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Լույս են տեսել 
Էդիկ Բաղդասարյանի  նոր գրքերը 

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

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

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

-Աղվանք,  Ադրբեջան, Ոճրագործություն եւ  Ծավալապաշտություն 
(Պարսկերեն) ان، آذربايجان ، جنايت و توسعه طلبيار  

-Հայ Գրականության Պատմություն 3 հատորով(Պարսկերեն)  جلد 3تاريخ ادبيات ارمني در  
-Հայկական հարցը, հնագույն շրջանից մինչեւ մեր օրերը, 2 հատորով (Հայերեն) 

-Շահնամեն եւ հայկական աղբյուրները(Պարսկերեն)شاهنامه و منابع ارمني 

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

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

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

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

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

-Ակնարկ Պարսկերենի Ուղղագրության, (Պարսկերեն) Տորոնտո, 2014. 
  2014اديك باغداساريان ، تورونتو  -   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  -  ارمنيان ، فارسي تاريخ نژادكشي

-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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Հայաստանը նշում է Առաջին 
Հանրապետության օրը 

 

 
Հայաստանն մայիսի 28-ին, նշում է Առաջին 

Հանրապետության օրը: 1918թ. մայիսին  հայկական 
կանոնավոր ուժերը եւ կամավորները կարողացան կյանքի 
ու մահու համար մղվող պայքարում փայլուն հաղթանակ 
տանել թվաքանակով անհամեմատ ավելի շատ 
թուրքական ուժերի նկատմամբ` թույլ չտալով նրանց 
ներխուժումը Երեւան: 

Հաղթանակը հայ ժողովրդին թույլ տվեց 
վերականգնել դարեր առաջ կորցրած պետականությունը: 
Ուղիղ 99 տարի առաջ Թիֆլիսում Հայ ազգային  
խորհուրդը հռչակեց Հայաստանի անկախությունն ու 
Հայաստանի Առաջին Հանրապետության ստեղծումը: 
«Անդրկովկասի քաղաքական ամբողջականության 
անկումով եւ Վրաստանի ու Ադրբեջանի կողմից 
անկախության հռչակմամբ պայմանավորված` Հայկական 
ազգային խորհուրդն իրեն հայտարարում է հայկական 
գավառների գերագույն եւ միակ իշխանություն»,-հենց 
այդ ձեւակերպումն է տեղ գտել Հայաստանի 
Անկախության հռչակագրում: 

Անգնահատելի է Հայաստանի Առաջին Հանրա-
պետության դերը պետական կառավարման մարմինների 
ստեղծման գործում: Հայաստանի անկախ Հանրապե-
տությունը կարճ կյանք ունեցավ եւ Հայաստանը 
խորհրդայնացվեց 1920 թվականի նոյեմբերի 29-ին, ապա 
խորհրդային Հայաստանը հիմնադրվեց Առաջին 
Հանրապետության հիմքերի վրա, որի գոյատևման 
ընթացքում Հայ ժողովուրդը կարողացավ վերակառուցել 
իր պետականության կարևորագոյն կառույցները, իր 
դարավոր մշակույթն ու Մայր Հայրենիքը և 1991-ի 
սեպտեմբերին հայտարարեց իր ամողջական 
անկախությունն ու հիմք դնել Երրորդ 
Հանրապետությունը: 

Ավանդաբար մայիսի 28-ին հիմնական 
միջոցառումներն անցկացվում են Սարդարապատում, 
որը հավերժացնում է հայ ժողովրդի հերոս զավակների 
հիշատակը, որոնք 1918թ-ին կանգնեցրին թուրքերի 
ներխուժումը երկիր:  
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 چكيده كتاب تاريخ آرتساخ(قره باغ)
)15(  

  نگارش: دكتر اديك باغداساريان
  اي از اسناد و مطالب مربوط به تنازع بقاء آرتساخشمه

  
  آوريل

  اند...كرده امروز صبح، گزارشي فوري از معاون فرمانده ناحيه درجان واصل شد مبني بر اينكه تركها با نيروهاي عظيم به روستاي ارمني دوالنالر حمله  
  هاي الزم را برساند.كند كمكشوراي ملي به مقر فرماندهي مقرر مي  

  اول ماه مه
شود تا مسئله چراگاه را حل كند. براساس اطالعات رسيده به ما، زانگزور آشكارا مانع از ورود گوسفند به يسي راهي گوريس مي... ميشا توسط اتومبيل نماينده ميسيون انگل  

  لق به ارمنستان را تحمل كنند...توانستند تاكيد قراباغ و زانگزور را مبني بر تعما را دست پاچه كرده بود. آنها نمي "هم پيمان"مرزهاي زانگزور جهت چرا شده بود و اين امر انگليسيان 
  ماه مه 4

  خبر رسيد كه حمالت صورت گرفته به دوالنالر بطور قطع عقب رانده شده است. الالياننزديك ظهر از فرمانده   
  ماه مه 4

ز چراي گوسفندان نشود، اما شوراي ملي با اتكاء به اراده خواهند مانع اشد... انگليسيان از شوراي ملي ميداد باعث رنجش خاطر ميميشا از گوريس بازگشت. اطالعاتي كه او مي  
توانست خطرات بزرگي ايجاد كند. نه كوچ به عناصر دشمن، كه در مواقع الزم مي كند... مجاز كردن چرا  به معني سپردن پشت جبهه زانگزوردرخواست آنان را رد مي 11و خواست كنگره

  خواهند كه راجع به آذربايجان مطلبي بشنوند...گوسفندان مجاز خواهد شد و نه مي
اند در راباغ را همراه خود بياورد، زيرا بدون پول ماندههنگام رهسپاري ميشا به گوريس به او توصيه كرده بودند كه يك ميليون و دويست هزار روبل ارسالي از ارمنستان براي ق  

  كرد...هاي نظامي مستقر مياهميليون روبل وارد قراباغ شده است و براي او اعتبار نامحدودي در آذربايجان منظور كرده بودند. او براي تصرف قراباغ در نقاط مهم پايگ 25حاليكه سلطانف با 
  ماه مه 5

ها و شكايات شده است... تا شود، غارت و چپاول از حد و مرز گذشته و ارمنيان ناي نفس كشيدن ندارند. ميز تحرير شوراي ملي مملو از اعتراضيهخيم تر ميروز به روز اوضاع و  
دادند كه به استاندار كل سلطانف اي نداشت، و يا پاسخ ميتيجهكرد... اما نبا ميسيون انگليسي ارتباط برقرار كند، لذا شكايات را ميشا منتقل مي "تواند مستقيمازماني كه شوراي ملي نمي

هاي دادخواهي قراباغ را در دست خود بگيرد و... از راه "دانيم، اما يك موضوع روشن بود كه دولت ارمنستان بايد نهايتاشد كرد، ما هم نميمراجعه كنيد... در چنين شرايطي چه مي
  مسئله مشكل را حل كند.هاي ديگر اين ديپلماتيك و يا روش

سلطانف مقرر كرده كه خزانه را از بخش  -2آيد... ميسيون آمريكايي با طرح بزرگي جهت كمك به ارمنيان به شوشي مي - 1شد... امروز چند خبر جديد در شوشي شنيده مي  
يون انگليسي مشورت كرده تصميم گرفته است كه... كوچ گوسفندان به مرزهاي قراباغ منتقل سلطانف در تالفي پاسخ رد زانگزور، با ميس -3ارمني نشين به بخش ترك نشين منتقل كنند... 

هاي مسلح وارد جامعه ساختند و عناصر راهزن بايد با كوچ نشينهاي متعلق به ارمنيان قراباغ را نابود ميشود يعني طعمه ملخ كردن قراباغ، زيرا گوسفندان همچون ملخ بايد مزرعه و علف
  شدند.قراباغ مي ارمني

  ماه مه 6
ي عساكر آذربايجاني را در آنجا مستقر ...سلطانف با مراجعه به ميسيون انگليس پيشنهاد كرده است كه براي پايان دادن به هرج و مرج بخش ارمني نشين الزم است... پاسداران گشت  

  كرد...
  ماه مه 7

مورد تعرض نيروهاي  1دهد. ارمنيان قراباغ با تحمل همه بالياي جنگدارد و ارمنيان را در وضعيت نامساعدي قرار مي تحريم اقتصادي نه بصورت كامل ولي به نحو محسوسي ادامه  
اند آزادي سياسي خود را آنقدر حفظ كنند كه انگليسيان به محل رسيده و مورد استقبال شادمانانه ارمنيان قرار ليكن آنها غرق در گرسنگي... توانستهاند... قرار گرفته 1تركيه و آذربايجان

شود، شكم آذربايجان دشمن سير بود، به خوبي مسلح تظار عمل مييابند، با اين حال امروز بر عكس انگيرند، زيرا اعتقاد عمومي بر اين بود كه با ورود انگليسيان، رنجهاي ارمنيان نيز پايان مي
باز هم گرسنه، بي سالح و در معرض نابودي توسط آذربايجان و فرماندهي انگليس بودند. تحريم نيز مزيد بر علت  "هم پيمان"شده و تحت توجهات خاصي انگليسيان قرار داشت، اما ارمنيان 

  تر تنگ تر شد.شد و عرصه براي ارمنيان هرچه بيش
  ماه مه 8

. بدين ترتيب تاكيد و  1نداده است ميشا در پاسخ به پرسش خود راجع به قراباغ تلگرافي دريافت كرد... نوشته شده بود كه دولت ارمنستان هرگز در هيچ كجا و به هيچ كس قولي  
  شد.اصرار شاتلورث مبني بر اينكه ارمنستان قراباغ را به آذربايجان واگذار نموده، تكذيب مي

  
  ماه مه 10

توانند بكشند و قتل و غارت انفرادي اي نفس راحت نميهاي راهزن ترك لحظهكنند كه از دست دستهند و به شوراي ملي شكايت مياگروه آمده-از روستاهاي مرزي مردم گروه  
يان به عنوان عملي بر عليه كند كه هرگونه اقدام جدي ارمندهد در اين باره با سلطانف مكاتبه كند، ليكن اظهار ميحد و حصري ندارد. فرماندهي بريتانيا سكوت اختيار كرده، قول مي

  ان را بپذيرد...گردد. چنان كه پيدا بود قصد داشتند توسط تحريم اقتصادي و ادامه راهزني و غارت و چپاول قراباغ را دچار خفقان كنند تا حكومت آذربايجبريتانياي كبير تلقي مي
  ماه مه 11

، شاهزاده هوسپ 3زند و ديگر هيچ. پس از نيمروز، در ساعت ن او نداريم. معتقديم كه دست به خفقان مردم ميژنرال شاتلورث وارد شوشي شد. هيچ انتظار امر خيري از آمد  
ح، مهمات  و حاد ما  كه چه نظري دارد (آخر سال آرغوتيان نيز رسيد. مشخص شد كه او به عنوان نماينده ارمنستان براي حل مسئله قراباغ و چراگاه زانگزور آمده بود. او در پاسخ به پرسش

اند...) اظهار داشت كه فكر خواهند كرد... اين پاسخ آرغوتيان ها و نقل و انتقالت نظامي و ميسيون انگليسي با تقاضاهاي شديد خود جانمان را به لب رساندهنان نداريم، آذربايجان با توپ
  قلبمان را داغ كرد...

  غمزده و خشمگين باز گشت، سخنان زير بين آنها رد و بدل شده بود: 5خواند، او ساعت  شاتلورث در ساعت سه و نيم، آرزومانيان را نزد خود  
  ايروان برويد. -بايد شوشي را ترك كنيد و به تفليس 7فردا صبح اتومبيل جلوي هتل آماده خواهد بود، راس ساعت  -  
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Լույս Ամսագիր 

ելույթները, որից հետո դուրս են բերվում օրակարգի բոլոր 
հարցերը, որոնք այնուհետև քննարկվում են»: 
Այս պատասխանը կրկին չբավարարեց հաղորդման 
հեղինակին, որը հետաքրքրվեց՝ ունե՞ն քաղաքական, 
տնտեսական և այլ շահեր, թե՞ հանդիպումները 
կազմակերպվում հենց այնպես՝ հանդիպումների համար, 
որովհետև շատերն են ընկերներով հավաքվում, քննարկում 
բարոյական, փիլիսոփայական հարցեր, բայց նրանք մասոն 
չեն: 
«Խնդիրն այն է, որ մասոնական կազմակերպությունն ունի 
շուրջ 3-դարյա պատմություն և, եթե ընկերներով 
հավաքվում եք, դուք բավականին ազատ եք, խոսում եք, 
արտահայտում եք այն մտքերը, որոնք ցանկանում եք 
հայտնել, իսկ այստեղ ամեն ինչ ընթանում է ծիսակարգով, 
որը պարտադրում է հարգել դիմացինի խոսքը: Այսինքն՝ 
կանոնադրության պես բան կա, որին հետևում ենք: Եվ, 
բացի այդ, թեման քննարկվում է շարունակաբար, չի 
քննարկվում ու փակվում, այլև փորձում ենք դա հանել դուրս 
օթյակից ու դարձնել հանրապետության քննարկման թեմա 
ընտրյալների, պատգամավորների ու կարևոր դեմքերի 
հետ»,-ասաց Քրիստոֆ Աբբասը։  
Հարցին, թե ո՞րն է մասոնական ծիսակարգերի, թեմայի, 
դեմքերի շուրջ գաղտնիության իմաստն ու խորհուրդը, 
Ֆրանսիայի «Մեծ Արևելք» մասոնական կազմակերպության 
ղեկավար, Մեծ վարպետ Քրիստոֆ Աբբասը պատասխանեց՝ 
ասելով, որ մասոնության գաղափարը հենց նման է 
ծիսակարգերին հետևելուն, քանի որ մասոնությունը նախ 
աշխատանք է ինքդ քեզ վրա:  
Ինչ վերաբերում է ծիսակարգերին, ապա դրանք 
ժառանգված են անցյալից ու փոխանցվում են՝ որպես 
մթնոլորտի առանձնահատկություն, սակայն ներկայում 
առաջվա գաղտնիություն չկա, որովհետև անգամ հատուկ 
հաղորդումներ են հեռարձակվում՝ նկարահանված 
օթյակների ներսից: 
«Գաղտնի է միայն վերապրածը, այսինքն՝ մարդը, որը 
մտնում է մասոնական կազմակերպություն, ով հետևում է 
այդ ծիսակարգերին, դա իր վերապրածն է»,-բացատրեց Մեծ 
վարպետը:  
Նա տեղեկացրեց, որ Հայաստանում են երկու նպատակով 
բացվել է «Մեծ Արևելքի» մասոնական օթյակ և դա համընկել 
է Հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցին, ուստի իրենք 
ևս ցանկացել են այս օրերին լինել Ծիծեռնակաբերդում:  
«Ովքե՞ր են հայկական մասոնական օթյակի անդամները, 
ինչո՞վ են զբաղվելու». այս մասին հարցին ի պատասխան՝ 
Մեծ վարպետը նկատեց, որ մասոնության մեջ կա կանոն, 
ըստ որի՝ իրենց անդամներին ազատ են թողնում՝ այդ մասին 
բարձրաձայնել, թե ոչ, բայց իրենք իրենց թույլ չեն տալիս:  
«Մենք ունենք ընկեր և եղբայր հայեր, դրա համար էլ 
ցանկացել ենք այստեղ ևս օթյակ բացել, որն այստեղ՝ 
Երևանում կաշխատի մեր՝ հավասարություն, 
եղբայրություն, ազատություն սկզբունքների հիման վրա, ոչ 
միայն Ֆրանսիայում »,-ասաց Մեծ վարպետը:  
 

