ք արք․ Աթեշյ
կոպոս Մաշա
անդիպել ե
երջանի հետ
ւթյունների շ

ամբուլի հայկ
է, թե հանդի
թե առանց հա
է ընտրվել տեղ
կողմից։ 
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կապող կամու
ասոմ է տերհ

վել կար
ու ինքնութ

Մխիթար
կել հայոց լեզ

Վենետիկի 
հետազոտութ

ակից գիտակ

ին եկեղեցի
յկական 

ածին եկեղե
րի կարիք ո
ասին հայտնե
տմամշակութա
եկավար Դա

տալիս պնդել
ություն է ունե
երանորոգվել 
ման հետեւան
ոֆիայի տաճա
ն պահպանվ
I դարի սկզ
գործում` հայտ

որը գոյությու
ատմաբանը: 
ատ կարեւոր
ւ ամբողջակ

պնդել է․ Ա
իարք է 

 
յանը, Կրոնակ
ալյանը, Տրդ
են Ստամբ

եւ քննարկե
շուրջ ստեղծվ

ական «Ակոս
պման ժամա

ամապատասխ
ղապահը, որը
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ւրջ է 
հայր 

րևոր 
թյան 
րյան 
զվ ի 

հայ 
թյան 
կան 

ին 

եցու 
ունի, 
ել է 
ային 

ավիթ 

, որ 
եցել 
XV 

նքով 
արի 
ված 
զբին 
տնի 
ւն է 

ր է 
կան 

Արք 

կան 
դատ 
բուլի 
ել է 
ված 

ս»-ը, 
նակ 

խան 
ը չէր 

Մաշա
ընտրո
պատր
գոյութ
փոխն
պետո
միջամ
Իր խ
պետո
ներքի
ընտրո
փոխպ
հանրա
ընտրո
 

05.04.2

Պոլսո
Աթեշյա
հանդի
դարձե
Ինչպե
ը,  Պ
արքեպ
Աթեշյա
եպիսկ
Ալջան
Բեքչյա
հրաժա
ժամա
«Ես ա
շարու
որն է
չունեմ
ժամա
նրան 
ներկա
է արք.
 

Ար
դռն

07.04.2
Պոլսո
Գարեգ
հանդի
Ինչպե
արք. Բ
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իր 

ալյանը նշել 
ությունը ա
րիարքի ընտր
թյուն ունի, 
նահանգապետ
ությունը երբե
մտել։ 

խոսքում Ստա
ությունը ցան
ին հարցերի
ությունները ա
պատրիարք, ի
աքվեից հետո
ության նախա

Արք Աթեշյ
ընտրված

լի
2017 

ո հայոց պատ
անի ու ընտր
իպման հետ 
ել։ 
ես տեղեկացն
Պոլսո պա
պիսկոպոս Գ
անի հետ 
կոպոս Մաշա
նը։ 
անը պատմե
արվում էր հա

անակ 2 անգամ
արք. Աթեշյան
ւնակվելու եւ 
է լինելու։ Նա
մ, եւ երբ ը

անակ էլ ես կս
ասացի, որ 

այացնի, որից հ
. Բեքչյանը։ 

րք. Աթեշյա
ները փակե

Մ
2017 

ո հայոց պատ
գին Բեքչյան
իպման մանրա
ես տեղեկացն
Բեքչյանը նշել

է, թե հայ
արագացնելու 
րության հետ կ

որը պետք
տի խոսքին ի 
եք տեղապահ

ամբուլի փոխն
նկություն չո
ին, սակայն
արք․ Արամ 

իսկ սահմանա
ո արդեն ըն

ապատրաստո

շյանը հրաժ
ծ տեղապա
իազորությ

տրիարքարան
րված տեղապ

տ կապված 

նում է Ստամ
ատրիարքակա
Գարեգին Բե

հանդիպման
ալյանը, Պետր

ել է, որ 
անդիպել իր հ
մ լքել է հանդի
նին հարցրեցի
նրա ու իմ լիա

ա ասաց, որ 
ընտրական 
սկսեմ իմ պա
իր առաջ քա
հետո նորից կ

անն ասել է, 
ել արք Բեք
Մաշալյանի

տրիարքական 
նը պատմել 
ամասները։ 
նում է Ստամ
լ է, թե արք. Ա

յ համայնքը 
միտում 

կապված ճգնա
ք է լուծվի
 պատասխան
հի ընտրությա

նահանգապետ
ունի միջամտ
ն իրենց 

Աթեշյանը հա
ադրական բա
նթացք կտրվի
ւթյանը։ 

ժարվել է ճա
հ արք. Բեք
յունները 

նում փոխպա
պահ, արք. Բ
մանրամասնե

մբուլի հայկա
ն տեղապա

եքչյանը նշել 
նը մասնակց
րոս Շիրինօղլ

արք. Աթեշյ
հետ, այնուհետ
իպման սրահը
ի, թե գործընթ
ազորությունն

ես դեռ լիա
գործընթացը 

արտականությ
աշած պայմա
կնստենք քննա

թե ինչու է
չյանի ու եպ
ի առջեւ 

 տեղապահ ը
է արք. Ա

մբուլի հայկակ
Աթեշյանի հետ

Պատրիարք
չունի, բա

աժամը վաղո
ի։ Մաշալյան
ն շեշտել է, թ
ան հարցին 

տը նշել է, թ
տել եկեղեց
համար մի
անդիսանում 

արեփոխումներ
ի պատրիարք

անաչել 
քչյանի 

ատրիարք, ար
Բեքչյանի միջ
եր է հայտն

ական «Ակոս»
ահ ընտրվա

է, թե ար
ցել են նա

ղլուն եւ Թորո

յանը սկզբո
տ հանդիպմա

ը։ 
թացն ինչպե՞ս
ների շրջանակ

ազորություննե
կսկսվի, ա

յունները։ Ես 
անները գրավո
արկման»,–աս

է եկեղեցու 
պիսկոպոս

ընտրված ար
Աթեշյանի հե

կան «Ակոս»–
տ հանդիպման

քի 
այց 

ւց 
նը 
թե 
չի 

թե 
ու 

ինչ 
է 

րի 
քի 

րք. 
եւ 
նի 

»–
ած 
րք. 
եւ 
ոս 

ւմ 
ան 

ս է 
կը 
եր 

այն 
էլ 

որ 
սել 

ս 

րք. 
ետ 

–ը, 
նը 



 

 

պար
դռնե
Բեք
թվո
«Ես
չպետ
միա
որ ն
մար
Հան
ի սա
սկսե
կմնա
Նշե
կրոն
ցան
համ
Աթե
որոշ
պատ
 

Գ

05.0

Գլեն
ընտ
հաղ
Նաջ
Ang
Ըստ
Նաջ
Վեր
քաղ
Նշե
աթո
4-ը 
Օնի
քաղ
Վրե
հայտ
քաղ
իր 
խոր
բիզն
Գլեն
հերթ
հաս
ուղղ

րզաբանում է
երը հավատա

քչյանի խոսքով
ով մարդկանց՝
ս շեշտեցի, ո
տք է փակել

ասին կանգնած
նման բաներ ե
րդ կդառնա։ 
նդիպման ժամ
ահմանադրակ
ել տեղապահի
ա փոխպատր
նք, որ օրեր
նական ժողո

նկացել էր Ս
մար բարի 
եշյանի հրահա
շ ժամանակ 
տրիարքարան

Գլենդելի քա
թափուր 

04.2017 

նդելում ապր
տրություններո
ղթանակ են տ
ջարյանը եւ 

geles Times-ը: 
տ այդմ, Վրեժ
ջարյանը՝ 6 13
րջնական արդ
ղաքի կայքում
նք, որ Գլեն
ոռների համա
հայեր են՝ Ար

իկ Մեհրաբյա
ղաքապետակա
եժ Աղաջանյա
տնի է հա

ղաքական թոք
ընտրվելու դ

րհրդի թափա
նեսին: 
նդելի նախկի
թին նշել 

սարակական 
ղությամբ: 

է պահանջել Ս
ացյալների ու ի
վ՝ արք. Աթեշյա
 վախեցել է ե

որ եկեղեցու 
, մանավանդ
ծ էին 2 եպիսկ
եթե շարունակ

մանակ արք. Ա
կան ընտրութ
ի պարտական
րիարք։ 
ր առաջ, եր
ովի ատենապ
Ստամբուլ վե
գալուստի պ

անգով փակել 
անց բացել 

նից ոչ մի հոգե

աղաքապետ
տեղերը կզ

րիլի 4-ին կ
ում, նախնակ
արել հայեր Վ

Զարեհ Սի
 

ժ Աղաջանյան
32 ձայն եւ Զա
դյունքները կհ
մ: 
նդելի քաղաք

ար պայքարում
րա Ջեյմս Նա
անն ու Զա
ան խորհրդի գ

անը մասնագիտ
այկական կ
ք-շոուներ վար

դեպքում՝ կնպ
նցիկ աշխատ

ին քաղաքա
է, որ ջան

տրանսպո

Սուրբ Աստվա
իր դեմ փակել
անը պնդել է, 
ւ խուսափել դ
դռները որե

դ երբ հավատ
կոպոսներ։ Աթ
կվի, ժողովրդ

Աթեշյանը նշե
թյուններից հե
նությունները,

րբ Պոլսո պ
պետ եպիսկոպ
երադարձած 
պատարագ մ
էին եկեղեցու
էին։ Սակայ

եւորական չի մ

տական խո
զբաղեցնեն

կայացած քա
կան արդյունք
Վրեժ Աղաջան
ինանյանը, հ

նն ստացել է 6
արեհ Սինանյ
հրապարակվե

քային խորհ
մ են 10 թեկնա
ջարյանը, Վրե

արեհ Սինան
գործող անդա
տության ճար

կաբելային հ
րելով:  Աղաջա

պաստի Գլենդ
տանքին, նաեւ

ապետ Արա 
նքեր կգործ

որտի ցան

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ածածին եկեղե
լու հետ կապվ
թե տեսնելով 

դռները բացել
եւէ պարագայ
տացյալների հ
թեշյանին ասա

դի աչքին նա վ

եց, որ ապրիլի
ետո ես կարող
, իսկ նա մինչ 

ատրիարքութ
պոս Մաշալյա

արք. Բեքչյա
մատուցել, ա
ւ դռները, սակ

այն պատարա
մասնակցել։ 

որհրդի երե
ն հայերը 

 
աղաքի խորհ
քների համաձա
նյանը, Արա Ջե
աղորդում է

6 288 ձայն, Ա
յանը՝ 5 998 ձա
են ապրիլի 21

րդի 3 թափ
ածուներ, որոն
եժ Աղաջանյա
նյանը: Վերջ

ամ էր: 
րտարագետ է,
հեռուստաալի
անյանը նշել է
դելի քաղաքա
ւ կաջակցի փ

Նաջարյանն 
ծադրի քաղա
ց ընդլայն
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Ամսագի

եցու 
ված։ 

մեծ 
լուց։ 

այում 
հետ 
ացի, 
վատ 

 16–
ղ եմ 
այդ 

թյան 
անը 
անի 

արք. 
կայն 

ագին 

եք 

հրդի 
այն, 
եյմս 

է Los 

Արա 
այն: 

1-ին, 

փուր 
նցից 
անը, 
ջինս 

, նա 
իքով 
է, որ 
ային 

փոքր 

իր 
աքի 

նելու 

Նշենք
քաղա
խոստ
ավելի 
ընկեր
 

Կ
ա

04.04.2

Մեծի 
հանձն
դիմել 
կոչ 
վերադ
Պահա
ներկա
դատա
անորո
խախտ
ապօրի
կացու
մասին
փետր
ինչպե
հայտն
ասվու

Մի
 

Քա

14:40, 2

Կալիֆ
ին բա
դառնա
Բանաձ
առգրա
վերադա
«Չնայա
ցեղասպ
եկեղեց

2017 Ã.  էջ 21 

իր 

ք, որ սա Զ
աքային խորհր
տանում է Գլ

մատչելի տա
ների հետ նշե

Կիլիկիո կա
առաջարկե

2017 

Տանն Կի
նախումբը՝ Ար
է Մարդու իր
անելով ար

դարձի հարցո
անջում նաեւ
այացվա ծ 
արանին չհղել
ոշ վիճակը
տումը, դատա

րինի վերաբերմ
ւթյունը։ «Ար
ն ԵԽ Մա

րվարի 15-ին, Վ
ես նաեւ բազ
նել են 
ւմէ  նամակում

իջազգա
ալիֆորնիայի ս

վերադա
21.03.2017 

ֆորնիայի սենատ
անաձեւ է ներկ
ա Հայոց ցեղասպ
ձեւում նաեւ ա

ավված եկեղե
դարձնել, հաղոր
ած Քալիֆորն
պանությունը` 
ցական սեփա

Զարեհ Սինա
րդում երկրոր
լենդելում բն

արբերակներ 
ել է իր նախնա

աթողիկոսո
ել է արագա

ընթաց

իլիկիո կաթ
րամ Ա կաթող
րավունքների
րագացնել 

ով դատաքննո
ւ նշված է՝ 

դատական 
լ, նկատի ուն
, դատակա

ավորների եւ փ
մունքը եւ, ընդ

րդարեւ, մտա
ադուր իրավո

Վենետիկի հա
զում երկրներ

իրենց 
մ։ 

 

ային    
սենատի անդա
արձնել հայկակ

տի անդամ Էնթ
կայացրել, համ
պանության զո

առկա է կոչ Թ
ցական օբյեկ

րդում է Asbarez
նիայի օրենսդի

մեր հետազոտ
ականության հ

անյանի  հա
րդ ժամկետն 
նակարանների
մշակել: Սինա

ական հաղթան

ությունը Մ
ացնել Սիսի
ցքը 

թողիկոսությա
ղիկոսի հանձն
ի եվրոպական

Սիսի Կաթ
ությունը։ 

2016թ. դեկ
թղթածրարը

նենալով՝ Թուր
ան-իրավական
փաստաբաննե
դհանրապես բ

ահոգիչ կացո
ունքների հա
անձնաժողովը
ր եւ կազմակ

մտահոգ

      

ամը Թուրքիայի
կան եկեղեցին

թոնի Պորտինտ
մաձայն որի` ա
ոհերի հիշատակ

Թուրքիայի Հան
կտները օրինա
-ը: 

իր մարմինը ճա
տություններ ցո
հարցը դեռեւս

ամար Գլենդե
է լինելու: Ն

ի ձեռքբերմա
անյանը գիշեր
նակը: 

ՄԻԵԴ-ին 
ի դատի 

 
ն իրավակա

նարարությամ
ն դատարանի
թողիկոսարան

կտեմբերի 7-ի
ը Թուրքիայ
րքիայի ներքի
ն օրենքներ
երի նկատմամ
բռնատիրակա

ություն է, որ
անձնակատար
ը մարտի 13-ի
կերպություննե
գությունները»

ին կոչ է արել 
ները 

տինոն մարտի 2
ապրիլը պետք 
կի ամիս: 

նրապետության
ական տերերի

անաչել է Հայ
ույց են տալիս, 
ս չի ներառվ

ելի 
Նա 
ան 
րն 

ան 
մբ, 
ին՝ 
նի 

ին 
յիյ 
ին 
րի 
մբ 

ան 
րի 
րը 

ին, 
եր 
»,- 

20-
է 

նը` 
ին 

ոց 
որ 
վել 



 

 

օրեն
երկր
համա
կողմ
եկեղ
պետ
որպե
նպա
 

Դ
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Թուր
քրդե
Թուր
հազա
հսկո
մտն
Նշեն
Նովր

Նի
ն
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Հոլա
ադր
դատ
բռնո
քաղա
թուր
լինել
հրահ
ծագ
Ինչպ
տեղի
Ալմե
Հայո
կազմ
կազմ
Հոլա
հանր
հայտ
Երկո
եւ թ
թղթա
թուր
անգա
իսկ 
արտ
Պար
Պլա
հարց

նսդիր ժողովի 
րում կրոնա
ամարդկային 

մնակիցներին, 
ղեցիները հայ ժ

տք է վերադար
եսզի դրան 

ատակներով», - 

Դիարբեքիրու
3, 21.03.2017 

րքիայի քրդաբ
եր մարտի 21-ին
րքական Cumh
ար քմ տարած

ողության են ա
ողներին ոստիկ
նք, որ մարտի 2
րուզը, որը թար
իդերլանդների
նշանակել հայե
3.2017 