Մեկ տարում Երեւանում բնակարանները 
զգալիորեն էժանացել են 

 
Ինչպես գիտեք, վերջին տարիներին բնակարանների 
շուկայական գները , դատելով պաշտոնական 
հրապարակումներից, աճել են։ Կրիայի տեմպերով, բայց 

աճել են։ Հասկանալի է, որ այդ գործընթացը պետք է վկայեր 
գնորդների շրջանում պահանջարկի աշխուժացման մասին՝ 
բնակարանների լայն առաջարկի ֆոնին։ Բայց նման 
ենթադրությունը այն ժամանակ հակասում էր մի շարք 
երեւանյան ռիելթորների տեսակետին, որոնք վստահեցնում 
էին, որ անշարժ գույքի շուկայում ընդհանրապես ու 
բնակարանների շուկայում, մասնավորապես, լճացում է։ 
 
Եվ ահա, տարեսկզբից  գների դինամիկայում կարծես բեկում 
է սկսվել։ Օրինակ հունվար- մարտ ամիսներին Երեւանի 
վարչական շրջանների մեծ մասի բնակարանների 1 քառ 
մետրի շուկայական գները նվազել են։ Գների աճ գրանցվել 
էր մայրաքաղաքի 11 թաղամասերից միայն երեքում։ Ընդ 
որում դրանցից երկուսը՝ Կենտրոնն ու Արաբկիրը, 
ավանդաբար գների մակարդակով գտնվում են մեկ 
բեւեռում, իսկ երրորդը՝ Նուբարաշենը, հակառակ բեւեռում։ 
Նկատենք, որ տարեկան կտրվածքով գների աճը (դրանց 
պաշտոնական վարկածով) այդքան էլ զգալի չէ՝ 250-400 
դրամ Կենտրոն ու Արաբկիր թաղամասերի բնակարանների 
մեկ «քառակուսու» համար, ու մինչեւ 600 դրամ՝ 
Նուբարաշենում։ 
 
Ստացվում է, որ էժանացել են այն բնակարանները, որոնք 
գտնվում են գների միջին սեգմենտում՝ «քառակուսու» 
համար 1․2 հազար դրամից ՝ Նոր Նորքում, մինչեւ 4․0 հազար 
դրամ՝ Էրեբունիում։ Այստեղ պետք է նկատի ունենալ մեկ 
հանգամանք։ Անշարժ գույքի պետական կադաստրը 
ֆիքսում է բնակարանների առքուվաճառքի ակտերի գները։ 
Հետեւաբար  հայտարարագրված գներից իրական գների 
շեղումները բացառված չեն։ Սակայն նման պրակտիկա 
վաղուց կա, ու դժվար թե մեկ տարում այդ տարբերությունը 
ավելանար։ 
 
Հնարավոր է նաեւ հետեւյալ բացատրությունը՝ միջին 
սեգմենտում բնակարանների գնորդները սկսել են 
նախապատվոթյուն տալ համեմատաբար ցածր գներով 
բնակարաններին։ Իսկ ահա Կենտրոն ու Արաբկիր 
թաղամասերում հակառակ պատկերն էր՝ աճել է 
համեմատաբար թանկարժեք բնակարանների 
պահանջարկը։ 
 
Կա տեսակետ, որ մայրաքաղաքի էլիտար կենտրոնում 
բնակարաններ են գնում Ռուսաստանում բնակվող մեր 
ունեւոր հայրենակիցները։ Վերջին տարիներին ռուսական 
ռուբլին դոլարի նկատմամբ նկատելիորեն թուլացել է, ու 
ապագայի որոշ կանխատեսումներ այդքան էլ հուսադրող 
չեն։ Այնպես որ ռուբլով կապիտալներ ունեցողների համար 
հեռանկարները բավականին մշուշոտ են։ Այդ 
պայմաններում անշարժ գույքի գնումը պատմական 
հայրենիքում որոշակի իմաստ ունի։ 
 
Բայց ապրիլին գների տարեկան նվազում է գրանցվել արդեն 
մայրաքաղաքի անխտիր բոլոր թաղամասերում ։ 
Յուրատեսակ ռեկորդ է սահմանվել Արաբկիր ու 
Դավիթաշեն թաղամասերում, որտեղ բնակարանների մեկ 
քառակուսի մետրի միջին շուկայական գինը նվազել է 27․0 ու 
26․5 հազար դրամով համապատասխանաբար։ Ամենափոքր 
տեղաշարժը այդ նույն Կենտրոն էլիտար թաղամասում էր, 
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ինչ բռնությա
ծր, ցանկացա
ողությունից, 
ծողություննե
առումով, իր
կարողություն
արերկրյա ի
րածաշրջանայ
ղակայումը խո
րբեջանի ու ն
րներն էլ հե
րեդարձը»,- ա

րլուծաբաններ
ահոգված է Լե
ովված Բաք

վտանգության
արկայական բ
րբեջանը հիաս
հպանումով 

վտանգության
ելի ամրապնդե
րլուծաբաններ
յլ չտալու լավ

անսիայի համա
եւ պետք է
րբեջանի առ
ամական հ

նակցային դի
րգով, այլ ոչ թե

առակուսին» 

ջազգային ճ
աստանն ո

պատեր

Ադրբեջանը 
ան երբեւէ վեր
հետո։ Այս մա
մբի զեկույցու

կարծիքով 
ան էսկալացիա

տարածաշրջա
ւ Թուրքիան, 

Ադրբեջանի հե
ան մակարդա
ած էսկալացիա

ու ավել
երի վտանգը՝ ծ
ական է։ Ապ

նը, հավանաբա
ինտերվենցիա

ային տերությո
որը ազդեցութ

նրանք ինքնիշ
ենց նոր են 

ասվում է զեկու
րը նշում ե
եռնային Ղար
քվի համառ

ն ռիսկեր
բանակցությու
սթափված է 

ու մտահ
ն լրացուցիչ 
ել այն։ 
րի կարծիքով
վագույն միջո
ակարգված գո
է ճնշում գ
ռաջնորդների
հռետորաբան
իրքորոշումներ
ե հրապարակ

էժանացել է

ճգնաժամա
ու Ադրբեջա
րազմին 
 

 
Ղարաբաղում
րջին 20 տարո
ասին ասվում
ւմ։ 
կողմերն ընդ

այի դեպքում կ
անային 

որոնք պայմ
ետ համապատ

ակը մնում է 
ա կարող է ա
լի մահաբե
ծայրահեղ կոր
պագա էսկալ
ար կհանգեցն

այի հետ հ
ուններից ցանկ
թյուն կթողնի

շխանության 
նշել անկա

ւյցում։ 
են, որ Հա
րաբաղի անվտ
ռությամբ, պ
րը նվազե
ւնների սկիզբը
ստատուս – 

հոգված է 
միջոցառումն

վ, պատերազ
ոցը Ռուսաստ
ործողություն

գործադրեն Հ
ի վրա, որ
նությունը, 
րը ու ընդու

կվ, որ այդ հակ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

է ընդամենը 

Սմբատ Գրիգոր
ային 
անը մոտ են

 

մ ավելի մոտ
ում ՝ հրադադա
մ է Միջազգա

դունում են 
կներառվեն եր
տերությունն

մանագրեր ու
տասխանաբա

համեմատաբ
արագ դուրս 
եր մարտակ
րծանարար զե
լացիան զսպ
նի ծանր զոհ
համադրությա
կացածի զորք
ի Հայաստանի
վրա՝  մինչ եր

ախության 25

այաստանը, 
տանգությամբ
պնդում է, 
եցվեն մի
ը։ Միաժամա
քվոյի բազմա

նրանով, 
ները կարող 

զմի վերսկսո
տանի, ԱՄՆ-ի
ններն են։ «Նրա
Հայաստանի 

րպեսզի մեղ
մեղմեն իր
ւնեն, մասնա
կամարտությո
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Ամսագի

1․0 

րյան 

ն 

տ են 
արի 

ային 

այն 
րկու 

ները՝ 
ւնեն 

ար։ 
բար 
գալ 
կան 

ենքի 
պելու 
հերի՝ 
ամբ։ 
քերի 
ի ու 
րկու 
5-րդ 

որը 
բ ու 

որ 
ինչեւ 
նակ 

ամյա 
որ 
են 

ումը 
ի ու 
անք 

ու 
ղմեն 
րենց 

ավոր 
ունը 

ի վերջ
ուժով»
 

Իր

ա

ՀՀ գ
Հարու
թռչնա
հիմնա
Գյուղն
Լոթֆի
Հայաս
գործո
կազմա
«ՀՀ 
ներմո
ողջուն
պատր
Հայաս
ուղղու
Հարու
ներկա
ներկա
ոլորտ
Հաշվի
Հայաս
տեղա
պատր
Միաժ
արտա
Հանդի
կազմա
 
Շառ

 
Երեւա
պաշտ
հետայ
դառնա
Արարո
«Ազնա

2017 Ã.  էջ 3 

իր 

ջո կկարգավո
»,- ամփոփում

րանական ը
Հայաստ

արտադրութ

գյուղատնտես
ւթյունյանն 

աբուծական 
ադիր  տնօրեն
նախարարութ
ին  տեղեկացր
ստանում 

ունեություն 
ակերպման ու

կառավարութ
ուծումը տեղ
նում ենք Ձեր
րաստակամու
ստանում 
ւթյամբ», - նշ
ւթյունյանը Հո

այացրել է Հա
ա վիճակը, ա

տում գործող օր
ի առնելով Ե
ստանի անդա

ակալը հնարա
րաստի արտա
ժամանակ փո
ադրանքի ապա
իպման ընթա
ակերպմանն ա

ռլ Ազնավո

անում, այսօր
տոնապես հա
այսու պատկա

ալու է մաեստ
ողությունից 

ավուր» հիմնա

որվի միայն բա
մ են հեղինակ

ընկերությա
տանում տո
թյան կազմ

 

 
սության նախ

այսօր ը
«Մորղփ

ն Հոսեյնղոլի Լ
թյունից  հայ
րել է, որ ընկե

իրականա
տոհմային 

ւղղությամբ: 
թյունը խնդ

ղական արտ
ր նախաձեռն
ւթյունը հնա

արտադրութ
շել է փոխնախ
ոսեյնղոլի Լոթ
այաստանում 

առաջնային հ
րենսդրական 
Եվրասիական

ամակցության
ավոր է հա
ադրանքը արտ
ոխնախարար
ահովման կար
ացքում քննա
առնչվող մի շա

ուրը կլինի ի
գիդը

ր՝ հունիսի 
անձնվեց նրա 
անելու է «Ազ
տրոյի տուն-թա

առաջ լրա
ադրամի տնօր

անակցային ո
կները։ 

ան հետ քնն
ոհմային ճտ
մակերպմա

խարարի տե
ընդունել է 

փարվար» 
Լոթֆիին: 
տնում են, 
երությունը հե

ացնել եր
ճտերի ա

դիր է դրե
տադրանքով, 
նությունը եւ 

արավորինս 
թյան  կա
խարարը: Այն
թֆիի խնդրան

թռչնաբուծո
արցերը, ինչպ
դաշտը: 

ն տնտեսակա
ն հանգամանք

մարել նաեւ
տահանել դեպ
րն ընդգծել է
րեւորությունը
արկվել են ա
արք այլ հարցե

իր տուն-թա
ը 

1-ին, Շառլ
կեցավայրի 

զնավուր» հիմ
անգարանը։ 

ագրողների հ
րեն Քրիստինա

ուղով, այլ ոչ թ

նարկվել է 
տերի 

ան հարցը 

 

եղակալ Աշո
իրանակա

ընկերությա

որ Հոսեյնղո
ետաքրքրված
րկարաժամկե

արտադրությա

ել փոխարին
ուստի մեն

հայտնում մե
աջակցել Ձե
ազմակերպմա

նուհետեւ Աշո
նքով համառո
ության ոլորտ
պես նաեւ ա

ան միության
քը` նախարար
ւ հետագայո
պի ԵՏՄ շուկա
է  բարձրորա
ը: 
արտադրությա
եր եւս: 

անգարանի

լ Ազնավուրի
բանալին, որ

մնադրամին 

հետ զրույցո
ա Սարկիսյան

թե 

ոտ 
ան 
ան 

ոլի 
ծ է 
ետ 
ան 

նել 
նք 
եր 
եզ 

ան 
ոտ 
ոտ 
տի 
այս 

նը 
րի 
ւմ 
ա: 
ակ 

ան 

ի 

ին 
րը 
եւ 

ւմ 
նը 



 

 

նշեց
տես
պատ
առա
այցե
պատ
Շառ
պահ
դաշ
կկա
ձեւա
Քրի
ներս
այցե
տես
Շառ
նախ
չկան
համ
Գեր
 
Շառ
գործ
հետ
կողմ
իրա
2016
որոշ
գործ
հիմն
 
Նշե
տեղ
նախ
Նիկ
Ազն
 
Հինգ
հար
համ
համ
շինա
ավա
կառ
«Ազ
ծառ
թան
 

Երե
էլիտ
ընդո
նիստ
Տար
թաղ
Իշխ
մայր

ց, որ շանսոն
սակով. «Այն 
տկերացնում 
աջին թանգ
ելուներին ի
տմում. տեքստ
ռլ Ազնավուրի
հվելու են նա
շնամուրը։ Բ

արողանան 
աչափով։ 
իստինա Սար
սում նաեւ ձ
ելուները կար
սնել, թե ինչպե
ռլ Ազնավ
խատեսվում է
ն, քանի որ,

մապատասխա
րմանիայից։ 

ռլ Ազնավու
ծունեությունը

տո: Դրան հա
մից ներդրվ

ականացվող 
6 թ. Շառլ Ազն
շեցին նոր 
ծունեությանը
նադրամը: 

նք, որ Երեւա
ղի էր ունեցե
խագահ Սերժ
կոլա Սարկոզ
նավուրի ներկա

գհարկանի շ
րեւանությամբ
մերգասրահ՝ 
մար, ինչպես ն
արարությունը
արտվել 200
ռավարություն
զնավուր» հիմ
ռայելու է բ
նգարան լինելո

Հին Երեւ
աշ

եւանի փոքր 
տար թաղամա
ունվել է հու
տում։ 
րածքը կտրվի
ղամասում 

խանություննե
րաքաղաքի մթ

նյեի տուն-թա
չի լինելու դա
են շատերը։ 

գարանը, որ
իր կյանքի 
տերն ու աուդ
ինն են»,-նշեց՝
աեւ Ազնավո
Բացի այդ, 
ունկնդրել 

րկիսյանը հա
ձայնագրման 
րող են կատա
ես է այդ գործը
վուրի տո
է 2018 թական
, ինչպես նշե
ան տեխնիկա

րը Հայաստ
ը սկսել է 19
աջորդող 30 
ված ջանքե
բազմաթիվ 

նավուրն ու նր
լիցք տալ  

ը։ Արդյունքո

նում Շառլ Ազ
լ 2011 թ. հո

ժ Սարգսյանի
զիի ու աշխ
այությամբ։ 

շենքը գտնվո
բ։ Այն ներառ

նախատեսվա
նաեւ Շառլ Ա
ը մեկնարկե
09-ին։ 2017
նը որոշում է
մնադրամին՝ ո
բացառապես 
ու գործին։ 

ւանում նոր
շխատանքն

կենտրոնում
աս կառուցելու

նիսի 1-ին, Հ

ի «Ի Էմ Սի»
տներ 

երի կարծիքով
թնոլորտը։ 

անգարանը տա
ասական թան
Այն դառնալո

տեղ հերոս
պատմությու

դիո ձայնագրո
՝ հավելելով, ո
ուրի սիրելի 

թանգարան
շանսոնյեի 

ավելեց, որ տ
ստուդիա է 

արել Շառլ Ազ
ընթացն իրակ
ուն-թանգարա
նին։ Բայց հստ
եց Քրիստին

ան բերվելու է 

տանում իր 
988թ.-ի ավեր

տարիների 
երն ուղղվել
բարեգործակ

րա որդին՝ Նիկ
մաեստրոյի 

ում ստեղծվե

զնավուրի կեց
ոկտեմբերի 7-
ի եւ Ֆրանս

խարհահռչակ 

ում է Երեւա
ռում է թանգ
ած 120-150 

Ազնավուրի կե
ել էր 2007 

թ. մարտ
է ընդունել շե
որպես պայմա

Շառլ Ազ

րից շինարա
ներ կսկսվե
 

մ գտնվող տ
ւ համար։ Այս
Հայաստանի կ

» ընկերությա
կառուցելու 

վ, նոր թաղամա

ÈàôÚê # 2

Լույս 

արբերվելու է
նգարան, ինչպ
ու է աշխարհ

սը թանգարա
ւնն անձամբ
ությունները հ
որ թանգարան

իրերը՝ օրին
նի այցելուն

համերգը՝ 

տուն-թանգարա
լինելու, որտ

նավուրի երգե
կանանում։ 
անի բացո
տակ ժամկետ
նա Սարկիսյա

Ճապոնիայից

բարեգործակ
րիչ երկրաշար

ընթացքում 
լ են երկր

կան ծրագրեր
կոլա Ազնավո

բարեգործակ
եց «Ազնավո

ցավայրի բացո
-ին՝ Հայաստա

սիայի նախագ
շանսոնյե Շ

անում՝ Կասկա
գարան, բացօ

հանդիսատ
եցավայրը։ Շե

թվականին 
տի 23-ին 
ենքը նվիրաբե
ան նշելով, որ 
զնավուրի տ

արական 
են 

տարածքը կտ
ս մասին որոշո
կառավարութ

անը՝ Հին Երե
նպատակ

ասում կտիրի 
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է իր 
պես 
հում 
անի 

բ է 
հենց 
նում 
նակ, 
ները 

3D 

անի 
տեղ 
երը, 

ումը 
տներ 
անը, 
ց եւ 

կան 
րժից 
նրա 
րում 
րին: 

ուրը, 
կան 
ուր» 

ումը 
անի 
գահ 

Շառլ 

ադի 
օթյա 
տեսի 
ենքի 

ու 
ՀՀ 

երել 
այն 
ուն-

տրվի 
ումն 
թյան 

եւան 
կով։ 
հին 

 
Շինար
Բյուզա
հատվա
շինութ
ապամ
շենքեր
համա
գնահա
նոյեմբ
 

ա

 
«Ազնա
մեծագ
Հայաս
ծրագր
նոր են
հունիս
ստեղծ
շանսո
 
ՀՀ նա
հանձն
Ազնավ
նշեց, ո
հետ հա
 
«Հիմն
վեր 
գործո
աջակց
խավեր
կեցավ
կհյուր
կդառն
մեկը: 
հանդե
կխրախ
կհետա

2017 Ã.  էջ 4 

իր 

րարական 
անդ, Կողբաց

վածում։ Այնտե
թյունները (X
մոնտաժվել ե
ր են կառուցե

արակալվել ե
ատվող նախա
բերին։ 

Այս նախա
ապագայի 

վկայութ

ավուր» հիմնա
գույն վստահ
ստանում ի
րերը, պատմա
նթակառուցվա
սի 1-ին, Ե
ծման մասին 
ոնյե Շառլ Ազն

ախագահ Սե
նեց նրա կեցա
վուրի տուն-
որ հիմնադրա

համատեղ. 

նադրամը կշա
իմ կողմի

ունեությունը: 
ցել Հայաստ

երին, ինչպես
վայրում թա
րընկալի մշակ
նա Երեւանի

Այս նախա
եպ իմ նվիրվա

ախուսի սփ
աքրքրի այցելո

 

աշխատանքն
ցի եւ Արամի
եղ նախատես

XIX –XX դ
են, իսկ փոխա
ել։ Սակայն հ

եւ պահվել 
ագիծը հաստ

աձեռնությո
հանդեպ իմ

թյունն է. Շ

ադրամի ստեղ
հությամբ՝ տե
իրականացվա

ական հուշարձ
ածքների ստե

Երեւանում «
ազդարարել

նավուրը։ 

երժ Սարգսյա
ավայրի բանա
-թանգարանը
ամը ստեղծել է

արունակի 198
ից իրակա

Հիմնադրամ
տանի բնակ
ս նաեւ Շառ

անգարան ստ
կութային ու կ
ի կարեւորագ
աձեռնություն
ածության վկա
փյուռքի ն
ուների աշխա

ները կսկսվ
ի փողոցների 
սվում է «վերա

դարեր), որոն
արենը բազմա
հին շինությու

են։ 120-130
տատվել է 20

ունը Հայաս
մ նվիրված
առլ Ազնա

ղծման որոշում
եսնելով վերջի
ած հրաշալ
ձանների վերա
եղծումը: Այս 
«Ազնավուր» 
լով, ասաց ա

անն անձամբ
ալին, որը հետ

։ Շանսոնյեն
է որդու՝ Նիկո

88-ի ավերիչ ե
անացվող բ

մի նպատա
կչության առ
ռլ Ազնավուր

տեղծել: Այս 
կրթական միջ
գույն տեսարժ
նը Հայաստա
այությունն է, ո
ներգրավվածո

արհի բոլոր կող

 

վեն Աբովյա
միջեւ գտնվո

ակառուցել» հի
նք նախկինո
ահարկ էլիտա
ւնների քարեր
0 մլն դոլա
014 թվականի

ստանի 
ծության 
վուր  

մը կայացրել ե
ին տարիների
լի կրթակա
ականգնումն 

մասին, այսօ
հիմնադրամ

աշխարհահռչա

բ մաեստրոյի
տայսու լինելու
ն իր խոսքո
ոլա Ազնավուր

երկրաշարժից 
բարեգործակա

ակն է լինել
ռավել խոցե
րի երեւանյա

թանգարան
ոցառումներ 
ժան վայրերի

անի ապագա
որը, հուսով ե
ությունը 
ղմերից: 

ան, 
ող 
ին 
ւմ 

ար 
րը 

ար 
ին 

եմ 
ին 

ան 
ու 

օր՝ 
մի 
ակ 

ին 
ւ է 
ւմ 
րի 

ի 
ան 
ու 

ելի 
ան 
նը 
եւ 
ից 

այի 
եմ, 
եւ 



 

 

Այս 
տես
իրա
հուշ
ենթ
ջան
որպ
ընձե
երկր
Ուզո
աջա
աշխ
նախ
դառ
ռազ
համ
Վար
ովքե
ասե
 

 
«Ազ
Շառ
Ազն
թան
անձ
ժառ
իրա
Հիմ
Նշե
տեղ
նախ
Նիկ
Ազն
Հինգ
Կաս
բաց
հան
կեցա
թվա
կառ
«Ազ

որոշումը կ
սնելով վե

ականացված հ
շարձանների 

թակառուցված
նքերը պետք
պեսզի հայ 
եռենք իրենց
րում՝ հարազա
ում եմ շնորհ

ակիցներին՝ 
խատակազմին
խարարությու
ռնա առանց 
զմավարական
մահիմնադիրն
րդանյանի, Վե
եր սատարում

ել է ՇառլԱզնա

զնավուր» հիմ
ռլ Ազնավու
նավուրն ու 
նգարանին ն
ձնական իրերը
ռանգությունը

ագործումը կղ
նադրամի գլխ
նք, որ Երեւա

ղի էր ունեցե
խագահ Սերժ
կոլա Սարկոզ
նավուրի ներկա
գհարկանի 
սկադիհարեւա
ցօթյա համ
նդիսատեսի հ
ավայրը։ Շեն

ականին ու ավ
ռավարություն
զնավուր» հիմ

կայացրել եմ
երջին տա
հրաշալի կրթա

վերակա
ծքների ստեղծ
ք է ուղղենք

երիտասա
ց երազանքնե
ատ մարդկանց
ակալություն 
նախագահ 

ն, մշակույթ
ններին։ Այս ն

մեր գործը
ն գործը
ներ, մեր 
երոնիկա Զոն
մ են մեր ամե

ավուրը։ 

մնադրամի առ
րի թանգար
նրա ընտան

նվիրաբերել 
ը եւ այն ամե

ը: Հիմնադրա
ղեկավարի ա

խավոր տնօրեն
նում Շառլ Ազ
լ 2011 թ. հո

ժ Սարգսյանի
զիի ու աշխ
այությամբ։ 

շենքը 
անությամբ։ Ա
մերգասրահ՝ 
համար, ինչպ

նքի շինարար
վարտվել 2009
նը որոշում է
մնադրամին՝ ո

 մեծագույն 
արիներին 
ական ծրագրե
անգնումն 
ծումը: Բոլորս
ք հայրենիքի
րդներին հ

երը կյանքի 
ցով շրջապատ
հայտնել այս 
Սերժ Սարգ

թի եւ արտ
նախագիծը իր
ընկերների, ա
ընկեր ID

բարեկամ
նաբենդի եւ Ն
են քայլինայս 

ռաջին նախա
րանի ստեղծ
նիքը որոշել 
երգչի բոլո

ենը, ինչ կազմ
ամի ծրագրեր
անձամբ Նիկո
նն է Քրիստին
զնավուրի կեց
ոկտեմբերի 7-
ի եւ Ֆրանս

խարհահռչակ 

գտնվում 
Այն ներառում

նախատես
պես նաեւ Շ
րությունը մեկ
9-ին։ 2017 թ. 
է ընդունել շե
որպես պայմա

ÈàôÚê # 2

Լույս 

վստահությա
Հայաստան

երը, պատմակ
ու 

ս մեր համատ
ի զարգացմա
հնարավորությ

կոչելու հայր
տված: 

նախագծի բո
գսյանին եւ 
տաքին գործ
րականություն
այդ թվում՝ 
DeAհիմնադրա
մներ Ռու

Նուբար Աֆեյա
ճանապարհի

ագիծը Երեւան
ծումն է։ Շ

են երեւան
ր պարգեւնե
ում է մաեստր
րի մշակումը
ոլա Ազնավո
նա Սարկիսյա
ցավայրի բացո
-ին՝ Հայաստա

սիայի նախագ
շանսոնյե Շ

էԵրեւա
մ է թանգար
սված 120-

Շառլ Ազնավո
կնարկել էր 2
մարտի 23-ին

ենքը նվիրաբե
ան նշելով, որ 
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ամբ՝ 
նում 
կան 
նոր 