անդիայի Ալմելո
բեջանական մշ

տավարությունը
ություն եւ ատ
ղաքում Մեծ Ե
րքական հանրա
լու է հայերի գե
հրել եւ վիրավ

գումով հայ են: 
պես հայտնի է, 
ղի է ունեցել 
ելոյի Հայ Առա
ոց ցեղասպանո
մակերպությու
մակերպությու

անդիայի Հայ Դա
րահավաքի 

տարարությունն
ու ժամ տեւած 

թուրքեր, ինչպե
ակիցներ։ Դ

րքական ցույցի 
ամ վանկարկու

մի քանի 
տահայտություն
րոն Աշկինը դա

ասմանի հետ։ Ն
ցերին։ Նա հ

պալատի ընդ
ական խտրա

արժեքներին: 
ովքեր կարծում
ժողովրդի մշակ
րձվեն իրենց 
օգտագործեն 
հայտարարել է

ւմ քրդերը մեծ 

բնակ Դիարբե
ն մեծ շուքով տ

huriyet-ի փոխա
ծք որպես Նով

առել մեծ թվով 
կանները մանրա
21-ին արեւելքի
րգմանաբար նշա
ի դատախազու
երի դեմ բռնու

ո քաղաքում տ
շակութային մի
ը։ Պարոն Աշկ
ելություն սերմ

Եղեռնի հուշա
ահավաքի ժամա
երեզմանը»։ Այ

վորել է մի խո

2014 թվականի
թուրքական հ

աքելական եկեղ
ության զոհերի
նները, մա
նների ֆեդերա
ատի հանձնախ

ընթացքում 
ների դեմ։ 
դատական նիս

ես նաեւ հոլանդ
Դատավարությա

տեսահոլովակ
ւմ է «Ղարաբա

հազարանոց 
նը։ 
ատարան էր ներ
Նա պատասխա
հայտարարեց, 

ունած բանաձ
ականությունը 

Ես միանում
մ են, որ հայկա
կութային ժառա
օրինական սե

համապատա
է սենատոր Պոր

շուքով տոնում

եքիրում տասն
ոնում են Նովրո

անցմամբ՝ Դիար
վրուզի տոնակա

ոստիկանակա
ակրկիտ ստուգ
ի մի շարք երկր
անակում է նոր
ւթյունը պահա
ւթյուններ հրա

 
տեղի է ունեցել
իության նախագ
կինը մեղադրվո
մանելու մեջ, քա
համալիրի դեմ
անակ վանկար
յս կարգախոսո
ւմբ մարդկանց

ի հունիսի 1-ին
հանրահավաք, 
ղեցու հողամա

ի հուշահամալի
ասնավորապես
ացիան (FAON
խումբը գանգատ

կատարվ

ստին ներկա էին
դական, հայ եւ
ան ընթացքո
կը, որտեղ պարո
աղը լինելու է հա

ամբոխը 

րկայացել իր փ
անեց դատավոր

որ ինքը չի 

ÈàôÚê # 2

Լույս 
ձեւում: Ցանկա

հակասում 
մ են բազմա
ական պատմա
անգությունն ե

եփականատերե
սխան կրոնա

րանտինոն: 

մ են Նովրուզը

 
նյակ հազարա
ուզը։ 
րբեքիրում մոտ
ատարության վ

ան ուժեր։  Տար
գում են։ 
րներում տոնու
ր օր։ 
անջում է պատի
ահրելու համար

լ Հաագայի Թո
գահ Իլհամ Աշկ
ում է հայերի 
անի որ նա Ալ
մ կազմակերպ
րկել է «Ղարաբ
ով նա բռնությո
ց, քանի որ նր

ն Ալմելո քաղա
որը ուղղված

ասում տեղադր
ի դեմ։ Հոլանդա
ս Հոլանդա
N www.faon.nl)
տ էին ներկայա

ված հակա

ն բազմաթիվ հա
ւ թուրք ԶԼՄ-ն
ում ցուցադր
ոն Աշկինը մի ք
այերի գերեզմա
կրկնում է 

փաստաբան պա
րի եւ դատախ

կատարել ո
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ահայ 

այեր 
ների 
րվեց 

քանի 
անը», 

այդ 

արոն 
խազի 
որեւէ 

հանցա
վերաբե
այնպես
արնահ
հարցին
ցանկա
տեսկետ
Դատա
ընթաց
պահա
աշխատ
երկու տ
մի ուժ
առնում
խոր ը
վտանգ
Դատա
 

Մշա

Թ

Եր
հետա
գլխավ
Նախի
դիմադ
գրավո
խնդրե
ստորա
ռուսն
Մարա
Արդաբ
վերցն
Ալի շ
գեներ
առաջ
Հաշտո
նշանա
գտնվո
ին Թ
միջեւ 
Այդ 
հարա
ճանաչ
միացո
քուրու
տուգա
ցանկո
համար
սահմա
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իր 
ագործություն, 

երում է կոնկրե
ս է, որ հնա

հեղություն։ Նա
ն, թե արդյո՞ք

անում է ափսո
տը չի փոխվել։

ախազը մանրա
ցքը եւ դատա
նջեց մեղադր
տանքով եւ եր
տարի փորձակ
ժեղ ազդանշա
մ նաեւ այն փա

ըմբռնում եւ գո
գ։ 

ավճիռը կայանա

ակույթ
Ակն
հայր

Թուրմենչայ
եւ հայերի 
րեւանի գրա
պնդելով պ
վորությամբ 
իջեւանից, հո
դրության հա
ումը հարկա
ել: Սակայն 
ագրման ձգձ
երը վերսկսո
աղան, Ուրմիա
բիլը: Դրանի
նում դեպի Թե
շահը անգլիա
րալ Պասկեւիչ
արկած հ
ության  բ
ակվեց Թավրի
ող Թուրքմենչ
Թուրքմենչայու
կնքվեց երկ
պայմանագր
վում հասցվե
չեց Երեւան
ումը Ռուսաս
ւր թուման (
անք, թույլ
ությամբ մշ
ր դաղթե
անները

2
:  

                      

ֆ . Ջ Կիրակոսյան

քանի որ իր կ
ետ տարածաշր
արավոր է բ

ա համոզված է,
ք նա զղջում 
ոսանք հայտնել

ակրկիտ ներկ
ախազության 
րյալին պատ

րկու շաբաթ պա
կան ժամկետի պ
ան։ Դատախա
աստը, որ պար
ոյություն ունի

ալու է 2017 թ. մ

թ 
 

նարկ Հայ 
րենադար

19-20֊րդ դա

 
յի հաշտութ
ներգաղթը 
ավումից հե
պարսիկների
հոկտեմբեր

ոկտեմբերի 1
անդիպելու, գր
ադրեց Ֆաթհ
բանակցությ
ձգման պատճ
ում են հար
ան, Խոյը, Սալ
ից հետո նրա
եհրան: Այդ պ
ական դեսպա
չին հայտնեց
հաշտության 
անակցությու
իզից Թեհրան
չայ գյուղը: 
ւմ  Ռուսաս
կկողմանի հա
ով ռուս-պա
եց մինչեւ Արա
նի եւ Նախ
ստանին, եւ 
(20 միլիոն ռ
լ տալ ք
շտապես բն
ել ռուսա

                      
 

ն, նշվ աշխ.£ 

կատարած արտ
րջանի, որտեղ ա
բռնկվի պատե
, որ որեւէ սխա
է իր կատարա
լ, նա պատաս

կայացրեց գո
պահանջների 

տժել 80 ժա
այմանական ա
պայմանով։ Սա

ազության պահ
րոն Աշկինը գոր
ի հանցագործո

մարտի 17-ին։ 

ժողովրդ
րձության
արերում 

Դր. Էդիկ 

թյան պայմա
Պարսկաստ
ետո, ռուսակ
ն, գեներա
րի 4-ին 
13-ին, գրեթե 
րավեց Թավր
հ-Ալի շահին 
յունների եւ 
ճառով, 1828 
րձակումները,
լմաստը եւ հ
անց ուժերը ո
պայմաններում
ան Մակդոն
, որ ընդունո
բոլոր 

ւնների վերս
ն տանող ճան
1828թ. փետր
ստանի եւ Պ
աշտության պ
արսկական ս
աքս գետը, Պ
իջեւանի խա
պարտավորվ
ռուբլի արծաթ
քրիստոնյանե
նակություն 
ական տի
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տահայտությու
այժմ իրավիճա
երազմ եւ լի
ալ չի գործել։ Ա
ած արարքից 
սխանեց, որ նր

ործի քննությա
հիմքերը։ Ն

ամ պարտադ
ազատազրկմամ
ա հանդիսանում
հանջը հաշվի 
րծին չի ցուցաբ

ության ռեցիդի

դի  
նը 

Բաղդասարյա

անագիրը  
տանից 
կան բանակ
ալ Էրիսթով
դուրս եկա
 առանց լուր
րիզը: Թավրիզ
հաշտությո
պայմանագր
թ. հունվարի

, գրավում ե
հունվարի 25-ի
ուղղություն ե
մ էր, որ Ֆաթ
ալդի միջոցո
ում է ռուսներ
պայմաններ
սկսման վայ
նապարհի վր
րվարի 10 (22
Պարսկաստան
պայմանագիր
սահմանագիծ
արս-կաստան
անություններ
վեց վճարել 
թ) ռազմակա
երին իրեն
հաստատել
րապետությա

ت  رابرت گرنتس واتسن ،
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Հան

Ամե
Նորի
մղվա
պատ
դիտ
երկո
բարե
վերա
մեջ 
ժամ
թյուր
կատ
Մեծ
Կովկ
Պաս
Օբրե
վսեմ
Թուր
ճանա
որոշ
Հոդվ
Մեծ
հաջո
հպա
խաղ
Հոդվ
Մեծ
պայմ
դադ
կողմ
պար
Գյու
որոշ
միջե
բարե

եւ իր
Կայս
Երեւ
Նախ
Մեծ
օրից
       
3 - Ջ.
Սովե
 

ՊԱՅ
Թ
18

նուն Ամենազոր
Ամենապայծա
նայն ռուսաց Ի
ին Մեծությու
ած պատերազ
տերազմ, որ մ
ավորություննե

ու Պետությու
եկամական հ
ականգնելու ան

ամփոփելով 
մանակներում 
րիմացությունն

տարելու համա
ություն Ամենա
կասի Առանձի
սկեւիչին, եւ իր 
եզկովին, իսկ Ն
մություն Աբբա
րքմենչայ գյո
աչելով պատշա
շեցին եւ 
ված 1. Նորին 
ություն Պարս
որդների, նրա

ատակների մի
ղաղություն, բա
ված 2. Նորին 
ություն Պար
մանավորվող 

դարած պատեր
մերի հավասա
րտավորություն
ւլիստանի պայմ
շումներով, որո
եւ առաջիկայո
եկամական հա
Հոդված 3. Նո
ր թագաժառան
սրությանն է զի
ւանի խանութ
խիջեւանի խա
ություն Շահը 

ց հաշված վեց 
                       

. Կիրակոսյան, Հա
ետական արտաքի

ՅՄԱՆԱԳԻ
ԹՈՒՐՔՄԵ

828 թ. փետր
Աստծո. 
ռափայլ, Ամե

Ինքնակալ Նոր
ւն Պարսկակա
զմի աղետավոր
միանգամայն հ
երին, եւ հաշտ
ւնների միջեւ 
հարաբերությու
նկեղծ ցանկութ
իրեն ամրությ

կկանխի 
ների բոլոր պատ
ար իրենց Լի
այն ռուսաց Կ
ին կորպուսի 
Իսկական Պետ
Նորին Մեծութ

աս-Միրզային: 
ուղում, իրենց
աճ վիճակում ե

կնքեցին 
Մեծություն Ամ

սկական Շահի
անց Տերությ
ջեւ հետ այս

արեկամություն
Մեծություն Ամ

րսկական Շահ
կողմերի միջեւ

րազմի հետեւա
ար ուժ ունեց
նները, հար
մանագիրը փո
ոնք պետք է Ռ
ում հաստատե

արաբերությունն
որին Մեծությու
նգների եւ ժառ
իջում որպես նր
թյունը՝ Արաքս

անությունը: Այ
խոստանում է 
ամիս ոչ ավելի
                       

այաստանը միջազգ
ին քաղաքական փ

ԻՐ, ԿՆՔՎ
ԵՆՉԱՅՈՒ

րվարի 10-ին

ենահզոր, Մեծ
րին Կայսերակա
ան Փադիշահը
ր հետեւանքնե
հակառակ է ի
տություն հաս

նախկին բա
ւնները հաստ
թյամբ, հաշտու
ան երաշխավ
անհամաձայն

տճառները, սույ
իազորներ նշա
Կայսրը իր գե

Հրամանատա
տական Խորհր
թյուն Պարսկա

Սույն լիազոր
ց տրված 
եւ դրանք փոխ

հետեւյալ 
մենայն ռուսաց

ի, նրանց թագ
յունների եւ 
սու առհավետ
ն եւ կատարյալ 
մենայն ռուսաց
հը հարգելով 
ւ ծագած եւ 

անքով ավարտվ
ցող Գյուլիստա
կավոր համ

ոխարինել սույն
Ռուսաստանի ե
են ավելի ու 
ներ: 
ւն Պարսկական
անգորդների ա
րա կատարյալ 
սի այս եւ ա
յս զիջման հե
սույն պայմանա

ի ժամանակամ
      
գային դիվանագիտ
աստաթղթերում£ 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ՎԱԾ 
Մ 
ն3 

ծն թագավոր
ան Մեծություն
ը հավասարա
երին վերջ դն
իրենց փոխադ

ստատելու միջո
արիդրացիական
տատ հիմքի

ւթյուն, որն իր
վորությունը, գա
նությունների
ւյն փրկարար գո
անակեցին. Նո
եներալ-թիկնապ

ար եւ այլն Ի
րդական Ալեքսա

ական Շահը՝ Նո
րները հանդիպ
լիազորություն

խանակելուց հե
հոդվածն

ց Կայսրի եւ Նո
գաժառանգների

երկու կողմ
տ թագավորելո

համաձայնությ
ց Կայսրը եւ Նո

այն, որ բա
այսօր բարեհա
վեցին նաեւ ե

անի պայմանա
մարեցին հի
ն պայմաններո
եւ Պարսկաստ

ավելի հաշտ

ն Շահը իր անո
անունից Ռուսա

սեփականությ
այն կողմերում
ետեւանքով Նո
ագրի ստորագր
իջոցում ռուսա

տության եւ 
Երեւան, 1972£ 
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եւ 
նը եւ 
ապես 
նելու, 
դարձ 
ոցով 

ն եւ 
վրա 
 իսկ 
ալիք 

եւ 
ործը 
որին 
պահ, 
Իվան 
անդր 
որին 

պելով 
ները 
ետո, 
ները.  
որին 
ի եւ 
մերի 
ու է 

թյուն:  
որին 
արձր 
աջող 
երկու 
ագրի 
իշյալ 

ով եւ 
տանի 
տ ու 

ունից 
ական 

ունը 
մ եւ 
որին 

րման 
ական 

իշխան
վավերա
խանու
Հոդվա
համաձ
որոշվո
տիրույ
փոքր Ա
լեռան
Արարա
վերին
ուղղու
կետը, ո
սահմա
Աբադ
մոտ, ո
աղաջ, 
կառաջ
հողատ
Ռուսա
ճշտութ
տեղից
ափին, 
մինչեւ
տիրույ
ռուսակ
կանցնի
գետի
միացմա
հեռավ
ձախ
Օդինա
արեւելյ
կձգվի
Ջիքոիր
դեպի
Ռուսա
Պարսկ
սահմա
նրանց
Ռուսա
Պարսկ
ձգվում
Կամար
անջատ
սահմա
Ջիքոիր
Այնուհ
անընդհ
բարձու
լեռնաշ
Այսպիս
բացառ
հակառ
Պետու
վերաբե
առաջ
անցնող
գետի հ
նրա՝ Կ
ռուսակ
սահմա
Հոդվա
ապացո
ունեցա
եւ պար
հանդի
Կովկա
բոլոր կ
մյուս