տեղ 
անը, 

թյուն 
րենի 

ոլոր 
իր 

ծերի 
ն չէր 
մեր 

ամի 
ւբեն 
անի, 
ին»,- 

 

նում 
Շառլ 
նյան 
երը, 
րոյի 

ը եւ 
ուրը: 
անը։ 
ումը 
անի 
գահ 

Շառլ 

անի 
րան, 
-150 
ուրի 
2007 
ն ՀՀ 
երել 
այն 

ծառայ
թանգա

Մա

 
Մայիս
աղջիկ
 
 

Ար
 
Թու

 
Թուրք
հայտն
խաչը 
Թուրք
ժամա
թվակա
հայտն
եղել։ 
Անթա
հաղոր
պատը
 

Կար
իշխ

Թուրք
հերթա

2017 Ã.  էջ 5 

իր 

այելու է բա
արան լինելու 

այիսի 29-ին

սի 29-ին Երեւ
կ։ 

րևմտյա
ւրքիայում 

ե

քիայի Ան
նաբերված 12
գողացել են։ 

քական Ev
անակաշրջանի

անին թուրք 
նաբերել, որի 

ալիայի 
րդագրություն
ը փորելու միջ

րսը հայկա
անություն

քական OdaTV
ական հրապա

ացառապես 
գործին։ 

 
ն Երեւանո

ւանում ծնվել

ան Հայ
12-րդ դարի
են մարմար

նթալիա 
2-րդ դարի եկե

vrensel-ի փ
ի Միռա պա

հնագետները
պատի մեջ մա

ոստիկանութ
ն է ստացել, ո
ջոցով գողացե

ական քաղա
նները պատ

թուրք լրա
 

V կայքի լրագ
արակման մե

Շառլ Ազնա

ում ծնվել է 

լ է 45 երեխա՝

աստա
ի եկեղեցու
րե խաչը 

նահանգի 
եղեցում գտն

փոխանցմամբ՝
ատմական քա
ը 12-րդ դար
արմարե խաչ

թյունը 
ր անհայտ ան

ել են մարմարե

աք լինելու 
տժում կարս
ագրող 

գրող Մահմու
եջ անդրադա

ավուրի տու

45 երեխա

՝ 24 տղա եւ 2

ան 
ւց գողացե

 
տարածքո

նվող մարմարի

՝բյուզանդակա
աղաքում 20
րի եկեղեցի ե
չ է տեղադրվա

հնագետների
նձը կամ անձի
ե խաչը։ 

համա՞ր են
սեցիներին

ւդ Ալընաքն ի
արձել է Կարս

ւն-

21 

լ 

ւմ 
ից 

ան 
10 
են 

ած 

ից 
իք 

ն 
ն. 

իր 
սի 



 

 

նկա
բերո

Թու
ահռ
համ
չվեր
Մահ
կապ
կառ
«Կա
իշխ
վճա
սակ
ժամ
գրել
 

Սփ
 

Հո

Ամե
ին, 
մրցա
Հուն
Կուկ
վար
թեմ
վար
Մայ
որ 

ատմամբ թո
ությանը։ 

ւրք լրագրողը
ռելի բարձր տ
մար պանդխտ
րադառնալ Կա
հմուդ Ալընա

պող բազմաթի
ռուցված հողա
արսը հայկա

խանություններ
արում է հար
կայն երբ գա
մանակը, Կար
լ է OdaTV-ի լր

փյուռք
ունահայ հա

Հունաս
Ալեքս

ենայն հայոց կ
Մայր Աթոռ 

անակաբաշխ
նաստանի Ա
կուրիդեսին ե

րդապետ Լավ
մի առաջնորդ
րդապետ Առա
յր աթոռի տե
Նորին Սրբո

ուրքական ի

ը շեշտել է, թե
տոկոս է կազմ
տության են 
արս։ 

աքը նշել է, թե
իվ ճանապար

ային ճանապա
ական քաղ
րը պատժո՞ւմ
րկեր, մասնա
լիս է Կարսի

րսի առաջ փա
րագրղը։ 

ք 
ամայնքն կ
տանի զար

սանդրուպո

կաթողիկոս Գա
Սուրբ Էջմի

ության առի
Ալեքսանդրուպ
եւ առաջնորդա
վցիսին՝ ուղեկց
դական տեղա
աքելյանի: 
եղեկատվակա
ությունը, ուր

իշխանություն

 

ե Կարսում գո
մում, իսկ ովք
մեկնում, փո

ե Կարսը հար
րհներ հայերի

արհներն են։ 
ղաք լինելու
մ Կարսի բնակ
ակցում է ը
ին ծառայությ
ակ են իշխանո

կարեւոր նե
րգացման գ
ոլի միտրոպ

արեգին Բ-ն ա
իածնում ընդո
իթով Հայաստ
պոլի միտրոպ
արանի դիվա
ցությամբ Հու

ապահ  Հոգեշ

ն համակարգ
րախություն հ
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նների անտ

 
ործազրկությո
քեր աշխատա
որձում են այ

րակից գյուղե
ի ժամանակնե

ւ համար 
կիչներին։ Կա

ընտրություննե
թյուն մատուց
ության դռներ

երդնում ուն
գործում. 
պոլիտ 

 
այսօր՝ մայիսի
ունեց «Ավրոր
տան ժամա

պոլիտ Անթի
նապետ Իրեն
ւնաստանի հա
շնորհ Տ. Խո

գից հայտնում
հայտնելով Հ

 

223  Մայիս,  2

Ամսագի

տար-

ունը 
անքի 
յլեւս 

երին 
երից 

են 
արսը 

երի, 
ցելու 
րը»,-

նի 

ի 28-
րա» 
նած 

իմոս 
նեոս 
այոց 
որեն 

մ են, 
Հույն 

Ուղղա
այցի ա
ժողով
ձեւավ
գործա
միտրո
Հունա
ողջույ
ուրախ
գործո
զարգա
խոսեց
ժամա
արձա
այսօր 
խաղա
Հանդի
օրնութ
այրերի
Հունա
Հանդի
հարաբ
Տ. Շ
Բուլղա
վարդա
 

Պո

Գերմա
տեղա
հանդի
որոշ 
ներկա
Ինչպե
արք 
ներկա
հայոց 
Հանդի
հայոց 
Որոշո
համայ
կազմա
Նշվել 
որից 
պարտ
պարտ
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իր 

ափառ Եկեղե
առիթով, կար

վուրդների, ին
վորված ջերմ
ակցությունը: 
ոպոլիտը Ամե

աստանի Հե
յնները։ Անթ
խությամբ ընդ
ունեությամբ 
ացման ու բա
ց հայ եւ հո

անակաշրջանն
նագրելով, ո
 երկու ժողով

աղ ու բարօր կ
իպման վերջ
թյունն ու 
ին, նաեւ 

աստանի Արքե
իպմանը ներկ

աբերություննե
Շահե ծայր
արիայի հայոց
ապետ Պողոս

ոլսո հայոց 
Բեքչյանը 

ներկ

անիայից Ստա
ապահ արք․ 

իպել է հայկա
հայկական հ

այացուցիչների
ես տեղեկացն

Բեքչյանի 
այացուցիչների

 պատրիարքա
իպման ժամա
 պատրիար

ում է կայացվե
այնքի անդամն

ակերպել։ 
է, որ արք․ Բե

հետո Գ
տականություն
տականություն

եցու բարձրաս
րեւորեց դարե
նչպես նաեւ 
մ փոխհարա

Իր հե
ենայն Հայոց 

երոնիմոս Բ
թիմոս միտ

դգծեց, որ հու
կարեւոր ներ
արգավաճմա
ւյն ժողովուր

ների մաս
որ, հակառակ
վուրդները շար
կյանքը։ 
ում Ամենայն
բարեմաղթա
եղբայրական

եպիսկոպոսին
կա էին Մայ

երի բաժնի պա
րագույն վա
ց թեմի առաջ
սյանը: 

պատրիար
հանդիպել
կայացուցի

ամբուլ մեկնա
Գարեգին 

ական հիմնադ
հասարակակա
ի հետ։ 
նում է Ստամ

եւ ստ
ի հանդիպում
արանում։ 
անակ քննարկ
րքարանում 
ել հունիսի 3-ր
ների հետ ավե

եքչյանը հունի
Գերմանիա, 
նները եւ Ստ
նները։ 

ստիճան հոգ
երի ընթացքու

երկու Եկեղե
աբերություննե
երթին Ալե

Կաթողիկոս
Բ Արքեպիսկ
տրոպոլիտն 
ւնահայ համայ
րդնում ունի
ն գործում: Վ

րդների պատ
սին՝ գոհ
կ բոլոր փո
րունակում են

ն Հայոց Կա
անքները բեր
ն ողջույններ
ն:    
յր Աթոռի Մի
ատասխանատ

արդապետ Ա
նորդ Հոգեշնո

րքի տեղապ
լ է հայ համ
իչների հետ

ած Պոլսո հայո
Բեքչյանը 

դրամների նախ
ան կազմակե

մբուլի հայկակ
տամբուլահայ
մը տեղի է 

կվել է առաջի
իրականացվ

րդ շաբաթվա ը
ելի լայնածավ

իսի 4-ին մեկն
որտեղ կ

տամբուլում կի

գեւորականներ
ւմ հայ եւ հու

ղեցիների միջ
երն ու սեր
եքսանդրուպո
սին փոխանցե
կոպոսի ջեր

իր խոսքո
այնքն իր ակտի
ի Հունաստան
Վերջինս նա

տմության ծան
հունակությամ

որձություններ
ն կերտել իրեն

աթողիկոսը, ի
րելով հոգեւո
ր փոխանցե

իջեկեղեցակա
տու Հոգեշնոր
Անանյանը 
որհ Տ. Իսահա

պահ, արք․ 
մայնքի 
տ 

 
ոց պատրիարք

Ստամբուլո
խագահների 

երպություններ

կան «Ակոս»-
յ համայնք
ունեցել Պոլս

իկայում Պոլս
վելիք քայլեր
ընթացքում հա

վալ հանդիպո

նելու է Երեւա
կհանձնի ի
իրականցնի ի

րի 
ւյն 
եւ 

րտ 
ոլի 
եց 
րմ 
ւմ 
իվ 
նի 
եւ 
նր 
մբ 

րի, 
նց 

իր 
որ 
եց 

ան 
րհ 
եւ 

ակ 

քի 
ւմ 
ու 
րի 

-ը, 
քի 
սո 

սո 
րը։ 
այ 
ւմ 

ան, 
իր 
իր 



 

 

Մ
Թ

տե

Թու
զինվ
կործ
(Քո
Քրդ
հայտ
Քաթ
զինվ
զինյ
«Ուղ
լեռա
բար
Այդը
նշվե
Նշե
13 
ուղղ
ընկե
զինվ
 
Փո

ԵՏՄ
ներկ
արդ
Հայա
փոխ
ԵՏՄ
ներկ
խոր
Հաջ
մեջ 

Միջազգ
Թուրք բարձ
եղափոխող

ւրքիայի Շ
վորականներ 
ծանելու պատ

ուրդիստանի բ
դական ANF
տարարությա
թո լեռան վր
վորականների
յալների կողմի
ղղաթիռում գ

ան վրա ռազ
րձրաստիճան 
ընը, գնդապե
ել է PKK-ի տա
նք, որ թուրք

բարձրաստի
ղաթիռը բախ
ել, որի հետ
վորականները

ոխնախարա
ազատ

Մ երկրների ա
կայացնել 

դյունքներով 
աստանի տն

խնախարար Հ
Մ-ի բանակ
կայացնել Ե
րհրդում, որը պ
ջող աշխատա

կմտնի ազ

գային  
ձրաստիճա
ղ ուղղաթի

Շրնաք նա
տեղափոխո

տասխանատվ
բանվորական 
F—ի փոխան

ան մեջ նշվել 
րա հարձակո
ին տեղափոխ
ից։ 
գտնվում էին 
զմական գործ

թուրք զինվո
ետ Օղուզհա
արածած հաղո
քական պաշտ
իճան զինվո
խվել է բարձ
տեւանքով ո
ը մահացել են

ար․ ԵՏՄ-ն
տ առեւտրի

աշխատախու
Իրանի 
փաստաթուղ

նտեսական զա
Հովհաննես Ազ
ցողները հո
վրասիական 
պետք է հոկտե

անքի դեպքում
զատ առեւտ

 
ան զինվորա
իռը մենք են

 

ահանգում 
ող ռազամակ
վությունն ստ
կուսակցությո
նցմամբ՝ PK
է, թե քուրդ 

ումները համ
խող ուղղաթիռ

քուրդ զինյալ
ծողություններ
որականներ՝ գ
ան Քյուչուքդե

որդագրությա
տոնական հաղ
որականներին
ձրավոլտ հաղ
ուղղաթիռում 
ն։ 

ն մտադիր է
ի անցնել 20

ւմբը հոկտեմբ
հետ բան

ղթը։ Այս մ
արգացման ո
զիզյանը։ 
ույս ունեն 

տնտեսակա
եմբերին անցն
մ 2018-ի հուն
տրի մասին 
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ականների
ն խփել․ PK

 
բարձրաստի

կան ուղղաթ
տանձնել է P
ուն)։ 

KK-ի տարած
զինյալների 

մակարգող թո
ռը խփվել է քո

լների դեմ Քա
րը համակար

գեներալ Այդող
եմիրը եւ այլ

ան մեջ։ 
ղորդագրությա
ն տեղափոխ
ղորդալարերի

գտնվող բո

է Իրանի հե
018-ից 

 
բերին հույս ո
նակցությունն
մասին ասել
ու ներդրումն

փաստաթու
ան բարձրագ
նի։ 
նվարի 1-ից ո

ժամանակա
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ին 
KK 

ճան 
թիռը 
PKK 

ծած 
դեմ 

ուրք 
ուրդ 

աթո 
րգող 
ղան 
լք»,-

ամբ 
խող 

ի ու 
ոլոր 

ետ 

ունի 
ների 
լ է 
ների 

ւղթը 
գույն 

ուժի 
ավոր 

պայմա
լինելու
սահմա
մենք կ
ազատ
քանակ
 

Հ
թ

Հայեր
թուրքա
խմբա
Թուրք
երեկոյ
հեռախ
ինչից 
ուղեւո
Քադի
Յավու
փեսա
կնոջը՝
Հիվան
վիրահ
կյանքը
Նշվում
ոստիկ
 

Հա
 

Զա
ցո

Ծանոթ
այլախ
24-ին 
(ԱՄԿ
Խաչա
Զատի
եւ Շա
Հարու
դարձա
կազմա
ընթաց
հնարա
Խորհր
դա հ
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իր 

անագիրը՝ 3 տ
ւ, քանի 
անափակ է, պ
կփորձենք պա

տ ռեժիմը կ
ակի վրա»,- ամ

Հակահայկա
թուրքական

րի ու քրդերի 
քական իշխան

ագիր Քադիր Դ
քական Cum

ոյան աշխատա
խոսով հայտն
հետո նա շտ

որվել աղջկա տ
իր Դեմիրելը 
ւզ Քարանֆի

ան դանակահ
՝ Էսմա Քարա
նդանոց տ
հատության ե
ը չի հաջողվել
մ է, որ փ
կանություն։ 

ասարակ
ավեն Հարո
ւյցի ժամա

ա
թ. –  2016 թվա

խոհության հա
հիմնադրվե

Կ): ԱՄԿ-ի 
ատրյանը (մա
իկյանը (գնդա

ահեն Հարո
ւթյունյանի հա
ավ միակ հա
ակերպված ըն
ցքում ԱՆ
ավորությունն
րդային Հայա
համարելով հ

տարի ժամկե
որ ապր

պարզաբանեց
ատրաստել մե
կտարածենք 
մփոփեց փոխն

ական հոդվ
ն թերթի խմ

փեսա

հանդեպ քին
նամետ Yeni A
Դեմիրելն սպա

mhuriyet-ի փո
անքի վայրում
նել են, որ աղ
տապ դուրս է
տուն։ 

տանը սկսե
իլի հետ։ Վեճը
հարել է Քա
անֆիլին։ 
տեղափոխված
են ենթարկել,
լ փրկել։ 

փեսան դեպք

կական
ությունյան

անակ փողո
առաջին շա
ականը, կարե
աստատման 
եց Ազգային 

երեք հիմ
ահացել է 
ակահարվել 
ությունյանը 
այրը): ԽՍՀՄ
անրապետութ
նդդիմադիր կ
ՆԻ կենտ

ների չափով
աստանի այլա

հայագիտությ

ետով։ Այն ժա
անքների ա
ց Ազիզյանը։ 

եկ այլ փաստա
ապրանքներ

նախարարը։ 

վածներով 
մբագրին ս

ան 

ն ու ատելութ
Akit պարբերա
անվել է փեսայ
ոխանցմամբ՝ 
մ գտնվող Քա
ղջիկն ու փես
է եկել խմբագ

ել է վիճել փ
ը թեժացել է, ո

ադիր Դեմիրե

ծ հոր 
, սակայն Քա

քից հետո 

ն    

ն. 1965 թ. ա
ոց ելած բա
արքերում 
ելի է համարել 
50-ամյակը: 1
միացյալ կո
մնադիրներն 

1989-ին),
է Մոսկվայ
(քաղբանտար

Մ տարածքու
թյունը, որտե
կուսակցությու
տրոնը կփ
վ, օրակար

ախոհության պ
յան քիչ ու

ամանակավոր
անվանացանկ

«Հետագայո
աթուղթ, որտե
րի ավելի մե

հայտնի 
սպանել է 

 
թյուն սերմանո
ականի գլխավո
յի կողմից։ 

մայիսի 29
ադիր Դեմիրելի
սան վիճում ե
գրությունից, 

փեսայի՝ Ջեմ
որի ընթացքո

ելին, այնուհե

ու աղջկա
ադիր Դեմիրե

ներկայացել 

ապրիլ 24-ի 
զմության 

Հայաստանո
966 թ ապրի

ուսակցություն
էին Հայկա

, Ստեփա
յում 1979-ի
րկյալ Շան
ւմ Հայաստան
եղ գործում է
ւն: Այս տարվ
փորձի, ի
րգում պահ
պատմություն
ւսումնասիրվա

է 
կը 
ւմ 
եղ 
եծ 

ող 
որ 

-ի 
ին 

են, 
եւ 

միլ 
ւմ 

ետ 

ան 
ելի 

է 

ւմ 
իլի 
նը 

ազ 
ան 
ին) 
նթ 
նը 
էր 

վա 
իր 

հել 
նը՝ 
ած 



 

 

թեմ
խոր
կրա
ԽՈՐ
 

 196
Հայա
չեն ը
կիսա
իշխ
սահ
հայր
իշխ
ցույ
տաբ
քաղ
մար
հակ
պատ
ստի
Այլա
համ
մեղա
10-ի
Սեր
Յուր
դատ
չէր 
մեղա
ազգ
ում 
ինքն
համ
Այս 
անվ
չհաջ
տրա
դատ
համ
նրա
չտվե

Ֆրո
դատ
15-ը
րութ
Հար
շար

մա: Այսօր 
րհրդահայ ա

ած Վարդան 
ՐՀՐԴԱՅԻՆ Հ

64 թվականի
աստանում ք
ընթացել: Պա
աընդհատակյ

խանություններ
հմաններում: Դ
րենասիրակա

խանություններ
ցը գլխիվայր
բուներ: Այդ 

ղաքական այ
րդիկ սկսում 
կադրվել գործ
տրաստ են դ

իպել նահանջե
ախոհների շ
մոզմունքը, ո
ավոր է նաեւ
ին տեղի է ուն
րգեյ Անդրա
րաքանչյուրը 

տապարտվում
հաջողվել շա
ադրվում 

գայնական-հա
տարվող ազգ

նուրույն Հա
մար: 

գործով 
վտանգության
ջողվեց: ԱԱ

ամադրելու խ
տապարտված
մաձայնությու

անց ժառանգ
եցին: 

ունզիկ Մկ
տավարությու
ը տեղի է ուն
թյունը: 1965 
րությունյանը 
րքերում էր: 

ներկայացնու
այլախոհ, 8

Հարություն
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈ

ի օգոստոսի
քաղաքական 

ատճառը, թերե
յա զարգացո
րի նախա
Դրանք, որպե

ան բնույթ եւ չէ
րին: Սակայն 
ր շրջեց ամե
ցույցից հետ
յլախոհական 
են գիտակցե
ծող կարգերի
դուրս գալ փ
ել: 
շրջանում սկ
որ հայ ժողո
ւ Խորհրդային
նենում Ֆրուն
անիկի Մելք

10 ա
մ: Պատիժը մե

ատ բան անել
են երիտ

այրենասիրակա
գային քաղաք

այաստան ու

կայացված
ն ծառայությա

ԱԾ-ն մերժեց
խնդրանքը՝ պա
ծների կամ
ւնը: Ցավոք, Մ
ներին գտնե

Զավեն Հար
կրտչյանի 
ւնից չորս ամի
նենում Զավե

թ. ապրիլ 24
փողոց ե

Նաեւ այդ ե

ւմ ենք ևս
8 տարի 
նյանի ԱՅԼԱԽ
ՈՒՄ արժեքա

 
ից մինչեւ 

դատավարու
եւս, այն էր, որ
ումները տե

անշած թո
ես կանոն, կրո
էին հակադրվ
1965 թ. ապրի
են ինչ, ջար

տո հանրությո
պայքարի 

ել, որ կարելի
ին, որ հազա

փողոց եւ իշխ

կսում է ձ
ովրդի կորու
ն  Միությունը
զիկ Աբրահամ
ոնյանի դա

ամիս ազա
եղմ էր, որովհ
լ: Մկրտչյանը

տասարդներից
ան խումբ ստ

քականություն
ւնենալու ծր

 դատավճ
ան արխիվի

ց նրանց դա
ատճառաբան
մ նրանց 

Մկրտչյանին, Մ
ելու մեր փո

րությունյան 
եւ Սերգեյ

իս անց՝ 1967-ի
ն Հարություն
4-ի ցույցի ժ

ելած բազմո
երթն է ելակ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ս մի հատվ
անազատութ
ԽՈՀՈՒԹՅՈՒ

ավոր հատորից

 

1967-ի մայ
ւթյուններ գր
ր ընդհատակյ
եղավորվում 
ույլատրելիութ
ում էին ընդգծվ
վում խորհրդա
իլ 24-ին կայաց
րդեց բազմա
ունը, հատկապ

մեջ ընդգրկվ
ի է եւ կարող
արավոր մար
խանություննե

ձեւավորվել 
ւստների համ
ը: 1967 թ. մա
մի Մկրտչյան

ատավարությո
ատազրկման 
հետեւ նրանց 
ը եւ Մելքոնյա
ց բաղկաց

տեղծելու, ԽՍ
նը քննադատե
րագիր մշակ

ճիռը Ազգա
ից մեզ ստա
ատավճիռը 

նելով, որ չուն
ժառանգն

Մելքոնյանին կ
որձերն արդյո

եյ Մելքոնյա
ի սեպտեմբեր
նյանի դատա
ամանակ Զա

ության առա
կետ դարձել, 
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ված 
թյուն 
ՒՆԸ 
ց: 

յիսը 
րեթե 
ա և 
էին 

թյան 
ված 
ային 
ցած 

աթիվ 
պես 
ված 

ղ են 
րդիկ 
երին 

այն 
մար 
այիս 
նի եւ 
ունը: 

է 
դեռ 
անը 
ցած 

ՍՀՄ-
ելու, 

կելու 

ային 
անալ 

մեզ 
նենք 
ների 
կամ 
ունք 

անի 
րի 4-
ավա-
ավեն 
աջին 

որ 

Մատե
զբաղվ
գրակա
տարա
հրավի
նախա
համա
այն մ
վտան
տարա
այսինք
նա ս
կազմվ
պատա
կանոն
հակա
սոցիա
Ղարա
Հայաս
պահպ
Կազմա
հայրե
տարա
կայաց
թռուց
հակաս
կազմե
էությա
հասար
դատա
հակաս
դատա
հակա
Միայն
հակա
երբ 19
թերթո
նախա
պահա
Զավեն
«Ամա
ժողով
իրավո
ավելի 
խմբակ
ի գիշե
Բացի 
անուն
թռուց
պատա
«Բոլոր
վերամ
ստորա
Զ. Հա
նրա ծ
հուշեր
անդա
խմբակ
չի 
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իր 

ենադարանի 
վել ազ
անության 

ածմամբ: 1966
իրվում է 
ազգուշացվում
ար: ՊԱԿ-ին հ

մասին, որ 
նգավոր բ
ածմամբ: Սակ

քն՝ ՊԱԿ-ի նա
ստեղծում է 
ված պատանե
անիների մի
նադրությամբ

ադրվում կոմու
ալիզմի դրույ
աբաղի ու Նախ
ստանին եւ

պանումը: 
ակերպությու

ենասիրական 
ածմամբ: Նույն
ցված դատա
իկներն իր

ասովետական 
ելու եւ տար
ան հակապետ

արակության 
արանի դահ

ասովետական 
ապարտելը սխ

ադրվում սովե
ն մեկ անգա

ադրվում ԽՍՀՄ
966 թ. դեկտե
ում հրապարա
ագահի հայտա
անջներ չունե
ն Հարությո
նորյա կոչ հա

վրդին՝ պայք
ունքների վեր

քան 1000 
ակի տղաների 
երը տարածել 

«Հայոց պատ
նից հրապա
իկներից, Զ

անիների միո
ր հայերին» 
միավորման 
ագրությամբ:

արությունյանը
ծանոթների եւ
րը, բացի 

ամներից, կապ
ակների հետ, բ

կարողացել

գիտաշխատ
զգային-հայրե
պատրաստմա

6-ի սկզբներին
Պետանվտա

մ իր հակա
հաջողվել էր տ

նա զբաղվո
բովանդակութ
կայն, հենց նո
ախազգուշաց

բարձր դաս
եկան հայրեն

իություն» ա
բ: Խմբակի ծ
ւնիստական 

ւյթներին: Գ
խիջեւանի վեր
ւ հայոց 

ւնը հիմնա
բովանդա

նիսկ Զավեն Հ
ավճիռն է ա
րենց բովան

բնույթ չեն կր
րածման անթ
տական են, խ

համար»: 
հլիճում հայտ
ագիտացիայի

խալ է, որովհետ
ետական իշխ
ամ է Զավեն
Մ-ի հայտարա
եմբերի 22-ին 
ակվում է ԽՍ
արարությունը
ենալու մասի
ունյանը կա
այ ժողովրդին
քարի դուրս 
րականգման 

օրինակ՝ իր
միջոցով, նա 
Երեւան ու Վա

տանիների միո
արակված ե
Զավեն Հար
ության անդա

վերնագրով
շարժման կ

ը, դատելով դ
ւ այդ շրջանու

«Հայոց պ
պ է ունեցել
բայց նրանց ով
լ՝ նախա

տող Հարությ
նասիրական 
ամբ, հայթ
ն՝ արդեն պա
անգության 

աօրինական 
տեղեկություն
ում է «քաղ
թյամբ» գ
ույն թվականի
ցումից կարճ ժ
սարանի դպր
նասիրական խ

անվամբ, իր 
ծրագրային դր
գաղափարախ

Գլխավոր խն
րամիավորում

լեզվի ան

ականում զ
ակությամբ 
Հարությունյա

արձանագրում
նդակությամբ
րում, բայց այ

թույլատրելի ե
խորթ եւ ան

Ինքը՝ Հա
տարարում 
ի եւ պրոպագա
տեւ ինքը չի հ

խանությանը 
ն Հարությու
արած քաղաք

«Սովետակա
ՍՀՄ Մինիստր
ը՝ Թուրքիայից
ին: Դրան ի 
ազմում է ն
ն», որտեղ կոչ

գալ իր 
համար: Այդ 
ր ստեղծած 
հաջողում է դ

Վանաձոր քաղա
ություն» կազմ
ւ «ՀՊՄ» 