2017 Ã.  էջ 23 

իր 
նություններին
ագրերը, որո
ւթյունների կառ

ած 4. Երկ
ձայնությամբ
ում է համա
յթների սահման
Արարատի գագ

գագաթը. ա
ատի հարավայ

հոսանքը. այն
ւթյամբ կշարու
որտեղ այս գետ

անագիծը Արա
ամրոցը. այստ

որոնք գտնվում
այսինքն՝ ռուս

ջացնի շրջագ
տարածությունը
աստանին, եւ
թյամբ բաժնեհա
, որտեղ հիշյալ

սահմանագիծ
Եդիբուլուքի

յթը կտարածվ
կան 21 վերստ
ի ուղղակի Մու
այն կետը, ո

ան տեղից ը
վորության վրա

ափով կշարո
աբազար եւ Ս
լյան Օդինաբա

մինչեւ գետի
րյան բարձունք

Կասպից ծ
աստանին, իսկ
կաստանին: Քա

անը անցնում է
թեքությունը

աստանին, իս
կաստանին: Ջ
մ է Թալիշը Արշ
ր Կույ բարձո

տող լեռնայի
անագիծ ճիշտ ա
րյան բարձուն

հետեւ ջրերի հո
դհատ պահպ

ւնքից առաջ կգ
շղթայի երկարո
սով, Ռուսա
ռությամբ նրա
ռակ կողմում: 
ւթյունների մի
երյալ արդեն
կշարժվի Կլոպ

ղ գլխավոր լե
հյուսիսային ա
Կասպից ծովը
կան տիրո

անագիծը:  
ած 5. Նորին

ույց Ամենայն ռ
ած իր բարեկամ
րսկական գահի

իսավոր կերպով
ասյան լեռների ո
կղզիները, ինչպ

ժողովուրդներ

հանձնել այն 
ոնք վերաբեր
ռավարմանը:  
կու բարձր 

երկու Պետո
արել հետեւյալ

նի այն կետից, 
գաթին, սահմա

այնտեղից նրա
ային կողմից ս
նուհետեւ սահմ
ւնակվի մինչեւ 
տը թափվում է 

աքս գետի հուն
տեղ, սույն ամրո
մ են Արաքսի ա
սական 3,5 վեր
գիծ, եւ ա
ը ամբողջապե

հաշված սույ
ատվի երկու ա
լ շրջագիծը արե
ծը վերստին ա
ի ծանծաղուտ
վի՝ Արաքս գետ
տ տարածությա

ւղանի տափաս
որը Օդինաբա
ընկած է 3 

ա: Այնտեղից ս
ունակվի հոսա

Սարիղամիշ գե
ազար գետի աջ 
ի վերին հոսա
նքներն այն հա
ծովը հոսող 

դեպի Պարս
անի որ այստեղ
է լեռների գագա

դեպի Կասպ
սկ հակառակ
Ջիքոիրյան բա
շի գավառից ա
ունքը: Ջրերի 

ին կատարնե
այնպես, ինչպես
նքների միջեւ 
ոսանքի նկատմ
պանմամբ ս
գնա Զուվանթ 
ությամբ մինչե

աստանին կմի
ա այն մասի, 

Վելջիքի գավ
իջեւ ընկած սա

հիշատակված
պութիի գագա
եռնաշղթայի եր
ակունքը. այնտե
ը թափվելու տ
ույթները Պ

Մեծություն 
ռուսաց Նորին 
մության, սույն 
ի իր ժառանգոր
վ ընդունում է, ո
ու Կասպից ծով

պես եւ այդ երկր
րը առհավետ 

դիվաններն ո
րում են վեր

պայմանավո
ությունների մ
լ գիծը՝ սկսա
որն ուղիղ գծո

անագիծը կառա
ա թեքությամբ
սկիզբ առնող
մանագիծը այս

Շերուրի դիմա
Արաքսի մեջ. ա

նով կընթանա
ոցի արտաքին
աջ ափում, սա

րստ երկարությ
այս շրջագծի
ես կպատկան
յն օրից պետ

ամսվա ընթացք
եւելյան կողմից

առաջ կգնա սու
տը. այնտեղի
տի հունով 3 

ան վրա. այնու
ստանի վրայով

ազար եւ Սար
աղաջ, այսի

սահմանագիծը
անքն ի վեր
ետերի միացմա

ափի երկարու
անքը, իսկ այ
աշվով, որ այս

բոլոր ջրեր
սկաստան հոսո
ղ երկու պետու
աթներով, ապա

պից ծովը պետ
կ թեքությու
արձունքներից

անջատող լեռներ
հոսանքը եր

երը այստեղ
ս վերն ասվեց Օ
ընկած տարա

մամբ վերը շար
սահմանագիծը
եւ Արշի գավա

եւ Վելջիքի գա
իանա Զուվա
որն ընկած է

վառի սահմանի
ահմանագիծը

ծ կանոնին հա
աթներով եւ Վե

րկարությամբ
եղից այս գետի
տեղը, ուր եւ

Պարսկաստանի

Պարսկական
Մեծության Կա
հոդվածով ինչպ

րդների եւ հաջո
որ վերը նշված
վի միջեւ ընկած
րներում ապրող

պատկանում

ւ հրապարակա
րոհիշյալ երկ

որվող կողմե
միջեւ սահմա
ած թուրքակա
ով ամենից մոտ
ջանա մինչեւ ա

բ կիջնի մինչ
Քարասու գետ

ս գետի հոսան
ացը գտնվող ա
այս կետից սկսա

մինչեւ Աբբա
ամրություննե

ահմանագիծը կ
յամբ շառավիղ

մեջ ընկա
նի բացառապ

տք է մեծագու
քում: Սկսած ա
ց կհատի Արաք
ւյն գետի հուն

ից պարսկակա
աղաջ, այսին

ւհետեւ սահմա
մինչեւ Բոլղար
իղամիշ գետե

ինքն 21 վերս
Բոլղարու գետ

մինչեւ հիշյ
ան տեղը. հետ
ւթյամբ սահմա
յնտեղից՝ մինչ
 բարձունքներ

րը՝ պատկան
ող բոլոր ջրեր
ւթյունների միջ
ա որոշված է, 
տք է պատկա
ւնը պատկա

սահմանագի
րի վրայով մինչ
կու կողմի վր

կառաջացն
Օդինաբազարի

ածության մասի
րադրված կանո

Կամարքու
առները բաժան
ավառի սահման
վանթ գավառ

հիշյալ լեռնե
ից սկսած երկ

ջրերի հոսան
ամապատասխա
ելջիքի գավառ
մինչեւ Ասթար
ի հունով, մինչ

ւ ավարտվում
ից անջատ

ն Շահը որպ
այսրի նկատմա
պես իր, նույնպ
որդների անուն
սահմանագծի

ծ բոլոր հողերն
ղ բոլոր քոչվոր

են Ռուսակա

ած 
կու 

րի 
նը 

ան 
տ է 
այդ 
չեւ 
տի 
քի 

այն 
ած 

աս-
րի 
ես 

ղով 
ած 
ես 
ւյն 

այն 
սի 
ով 

ան 
քն 
նը 

րու 
րի 

ստ 
տի 
ալ 

տո 
նը 
չեւ 
ից 
են 
րը՝ 
ջեւ 
որ 
նի 
նի 
ծը 
չեւ 
րա 
են 
եւ 

ին: 
նի 
ւյի 
ող 
նը: 
ռը, 
րի 

կու 
քի 

ան 
ով 
րա 
չեւ 

է 
ող 

ես 
մբ 
ես 
ից 
եւ 
ու 
եւ 

ան 
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Լույս Ամսագիր 
Կայսրությանը:  
Հոդված 6. Նորին Մեծություն Պարսկական Շահը հաշվի առնելով 
երկու պետությունների միջեւ ծագած պատերազմի հետեւանքով 
Ռուսական Կայսրությանը պատճառած զգալի վնասները, ինչպես 
նաեւ ռուսահպատակների կրած կորուստներն ու վնասները, 
պարտավորվում է դրանք փոխհատուցել դրամական 
վարձատրությամբ: Երկու բարձր պայմանավորվող կողմերը 
որոշեցին, որ սույն վարձահատուցման ժամկետները, վճարման 
կարգն ու ապահովումը որոշված են հատուկ պայմանագրով, որը 
կունենա այնպիսի ուժ, ինչպես եթե այն բառ առ բառ մտցված լիներ 
սույն Պայմանագրի մեջ: 
Հոդված 7. Քանի որ Նորին Մեծություն Պարսկական Շահը 
հարմար գտավ իրեն հաջորդ եւ գահաժառանգ նշանակել 
Օգոստոսափառ Որդուն՝ Արքայազն Աբբաս-Միրզային, ապա 
ուրեմն Նորին Մեծություն Ամենայն ռուսաց Կայսրը, Նորին 
Մեծություն Պարսկական Շահին հրապարակով ապացուցելու 
համար իր բարեկամական համակրանքը եւ սույն ժառանգական 
կարգի հաստատմանը նպաստելու ցանկությունը, պարտավորվում 
է այսուհետեւ ի դեմս Օգոստոսափառ Նորին Բարձրություն 
արքայազն Աբբաս-Միրզային ճանաչել Պարսկական Թագի 
հաջորդին եւ ժառանգորդին, իսկ նրա Գահ բարձրանալուց հետո, 
նրան ճանաչել որպես սույն Տերության օրինական թագավորը:  
Հոդված 8. Ռուսական առեւտրական նավերը առաջվա պես 
իրավունք ունեն ազատ նավարկել Կասպից ծովում եւ նրա ափերի 
երկայնքով, ինչպես նաեւ հանգրվանել այնտեղ. նավաբեկության 
դեպքում պետք է որ Պարսկաստանում նրան ցույց տրվի ամեն 
տեսակի օգնություն: Նույն ձեւով պարսկական առեւտրական 
նավերին իրավունք է տրվում նախկին կարգով նավարկել Կասպից 
ծովում եւ հանգրվանել ռուսական ափերում, որտեղ 
նավաբեկության դեպքում պետք է որ փոխադարձաբար նրանց 
ցույց տրվի ամեն տեսակի օգնություն: Ինչ վերաբերում է 
ռազմական նավերին, քանի որ շատ հնուց լոկ ռուսական 
ռազմական դրոշ կրող նավերը կարող էին նավարկել Կասպից 
ծովում, ապա այս պատճառով նրանց այսօր եւս տրվում է եւ 
հաստատվում նախկին բացառիկ իրավունքն այն առումով, որ 
Ռուսաստանից զատ ոչ մի այլ տերություն չի կարող ռազմական 
նավեր ունենալ Կասպից ծովում:  
Հոդված 9. Նորին Մեծություն Ամենայն ռուսաց Կայսրը եւ Նորին 
Մեծություն Պարսկական Շահը բոլոր միջոցներով ցանկանալով 
ամրացնել խաղաղության եւ բարեկամության դաշինքը, որն 
այնքան երջանիկ կերպով վերսկսվել է նրանց միջեւ, հաճեցին, 
որպեսզի ժամանակավոր հանձնարարություններ կատարելու կամ 
մշտական պաշտոնավարության համար այս կամ այն պետությունն 
ուղարկվող երկու կողմերի բարձր Արքունիքների Դեսպանները, 
Մինիստրները եւ գործերի հավատարմատարներն ընդունվեն իրենց 
կոչմանը, բարձր պայմանավորվող կողմերի 
արժանապատվությանը, նրանց միացնող անկեղծ 
բարեկամությանը եւ տեղական սովորույթներին 
համապատասխանող մեծարանքներով եւ գերադասությամբ: Այս 
նպատակով հատուկ արձանագրությունով կորոշվի այս եւ մյուս 
կողմի հսկողության հանդիսակարգը:  
Հոդված 10. Նորին Մեծություն Ամենայն ռուսաց Կայսրը եւ Նորին 
Մեծություն Պարսկական Շահը երկու Պետությունների միջեւ 
առեւտրական հարաբերությունների վերականգնումն ու 
ծավալումն ընդունելով որպես վերականգնված խաղաղության 
ամենագլխավոր բարերար հետեւանքներից մեկը, լիակատար 
փոխադարձ համաձայնությամբ բարվոք համարեցին առեւտրի 
հովանավորությունն ու երկու կողմերի հպատակների 
անվտանգությանը վերաբերող բոլոր կարգադրությունները մշակել 
եւ դրանք շարադրել սույն առգրավող առանձին արձանագրության 
մեջ, որը կնքված լինելով երկու տերությունների Լիազորների 
կողմից, կա եւ կլինի սույն կնքված հաշտության պայմանագրի 
հավասարազոր մասը. Նորին Մեծություն Պարսկական Շահը 
առաջվա պես Ռուսաստանին իրավունք է վերապահում 
Հյուպատոսներ կամ առեւտրական Գործակալներ ունենալ բոլոր 
այն վայրերում, որտեղ առեւտրի շահերը կպահանջեն այդ բանը եւ 
պարտավորվում է այդ Հյուպատոսներին եւ Գործակալներին, 
որոնցից յուրաքանչյուրն իր շքախմբով կարող է ունենալ տասը 
մարդուց ոչ ավելի, ցույց տալ հովանավորություն, որպեսզի նրանք 
օգտվեն հրապարակական կոչմանը շնորհված մեծարանքներից ու 

արտոնություններից: Նորին Մեծություն Ամենայն ռուսաց Կայսրն 
իր կողմից խոստանում է հսկել, որպեսզի նորին մեծություն 
Պարսկական Շահի Հյուպատոսներն ու առեւտրական 
Գործակալներն օգտվեն այդ նույն իրավունքներով: Այն դեպքում, 
եթե Պարսկական Կառավարությունը հիմնավորված գանգատ 
կներկայացնի ռուսական Գործակալի կամ Հյուպատոսի դեմ, 
ռուսական Մինիստրը կամ Նորին Մեծություն Շահի Արքունիքում 
Ռուսական գործերի հավատարմատարը, կամ թե նրանց 
անմիջական Պետը մեղավորին կհեռացնի պաշտոնից եւ իրենց 
հայեցողությամբ ժամանակավորապես այն կհանձնեն մեկ այլ 
անձնավորության:  
Հոդված 11. Երկու կողմերի հպատակների բոլոր պահանջները եւ 
պատերազմի պատճառով դադարած մյուս գործերը 
կվերականգնվեն եւ համաձայն արդարությանը իրենց լուծումը 
կստանան հաշտության կնքումից հետո: Երկու կողմերի 
հպատակների միջեւ եւ այս կամ այն կառավարության 
գանձարանում եղած պարտքի հանձնարարությունները պետք է 
ստանան անհապաղ եւ լիակատար բավարարություն: 
Հոդված 12. Հօգուտ երկու տերությունների հպատակների 
պայմանավորվող բարձր կողմերը որոշում են նրանց ընդհանուր 
համաձայնությամբ՝ Արաքսի երկու կողմերում անշարժ գույք 
ունեցողներին տալ եռամյա պայմանաժամ, որի ընթացքում նրանք 
կարող են ազատ վաճառել կամ փոխանակել իրենց անշարժ գույքը. 
բայց Նորին Մեծություն Ամենայն ռուսաց Կայսրը որ որչափ 
վերաբերում է իրեն, սույն ներողամիտ կարգադրությունից հանում 
է Հուսեին Խանին, Երեւանի նախկին սարդարին, նրա եղբորը՝ 
Հասան Խանին եւ Նախիջեւանի նախկին կառավարիչ Քերիմ 
Խանին:  
Հոդված 13. Վերջին պատերազմի ընթացքում կամ նախկինում 
վերցված երկու Կառավարությունների այն հպատակները, որոնք 
երբեւէ ընկել են գերի, պետք է ազատվեն եւ վերադարձվեն չորս 
ամսվա ընթացքում. նրանք պետք է ապահովված լինեն 
կենսամթերքներով եւ մյուս կարիքների բավարարմամբ եւ պետք է 
ուղարկվեն Աբբաս-Աբադ, որտեղ հանձնվելու են 
համապատասխան Կոմիսարներին, որոնք նշանակվում են, 
որպեսզի նրանց ընդունեն եւ ապա տնօրինեն նրանց բնակության 
վայրերն ուղարկելու գործը: Բարձր պայմանավորվող կողմերը այս 
ձեւով կվարվեն փոխադարձաբար գերի ընկած այն բոլոր 
ռազմագերիների եւ Ռուսական ու Պարսկական բոլոր 
հպատակների հետ, որոնք հեռավոր վայրերում գտնվելու կամ որեւէ 
այլ պատճառով կամ հանգամանքների հետեւանքով չեն 
վերադարձվի նշված ժամկետում: Երկու Տերությունները իրենց 
վերապահում են ցանկացած ժամանակ այդ գերիներին 
պահանջելու ստույգ եւ անսահմանափակ իրավունք, եւ 
պարտավորվում են այդպիսիններին փոխադարձաբար 
վերադարձնել նրանց հայտնաբերելուն եւ նրանց վերաբերյալ 
պահանջներ ստանալուն զուգընթաց:  
Հոդված 14. Բարձր պայմանավորվող կողմերից ոչ մեկը չի 
պահանջի հանձնել այն փախստականներին եւ դասալիքներին, 
որոնք մյուս կողմի հպատակությունն ընդունել են մինչեւ վերջին 
պատերազմն սկսվելը, կամ այդ պատերազմի ժամանակ: Իսկ այս 
փախստականներից ոմանց եւ նրանց նախկին հայրենակիցների 
կամ ստորադրյալների միջեւ նախամտածված 
հարաբերություններից ծագող փոխադարձ հնարավոր վնասակար 
հետեւանքները կանխելու համար Պարսկական Կառավարությունը 
ներկայումս կամ հետագայում կարող է հականե հանվանե 
պահանջել, թույլ չտալ, որ գտնվեն իր այն տիրույթներում, որոնք 
ընկած են Արաքս գետի եւ այն գծի միջեւ, որն առաջացնում են 
Չարա գետը, Ուրմիա լիճը եւ Ջաքաթու գետն ու Ղզլ-Օզան գետը՝ 
մինչեւ սրա Կասպից ծովը թափվելու տեղը: Նորին Մեծություն 
Ամենայն ռուսաց Կայսրը իր կողմից խոստանում է նույնպես թույլ 
չտալ, որ պարսկական փախստականները բնակություն հաստատեն 
կամ գտնվեն Ղարաբաղի եւ Նախիջեւանի Խանություններում եւ 
Երեւանի Խանության այն մասում, որն ընկած է Արաքսի աջ ափին: 
Սակայն ինքնին հասկանալի է, որ այս պայմանն ուժ ունի եւ 
կունենա այն անձանց նկատմամբ, որոնք կրել են հանրական 
կոչումներ կամ ունեցել են որոշ աստիճաններ, որպիսիք են՝ 
խաները, բեկերը եւ հոգեւոր պետերը կամ մոլլաները, որոնք 
անձնական օրինակով, ներշնչմամբ եւ գաղտնի կապերով կարող են 
վնասակար ազդեցություն ունենալ իրենց նախկին այն 
հայրենակիցների վրա, որոնք եղել են իրենց կառավարման ներքո, 