րությունյանի 
ամները տարա
վ թռուցիկ՝ 
կենտրոնակա

դատավճռից ե
ւմ նրան առնչ
պատանիների
լ նաեւ այլ 
վ լինելը քննու

աքննության 

յունյանը սկս
բնույթ

թայթմամբ 
աշտոնապես ն

կոմիտե 
գործողությա

ններ հայթայթ
ղաքականապե
գրականությա
ի մարտ ամսի
ժամանակ ան
րոցականների
խմբակ՝ «Հայո

ծրագրով 
րույթները չէի
խոսությանն 
նդիրներն էի
մը Սովետակա
նաղարտությա

զբաղվում է
թռուցիկներ

անի նկատմամ
մ, որ «նշվա
բ բացահայ
դ թռուցիկներ
երեւույթը ըս
նընդունելի մե
արությունյան
է, որ իրե

անդայի համա
ակադրվել ու 
եւ կարգերի

ւնյանը հստա
քական կուրսի
ան Հայաստան
րների խորհրդ
ց տարածքայի

պատասխա
նոր թռուցի
չ է արվում հա

ոտնահարվա
թռուցիկների
պատանեկա

դեկտեմբերի 3
ղաքներում: 
մակերպությա

ստորագրվա
առաջարկո

ածել են նա
«Հայաստան

ան խորհուրդ

եւ ի մի բերելո
չվող մարդկան
ի միության
մարդկանց 

ւթյունը պարզ
ընթացքո

սի 
թի 
ու 

նա 
ու 

ան 
թել 
ես 

ան 
ին, 
նց, 
ից 
ոց 
ու 
ին 
ու 

ին՝ 
ան 
ան 

էր 
րի 
մբ 

ած 
յտ 
րը 

ստ 
եր 
նը, 
են 

ար 
չի 

ին: 
ակ 
ին՝ 
ն» 
դի 
ին 

ան՝ 
իկ՝ 
այ 

ած 
ից 

ան 
1-

ան 
ած 
ով՝ 
եւ 
նի 
դ» 

ով 
նց 
ն» 
ու 

զել 
ւմ 



 

 

Հար
Այսպ
տար
վերա
մաս
դատ
համ
Այս 
«Հա
դատ
Հար
միու
Պետ
կաս
ծնող
Հար
ստի
պատ
նախ
Հար
հայտ
Զավ
քաղ
Մաս
աշխ
հայր
կազ
տար
արգ
հուն
օրեն
ագի
(առա
հան
կազ
հակ
Դատ
Ազա
ոստ
Մատ
Հան
ԱՄՆ
քաղ
այցե
 

Առա
սկզբ
բան
երբ 
ընթա
Փաս
է Մ
նորա
կամ
կատ
անը

րությունյանի 
պես, իր թռուց
րածման նպա
ամիավորման
սնակցելու 
տապարտված
մախոհները: 
կազմակերպո

անուն Հայրե
տապարտված
րությունյանը 
ւթյան» հետ
տանվտանգու
սեն, որ ոչնչի
ղների ճնշմա
րությունյանի 
իպված է լին
տանեկան 

խաքննության
րությունյանն 
տարարում է, 
վեն Եղիշի Հ
ղաքում: 
սնագիտությա

խատել է Մ
րենասիրակա

զմակերպել է
րածման աշխ

գելված գրա
նվարի 8-ին: Մ
նսգրքի 65 հ
իտացիա եւ
անձնապես 

նցագործությո
զմակերպակա
կասովետակա
տապարտվել 

ատ արձակվել
տիկանական հ

տենադարանո
նրագիտարան
Ն՝ մշտական

ղցկեղով: 198
ելում է Հայաս

Մադ
ա

աջին անգամ ա
բունքները, 
նակցություններ
այն Մադրի

ացքում հանձն
ստաթղթի այս

Մայր Մադրիդյա
ացված տարբե
մ պլեբիսցիտի
տարվել են որ
ընդունելի են եղ

դրսեւորած 
ցիկներից մեկ
ատակով, ստ
ն շարժումը
համար մե

ծ Մարտին 

ության հետ ա
ենիքի» ամ

ծ Գեւորգ Հեք
հրաժարվել է

տ իր առն
ւթյան կոմիտ
ից տեղյակ չ
ան տակ ն
դեմ պահանջ

նում ընդունե
կազմակեր

ն, եւ դա
իրեն մե

որ հակօրինա
Հարությունյա

Կրթությ
ամբ՝ պատմա
Մատենադարա

ան բովան
է դրանց տ
խատանքները

ականություն: 
Մեղադրվել է 
հոդվածի 1-ի
ւ պրոպագա

վտա
ունների 

ան գործուն
ան կազմակ

է ազատազր
լուց հետո վեր
հսկողության 
ում: Աշխա

նի խմբագրու
ն բնակության
86-ին՝ արդեն
ստան ու վախ

դրիդյան ս
մբողջակ
ամբողջովին հ
որոնք, տ

րի սեղանին ե
իդի ԵԱՀԿ 
նվեց հակ
ս տարբերակը, 
ան, որը մերժե
երակում կամ 
ի մասին կետը
որոշ այլ փոփ
ղել հայկական 

ճիշտ կեցվ
կը, որը տվել է
տորագրված է
ը», որի գ
ղադրվել ե

Նալբանդյա

առնչություննե
մսագրի գոր
քիմանը: Քնն
է նաեւ «Հայո
նչությունից՝ 
տե տարված
են: Սակայն,
նրանք տալ

ջվող ցուցմուն
ել, որ կապ 
րպության 

ատաքննությա
եղավոր չի 
ական ոչ մի քա
նը ծնվել է 
յունը՝ 

աբան: Մինչեւ
անում: Գրե

նդակությամբ 
տպագրման, 
ը: Բազմացրե

Կալանավո
Խորհրդային

ին մասով (հա
անդա) եւ 
անգավոր 

կատարման
նեությունը, 
կերպությանը 
կման երեք տ
րադարձել է Հ

տակ: Արգե
ատանքի է
ւթյունում: 19
ն: Այնտեղ է
ն քայքայված

խճանվում Երե

սկզբունք
ան տեքս

 Թ
հրապարակվու
տարբեր ձ
են եղել սկսած
Նախարարակ
կամարտությա
պայմանական

ժել է Ադրբեջա
տարբերակներ
ը առաջինից 
փոխություններ
կողմի համար

ÈàôÚê # 2

Լույս 

վածքի շնորհ
էր բազմացմա
էր «Հայաստա
գործունեությա
ն ավելի 
անը եւ 

եր է ունեցել ն
րծով 1969 
նության սկզբ
ոց պատանին

հուսալով, 
ծ պատանին
, չեկիստների
լիս են Զա
նքներ, եւ վերջ

է ունեցել 
հետ: 

ան ընթացք
ճանաչում 

այլ չի արել: 
1936 թ. Երե

բարձրագո
ւ կալանավոր
ել է ազգա

թռուցիկ
բազմացման 
լ ու տարածե
րվել է 196

ն Հայաստանի
ակասովետակ

67 հոդվա
պետակ

նն ուղղվ
ինչպես ն

մասնակցե
տարի ժամկետ

այաստան, եղ
ելել են աշխա
է տեղավո
984 թ. մեկնե
էլ հիվանդացե
ծ առողջությա
եւանում: 

քներ  
ստ 
ԹԱԹՈՒԼ ՀԱԿՈԲ
ւմ են Մադրիդ
ձևափոխումներ
ծ 2007 թվակա
կան հանդիպ
ան կողմեր
նորեն, անվանվ
նը: Փաստաթ
երում, հանրաք
տարվել է հ
ր, որոնք ար
ր:  
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Ամսագի

հիվ: 
ան ու 

անի 
անը 
ուշ 

նրա 

նաեւ 
թ. 

բում 
ների 

որ 
ները 
ի եւ 
ավեն 
ջինս 
այդ 
Եվ 

քում 
եւ 

եւան 
ույն: 
վելն 

ային-
ներ, 

ու 
ել է 
67-ի 

ի քր. 
կան 

ածով 
կան 
ված 

նաեւ 
ելը): 
տով: 
ղել է 

ատել 
րվել 
ել է 
ել է 
ամբ 

ԲՅԱՆ 
դյան 
երով, 
անից, 
պման 
րին: 
վում 
թղթի 
քվեի 
հետ, 
րդեն 

 
Մադր
2007 թ
խմբի կ
բանակ
Ադրբե
սկզբու
սկզբու
հրապա
ին Իտ
Հուլիս
ութնյա
Մինսկ
հայտա
ներկա
փաստ
է հա
ղարա
ձևակե
 Լեռնա
կարգա
պաշտ
խորհր
նախա
Դաշնո
ԵԱՀԿ
2007թ
Մենք`
համա
կայուն
պահա
Հղում 
ԵԱՀԿ
հարաբ
Հռչակ
ուժի 
հոդվա
նությա
ժողով
Համա
մեր ա
Մինսկ
մշակե
համա
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իր 

րիդյան սկ
թվականին նոյ
կողմից Արցա
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Լույս Ամսագիր 

Համաձայնագիր), հիմնվելով ներքոշարադրյալ սկզբունքների 
վրա. 
1) ԼՂ վերջնական իրավական կարգավիճակը կորոշվի 
պլեբիսցիտի միջոցով, որը ԼՂ բնակչությանը ընձեռում է 
կամքի ազատ և իրական արտահայտում2: Պլեբիսցիտի 
ժամկետներն ու մանրամասները կողմերը կհամաձայնեցնեն 
ապագա բանակցություններում, ինչպես նկարագրված է 9-
րդ կետում: ԼՂ բնակչություն ասելով հասկացվում են 1988 թ. 
ազգային համամասնությունով ԼՂԻՄ-ում ապրող բոլոր 
ազգերը այնպիսի էթնիկ համամասնությամբ, ինչպես եղել է 
մինչև հակամարտության սկիզբը:3 Պլեբիսցիտի ընթացքում 
հարցի կամ հարցերի ձևակերպման սահմանափակում չի 
լինելու և կարող է թույլ տալ յուրաքանչյուր կարգավիճակի 
հնարավորություն: 
2) Միջանկյալ ժամկետի ընթացքում, մինչև ԼՂ վերջնական 
իրավական կարգավիճակի որոշումը, վերջինիս բնակիչները 
կունենան որոշակի իրավունքներ և արտո-
նություններ,4 որոնք պետք է շարադրվեն Խաղաղության 
Համաձայնագրում՝ համաձայն ներքոշարադրյալ 
սկզբունքների. 
– ԼՂ բնակչությունը/բնակիչները ունենալու են 
ժողովրդավարական հասարակության մեջ սոցիալական ու 
տնտեսական կենսագործունեությունն ու անվտանգությունը 
պաշտպանելու և վերահսկելու իրավունք, որը հետևում է 
օրենքի նորմերին: Նրանց իրավունքներն ու հիմնարար 
ազատությունները հարգվելու են: 
– ԼՂ բնակչությունը իրավունք է ունենալու ընտրելու 
իշխանության մարմիններ`միջանկյալ շրջանում ԼՂ-ն 
կառավարելու համար: Իշխանության այդ մարմինները 
կիրականացնեն օրենսդիր և գործադիր իշխանություն ԼՂ-ի 
ներքին հարցերում, ինչպես նաև կհիմնեն դատարաններ՝ 
արդարադատություն իրականացնելու նպատակով: 
Պաշտոնյաները նաև լիազորություններ կունենան 
արտաքին շփումներ ունենալ այն ոլորտներում, որոնք 
սահմանվելու են Խաղաղության Համաձայնագրով: 
– ԼՂ միջանկյալ իշխանությունները կարող են ունենալ 
դիտորդի կարգավիճակ ԵԱՀԿ այն նստաշրջաններում, 
որոնցում քննարկվում են անմիջականորեն ԼՂ-ին 
վերաբերող հարցեր: Նրանք կարող են անդամակցել 
միջազգային այն կազմակերպություններին, որոնցում 
միջազգայնորեն ճանաչված լինելու կարգավիճակը 
նախապայման չէ: 
– ԼՂ-ն իրավունք է ունենալու ստանալ արտասահմանյան 
երկրների և միջազգային կազմակերպությունների 
ֆինանսական օժանդակություն՝ պայմանով, որ այդ 
օժանդակությունը նախատեսված լինի մարդու 
իրավունքների, խաղաղ տնտեսական և ժողովրդավարական 
զարգացման, մշակութային և առևտրային կապերի համար 
կամ հիմնական մարդասիրական պահանջների 
բավարարմանը: 
3) ԼՂ-ին հարակից ադրբեջանական բոլոր տարածքները, 
որոնք գտնվում են հայկական վերահսկողության տակ, 
վերադարձվելու են ադրբեջանական վերահսկողության տակ 
ներքոշարադրյալ կարգով, որոնց մանրամասները կողմերը 
համաձայնեցնելու են Խաղաղության Համաձայնագրով: 
– Հայկական ուժերը դուրս են բերվում Քելբաջարի շրջանից: 
Սահմանափակ զորամիավորում տեղակայվելու է 
Քելբաջարի շրջանի այն տարածքում, որը որոշելու է 