 

 

կամ 
ընդհ
պայմ
հպա
առա
հաստ
կառա
Հոդվ
խաղ
հեռա
ավել
այնք
կոչվ
շնոր
աստ
կամ 
գրավ
արա
ինչպ
Աստ
հաշվ
ընտա
(իրե
կամ 
արգե
գույք
անշա
ժամ
կամա
սակա
ժամ
որեւ
Հոդվ
անմի
կուղ
պատ
մասի
միա
ստոր
դրոշ
հաստ
Կայս
նրան
վավե
հնար
երկո
Քրիս

հայե
Թուր
ժող
ունե
ազա
անբ
ազգ
եւ 
վեր
հայր
ժամ
նրա
վերբ
ստե
վար
գոր

եղել են նր
հանրապես երկ
մանավորվող 

ատակները, որ
աջիկայում կանց

տատել եւ ապ
ավարությունը
ված 15. Նորին
ղաղությունը վե
ացնելու բարերա
լի մեծացնել պ

քան հաջող ա
վող Մարզի բ
րհվում է բացա
տիճանակարգի 

ռուսական զ
վման ընթա

արմունքների կ
պես նաեւ 
տիճանավորներ
ված, միամյա 
անիքներով հա

ենց) շարժական
տեղական ի

ելքի: Այդ անձ
քն ու իրերը չպե
արժ գույքի 

մանակամիջոց՝ 
այական կար
այն, չի տարած

մանակամիջոցը
ւէ հանցանք կա
ված 16. Սույ
իջապես հետո

ղարկեն տեղե
տերազմական 
ին: Սույն հա
նման բովանդա
րագրել են երկ
շմակնիքներով,
տատվի եւ վա
սրի եւ Նորին
նց ձեռքով 
երացումները 
րավորության 

ու Լիազորներ
ստոսի ծննդից 

Ողջ հայությա
երը նույնպ
րքմենչայի պ
ովրդի համա
եցող այդ ա
ատվեց պա
բարոյական լ
գային պետու
15-րդ հոդվա
ապահվում գ
րենի երկիրը
մանակ: Ի հար
անց ռազմա-ք
բնակեցնելով
եղծվեց ներգ
րչության ստ
ծում էր նր

րանց ստորադ
կու Պետությու

կողմերը որ
րոնք մեկ պ
ցնեն մյուս պետ

պրել այն բոլոր
, որի իշխանո
ն Մեծություն 
երականգնելու 
ար եւ փրկարա
ատերազմի բեր

ավարտված է ս
բոլոր բնակիչն

առիկ ու կատա
էլ պատկանել

որքերի կողմի
ացքում իր 
կամ վարքի հա

վիրավորանք
րին եւ բնակ

ժամանակամ
անդերձ կարող
ն գույքը, առա
իշխանությունն
ձանց կողմից 
ետք է ենթարկվ

նկատմամբ 
այն վաճա

գադրություն 
ծվում այն անձ

ը լրանալը կգործ
ամ ոճիր: 

ն հաշտության
ո երկու կողմե
եկություններ 
գործողություն
շտության պա
ակություն ուն
կու կողմերի Լ
 եւ փոխանա

ավերացվի Նորի
ն Մեծություն 

հանդիսավ
չորս ամսվա

դեպքում ավե
րի միջեւ: Կնք

հետո 1828 թվա
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ան հետ միաս
պես խանդ
պայմանագիրը
ար պատմա
կտով ոչ մի
արսիկ խա
ծից եւ ճանա
թյան ստեղծմ
ածներով իր
գաղթելու Ռո
ը: Գաղթի հա
րկե ռուսների
քաղաքական
վ ամայի դա
գաղթի կոմիտ
տեղծումից հ
ան առնթեր

դրյալները: Ին
նների բնակիչն
րոշեցին, որ 

պետությունից 
տությունը, կար
ր վայրերում, ո
ության ներքո 
Շահը դրդված
եւ իր հպատա

ար մտադրությա
րած աղետները
սույն պայման
ներին եւ Աս
րյալ ներում: Ն
լիս լինի, չի կա
ց հիշյալ մարզ

արտահայտա
ամար ենթարկվ
քի: Բացի 
կիչներին կտր
միջոց, որպես
ղանան դուրս 
նց հանդիպելո

ների կողմից 
վաճառվող կա

վեն որեւէ մաքս
սահմանվում

առելու կամ 
անելու համա

ձանց վրա, որո
ծեն դատական

ն պայմանագի
երի Լիազորնե

եւ պատշա
ններն անհապ

այմանագիրը, ո
նեցող երկու օ
Լիազորները, հա
ակելով իրար 
ին Մեծություն
Պարսկական 

վոր ստորա
ա ժամանակ

ելի շուտ, պետ
քված է Թուր

ականի փետրվա
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սին Պարսկաս
ավառությամ
ը, եւ դա հա
կան մեծ  
այն Արեւելյա
աների կոր
ապարհը հարթ
ման համար, 
րանահայերին
ուսաստանին 
ամար սահմա
ի այդ ձեռնար
 եւ գաղութ
արձած տարա
տե, որը հա
հետո (1828թ
: Կոմիտեի 
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Լույս 
նչ վերաբերու
ներին, ապա բա

երկու կողմ
անցել են

րող են բնակութ
ուր թույլ կտա

նրանք կգտն
ծ իր Տերությու
ակներից այն ամ
ամբ, ինչը կարող
ը, պատերազմ,
ագրով, Ադրբե
ստիճանավորնե

Նրանցից ոչ ոք
արող պատերա
զի ժամանակա

ած կարծիքն
վել հետապնդմ

դրանից, 
րվի, այսօրվա
զի նրանք իր
կրել եւ վաճա

ու կառավարութ
հարուցված ո

ամ դուրս տար
սի կամ հարկի:
մ է հինգա
նրա վերաբե

ար: Այս ներո
ոնք մինչեւ միա
ն պարտքի ենթա

իրն ստորագրե
երը բոլոր վայր
ճ հրամանագ
աղ դադարեցն

որը շարադրվա
օրինակներում, 
աստատելով իր

միջեւ, պետ
ն Ամենայն ռու

Շահի կողմից
ագրվելուց հ
կամիջոցում, 
ք է փոխանակ
րքմենչայ գյու
արի 10-ին:  

ստանում ապ
մբ ընդունե
սկանալի է: 
նշանակությ
ան Հայաստա
րծանարար 
թեցրեց ապա
այլեւ նրա 13
ն իրավունք 
միացած իր
նվեց մեկ տա
րկումը բխում
թային շահեր
ածքները: Ուս
այկական մա
թ. մարտի 
ստեղծման 
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ւմ է 
արձր 
մերի 
կամ 

թյուն 
այն 

նվեն:  
ւնում 
մենը 
ղ է էլ 
, որն 
եջան 
երին 
, ինչ 

ազմի 
ավոր 
ների, 
ման, 
այդ 

անից 
րենց 
առել 
թյան 
որեւէ 
րվող 
 Իսկ 

ամյա 
երյալ 
ումը, 
ամյա 
ակա 

ելուց 
րերը 
գրեր 
նելու 
ած է 

որն 
րենց 

տք է 
ւսաց 
ց, եւ 
հետո 

կամ 
կվեն 

ւղում 

պրող 
եցին 
Հայ  
յուն 
անն 
եւ 

ագա 
3-րդ 
էր 

րենց  
արի 
մ էր 
րից, 
ստի 
արզի 

21)  
մեծ 

ավան
տոհմը
Պա

հանձն
1827թ
կորպո
նրա պ
Մովսե
Իսահա
Ղորղա
Լազար
ռուբլի
ներգա
դաղթի
ունեցա
լիզար

 

 
Գա

շարժվ
էին 
Ատրպ
Արեւե
45 հա
հաստ
քաղաք
Նախի
մի քա
Ղարա
Մարա
Ղարա
«Մարա
Մրտա
ազերի
թ.: 
Ռա

ստիպ
արտա
բեռ 
քայքա
տրամ
Փողոց

          
4 - Հայ Ժ

2017 Ã.  էջ 25 

իր 

նդ ունեցան 
ը: 
արսկաստանի
նարարվում է
թ. աշնանից 
ուսում, իսկ Թ
պարետ: Լ. Լա
ես Արղությա
ակ Ղամա
անյանները 
րյանին տրա
ի արծաթ դ
աղթի հետ 
ի կազմակե
ավ Պարսկա
ր դեսպան Ա. 

աղթականներ
վեց 1828 թ. մ
Թավրիզա

պատականում
ելյան Հայաստ
ազար հայ: 
ատեցին 
աքներում, Սա
իջեւանի , Օր
անի հարյուր
աբաղում եւ ա
աղայի հա
աբաղում եւ 
աղա» գյուղը
ակերտի շր
իների կողմից

ազմատուգան
պեց իրանա
ակարգ հարկե
էին առանց
այված երկրի
մադրությունն
ցներում հնչ

                      
Ժովովրդի Պատմո

Ներսես Աշտ

ից ներգաղ
է գնդապետ 
ծառայությ

Թավրիզը գր
ազարյանի օգ
անը, մայոր
ազյանը, Դ
եւ այլ պ

ամադրվեց մի
դրամ (=100
կապված ծա
երպմանը եռ
աստանում ռ
Ս. Գրիբոյեդո

րի առաջին 
մարտին, նրա
աբնակ հ
մ ապրող 
տան ներգաղթ
Նրանք մե
Երեւան, 
արդարապատ
րդուբադի շրջ
ր ընտանիք 
այլ վայրերու
այերից գա
իրենց նոր 
, ներկայիս Ա
ջանում, որ
ց երթարկվել

նքը մուծե
ական կա
եր ու տուրքե
ց այն էլ պ
ի համար: Դր
ներն Իրանու
չում էր «Մ

                      
ություն, հ. 5, էջ 16

տարակեցին 

ղթի  կա
Լազար Լազ
յան մեջ էր
րավելուց հետ
գնականներն 
րներ Իվանե
ավիթ եւ 
պաշտոնյաներ
ի չնչին գումա
0,000 ռուբլի
ախսերը հոգ
ռանդուն մա
ռուսական ա
ովը: 

քարավանը 
անք մեծ մաս
հայերից: 

55-60 հազ
թեցին 8249 ը
եծ մասամբ 
Նախիջեւան,
տի, Ապարանի
ջաններում, Վ
բնակությու
ւմ

4
: Հետաքրք

աղթածները 
բնակավայրը
Արցախի Հան
րի հայ 
լ է ցեղասպա

ելու պարտ
ռավարությա
եր, որոնք չափ
պատերազմի 
րա համար հա
մ գնալով ա
Մահ ռուսաս

   
63-175£ 

եւ Լազարյա

ազմակերպում
զարյանին, որ
ր կովկասյա
տո նշանակվե
էին գնդապե
ե Մելիքյան
Ալեքսանդ

ր: Գնդապե
ար՝ 25 հազա
ի թղթադրա
գալու: Հայեր
ասնակցությո
արտակարգ 

 

դեպի Կովկա
սամբ կազմվա

1828-1829թթ
զար հայերի
նտանիք՝ շուր
բնակությո

 Օրդուբա
ի, Սուրմալու
Վայոց Ձորու
ն հաստատե
քրական է, ո
բնակվեցի

ը անվանեցի
րապետությա
բնակչություն
անության 19

տավորություն
անը, մտցն
փազանց ծան
հետեւանքո

ակառուսակա
ահագնում էի
ստանին, մա

ան 

մը 
րը 
ան 
եց 
ետ 
ը, 
դր 
ետ 
ար 
մ)  
րի 
ւն 
եւ 

աս 
ած 
թ. 
ից 
րջ 
ւն 
ադ 
ի, 
մ, 
եց 
որ 
ին 
ին  
ան 
նը 
92 

նը 
ել 
նր 
ով 
ան 
ն: 
ահ 



 

 

Գրի
վիթ
Պար
նպա
հար
հին 
կազ
ռուս
հետ

Գրի
թան
ներք
Յաղ
սադ
երկ
հայր
նախ
հոդ
վերց
ռուս
զայր
էր  
մաս
արք
Միր
թ. 
քաղ
հար
Ա. Խ
դես
բավ
խնդ
երե
պատ
սրո
      

       

6 - Վ.
 

իբոյդովին» կ
թխարի հրդե
րսկաստանի 
ատակով էր, 
րած պարսկա

տոմարո
զմակերպվեց 
սական դեսպ
տեւյալ միջադ

1829 թ. 
իբոյեդովին 
նկարժեք քար
քինի, ծագո
ղուբը (Մարգ
դրազամ (գլխ
ու հայ կանա
րենիք: Դա
խատեսված 
վածով: Գրիբ
ցրեց իր հովա
սական միս
րացրեց շահի
Գրիբոյեդովի
սին եւ ա
քունական գա
րզա Յաղուբին
Փետրվարի 
ղաքային տ
րձակվեց ռուս
Խ. Գրիբոյեդո
պանությունը
վարարվեց Ֆ
դրելու եւ 
ւույթին, այդժ
տերազմը եւ
ւմը Իրանի հե
                  

                       

 Բայբուրդյան,  Իր

կարգախոսներ
եհ բռնվելու 
միջեւ նոր
որ անգլիակա
ական խաներ
վ հունվա
պարսկակա

պանատան վր
եպը: 

 հունվարի
դիմեցին շ
րերի գլխավո
ւմով հայ, ս
գարյան) եւ 
խավոր վեզի
այք, որ դեսպ
ա օրինախա
էր Թուրքմե
ոյեդովը Միր
անավորությա
սիայի շենք
ին, մանավան
ին պատմել 
ռհասարակ 
աղտնիքներ: Ն
ն, սակայն Գր
11-ին Ալլահ
տականքների
սական միսի
վը եւ նրա աշ
ը թալանվե
Ֆաթհ-Ալի շ
նվերներ 
ժամանակ ընթ
ւ անցանկալ
ետ

6
: 

                      

                       
3.  

րանի Պատմությո

րը: Պակասո
համար (Ռ
ր պատերա
ան գործակա
ը 1829 թ. փ
արի 30-ին
ան խաժամու
ա): Այդպիսի

ն Ռուսաստ
ահի գանձա
որ տեսուչ, շա
սակայն իսլա
շահի ազատ
իր) Ալլայար
պանությունն 
ախտում չէ
ենչայի պայմ
զա Յաղուբին
ան տակ եւ նր
ում

5
: Այդ 

նդ, որ Միրզա
Իրանի Ֆինա
հրապարակ

Նա պահանջե
րիբոյեդովը հ
հյարխանի մ
ից բաղկա
այի վրա եւ 
շխատակիցնե
եց: Նիկոլայ
ահի կողմից
մատուցելու 
թանում էին ռ
լի էր հարա

                      

      
325-327يخ ايران ، ص 

ուն, էջ 429-430£ 

ÈàôÚê # 2

Լույս 
ում էր մի կա
Ռուսաստանի 
ազմ բորբոք
ալները եւ նրա
փետրվարի 11

, Թեհրան
ժի հարձակո
ի դեր  կատա

 
տանի դեսպ
արանապետ 
ահական հար
ամացած Միր
տական, նախ
րխանի հար
իրենց ուղա
էր, քանի 
մանագրի 13
ն եւ այդ կանա
անց տեղավո
դեպքը խի

ա Յաղուբը կա
անսների վիճա
կել բազմա
եց իրեն հանձ
հրաժարվեց: 1
մարդկանցից 
ցած ամբո
ջախջախեց ա
երը սպանվեց
յ Ա-ը մի
ց ներողությ
քայլով: Ը

ռուս-թուրքակ
աբերությունն

            (Շար. 

رت گرنتس واتسن ، تاريخ
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այծ՝ 
եւ 
ելու 
անց 
1-ին՝ 
նում 
ումը 
արեց 

պան 
եւ 

րեմի 
րզա 
խկին 
րեմի 
արկի 
որ 

3-րդ 
անց 
որեց 
իստ 
արող 
ակի 
թիվ 
ձնել 
1829 
եւ 
ոխը 
այն: 
ցին, 
իայն 
յուն 
Ըստ 
կան 
ների 

4) 

رابر -  ٥

02:04, 

Վերջին
պատմա
նկատմ
նախոր
համշեն
ուսում
հայութ
բազմա
տեսավ
գիտահ
բանաս
«Համշե
գիրքը:
Աշխատ
համշեն
հիմնախ
մասնա
բաղկա
հերթին
Ինչպես
«Ազգա
ինքնու
եկեղեց
հետևա
Իսլամա
աստիճ
ավանդ
«Համշե
առաջի
Պոնտո
Հայաս
Բյուզա
ստեղծմ
իսկ 1
Համշեն
իշխան
«Օսմա
Համշեն
դարեր
հայութ
հիմնակ
երկրոր
Հայոց 
Հեղինա
տարին
ցեղասպ
գլխում
համշեն
նաև Տ
երկու 
Կոստա
մարտի

2017 Ã.  էջ 26 

իր 

Հայկազո
համշե

հիմնախնդ
03.03.2017 

ն տարիներին 
ական Համշե

մամբ հետաքրք
րդիվ կատար
նահայերի որ

մնասիրության: 
թյանը խիս
աբովանդակութ
վ Արևմտահայ
հետազոտական
սիրական գիտո
ենը և համշ
 
տության մե
նահայության 
խնդիրները, 

ագետներին, այն
ացած է ներած
ն բաժանված ե
ս ներածությա

ային պետակա
ւթյան հիմնակա
ցուց բռնի հ
անքներ ունեց
ացված հատվա
ճանաբար կոր
դույթների մի մա
ենի իշխանությ
ին գլխում հեղի
ոսում հայերի

ստանից դեպի
անդական կայս
ման, 9-10-րդ դ

13-15-րդ դարե
նի իշխանությ

նության անկմա
անյան կայսրու

նի պայքարը 
րում» վերնագր
թյան իսլամացմ
կան փուլերի. 

րդ փուլ` 1722 թ
ցեղասպանութ
ակը նաև առա
ներին Համշ
պանությունը 

մ նրա կողմից 
նահայության զ
րապիզոնի հայ

կարևոր փա
անդնուպոլսի ռ
ի 26-ից մայիսի 

ուն Ալվրցյա
ենահայութ
դիրները» գ

համայն հայ
ենի և համ
քրության աճ: 

րված աշխատ
րոշ հիմնախ

Նկատի առնե
ստ հետաք

թյունը` 2016 թ
յոց հարցերի 
ն հիմնադրա
ությունների թե
ենահայություն

եջ ներկայա
համառոտ 

որոնք կարող
նպես էլ` ընթեր
ծությունից, 5 
ն ենթագլուխնե

ան մեջ իրավ
անության բա
ան ցուցիչ համա
հեռացումը դ

ցավ հայ ժող
ածը ոչ միայն 
րցրեց լեզուն, 
ասը»: 
յան ձևավորում
ինակն անդրադ
ի առկայությա
ի Պոնտոս 
սրության կազ

դարերում Բագր
երում Տրապի
յան գոյատևմ

ան պատմությա
ւթյան իսլամաց
ինքնության պ
րով երկրորդ 
ման պատմութ
առաջին փուլ

թ.-1838 թ., երրո
թյունը, չորրորդ 
անձին գլխում է
շենի հայու
և համշենահ
անդրադարձ 

զինված պայքա
յության կոտոր

աստաթուղթ: 
ռազմական ար
20-ն իրականա

անի «Համշ
թյունը. ար
գրքի վերա

ության շրջան
մշենահայությա

Չնայած սույ
տանքներին, ա

խնդիրներ դեռ
ելով Սփյուռքի
քրքրող սո
թ. վերջերին 
ուսումնասիրո

ամի տնօրե
եկնածու Հայկա
նը. արդի հի

ացվում են 
պատմությու

ղ են հետա
րցողների լայն շ

գլուխներից, 
երի, և վերջաբա
վամբ նկատու

ացակայության 
արվող կրոնից,
դարերի ընթա
ղովրդի այս հ

հեռացավ իր 
մշակույթի, ս

մն ու վերելքը» 
դառնում է նախ
ան, 8-րդ հ
հայերի մեծ 

զմում Համշեն
րատունիների թ
իզոնի կայսրո
ան և հետագ

անը: 
ցման քաղաքա
պահպանման հ

գլխում հեղի
թյունը բաժանո
լ` 16-րդ դարի 
որդ փուլ` 1838 
փուլ` 1915-193

է անդրադառն
ւթյան վիճա
հայերը» վերնա

է կատարվում
արին: Այս գլխո
րածների վերաբ

Սույն վավեր
րտակարգ ատ

ացված` 

շենը և 
դի 

աբերյալ 

նում նկատելի 
ան խնդիրնե
յն թեմայի շու
այնուամենայն
ռ կարոտ 

ի և Հայաստա
ույն թեմա
Երևանում լու

ության կենտր
են, հայագե
ազուն Ալվրցյա
իմնախնդիրներ

Համշենի 
ւնը և արդ

աքրքրել ինչպ
րջանակի: Գիրք
որոնք էլ իրե

անից: 
մ է հեղինակ

պայմաններո
, դավանանքից
ացքում ավեր
հատվածի վրա
եկեղեցուց, այ
ովորույթների 

վերնագիրը կրո
խքան 8-րդ դա
հարյուրամյակո

արտագաղթ
նի իշխանությա
թագավորությա
ության կազմո
գայում Համշե

ականությունն 
համար 15-19-ր
ինակը Համշե
ում է հետևյալ

վերջեր-1722 թ
թ. մինչև 1915 

30-ական թթ.: 
ում Մեծ եղեռ

ակին: «Հայ
ագրված երրոր
մ 1915-1923 թ
ում զետեղված
բերյալ օսմանյա
րագրերից մե

տյանում 1919 
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Լույս Ամսագիր 
Տրապիզոնի տեղահանության ու կոտորածների դատավարության 
ամբաստանագիրն է, իսկ մյուսը` նույն դատաքննության 
արդյունքում կայացված դատավճիռը: 
«Համշենահայերի համայնքների ձևավորումը Ռուսական 
կայսրությունում և նրանց հետագա վիճակը ԽՍՀՄ-ում» 
վերնագրով չորրորդ գլխում Հայկազուն Ալվրցյանը մանրամասն 
ներկայացնում է 19-րդ դարում քրիստոնյա համշենահայերի մի 
մասի` դեպի Ռուսական կայսրություն կատարած գաղթը, 
Ռուսաստանում ու Աբխազիայում առաջացած համշենահայ 
համայնքների կրթական, մշակութային և եկեղեցական կյանքը: 
Առանձին ենթագլխում հատուկ անդրադարձ է կատարվում նաև 
Ռուսաստանում և Աբխազիայում հայության զանգվածային 
լրատվամիջոցներին: 
Վերջին` հինգերորդ գլխում, որը կրում է «Տեղեկություններ 
կրոնափոխ համշենցիների վերաբերյալ» վերնագիրը, հեղինակն 
անդրադառնում է ներկայիս Թուրքիայի Հանրապետության 
տարածքում ապրող իսլամացած համշենահայերի կամ հեմշիլների 
բնակության վայրերին և ենթախմբերին, կրոնափոխ 
համշենահայերի թվին և ներկայիս դրությանը, վերլուծում է 
կրոնափոխ համշենցիների ինքնության խնդիրը և ներկայացնում 
թուրքական պաշտոնական պատմագրության կողմից 
համշենահայերի պատմությունը խեղաթյուրելու փորձերը: 
«Վերջաբանի փոխարեն» վերնագրված ամփոփման մեջ հեղինակը 
ներկայացնում է «Ակօս» շաբաթաթերթում լույս տեսած` 
կրոնափոխ համշենահայերի մասին երկու օսմանյան 
պաշտոնական փաստաթուղթ, որոնցում արձանագրվում է 
համշենցիների հայկական ծագումը: 
Կրոնափոխ համշենցիներին առնչվող ամենաարդիական խնդիրը, 
թերևս, ինքնության հարցն է, որի վերաբերյալ Հայկազուն 
Ալվրցյանը նշում է. «Համշենցիների մեջ այս հարցում գոյություն 
ունի երեք հիմնական մոտեցում: 
Առաջին տեսակետի հետեւորդները իսպառ ժխտում են իրենց 
հայկական անցյալը եւ պաշտպանում հեմշիլների օղուզ-
թուրքական ծագումը: Այս տեսակետի պաշտպանները ոչ թե 
չգիտեն իրենց իրական ծագման մասին, այլ պարզապես տարբեր 
պատճառներով չեն ուզում նոր խնդիրներ ունենալ: Նրանք իրենց 
ամբողջությամբ համարում են թուրք-իսլամական մշակույթի 
արդյունք: Անգամ ցեղասպանության տարիներին կամ դրանից 
հետո իսլամացած բազմաթիվ հայեր ուղղակի չեն ցանկանում 
վերհիշել իրենց հայկական անցյալի մասին, քանզի այն իրենց բերել 
է միայն դժբախտություն: Մի երկրում, ուր հայ  կամ գյավուր լինելը 
գրեթե հավասարեցվում է պետական դավաճանության, նման 
կեցվածքը լիովին հասկանալի է: 
Երկրորդ տեսակետի կողմնակիցներն առավել չափավոր են, 
զգուշավոր: Նրանք ընդունում են, որ իրենց նախնիները հայեր են 
եղել, բայց կարծում են, որ դա պատմություն է, որին 
անդրադառնալու անհրաժեշտություն այսօր չկա: Այդ 
մտայնությունը բավականին ընկալելի է ձեւակերպել Համշենական 
մշակույթի ուսումնասիրության և պահպանության «Հատիկ» 
միության ներկայացուցիչ Հիքմեթ Աքչիչեքը. «Թուրքիայում ապրող 
համշենական համայնքի մի կարևոր զանգված, մերժելով իր 
հայկական արմատները, էթնիկական տեսանկյունից իրեն 
համարում է թուրք ժողովրդի մի մասը: Նրանց համար հայերը 
հնում հարևան եղած, իսկ ավելի հազվադեպ էլ ամուսնության 
ճանապարհով բարեկամ դարձած մի հանրություն են: Իսլամացած 
հայեր լինելու գաղափարն ընդունող համշենցիների համար էլ, 
որպես պատմական, սոցիալական և քաղաքական պայմանների 
անհրաժեշտ հետևանք, այսօր հայկական ինքնության մասին 
խոսելը շատ իրատեսական չէ: Եւ հայկական ինքնությունն 
ընդունողների, և այն ժխտողների համար այսօր համշենական 
ինքնությունն ավելի գերակա է»: 
Երրորդ տեսակետի հետեւորդներն այն կարծիքին են, որ իրենց 
նախնիները եղել են հայ քրիստոնյաներ, որոնց բռնի կերպով 
իսլամացրել են: Որքան էլ իրենք շատ բան են կորցրել իրենց 
հայկական ինքնությունից, սակայն իրենց համարում են հայ՝ 
մահմեդական հայ: Այս հարցում էլ ուշագրավ է Մահիր Օզքանի 

տեսակետը, որը բավականին թարմ եւ ինքնատիպ մոտեցում է. 
«Չնայած կրոնական տարբերություններին՝ կան բազմաթիվ 
ավանդույթներ, տոներ, նախաքրիստոնեական ժամանակից 
մնացած աղոթքներ, հավատալիքներ և մշակութային տարրեր, 
որոնք համշենական ու հայկական ինքնությունները բավականին 
մերձեցնում են: Այս իրավիճակը մի կողմից` համշենցի թուրքի 
ընկալման ազդեցությունն է նվազեցնում, մյուս կողմից` հետ է 
մղում քրիստոնեության հետ նույնականացվող հայկական 
ինքնության ընկալումը: Մեկը մյուսից սկիզբ առնող այս 
գործընթացը համշենցի թուրք կամ հայ դյոնմե հասկացության 
փոխարեն տարածում է մուսուլման հայի ընկալումը»: Հաճախ 
առիթ եմ ունեցել ինքնության հարցի շուրջ զրուցելու կրոնափոխ 
համշենցիների հետ, որոնց մեջ ունեմ ընկերներ եւ բարեկամներ՝ 
երեք խմբերից էլ: Նրանցից ոմանք այն համոզմունքն ունեն, որ հայ 
հետազոտողները նրանց, իրենց կամքին հակառակ, հայ են 
համարում, այդ մասին գրում են, տարածում: Իմ այդ 
բարեկամներին ցանկանում եմ ասել հետեւյալը. Համշենի եւ 
համշենցիների հարցերով զբաղվող հայ հետազոտողների խնդիրը 
բոլորովին այլ է (խոսքս պարզունակ եւ անպատասխանատու վայ-
քարոզիչների մասին չէ): Մենք ունեցել ենք մեկ ընդհանուր անցյալ, 
պատմական ինչ-ինչ հանգամանքներում կրոնական, մշակութային, 
լեզվական օտարացման հետեւանքով դադարել ենք իրար ճանաչել, 
բայց դա չի նշանակում, որ մեր ընդհանուր եւ նույն պատմության 
շրջանը գոյություն չի ունեցել: Հայ հետազոտողները, 
ուսումնասիրելով այդ խնդիրները, ուսումնասիրում են հայ 
ժողովրդի այդ շրջանի պատմության մեկ հատվածը: Եթե 
հետազոտությունները բերում-հասցնում են մեր օրերը, դա էլ է 
օրինաչափ, բայց բոլորովին չի նշանակում, որ այդ մարդիկ ձեզ 
համարում են հայ: Միայն դուք կարող եք որոշել, թե ինչ ազգի եք 
պատկանում, ինչ ինքնության կրողներ եք, այնպես, ինչպես 
յուրաքանչյուր մարդ` որեւէ հանրության մեջ»: 
Այսպիսով՝ Հ. Ալվրցյանի «Համշենը և համշենահայությունը. արդի 
հիմնախնդիրները» գիրքը էական ներդրում է համշենագիտության 
ոլորտում: Կարծում ենք, որ կարևոր է սույն աշխատությունը 
թարգմանել այլ լեզուների, հատկապես` թուրքերենի, ռուսերենի և 
անգլերենի: 
 
Ավստրալացի պատգամավորը խոսել է հայերի 

մշակութային ցեղասպանության մասին 
02.03.2017 
Ավստրալացի պատգամավոր Թիմ Ուիլսոնը Ավստրալիայի 
խորհրդարանում ելույթ ունենալիս խոսել է հայերի 
մշակութային ցողասպանության մասին: Այս մասին 
հայտնում է Ավստրալիայի Հայ ազգային կոմիտեն: 
Նրա խոսքով՝ ոչ միայն հայերին ուղղակի բնաջնջելու 
կանխամտածված փորձ է իրականացվել, այլեւ նրանց 
հիշատակը՝ ոչնչացնելով հայկական ժառանգության եւ 
մշակույթի ապացույցները, ինչպիսին են արվեստի եւ 
ճարտարապետության ստեղծագործությունները: «Այսինքն՝ 
ոչ թե պարզապես ժողովրդի ցեղասպանություն է 
իրականացվել, այլեւ մշակութային ցեղասպանություն»,- 
հայտարարել է պատգամավորը: 
Նա նշել է, որ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին 
նվիրված կայքում մշակութային ցեղասպանության մասին 
պատմություններ կան, որի նպատակը Օսմանյան 
կայսրության տարածքում հայ ժողովրդի կյանքի եւ 
հիշատակի ոչնչացումն էր: «Օսմանյան կայսրության 
նպատակը հայ ժողովրդի կյանքի եւ հիշատակի ոչնչացումն 
էր, եւ խորհրդարանի բոլոր անդամները պետք է կողմ լինեն 
երաշխավորելու համար, որ նման իրադարձությունները 
երբեք չեն կրկնվի: Իհարկե, քառորդ մասով հայ լինելով՝ ես 
զգալիորեն շահագրգռված եմ այս հարցում»,- հավելել է նա: 
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համազարկի հրաման արձակելիս. 
Սերժ Սարգսյան  

 

 
25.03.2017 
 
Այսօր Հայաստանի զինուժի գերագույն գլխավոր 
հրամանատարն աչքը չի թարթելու, հարկ եղած 
դեպքում, «Իսկանդերի» համազարկի հրաման 
արձակելիս: Այս մասին, այսօր՝ մարտի 25-ին, 
Արցախում զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքի 
անդամների առջեւ իր ելույթի ժամանակ հայտարարել 
է ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը: 
Նա, իր ելույթում, մասնավորապես, նշել է. 
 «Անցած ապրիլին մենք հետ շպրտեցինք միջազգային 
պայմանավորվածությունները դրժած հակառակորդին 
բոլոր ուղղություններով, մենք տապալեցինք նրանց 
պլանները, մենք կատարելապես ջախջախեցինք 
նրանց՝ այդ օրերի տեղեկատվական պատերազմում, 
մենք մի տարվա ընթացքում այնքան ամրացրինք 
սահմանն ու զինեցինք զորքը, որ այսօր մեր 
առաջնագիծն ուղղակի անճանաչելի է դարձել։ Այսօր 
մեր տղաները հետեւում են հակառակորդի 
տեղաշարժին նրա տարածքի խորքում արդեն։ Այսօր 
պատերազմատենչ հարեւանի տարածքի բոլոր 
ուղղություններով, ընդհուպ մինչեւ ամենակարեւոր 
ենթակառուցվածքներ, գերժամանակակից հզոր 
հարվածային ուժ է ուղղված։ Եվ այսօր Հայաստանի 
զինուժի գերագույն գլխավոր հրամանատարն աչքը չի 
թարթելու, հարկ եղած դեպքում, «Իսկանդերի» 
համազարկի հրաման արձակելիս։ Ու դա հարեւան 
երկրում շատ լավ գիտեն։ 
Մենք այլեւս երբեք միլիոնավոր նահատակների 
սրբադասում չենք անելու։ Հաստա՛տ չենք անելու»: 
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 )قره باغ(چكيده كتاب تاريخ آرتساخ
)13(  

  دكتر اديك باغداساريان: نگارش
  

  اي از اسناد و مطالب مربوط به تنازع بقاء آرتساخشمه
  

  2سند شماره 
  نامه اسقف واهان رهبر مذهبي 

  آموزشي حوزه آرتساخ درباره وضعيت 
  ارمنيان آرتساخ خطاب به دولت جمهوري ارمنستان

.  مدرسه وابسته به خليفه گري، دچار مخاطره گرديد"در طي دوسال اخير جنگ، اوضاع آرتساخ بويژه از نظر اقتصادي چنان بحراني بود كه موسسات آموزشي ما و عمدتا
باكو نيز كه شريان و نبض موجوديت و حيات آرتساخ و .  از ميان رفت"كسب در آمد و امرار معاش كالها، مردم ناتوان بودند و منابع عادي براي حفظ اين آموزشگاه

تا رسيدن به ساحل آرامش و زندگي آرام، براي حفظ اين موسسات ملي و نجات نسل جوان از نابودي تنها يك راه و . كمك رسان عمده مدارس ما بود، دچار مخاطرات شد
  . بايد دست خود را به سوي آن دراز كنم"و اين اميد، جمهوري ارمنستان محبوب ما است و من اجبارا. د به آن دست يازيداميد باقي است كه باي

  .بدينوسيله با عرض احترامات فائقه به آن جمهوري ستودني، اينجانب استدعا دارم اگر امكان پذير است به مدارس كمك برسانيد  
در اين روزها تنها . پنج مدرسه كليسايي شهر نيز ديگر موجود نيستند. ود كه امروزه از هيچيك از آنان اثري باقي نيست مدرسه روستايي ب60آرتساخ داراي   

ا اتكا دانم، اما هر مقدار هم كه باشد بهاي جمهوري به كارهاي آموزشي آرتساخ چه ميزان خواهد بود، بنده نمياينكه كمك. مدرسه خليفه گري آنهم بدون امكانات باز شد
  .به آن، ما درهاي مدرسه را باز خواهيم كرد

دانم كه جمهوري ارمنسان يك دولت نو بنياد است و مشكالت و نيازهاي بسيار بزرگتري دارد، ليكن معتقدم كه كار آموزش بايد براي جمهوري بسيار اگر چه مي  
  .هد كردارزشمند باشد و او نيز در حد توان از هيچ كمكي در اين باره دريغ نخوا

  با درود به آن جمهوري و با آرزوي جاودانگي آن،  
  فرمانبردار و دعاگوي شما  

  1918شوشي، دسامبر  اسقف واهان
  "، دستنويس، اصل5، شماره 28، 1، 199آرشيو دولتي، : مأخد"

  3سند شماره 
  تصميم دولت جمهوري ارمنستان

  1 مبني بر ايجاد اداره موقت زانگزور و آرتساخ
  9191ژانويه 

  : ژانويه تصميم گرفت21دولت به منظور ايجاد اداره موقت زانگزور و آرتساخ در جلسه خود مورخ   
هايي ايجاد شده از دهند بر اساس قوانين جاري ارمنستان توسط ارگان نواحي ارمني نشين زانگزور و آرتساخ كه بخش جدايي ناپذير جمهوري ارمنستان را تشكيل مي-1

  .شوندوري اداره ميسوي دولت مركزي جمه
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، به شوراي ملي زانگزور 1919ژانويه  30مورخ  267دولت جمهوري طي نامه شماره 
 -دهد كه سروان ستاد آرسن شاهمازيان به عنوان كميسر دولتي منطقه زانگزوراطالع مي

  گردد.آرتساخ منصوب مي
  "، تايپ شده، رونوشت5، شماره 38، 1، 199مأخذ: آرشيو دولتي، "

  
  4سند شماره 

  
  ، كميسر امور مالي 1انس آراكلياننامه هو

  حكومت موقت ناحيه جرابرد آرتساخ به 
  نخست وزير جمهوري ارمنستان

   1919فوريه  17
  جناب آقاي نخست وزير

 1917آرتساخ پس از ترك ارتش روسيه و باقيمانده مقامات بعد از نوامبر   
د حزب از حكومت محروم شد. شوراي ملي بوجود آمده در شهر شوشي از طرف چن

كرد به زودي تبديل به كميته سياسي شده و سياسي كه كليه امور ملي شهر را اداره مي
كاكمان همه امور ملي را اداره نمود، همين امر نيز در ميان ساكنان ترك شهر به وقوع 

  پيوست.
از ميان نمايندگان اين دو كميته يك كميته بين الملل تشكيل گرديد كه   

كرد. اين كميته داراي نمايندگاني از دو ملت و به را اداره مي امور مربوط به دو ملت
  تعداد برابر بود و رئيس آن يك نفر ارمني و نايب رئيس يك ترك بود.

شد در حاليكه چهار به همين ترتيب اداره مي 1918ژوئيه  16شهر شوشي تا            
برد داراي تشكيالت اداري ناحيه ارمني نشين آرتساخ يعني واراندا، ديزاك، خاچن و جرا

  نبودند.
هاي حتي در زمان رژيم گذشته، سربازان فراري به رهبري تركان گروه  

اي رساندند. راهزانان ترك روز راهزن تشكيل دادند و غارت و چپاول را به حد بي سابقه
روشن، گاو شخم زن و گاو شيرده، بز و گوسفند، مرغ و گوساله روستايي ارمني را 

كردند. مسافرت از يك ده به ده ديگر خطر بزرگي دربرداشت. سربازاني كه تاراج مي
بردند هنگام بازگشت هاي جنگ به سر ميسالها دور از پدر و مادر و فرزند در جبهه

  شدند.هاي راهزن چپاول و تيرباران ميتوسط دسته
 اوضاع غير قابل تحمل شده بود، كاسه صبر مردم لبريز شده بود و نياز به  

گرديد و در همين زمان كنگره روستائيان ارمني در وجود يك حكومت احساس مي
شوشي تشكيل شد و هيئتي متشكل از هفت نفر انتخاب كرد و مسئوليت امور اداري، 

گرفت، راهزنان قضايي و خواروبار به آنها سپرده شد. همه امور بتدريج سرو سامان مي
برقرار شد و زندگي  "ند، نظم و قانون مجدداها تير باران گرديدسركوب شدند، جاسوس

  دگربار وارد مسير عادي خود گرديد.
بد نام باكو و  "قهرمان"جمال جواد بيگ  1918سپتامبر  20ليكن در   

معاون نوري پاشا فرمانده ترك، طي التيماتومي به رهبر روحاني ارمني آرتساخ اطالع مي
فرماندهي تركيه كند و خود نيز تسليم ها را تحويل دهد كه ظرف سه روز كليه سالح

دهد. حاكميت ارمني آرتساخ شود. او در عين حال قول تامين جاني و مالي به ارمنيان مي
دهد. رهبر روحاني ارمني و شهردار شوشي هيئتي بي درنگ جلسه فوق العاده تشكيل مي

جواد ميرا به منظور درخواست تمديد مدت زمان التيماتومي تا ده روز نزد جمال 
گيرد به فرماندهي تركيه فرستند. كنگره پيشهاد جمال جواد را بررسي كرده تصميم مي

پيشنهاد شود سالحها جمع آوري نشوند و اجازه دهند هيئتي به منظور مداكره با دولت 
 21پذيرد و روز بعد، آذربايجان راهي باكو گردد. فرمانده ترك اين پيشنهاد را نمي

گير كننده، به روستاهاي پيرجمال، كياتوك، خاناباد، ناخيجوانيك، سپتامبر بطور غافل
  كند. هيليس حمله كرده آنها را ويران مي

شوند اما واراندا و شود. خاچن و شوشي آماده تسليم مياوضاع متشنج مي  
شود. سربازيان ترك و آذري وارد پردازند و چنين نيز ميجرابرد به تدارك مقاومت مي

هاي مارتاكرت، موخراتاغ و رد، سه بار مورد حمله اهالي جرابرد در بيابانشده به جراب
دهند اما باعث كشته شدن گروهي از دشمنان گيرند، خود قرباني نميليوالساز قرار مي
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 تفليس به جرابرد فرستاده شد. 

خورد و رانند. دشمن در هر سه بار شكست ميشوند و آنها را تا پايگاه تارتار عقب ميمي
  .كنددر شرمساري عقب نشيني مي

نفري تركها زير آتش شديد ارمنيان منهدم  300و اما در واراندا، گروه   
شده دو اراده توپ، دو مسلسل، مقدار زيادي فشنگ، اسب و قاطر از خود به جا مي

  گذارند.سي نفر به زحمت جان سالم بدر برده و پا به فرار مي -گذارند و تنها بيست
آيد. آنها تحت ساخ بوجود ميپس از آن وضعيت وخيمي براي ارمنيان آرت  

گردد. موقعيت و مكان گيرند و ارتباط آنها با جهان خارج قطع ميمحاصره قرار مي
متفقين نيز نامشخص و ارتباط سپاه آندارنيك با آرتساخ نيز قطع شده بود. خطر از هر 

د و طرف ارمنيان آرتساخ را محاصره كرده بود. با اين حال ارمنيان آرتساخ بويژه جرابر
  شوند.دادند كه ميميرند اما تسليم آذربايجان نميواراندا، اسلحه در دست ندا مي

اين وضعيت انتظاري تا اواسط ماه نوامبر ادامه يافت و آنگاه خبر رسيد كه   
اند، آنها به فرماندهي سرگرد گيبون وارد شوشي نيز شدند. اين انگليسيان وارد باكو شده

كومت موقت قبلي ارمنيان آرتساخ اظهار عالقه كرد اين شخص با اطالع يافتن از ح
سرزمين توسط همانگونه حكومت اداره شود. بنابراين جلسه مشترك رجال سياسي و 
اداري برگزار گرديد و آرتساخ را به چهار ناحيه اداري تقسيم كرد: واراندا، ديزاك، 

هر كدام از اين  شدند.هاي موقت مردمي اداره ميخاچن، جرابرد، كه توسط حكومت
فرستند و اينها همراه با هيئت انگليسي، مركز را تشكيل اي به شوشي مينواحي نماينده

  دهند... مي
براي جناب نخست وزير جمهوري ارمنستان بايد پرواضح باشد كه اگر   

تصميم كنفرانس صلح پاريس به نفع آرتساخ باشد، اين سرزمين بي درنگ خود را بخشي 
اعالم خواهد كرد و اگر تصميم كنفرانس ناشي از سبك مغزي و به نفع از ارمنستان 

آذربايجان باشد در اين صورت ارمنيان آرتساخ در آستانه قيام و شورش قرار خواهند 
                       امكان پذيز نيست... "گرفت و پيش بيني عواقب آن فعال

  هوانس آراكليان           
  "، دستنويس اصل11- 12،شماره 199،1،38ماخذ: آرشيو دولتي، "
  

  5سند شماره 
  

  قطعنامه كنگره چهارم ارمنيان آرتساخ
  بر عليه تصرف قهر آميز آرتساخ توسط آذربايجان

  
  1919فوريه  19

ساكنان ارمني آرتساخ بر اساس اصل حق تعيين سرنوشت مردم،   
، مخالف نسبت به تعيين سرنوشت ملت همسايه ترك احترام قائلند و توام با آن

هاي دولت آذربايجان براي زير پا گذاشتن همين حق ارمنيان آرتساخ ميبا تالش
هاي متفق و چه باشد. كنگره بر حفظ حقوق خود چه در برابر نمايندگان دولت

  كنگره صلح اروپا تاكيد دارد.
هاي اين نامه اعتراضيه همچنين براي ژنرال تامسون، فرماندهي دولت  

لت آذربايجان و نمايندگان ارمني كنگره صلح اروپا ارسال ميمتفق در باكو، دو
  گردد.

  رئيس كنگره، آ. شاهنازاريان                
  منشي، آ. روستاميان                        

  
  ".17، شماره 1919(باكو)،  "آرو"مأخد: "

  
  6سند شماره 

  
  نامه يغيشه ايشخانيان رئيس شوراي ملي آرتساخ

  ميسر كل زانگزور و آرتساخبه آرسن شاهمازيان ك
  333شماره 

  1919مارس  19
  شهر شوشي 

    
هاي فوريه سال گذشته (تقويم جديد) دولت چنانكه اطالع داريد، از نيمه         
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آذربايجان، دكتر خسروبيگ سلطانف را با توافق ژنرال تامسون فرمانده نظاميان انگليسي 
منصوب نموده است. در همين زمان باكو به سمت استاندار كل قراباغ و زانگزور 

چهارمين كنگره ارمنيان آرتساخ در شوشي برگزار شد و اعتراض شديد خود را در مورد 
به هيئت انگليسي اينجا، توسط تلگراف به ژنرال تامسون،  "تعرضات آذربايجان كتبا

مهدولت آذربايجان، شوراي ملي ارمني باكو و جمهوري آرارات اعالم كرد. كنگره با نا
كند كه ارمنيان قراباغ هرگز از دولت آذربايجان هاي اعتراضيه خود تصريح مي

فرمانبرداري نكرده حتي سپاه منظم تركيه نيز نتوانسته است روستائيان را به زانو در 
  آورد.

در چهار ناحيه قراباغ سير تحولي رويدادها، نيروهاي جديد را به منصه   
نده را رهبري كرده تمام ارمنيان منطقه را در برابر ظهور رسانيده است كه نيروهاي رزم
اند. فرماندهان ديزاك، واراندا، خاچن و جرابرد مخاطرات حمايت و پشتيباني نموده

كل حكومت نواحي را در دست خود گرفته مردم را تا رسيدن هيئت انگليسي  "عمال
كنند و زماني كه ك عمل ميهاي ژنرال آندارنياند. فرماندهان مطابق با فرماناداره كرده

كند، مردم با شور و شوق در انتظار ورود قهرمان او با سپاهش به سوي قراباغ حركت مي
خواهند اورا در بين خود ببينند. ليكن تامسون فرمانده نشينند و ميقهرمانان خود مي

مياي را گسيل انگليسي باكو با شنيدن التماس دولت آذربايجان بي درنگ هيئت ويژه
  سازد.دارد و پيشروي ژنرال آندارنيك را در سواحل هاگارا متوقف مي

فرماندهي انگليس آنگاه به ساكنان ارمني و ترك قراباغ اعالم كرد كه   
خودش بايد صلح و ثبات را در كشور برقرار كند و لذا حركت نيروهاي نظامي در قراباغ 

كند و طرفين بايد عمليات خصمانه بر عليه يكديگر را متوقف سازند. را ممنوع مي
ارمنيان با نزاكت و منظم قراباغ به درستي فرمان متفقين را اجرا كردند در حاليكه تركان 
محلي و دولت آذربايجان به تعرضات خود ادامه دادند. هر روز، در مرزهاي ارمنيان و 

شورش، قتل و آدمكشي و چند بار حمله به  تركان به رهبري افسران تركيه بلوا و
داد. هم فرماندهان و هم خزابرد، كوراتاغ، چارتار و ديگر روستاهاي ارمني روي مي

به هيئت محلي و ژنرال تامسون اعتراض كرده "شوراي ملي در مورد اين رويدادها كتبا
  اند.

  تمام اعتراضات ما بي پاسخ مانده است.  
دسامبر سال پيش تا فوريه امسال و نه شوراي فعلي نه شوراي ملي موقت از   

منتخب كنگره چهارم، نتوانستند نمايندگاني به منظور مطلع ساختن جمهوري آرارات از 
وقايع و رويدادهاي منطقه به ايروان بفرستند ليكن بايد اقرار كرد كه جمهوري آرارات 

راباغ كه يكي از نواحي اي در قبال قتاكنون بي تفاوتي گناهكارانه و تقصيركارانه
باشد نشان داده است. جمهوري آرارات به موقع درصد ساكنان ارمني مي 90ارمنستان با 

نتوانست موقعيت زماني را درك كند و نمايندگان خود را با امكانات ملي الزم به محل 
داشت كه بدون امكانات مالي اعزام كند. جمهوري آرارات بايد يك مطلب را مد نظر مي

اي را بدست آورد كه حاكميت بالفصل آن به لطف شرايط گوناگون به توان ناحيهمين
بينيم كه چگونه آذربايجان به كمك پول مركز قراباغ زانو در نيامده است. امروز ما مي

  سعي خواهد نمود كل ناحيه را نيز بدست آورد... "را تصاحب كرده و بعدا
اند به اين دليل كه خزانه گرفته مقامات ارمني تا كنون حقوق خود را از  

اعالم شده بود، مقامات  "پولهاي خزانه متعلق به آذربايجان نيست و همانگونه كه قبال
نمايند. هاي كميسارياي پيشين قفقاز دريافت ميحقوق خود را از محل پرداخت بدهي

پرداخت  كنيم. استاندار آذربايجاني مانع ازمطلب ديگري را نظاره مي "اكنون ما كال
حقوق به كساني شده است كه حاضر به شناسايي حكومت او نيستند و از ميان كارمندان 

كرد مبني بر اينكه گويا افراد اخير از اول ماه ژوئن سال گذشته در تومار امضاء جمع مي
خدمت  "باجديت و كوشندگي"خدمت آذربايجان هستند و از اكنون به بعد نيز بايد 

راي هيچكس پوشيده نيست كه آذربايجان وارد قراباغ نشده است، كنند. با اين حال ب
اكتبر سال پيش (تقويم جديد) براي مدتي كوتاه بر شوشي و خانكندي  8تنهاي تركها از 

اند، آذربايجان هيچ امكاني براي حاكميت اند و زماني كه از آنجا دور شدهتسلط يافته
شود و شورا به همين منظور ه متوسل مينداشته است و به همين خاطر به حيله و دسيس

  اعتراض شديد خود را بايد به نمايندگان هيئت محل و ژنرال تامسون تسليم كند.
ارمنيان قراباغ در طول سه ماه اخير ديدگان خود را به جمهوري آرارات   

اند تا بتواند هر چه زودتر نفوذ خود اند و در انتظار اقدامات جدي جمهوري نشستهدوخته
رسد باطل هستند، زيرا را در قراباغ نيز گسترش دهد، ليكن اين اميدها به نظر مي

به فراموشي سپرده بود. جمهوري آرارات براي  "جمهوري آرارات قراباغ را كال
استقرار كميسارياي كل در قراباغ و زانگزور خيلي دير عمل كرده و اين تاخير زياد زيان 

كرد زيرا بيدار و هشيار بود و ز اين موقعيت استفاده ميبار بوده است. دولت آذربايجان ا
چهار صد  "لشكر وحشي"ديد ودر اواخر ژانويه با هاي مارا ميبا چشمان تيز سستي

نفري شبانه خانكند را تصرف كرد. شوراي ملي موفت به موفع در اين باره از هيئت 
  انگليسي توضيح خواست اما هيئت پاسخ مبهمي داد.

هاي طلب براي ما روشن شده است كه آذربايجان از فرصتتنها يك م  
كند. دور شدن ژنرال آندرانيك از زانگزور در مناسب براي اشغال قراباغ استفاده مي

كند زيرا ما در انتظار چنين شرايطي موفقيت عملي شدن مقاصد آذربايجان را تسريع مي
جان به منظور فرمانبردار حوادث غير منتظره جديدي هستيم. به احتمال قوي، آذرباي

ساختن قراباغ ارمني، به نيروي اسلحه متوسل خواهد شد. حال با توجه به تمام اينها، نه 
تنها نبايد گذاشت ژنرال آندرانيك منطقه را ترك گويد، بلكه بايد تمام امكانات را بكار 

قديم كه اگر برد تا او بدون توجه به تهديدات هيئت انگليسي وارد قراباغ شود... ما معت
ژنرال آندارنيك به قراباغ بيايد، هيئت انگليسي او را مجبور به خروج از منطقه نخواهد 
كرد. يك موضوع ديگر را هم نبايد فراموش كرد كه پس از ورود تركها و زير سم 
اسب آنان رفتن كل منطقه، اين تنها ژنرال آندارنيك بود كه باعث اميد و الهام روستائيان 

  شد...مي
غير از تمام اينها بايد به يك نكته ديگر نيز توجه نمود كه نيروهاي رزمنده   

قراباغ داراي فرماندهي كل نيستند. هيچ كدام از فرماندهان نواحي ديزاك، واراندا، 
تواند نيروهاي تحت امر خود را متمركز كند. هر يك از آنها در خاچن و جرابرد نمي

ربازان را رهبري كند ولي پس از ورود هيئت منطقه خود توانسته است به نحوي س
انگليسي عمليات دفاعي بسيار تضعيف شده است. بعد از هجوم تركها به مرزهاي ما، 

هاي مردم را به دنبال خود بكشانند زيرا مردم در چنان وضعيت اند تودهفرماندهان تواسته
. اكنون اين وضعيت كنندروحي قرار دارند كه نياز به يك رهبر هر كه باشد احساس مي

بداليلي منتفي شده است كه خاص مردم ماست، يعني زماني كه از جايي انتظار دارد و يا 
بندد. پس از ورود هيئت انگليسي به محل، شور و شوق اميد خود را تا حدي به كسي مي

اند. جمهوري آرارات تا امروز مردم كم شده است زيرا آنها به اين هيئت اميدوار شده
نيروي رهبري به اينجا نفرستاده تا با حضورش به وحدت مردم كمك كند، آنهم در  هيچ

شرايط كنوني كه افراد غير مسئول به سبب موقعيت و ارتباطشان با هيئت انگليسي بذر 
افشانند. ميان رهبران رزمندگان نواحي در خصوص نفاق را در ميان نيروهاي فعال مي

جود ندارد. آنها در اثر شرايط خاصي وارد صحنه روش عملكرد هماهنگي و همانندي و
اند و امروز بيشتر به خرده گيري از هم مشغولند تا فعاليت براي رسيدن به عمليات شده

موفقيت عمومي، تا دير نشده است بايد يك نفر با تجربه اگر ژنرال نباشد حداقل يك 
موافق  "ر آورد. بايد كالسرهنگ را راهي منطقه كنيد تا بتواند همه را به كنترل خود د

باشيد كه بدون برخورداري از چنين نيروي رهبري، اتحاد نيروهاي نظامي محال به نظر 
به عمليات  "رسد. براي همه ما پر واضح است كه بايد توجه خود را اكنون عمدتامي

  دفاعي و نيروهاي داخلي كشور معطوف كنيم...
اق قراباغ به جمهوري ارمنستان پس از اين سخنان بايد بگوييم كه كار الح  

كه آرزوي قلبي و تنها هدف ارمنيان قراباغ است، زماني امكان پذير خواهد بود كه 
  جمهوري ارمنستان به اقدامات جدي بپردازد...

جمهوري ارمنستان بايد به اين باور رسيده باشد كه اگر در كنفرانس صلح   
ربايجان اين امر را تحمل نخواهد كرد و حتي مسئله قراباغ به نفع جمهوري تمام شود، آذ

به هر نحو سعي به ايجاد تشنج خواهد نمود. حال با توجه به تمام اين مطالب از هم اكنون 
  بايد دست به اقدامات احتياطي بزنيم. 

دولت آذربايجان روز به روز نيروهاي جديد و ساز و برگ هنگفتي در   
دهد... با هدف و برنامه خاصي انجام ميكند. او تمام اينها را خانكند متمركز مي

توانيم دست به اقدامي عليه فرماندهي انگليس دست و پاي ما را بسته است، ما نمي
 "ايم و غير از آن، نيروهاي محلي كالآذربايجان بزنيم، زيرا اسير نظم و انضباط خود شده

  توان انجام داد...سازمان يافته نيستند و با آنها كاري نمي
خيلي دير نشده، جمهوري ارمنستان براي جلوگيري از پيشروي  تا  

آذربايجان بايد دست به اقدامات جدي بزند. اگر جمهوري ارمنستان از اين پس نيز مانند 
ذكريا سكوت اختيار كند، ارمنيان قراباغ آن را خيانتي در برابر قراباغ ارمني قلمداد 

  خواهند كرد.
  رئيس(امضاء) ي.ايشخانيان      

  منشي، مليك يسايان                             
  
  . "، دستويس، اصل55-57هاي ، شماره200،1،243مأخد: آرشيو دولتي،"

  
  ادامه دارد
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 رافائل ناهاپتيان
  

رافائل ناهاپتيان نويسنده معاصر ارمني 
در ايروان به دنيا آمد.   1945در سال 
التحصيل دانشكده زبان شناسي وي فارغ

باشد. از اين دانشگاه دولتي ايروان مي
نويسنده چند مجموعه داستان كوتاه و 
نمايشنامه به چاپ رسيده است. وي در 

بدرود گفته دارفاني را  2010سال 
هاي كوتاه هاي داستاناست. مجموعه

، »رسدوقتي كه تاريكي فرا مي«
از »  جايزه ميدان تيراندازي«، »ملودي براي ويلون خيالي«، »دختر كالغ«

  باشند.مهمترين آثار وي مي
  بگيجانياناما 

  
Sub specie aeternitatis 

  از نظر جاودانگي» تحت  نشانه ابديت«
 

  بگيجانياناما  از ارمني:ترجمه  
   

شدن بود.  موشهاي صحرايي جير جير كنان خود را به دريا  كشتي در حال غرق 
انداختند.  سپس مسافران كه از فرط دهشت عقل از سرشان پريده و عطش 
زندگي آنها را آشفته ساخته بود، بي اراده و بدون احساس مسئوليتي با داد و 

ه ربودند.  در حاليكهاي نجات را از دست يكديگر ميفريادي ناخوشايند جليقه
مدتي بود كه هر يك از آنها جليقه خودش را  پوشيده بود و سرانجام سوار 

هاي نجات شده، كشتي را ترك گفتند.  و اما بعد، پس از آنكه مدتي نسبتاً  قايق
طوالني گذشت و ناخداي كشتي متقاعد شد كه ديگر بهيچ وجه قادر به نجات 

را نيز صادر كرد.  و كشتي عزيزش نيست، به ناچار فرمان خروج خدمه كشتي 
سرانجام هنگاميكه اطمينان حاصل كرد كه  ديگر كسي در كشتي باقي نمانده، 

خود نيز سوار قايق نجات شد.  و كشتي كه تا آن زمان با تنهايي كامل  و آزادي  
كرد، نا آشنا بود، خوشبختي ديوانه با وجود اينكه هميشه آرزويش را مي

- دانست كه محكوم به فنا است، معند نيك مياي را احساس كرد.  هر چكننده

الوصف  براي اينكه خبر شادي خود را به دريا و آسمان بيكران برساند، كليد 
هاي خودكار موسيقي موجود در كشتي را  ها و دستگاهها، زنگآژيرها، سوت

كردند، تا سرحد هايي كه هنوز در كشتي كار ميبصدا درآورد، و مكانيسم
اي كه مانند بود، لحظهاي بيتر كردند.  لحظهق و توقشان را قويامكان صداي ت

برد.  ديگر هميشه آرزويش را داشت.  ديگر آزاد بود.  در آزادي كامل بسر مي
اي كم دوام خواهد سرنوشتش دست خودش بود.  باالخره هر چند اين  لحظه

طي عمر بود.  اما آشنايي با چنين احساسي ارزش غرق شدن را داشت.  در 
درازش، اين اولين باري بود كه كسي رهبري و هدايت او را بعهده نداشت،  

  كرد و كسي سكانش را بدست نگرفته بود.جهت  حركتش را تعيين نمي
داد تا كوتاهترين راه به بندر،  را دقيقاً به حكم كسي محاسباتي انجام نمي

از وجود موشهاي  تر اينكه اندرونش ديگرضرورت  تعيين كند.  از همه مهم
صحرايي تهي بود. كشتي از همان اولين روز موجوديتش همواره آرزوي حتي 

يك لحظه و يك آني را داشت، كه وجودش عاري از موشهاي صحرايي باشد.  
اما با كمال تأسف او ديگر متقاعد شده بود كه آنها در همه جا هستند و رهايي 

ات قبل از غرق  شدن با ابلهي از دست آنها محال است.  ولي اكنون در لحظ
كرد، اكنون به واقعيت پيوسته احساس كرد، كه آنچه را غير ممكن تصور مي

اگر امري محال جامه عمل «گيري كرد  است و كشتي با شيفتگي چنين نتيجه
  پوشيد، غرق شدن در مقابل آن ديگر چه اهميتي دارد؟  بخود مي

وي سطح دريا حركت كني و يا در كند با سرعت بر رو يا اينكه چه فرقي مي
بري و به دريا آغشته بودنت قعر دريا باشي، مهم اين است كه تو در دريا بسر مي

ادامه دارد.  چون اگر كشتي هستي فقط بخاطر آن بوجود نيامدي كه به انسانها 
خدمت كني، خدمت كني  و خدمت كني، و وقتي هم كه موقعش رسيد همان 

ترين نقطه لنگرگاه ه شاديشان بودي، تو را به دور افتادهآدمها كه الزاماً  ماي
خواهند كشاند،  و بعد تو را قطعه قطعه كرده مبدل به آهن قراضه خواهند 

- هاي قطارهاي باري كرده به كارخانه ذوب آهن حمل مينمود.  سپس بار واگن

بعداً  كنند، براي آنكه آنرا ذوب و به جسمي آتشين تبديل كنند.  تا از آن جسم 
دوباره چيزي بسازند، مانند لوله كه هيچ بعيد نيست كه اين لوله در شبكه 
فاضالب مورد استفاده قرار بگيرد، يا اينكه از آن لوله تفنگ شكاري بسازند كه 
با آن يك نفر آدم دو رو، رياكار يا كسي كه پس از رنج و زحمت بسيار وزير و 

اي ير خودش به شكار رفته و در لحظهيا نماينده مجلس شده روزي با افرادي نظ
با نشانه گيري دقيق كمي احساساتي شود، عرق كند و سپس گلنگدن تفنگ را 

كرد به خبر را كه براي خود چرا ميكشيده ترق،  شترق، گوزن از همه جا بي
زمين بزند، براي اينكه بعداً  آن بزمين افتاده را تكه پاره كنند و به سيخ بكشند، 

هاي لذيذ لذت ه كباب آماده شد،  فرد مذكور با ملچ و ملوچ از لقمهوقتي هم ك
عالقگي آن راه دور و دراز و تحقيرآميزي ببرد.  سپس نوشيدني بياشامد و با بي

نه، هرگز كشتي مايل نبود ».  را كه براي اين لذت كوچك پيموده بخاطر آورد
پيش آرزوي غرق شدن اي داشته باشد.  او از مدتها كه موجوديتش چنين ادامه

دانست كه ديگر كهنه شده، خيلي كهنه و پير است،  كرد.  زيرا ميرا مي
  اي دور افتاده از اسكله خواهند كشاند.بطوريكه بزودي او را به نقطه

آورد.  آن روزي را كه پس از انجام كشتي آغاز خود را بزحمت بخاطر مي
و بدين ترتيب او با سر و صدا به مراسمي او را هل داده و به دريا انداختند.  

درون آب افتاده، در آن فرو رفت و آغشته به دريا شد و اندكي بعد به روشني 
  احساس نمود كه دريا يعني چه وعاشق آن شد.

ها قبل از جنگ جهاني دوم كشتي را سالياني پيش ساخته بودند.  آنرا فنالندي
افتاد و آنها كشتي را مبدل به ها ساخته بودند.  اما در حين جنگ بدست آلماني

بيمارستان شناور كردند، پس ازپايان پيروزمندانه جنگ،  روسها خيلي راحت و 
آسان آنرا به مالكيت خود در آوردند و آنرا تبديل به يك كشتي توريستي 

هاي خارجي را حمل و نقل كند. زيرا كشتي كردند تا در درياي سياه توريست
شده بود. اما با گذشت زمان بتدريج نياز به تعمير و  از اول بسيار مجلل ساخته
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مرمت پيدا كرد و سپس بارها و بارها بازسازي شد چنانكه از شكل و ساختار 
اش تقريباَ  چيزي برجاي نمانده بود.   با اين همه يك چيز، فقط و فقط اوليه

 يك چيز در آن محفوظ مانده بود، و آن تصوير  چوبي و رنگي دو نفري  بود
كه بر روي ديوار مقابل رستوران سالن رقصي كه در مركز عرشه دوم كشتي 
قرار داشت نقش بسته بودند.  و اينها تنها و مهمترين چيزهايي بودند كه كشتي 

دادند.  در آغاز اينجا تصاوير چوبي زيادي اش، با تولدش ربط ميرا با گذشته
.  اما با مرور زمان كم كم از هاي ايسلندي خلق شده بودندبوده كه با متن ساگان

بين رفته بودند ولي اين دو تصوير باقيمانده بودند و با قدمتشان تعجب و شگفتي 
اي مردم و كشتي را برانگيخته بودند و روزي از روزها كشتي بطور غير منتظره

رمز  دوام طوالني تصويرها را كشف كرده بود.  يكي از اين تصويرها به اريك 
) تعلق داشت كه يك وايكينگ واقعي، يك دريانورد واقعي، يك بلوند (موبور

رهبر واقعي و يك راهزن و فاتح واقعي بود.  تصوير دوم تصوير زني، نه در 
اي حقيقت تصوير يك دوشيزه مو طاليي با چشماني آبيِ آبي بود.  او چهره

ز اول نهايت زيبا داشت و با چشمان فريفته خود به اريك خيره شده بود.   ابي
اريك نسبت به او بي تفاوت بود.  ولي بعدها بتدريج هراز چند گاهي نگاه 

كرد.  اما سرانجام دلباخته و شيفته هوس آلودش را متوجه دختر مو طاليي مي
اش او هرگز درباره عشق فكر نكرده بود.  چون او شد.  در مدت زندگي واقعي

حال كه او مبدل به يك تصوير با كارها و امور مهمتر از آن مشغول بود.  اما 
ها، در هم رسد كه غارتگريچوبي شده، اريك موبور رفته رفته  به اين نتيجه مي

هاي جديد، هيچ ارزشي ها و قارهنورديدن درياهاي بيكران، كشف خشكي
- ندارند. مطلقاً  هيچ هستند در مقايسه با احساسي كه متأسفانه در زندگي واقعي

اي تي به ذهنش هم نرسيده كه يك چنين چيز جاودانهاش آنرا حس نكرده،  ح
شود كه وجود داشته.  بزرگ و عميق وجود خارجي دارد.  در حاليكه معلوم مي

و رسيدن به آن سخت و مشكل ولي حقيقتاً  براي يك مرد عزت و غرور آفرين 
و  است.  اما براي نيل به آن نيرو و قدرت الزم بود.  آنهم نيرويي از نوع ديگر. 

هاي متمادي تصوير اريك موبور با عشقي كه رفته رفته ژرفتر بدين ترتيب سال
داشت.  اما عشق تصوير دختر شد دختر زرين گيسو را دوست ميو ژرفتر مي

شد زيرا او از آغاز با عشقي بسيار عميق تصوير اريك تر نميزرين گيسو عميق
حد و مرز باعث و بيداشت.  همين احساس غير معمولي موبور را دوست مي

اش فقط همين دو گرديده بود تا كشتي سرانجام متوجه شود كه از ساختار اوليه
 تا تصوير باقي مانده.

  
هاي شكننده چوب را نهايت عميق و بزرگ، تكهاين احساس غير معمولي و بي

همچون نيرومندترين چسب سحر آميز به يكديگر ميخكوب نموده و نگذاشته 
ك بردارند، بشكنند و مكدر گردند.  و بدين ترتيب تصاوير با بود تا آنها چا

كرد شان حفظ شده بودند و كشتي با خود فكر ميهمان جذابيت و تازگي اوليه
شماري از اجزاي ساخته شده از فلز آبديده كه اين درحالي است كه تعداد بي

ه بودند كشتي كه به بهترين وجه و بطور قابل اطميناني بهم ديگر جوشكاري شد
هاي بوالهوسانه و خودكام زمانه سر تسليم فرود آورده، زنگ زده، در برابر بازي

  اند.فرسوده شده و از بين رفته
افكار دلنشين كشتي متوقف شد، زيرا آبي كه در انبار و بخش پائيني كشتي 

پرشده بود، عاقبت توانست ديوار محكم و فلزي را در هم شكسته و به قسمت 
نفوذ كند.  كشتي تا نصف در آب فرورفته، بسوي غرق شدن  دماغه كشتي

رفت.  حال ديگر واضح بود كه بزودي در قعر دريا قرار خواهد كامل پيش مي
ها آنرا خواهند پوشاند و سپس شروع به زنگ زدن و ها و صدفگرفت، جلبك

ساخت، متالشي شدن خواهد كرد.  اما اين فكر او را ناراحت و غمگين نمي
اين هم نوع ديگري از موجوديت است.  اما تنها يك موضوع باعث درد  چون 

غير قابل وصفي برايش شد و آن نابودي تدريجي تصاوير بود.  آنها خواهند 
شوند.  پوسيد و  متالشي خواهند شد و پس از اندك مدتي بكلي محو و نابود مي

اهدان توليد او آري اين ديگر يك درد  و رنج واقعي بود.  اين تصاوير چوبي ش
يا بوجود آمدن او و مهر تأييد هويت او بودند، ضامن حركت پرغرور او بر 

  روي امواج اقيانوس ابديت بودند.
اي رخ در اين لحظه تصاوير چوبي، درد كشتي را هم احساس كردند و معجزه

- داد،  بر لبان چوبي اريك موبور كه از اولين روز  بوجود آمدنش ساكت  و بي

او «د بطور ناگهاني جنبشي  نمايان گشت و لبخندي بر آنها ظاهر شد.  حركت بو
»  هاي هوا باال آمداز كشتي دلجويي كرد و از ميان لبان متحرك چوبي او حباب

آهاي ساده مباش، ما هم وجود خواهيم داشت.  براي هميشه و باز هم موجوديتي 
ك موبور در طي هاي او را درك نكرد، تصوير اريكشتي گفته«بشكل ديگر 

دوران واقعي موجوديتش هرگز با فلسفه كاري نداشت و كالً  دوست نداشت تا 
در مورد افكار تجريدي مجازي بيانديشد، ولي از زماني كه تبديل به تصوير 
چوبي شده بود، فقط به همين گونه افكار پرداخته بود.  او رازي اسرار آميز را 

ود:  درست است كه در طي زمان، آنها براي كشتي فاش ساخت و آن راز اين ب
اند اي كه از آن ساخته شدهبطور حتم متالشي و محو خواهند شد در واقع ماده

كه او و دختر  عشق بزرگمتالشي و نابود خواهد شد،  اما آن احساس واال، آن 
ورزند، بطور يقين باقي خواهد ماند.  زيرا آن زرين گيسو نسبت به يكديگر مي

تا بتواند متالشي گردد.  بنابراين خواهد ماند، به موجوديتش ادامه ماده نيست 
داده با آبهاي دريا مخلوط خواهد شد.  و چون اين احساس بطرز وحشتناكي 
عميق و بي اندازه بزرگ است، آب دريا از آن اشباع خواهد شد. هنگاميكه 

ه به هوا قسمتي از آبهاي شامل آن عشق به سطح دريا راه پيدا كند، تبخير شد
شود و زماني كه اين ابرها بصورت  خواهد رفت و در آنجا با ابرها مخلوط مي

شوند و هنگاميكه در اين باران بزمين بريزند جذب خاك شده با آن هم بستر مي
بطور مختصر برلبان اريك موبور بار ديگر  لبخندي » قطعه زمين گياهي برويد...

به يك كالم، «ا خارج و به سوي باال رفتند هاي هوظاهر شد و از ميان آنها حباب
دوست عزيزم كشتي، ناراحت نباش، چون موجوديت ابدي ما همين االن دارد 

اي و ابدي عشق بزرگ ما آغاز شود.  بزودي، هم اكنون گردش دورهشروع مي
  ».خواهد شد، و به همه آنهايي كه با آن تماس پيدا كنند سرايت خواهد كرد

كه انهدامش آغاز يك چيز تازه و بزرگ خواهد شد نفسي كشتي از اين فكر 
  عميق كشيد كه از آن ابرهاي  غول آساي هوا به سوي باال رها شد.

 
- و كشتي تحت تأثير اين افكار، آرامش خود را باز يافته و راحت، بدون دست

 پاچگي خود را با قعر دريا وفق داد.
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  )1829-1866(ميكايل نالبانديان 
  ترجمه ا. گرمانيك

 آزادي

  ايزد آزاد از آن روز
  كه خواست بدمد نفسي،

  به كالبد خاكيم
  حيات و وجود بخشد،

  بي زبانمن كودكي 
  دست خود را دراز كردم 

  و با بازوان ناتوانم
  آزادي را در آغوش كشيدم.

  
  تا شامگاهان، بي تاب،
  در گهواره خزيده،
  مي زيستم ناآرام،

  مي گسستم خواب مادرم
  از او مدام مي خواستم

  دستانم را برهاند. 
  از آن روز من پيمان بستم
  آزادي را دوست بدارم.

  
  آنگاه كه بندهاي الكن زبانم 

  آزاد شد و باز شد
  و پدر و مادر عزيزم

  مسرور و شادمان شدند
  نخست سخني كه گفتم

  نه پدر بود، نه مادر و نه چيزي ديگر 
  از زبان كودكانه ام 

  جهيد بيرون كلمه آزادي.
 

  )1841-1907(سمبات شاه عزيز 
  ترجمه ا. گرمانيك

  رويا  
  نغمه اي دلنواز شنيدم

  گويي مادرم بود
  شادي درخشيدن گرفتپرتويي از 

  آه، افسوس كه رويا بود.
  در آنجا از چشمه ساران 

گويي دو مرواريد مي باريد ر  
  پاك و روشن چون بلور

  رويايي ديدني و رويايي.
  

  و نغمه غم انگيز مادرانه
  روزهاي كودكي ام را يادآور شد
  بوسه هاي مادرم را احساس كردم

  آه افسوس كه رويا بود.
  

  آرزوهايش جاي داد،مرا در سينه 
  چشمان گريانم را پاك كرد،

  ليك اشكهايم روان بود و روان،
  آه، چرا، چرا رويا بود؟

  
  آخرين وداع 

  سوار بر اسب شدم
  و راهي مسكو،

  حتي اشكهاي مادر نديدم 
  تند و تيز تاختم.

  
  م گفتم، ربه گرامي ماد
  را پاك كند؟ شكه بايد اشكهاي

  گفت: در انتظارت خواهم ماند
  ا پيش من باز گردي.ت

  ليك روزها و ساليان دراز
  مي آيند و سپري مي شوند.
  اشكهاي مادرم دريا شدند و

  يك روز خوش نديدند.
 

  م.)1840- 1911(غازاروس آقايان 
  ترجمه ا. گرمانيك

  براي آينده
آنكه درخت گردو مي كارد، ميوه آن را نمي «در ميان ما زبانزدي هست كه 

  ، زيرا به ثمر نشستن آن سالها طول مي كشد. »خورد
عمو كاسي عادت داشت هر سال درخت گردو بكارد و تعداد زيادي نهال داشت 

  و همين نهال ها را در حاشيه باغها مي كاشت.
كوته بين و كاهل بود به پيرمرد مي كاراپت همسايه عمو كاسي كه جواني 

  خنديد و مي گفت:
اي پيرمرد، چرا زجر مي كشي، يك پايت لب گور است، تو كه ميوه آن را - 

  نخواهي خورد، پس براي چه كسي اين درختها را مي كاري؟ 
  عمو كاسي در جواب گفت:

بخوريد اي كاراپت، براي تو مي كارم، براي تو و امثال تو تا از ميوه هاي آن - 
  و برايم طلب آمرزش كنيد.
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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) منابع ارمنيشاهنامه و   

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

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

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

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

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

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

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

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

-Հայկական Հարցի Մանիֆեստ , Տորոնտո 2014 
-Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական Համառոտ Պատմություն, 2 հատորով, հատոր 1 և 2, Տորոնտո, 2015: 
-Անանիա Շիրակացի, Մաթեմատիկա, Պարսկերենի թարգմանեց Էդիկ Բաղդասարյանը, Տորոնտո, 2015: 

Anania Shirakatsi, Mathematics, translated into Persian by Edic Baghdasarian, Toronto, 2015. 
.1394ميالدي، رياضيات ، ترجمه اديك باغداساريان ، تورونتو  7آنانيا شيراكاتسي دانشمند سده   

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

.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 

Հայկական ընտանիք, պատմա-ազգագրական ակնարկ, Տորոնտո, 2016, The Armenian Family throughout the history,  
Toronto, 2016,  ٢٠١۶خانواده ارمنی در درازنای تاريخ ، تورئنتو  

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


	Louys-221-External-1
	Louys-221-Internal-1
	Printed Version 221 Armenian-color
	Louys-221-Internal-2
	Printed version 221 Persian-color
	Louys-221-External-2