Միջազային Անցումային Հանձնաժողովը`մինչև 
Խաղաղության Համաձայնագրի ստորագրումը: 
– Քելբաջարի շրջանը գտնվելու է  միջազգային 
անցումային  հանձնաժողովի մոնիտորինգի տակ՝ ԵԱՀԿ 
հանձնաժողովի միջոցով, որը ներառելու է հայ և 
ադրբեջանցի ներկայացուցիչներ: Քելբաջարի շրջանի 
միջազգային անցումային մոնիտորինգի ընթացքում 
Քելբաջարի շրջանի բնակչության դուրս գալը շրջանից 
միջազգային հանրության կողմից խրախուսվելու է: 
– Ադրբեջանական ներքին տեղահանված անձանց թույլ 
կտրվի վերադառնալ Քելբաջարի շրջան Խաղաղության 
Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հինգ տարի անց: 
4) Համաձայնեցված լայնքի միջանցքը պետք է ԼՂ-ն կապի 
Հայաստանի հետ: Մինչև ԼՂ վերջնական իրավական 
կարգավիճակի որոշումը, այդ միջանցքը գտնվելու է ԼՂ 
ժամանակավոր իշխանություննների վերահսկողության 
տակ համաձայն ստատուս քվոյի պայմաններին այն պահի 
դրությամբ, երբ Խաղաղության Համաձայնագիրը կմտնի 
ուժի մեջ: ԼՂ վերջնական իրավական կարգավիճակի 
որոշումից հետո, միջանցքի օգտագործման գործընթացը 
կկարգավորվի`հաշվի առնելով ԼՂ վերջնական 
կարգավիճակը: 
5) Խաղաղության Համաձայնագրի դրույթների հիման վրա, 
բոլոր ներքին տեղահանված անձինք և փախստականները 
ունեն կամավոր հիմքերով վերադարձի իրավունք այն 
պահից, երբ ՄԱԿ-ի Փախստականների հարցերով 
Գերագույն հանձնակատարը հայտարարի, որ նախկին 
բնակավայրի անվտանգությունը ապահովված է՝ համաձայն 
այն դրույթների, որոնք կշարադրվեն Խաղաղության 
Համաձայնագրում: Իրենց բնակավայրեր վերադարձած 
բոլոր անձինք, առանց խտրականության, օգտվելու են 
մարդու իրավունքներից և հիմնարար ազատություններից 
առանց որևէ խտրականության: Համակեցությանը պետք է 
նպաստեն կողմերը կամ միջազգային հանրությունը, 
նպատակ  ունենալով մեղմել լարվածությունը, ինչպես նաև՝ 
կարգավորել հայերի և ադրբեջանցիների տնտեսական, 
քաղաքական և սոցիալական կենսագործունեությունը: 
6) Դուրս բերված շրջանների ապառազմականացումն ու 
անվտանգությունը դիտարկելու նպատակով միջազգային 
խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը իրականացվելու է 
անմիջապես այն բանից հետո, երբ Խաղաղության 
Համաձայնագիրը կմտնի ուժի մեջ: Պետությունները 
խաղաղապահ ուժերի շրջանակում ստորաբաժանումները 
կտրամադրեն կամավոր հիմունքներով: Խաղաղապահ 
կոնտինգենտի ընտրությունը իրականացվելու է երկու 
կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ: Յուրաքանչյուր 
կողմը ունի վետոյի իրավունք մյուս կողմի ընտրության վրա: 
Ադրբեջանը պարտավորվում է չուղարկել ռազմական 
անձնակազմը և սպառազինությունները ներկայիս շփման 
գծից այն կողմ՝ բացառությամբ քաղաքացիական 
բնակչությանը համաչափ հարաբերակցությամբ 
ոստիկանական ստորաբաժանումների` ինչպես Ադրբեջանի 
այլ շրջաններում, և ադրբեջանա-իրանական սահմանի 
երկայնքով գտնվող սահմանապահ զորքերի՝ իրենց 
սպառազինություններով և տեխնիկայով հանդերձ 
(ադրբեջանա-իրանական սահմանի արևելյան հատվածում 
ներկայումս յուրաքաչյուր կիլոմետրի վրա պահպանվող 
համաչափության սահմաններում)։ Կողմերը 
պարտավորվում են միմյանց դեմ ուժ չկիրառել թե՛ Լեռնային 
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Ղարաբաղում, և թե՛ նրա շուրջը։ Մինսկի խմբի 
համանախագահները, խորհրդակցելով Հայաստանի և 
Ադրբեջանի հետ, մշակելու են երկկողմ և համատեղ 
անվտանգության երաշխիքներ և հավաստիացումներ՝ 
համաձայնության կատարմանը և Հարավային Կովկասում 
ընդհանուր անվտանգությանը սատարելու վերաբերյալ։ 
7) Կողմերի միջև բաց և անարգել տրանսպորտային և 
հաղորդակցային կապերը խրախուսվելու են ողջ 
տարածաշրջանում՝ ներառյալ Ադրբեջանի ուղիղ և անարգել 
ցամաքային կապը Նախիջևանի հետ, բոլոր սահմանների 
բացումը և հաղորդակցային ուղիների վերագործարկումը։ 
8) Միջազգային ֆինանսական հաստատությունների կողմից 
հրավիրված միջազգային դոնորական կոնֆերանսը, 
համագործակցելով համանախագահող երկրների հետ, 
ստեղծելու է  հիմնադրամ՝ ռազմական գործողություններից 
տուժած շրջաններում և Լեռնային Ղարաբաղի ներսում 
ականազերծման և ենթակառուցվածքների վերականգնման 
համար՝ ներառյալ ճանապարհներն ու 
հեռուստահաղորդակցությունը։ 
9) Կողմերը, համագործակցելով համանախագահող 
երկրների հետ ստեղծելու են չորս առանձին կոմիտեներ։ Այդ 
կոմիտեները գործելու են կոնսենսուսի հիմունքով և 
զբաղվելու են. 

 ԼՂ վերջնական իրավական կարգավիճակի 
որոշման հանրաքվեի մանրամասների ու 
ժամանակի հստակեցմամբ, 

 4-րդ կետում նկարագրված հայեցակարգի 
հիման վրա միջանցքին վերաբերվող 
տեխնիկական մանրամասների մշակմամբ, 

 այս հիմնարար սկզբունքներում տեղ չգտած 
բոլոր մնացած հարցերի գնահատմամբ, 

 Քելբաջարի շրջանը՝ ԵԱՀԿ հանձնաժողովի 
միջազգային մշտադիտարկումից Ադրբեջանի 
վերականգնվող լիակատար վարչական 
վերահսկողության ներքո փոխանցելու 
մանրամասների մշակմամբ։ 

10) Խաղաղ Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հինգ տարի 
անց համանախագահող երկրները գումարելու են 
խորհրդաժողով՝ աշխատանքային խմբերի և Խաղաղ 
Պայմանագրի ողջ ծավալով կատարման առաջընթացը 
քննելու համար։ 
11) Համանախագահող երկրների ղեկավարած վերահսկիչ 
հանձնաժողովը կողմերի հետ համաձայնեցված անդամների 
հետ համատեղ լուծելու են Խաղաղ Պայմանագրի 
կատարման հետ կապված բոլոր հարցերը։ 
12) Կողմերը հրավիրելու են Մինսկի խմբի 
համանախագահներին՝ Խաղաղ Պայմանագիրը 
վկայակոչելու, Խաղաղ Պայմանագրի կատարմանը 
հետևելու մտադրությունը հաստատելու և Խաղաղ 
Պայմանագրին հավատարմություն պահպանելու 
ուղղությամբ համապատասխան քայլեր կատարելու համար։ 
13) Կողմերը համանախագահող երկրների աջակցությամբ 
ՄԱԿ Անվտագության խորհրդին խնդրելու են բանաձև 
ընդունել ի պաշտպանություն Խաղաղ Պայմանագրի՝ որպես 
նրա կատարման և միջանկյալ շրջանում ԼՂ բնակչության 
իրավունքների երաշխիք՝ մինչև ԼՂ կարգավիճակի 
վերջնական հստակեցումը։ 
14) Կողմերը համանախագահող երկրների հետ 
խորհրդակցելուց հետո անհրաժեշտության դեպքում 

խնդրելու են ԵԱՀԿ-ին և ՄԱԿ-ին միջոցներ ձեռնարկել՝ 
Սկզբունքների մասին ԵԱՀԿ Հռչակագրի և ՄԱԿ 
Խարտիայի համապատասխան։ 

1. 1. Կողմերը Խաղաղ Պայմանագրի մշակման 
աշխատանքը սկսելու են Համանախագահների 
ներկայությամբ Նախագահների կողմից 
հիմնարար սկզբունքների հաստատումը 
ստանալուց անմիջապես հետո և բարեխղճորեն 
վարելու են նախապատրաստական 
բանակցությունները, որպեսզի 
համաձայնությունը կնքվի վեց ամիսների 
ընթացքում։ 

2. 2. Արևմտյան Սահարայի շուրջ Միջազգային 
Արդարադատության Մարմնի խորհրդակցական 
եզրակացության համաձայն՝ 1975 թ. 
հոկտեմբերի 16-ը։ 

3. 3. Հղումներն արվելու են նախքան 
հակամարտության սկիզբը Խորհրդային 
Միությունում անցկացված մարդահամարի 
տվյալներին։ 

4. 4. ԼՂ բնակիչների իրավունքներն ու 
արտոնությունները միջանկյալ շրջանում 
կողմերը ձևակերպելու են ԼՂ 
ներկայացուցիչների (ձևաչափը 
համաձայնեցվելու է) մասնակցությամբ։ 

 
Կազանի փաստաթուղթ  

(աշխատանքային տարբերակ) 
միջոցով 

 ԹԱԹՈՒԼ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
 June 23, 2016 

 
Ծանոթ. – Այս տարվա ապրիլի 13-ին ամբողջապես, առաջին 
անգամ գաղտնազերծելով Մադրիդյան փաստաթուղթը 
(http://www.aniarc.am/2016/04/13/madrid-principals-armenian-
text/), ԱՆԻ կենտրոնը գրել էր, որ անհրաժեշտության դեպքում 
կհրապարակի նաև այդ փաստաթղթից ածանցյալ Կազանի 
առաջարկությունը՝ աշխատանքային տարբերակը, որը 2011-ի 
հունիսին մերժել էր Իլհամ Ալիևը: ԱՆԻ կենտրոնը առաջին 
անգամ հրապարակում է ղարաբաղյան կարգավորման Կազանի 
փաստաթղթի առանցքային դրույթները՝ տարածքներ, 
կարգավիճակ, անվտանգություն, փախստականներ: Այսօր 
ճիշտ ժամանակն է հայ հանրությանը Հայաստանում, 
Արցախում և Սփյուռքում տեղեկացնել Կազանի փաստաթղթի 
առանցքային մանրամասներին, քանի որ պաշտոնական 
Երևանը Բաքվի հետ միջնորդների, առաջին հերթին՝ 
Ռուսաստանի միջնորդությամբ, բանակցում է մեկ բան, իսկ 
հրապարակավ հայտարարություններում ասում բոլորովին այլ 
բան: Բացի այդ, այսօր ղարաբաղյան կարգավորման 
բանակցություններում ակնկալվում է ճեղքում և ճիշտ 
ժամանակն է, որպեսզի հայ հանրությունը տեղյակ լինի, թե ինչ 
են բանակցում երկրի իշխանությունները: 
Առաջիկայում ԱՆԻ-ն ներկայացնելու է այն առարկությունները, 
որ ունեցել է Ադրբեջանը Կազանում 2011-ի հունիսին՝ 
նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի միջնորդությամբ կայացած 
Սերժ Սարգսյան-Իլհամ Ալիև հանդիպման ընթացքում: 
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ԿԱԶԱՆԻ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ (աշխատանքային 
տարբերակ) 

Տարածքներ 
Լեռնային Ղարաբաղին հարակից ադրբեջանական բոլոր 
տարածքները, որոնք գտնվում են հայկական 
վերահսկողության տակ, վերադարձվում են Ադրբեջանի 
վերահսկողության տակ: 
Վերադարձի մանրամասները կողմերը համաձայնեցնում  են 
Խաղաղության համաձայնագրով: 
Առաջին փուլում վերադարձվում են Աղդամի, Ֆիզուլու, 
Ջեբրայիլի, Զանգելանի և Ղուբաթլուի շրջանները: 
Հետագայում վերադարձվում են Քելբաջարի շրջանն ու 
Լաչինի շրջանի ոչ միջանցքային հատվածները: 
Հայկական ուժերը դուրս են բերվում Քելբաջարի շրջանից: 
Նախքան շրջանի վերադարձը Ադրբեջանի վերա-
հսկողության տակ, այնտեղ թույլատրվում է հայկական 
սահմանափակ զորամիավորում՝ մինչև խաղաղության 
համաձայնագրի ստորագրումը: Հայկական սահմանափակ 
զորամիավորման տեղակայվելու վայրը որոշելու է 
Միջազային անցումային հանձնաժողովը: 
Քելբաջարի շրջանը, նախքան Ադրբեջանի վերահսկո-
ղության տակ վերադարձը, ԵԱՀԿ հանձնաժողովի միջոցով 
գտնվելու է Միջազգային անցումային  հանձնաժողովի 
դիտարկման տակ: Հանձնաժողովում ներառվելու են հայ և 
ադրբեջանցի ներկայացուցիչներ: Միջանկյալ 
ժամանակահատվածում խրախուսվելու է, որպեսզի 
Քելբաջարի շրջանի հայ բնակչությունը հեռանա այնտեղից: 
Ադրբեջանի ներքին տեղահանված անձանց թույլ է տրվում 
վերադառնալ Քելբաջարի շրջան Խաղաղության 
համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հինգ տարի անց: 
Լաչինի շրջանի այն հատվածները, որոնք դուրս են 
Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը կապող միջանցքից, 
Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են վերադարձվում 
Խաղաղության համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո: 
 
Անվտանգության երաշխիքներ 
Հայկական ուժերի կողմից վերահսկվող ադրբեջանական 
շրջաններից  դուրս բերվելուց հետո այնտեղ տեղակայվում 
են խաղաղապահ ուժեր՝ ապառազմականացումն ու 
անվտանգությունը դիտարկելու նպատակով: Խաղաղապահ 
ուժերը ձևավորում են պետությունները՝ կամավոր 
հիմունքներով: Խաղաղապահների ընտրությունը 
իրականացվում է կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ: 
Յուրաքանչյուր կողմը ունի վետոյի իրավունք մյուս կողմի 
ընտրության վրա: 
Կողմերը պարտավորվում են միմյանց դեմ ուժ չկիրառել 
Լեռնային Ղարաբաղում և նրան հարակից շրջաններում: 
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, խորհրդակցելով 
Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ, մշակում են երկկողմ և 
համատեղ անվտանգության երաշխիքներ և հավաս-
տիացումներ՝ համաձայնության կատարմանը և Հարավային 
Կովկասում ընդհանուր անվտանգությանը սատարելու 
վերաբերյալ: 
Ադրբեջանը պարտավորվում է չուղարկել ռազմական 
անձնակազմ և սպառազինություններ ներկայիս շփման գծից 
այն կողմ, բացառությամբ ոստիկանական ստորա-
բաժանումների և ադրբեջանա-իրանական սահմանի 
երկայնքով գտնվող սահմանապահ զորքերի: 
 

Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ 
Մինչև Լեռնային Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակի 
որոշումը, Լեռնային Ղարաբաղը ստանում է միջանկյալ 
կարգավիճակ, որը նրա բնակիչներին տալիս է որոշակի 
իրավունքներ և արտոնություններ: Դրանք շարադրվելու են 
Խաղաղության համաձայնագրում, մասնավորապես՝ 
Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները ունենում են 
ժողովրդավարական հասարակության մեջ սոցիալական ու 
տնտեսական կենսագործունեությունն ու անվտանգությունը 
պաշտպանելու և վերահսկելու իրավունք: Լեռնային 
Ղարաբաղի բնակիչների իրավունքներն ու հիմնարար 
ազատությունները հարգվում են: 
Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը՝ միջանկյալ շրջանում 
Լեռնային Ղարաբաղը կառավարելու նպատակով, իրավունք 
է ստանում ընտրել իշխանության մարմիններ, որոնք 
իրականացնում են օրենսդիր և գործադիր իշխանություն 
Լեռնային Ղարաբաղի ներքին հարցերում: 
Արդարադատություն իրականացնելու նպատակով 
Լեռնային Ղարաբաղը իրավունք ունի հիմնել դատարաններ: 
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնյաները արտաքին շփումներ 
իրականացնելու լիազորություններ կունենան այն 
ոլորտներում, որոնք սահմանվում  են Խաղաղության 
համաձայնագրով: 
Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ իշխանությունները կարող 
են ունենալ դիտորդի կարգավիճակ ԵԱՀԿ այն 
նստաշրջաններում, որոնցում քննարկվում են 
անմիջականորեն Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող 
հարցեր: Նրանք կարող են անդամակցել միջազգային այն 
կազմակերպություններին, որոնցում միջազգայնորեն 
ճանաչված լինելու կարգավիճակը նախապայման չէ: 
Լեռնային Ղարաբաղն իրավունք է ունենում ստանալ 
արտասահմանյան երկրների և միջազգային 
կազմակերպությունների ֆինանսական օժանդակություն՝ 
պայմանով, որ այդ օժանդակությունը նախատեսված լինի 
մարդու իրավունքների, խաղաղ տնտեսական և 
ժողովրդավարական զարգացման, մշակութային և 
առևտրային կապերի համար կամ հիմնական 
մարդասիրական պահանջների բավարարմանը: 
 
Ազատ կամարտահայտություն 
Լեռնային Ղարաբաղի իրավական վերջնական 
կարգավիճակը որոշվում է Լեռնային Ղարաբաղի 
բնակչության ազատ կամարտահայտության միջոցով: 
Քվեարկության ժամկետներն ու մանրամասները կողմերը 
համաձայնեցնում են ապագա բանակցություններում: 
Լեռնային Ղարաբաղի բնակչություն ասելով հասկացվում է 
1988 թ. ազգային համամասնությունով ԼՂԻՄ-ում ապրող 
բոլոր ազգերը այնպիսի էթնիկ համամասնությամբ, ինչպես 
եղել է մինչև հակամարտության սկիզբը: Քվեարկության 
ժամանակ ապագա կարգավիճակի հարցի կամ հարցերի 
ձևակերպման սահմանափակում չի լինելու և կարող է թույլ 
տալ յուրաքանչյուր կարգավիճակի հնարավորություն: 
 
Լաչինի միջանցք 
Համաձայնեցված լայնքի միջանցքը պետք է Լեռնային 
Ղարաբաղը կապի Հայաստանի հետ: Մինչև Լեռնային 
Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի 
որոշումը, այդ միջանցքը գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի 
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ժամանակավոր իշխանություննների վերահսկողության 
տակ: 
Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական 
կարգավիճակի որոշումից հետո, միջանցքի օգտագործման 
գործընթացը կկարգավորվի`հաշվի առնելով Լեռնային 
Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակը: 
Փախստականներ 
Բոլոր ներքին տեղահանված անձինք և փախստականները 
ունեն կամավոր վերադարձի իրավունք այն պահից, երբ 
ՄԱԿ-ի Փախստականների հարցերով Գերագույն 
հանձնակատարը կհայտարարի, որ նախկին բնակավայրի 
անվտանգությունն ապահովված է: 
Իրենց բնակավայրեր վերադարձած անձինք օգտվում են 
մարդու իրավունքներից և հիմնարար ազատություններից՝ 
առանց որևէ խտրականության: 
Ապաշրջափակումներ 
Կողմերի միջև բաց և անարգել տրանսպորտային և 
հաղորդակցային կապերը խրախուսվում են ողջ 
տարածաշրջանում՝ ներառյալ Ադրբեջանի ուղիղ և անարգել 
ցամաքային կապը Նախիջևանի հետ, բոլոր սահմանների 
բացումը և հաղորդակցային ուղիների վերագործարկումը։ 
Դոնորների խորհրդաժողով 
Միջազգային ֆինանսական հաստատությունների կողմից 
հրավիրված միջազգային դոնորների խորհրդաժողովը, 
համագործակցելով համանախագահող երկրների հետ, 
ստեղծում են հիմնադրամ՝ ռազմական գործողություններից 
տուժած շրջաններում և Լեռնային Ղարաբաղի ներսում 
ականազերծման և ենթակառուցվածքների վերականգնման 
համար։ 
Հանձնաժողովներ 
Կողմերը, համագործակցելով համանախագահող երկրների 
հետ, ձևավորում են առանձին հանձնաժողովներ։ Այդ 
հանձնաժողովները գործում են կոնսենսուսի հիմունքներով 
և զբաղվում են Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական 
իրավական կարգավիճակի որոշման հանրաքվեի 
մանրամասների ու ժամկետների հստակեցմամբ, Լաչինի 
միջանցքին վերաբերվող տեխնիկական մանրամասների և 
Քելբաջարի շրջանը ԵԱՀԿ հանձնաժողովի միջազգային 
մշտադիտարկումից Ադրբեջանի վարչական վերահսկո-
ղության ներքո փոխանցելու մանրամասների մշակումով: 
  
ԱՊՀ խորհրդարանական վեհաժողովի,  Ղրղստանի Հանրա
պետության խորհրդարանի Ռուսաստանի Դաշնության 
Դաշնային ժողովի և Արտաքին գործերի նախարարու-
թյան նախաձեռնությամբ 1994 թվականի մայիսի4-5-
ը Բիշքեկ քաղաքում անցկացված  հանդիպման  մասնակիցն
երը.-վճռականություն արտահայտեցին ամենայն կերպ 
օժանդակել Լեռնային Ղարաբաղում և նրա շուրջը զինված հ
ակամարտության դադարեցմանը, 
որը ոչ միայն անուղղելի վնաս է հասցնում ադրբեջանական 
և հայ ժողովուրդներին, այլև էականորեն շոշափում է տարա
ծաշրջանի մյուս երկրների շահերը, լրջորեն բարդացնում միջ
ազգային իրավիճակը,-աշտպանելով ԱՊՀ պետությունների 
երկրների ղեկավարների 1994 թվականի ապրիլի 15-
ի խորհրդի հայտարարությունը, պատրաստակամություն 
հայտնեցին լրիվ աջակցություն ցուցաբերել զինված 
դիմակայության դադարեցմանը և նրա հետևանքների 
վերացմանն ուղղված գործադիր իշխանության ներկա-
յացուցիչների ու ղեկավարների ջանքերին` համապատաս-

խան համաձայնագրի շուտափույթ կնքման միջոցով, -
հանդես եկան հակամարտության դադարեցման գործում 
Համագործակցության և Միջխորհրդարանական վեհաժողո
վի բնական ակտիվ դերի, դրա հետ կապված ՄԱԿ-ի  և 
ԵԱՀԿսկզբունքների, նպատակների և կոնկրետ խնդիրների 
իրագործման օգտին /ամենից առաջ Անվտանգու-
թյան խորհրդի 822, 853, 874, 884 բանաձևեր/,-կոչ 
արեցին բոլոր հակամարտող կողմերին լսել ողջախոհության 
ձայնը. մայիսի 8-ի լույս 9-ի կեսգիշերին դադարեցնելկրակը` 
հիմնվելով 1994 թվականի փետրվարի 18-ի 
արձանագրության վրա /այդ թվում և դիտորդների 
տեղակայմանմասով/, և արդյունավետ աշխատանքով սեղմ 
օրերի ընթացքում այն ամրապնդել հուսալի, իրավաբանորեն 
պարտավորեցնող համաձայնագրի ստորագրման միջոցով, 
որը նախատեսում է ռազմական և թշնամական 
գործողությունները չվերսկսելու ապահովման մեխանիզմ, 
գրավված տարածքներից զորքերի դուրս բերում և 
հաղորդակցման ուղիների գործունեության վերականգնում, 
փախստականների վերադարձ,-համաձայնվեցին առա-
ջարկել ԱՊՀ անդամ-պետությունների խորհրդարաններին` 
քննարկել Միջխորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի 
նախագահ Վ.Ֆ. Շումեյկոյի և վեհաժողովի խաղաղա-
րար խմբի ղեկավար Մ.Շ.Շերիմկուլովի նախաձեռնու-
թյունը Համագործակցության խաղաղարար ուժերի ստեղծ-
ման մասին,նպատակահարմար գտան շարունակել նման հա
նդիպումները` ի շահ զինված հակամարտությունների խաղ
աղ լուծման,-երախտագիտություն հայտնեցին Ղրղստանի 
ժողովրդին և ղեկավարությանը` աշխատանքի 
համար հիանալի պայմաններ ստեղծելու, սրտաբացության և 
հյուրընկալության համար: 
 
Պատվիրակությունների անունից` 
 
Ա.Ջալիլով/Ռ.Գուլիևի ստորագրությունը/ 
Կ.Բաբուրյան 
Բ.Արարկցյան 
Վ.Շումեյկո 
Մ.Շերիմկուլով 
Վ.Կազիմիրով/Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահի 
լիազոր ներկայացուցիչ, Ռուսաստանի միջնորդական 
առաքելության ղեկավար/ 
Մ.Կրոտով/ԱՊՀ անդամ-պետությունների միջխորհրդա-
րանական վեհաժողովի խորհրդի քարտուղարության ղեկավ
ար: 

Բիշքեկ 5 մայիսի 1994թ.   
 

Պապիկիս եւ նրա եղբորը Ցեղասպանության 
ժամանակ փրկել են գերմանացի սպաները. 

Նուբար Աֆեյան  
Մենք դեռեւս ամբողջությամբ երախտագիտություն չենք 
հայտնել Ցեղասպանության ժամանակ հայերին փրկած 
անծանոթներին: Այս մասին այսօր՝ մայիսի 28-ին, 
Կոմիտասի թանգարանում ասաց «Ավրորա» 
մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիր, 
Flagship Pioneering ընկերության գործադիր տնօրեն, 
ձեռներեց Նուբար Աֆեյանը: 
Նուբար Աֆեյանը պատմեց, որ Ցեղասպանության 
ժամանակ իր պապիկին եւ նրա եղբորը փրկել են 
գերմանացիները: 
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տունի հնգաթ

արակների վր
ղն է,  ամենա
փոխության 

ասարություն» 
կի հայտնի դե
վուսը: 1915 
ակալված և
վորականների 
անցել երիտթո
անակ էլ կային

Արևելք» 
քական մեջլիս
ա ևս դառն
գեն Եղիազարյ

խոսքով՝ Եվ
կոմասոնակա
ռևս 1717 թվա
200 տարի անց
ության ստեղծ
ավ. «Եթե 
ստանում օթյ

աձայնեցված է
այդ հարցը 

անալ, թե ինչ 
կոմասոնակա
 դժվար է իմա

իասին խորհե
կը: Տա Աստվա

ամ չկրկնվի»,- ն

ը: Բայց 
ան օթյակի հե
ստերը, որը 
շանակություն
կարծիք հայտ
գեն Եղիազա
նչպես է գն
այի «Մեծ Ար
ance ) ղեկավա

տարարություն
րում մասոնա

րյանի խոսքո
ասոնական օ

րածքում գո
լթանը նրանց 
լ, վռնդեց 

ընդամենը 
ոնք մասոնակ

նրան գահընկ
Արևելք» մա

եաներ էին: Օ
ն, Շուքրին և
կոչված, գոր

ալիաթը, 
ադրության ը

 երիտթ
«Մեծ Արևե

է 2 աստղ
թև աստղն է պ
րա/, դրանից
աներքևում էլ

«Ազատո
 կոչը: «Մ

դեմքերից են 
թվականի ա
և հետագա

ի ցուցակը Պա
ուրքերին՝ ի 
ն հայեր, օրին
մասոնական 

սի պատգամա
նար Մեծ եղ
րյանը: 
վրոպական 

ան օթյակի ծրա
ականին և իրա
ց: Նրանց ծրա
ծումը, որը հե
«Մեծ Արևե

թյակ է հիմնա
է իշխանությա

չէր կարող 
չ պլաններ է կ

ան օթյակը: 
անալ, դա կեր
ել՝ ի՞նչ է ծր

ված, որ անցյա
նշեց Գուրգեն

ես «Մե
ետ կապված 

մեզ համա
ն ունի»,-Hay

տնեց ԱԱԾ պ
արյանը՝ ան
նահատում 
րևելք» մասոն
ար, Մեծ վարպ
նը, թե իրենք Հ
ական օթյակ 

ով՝ 1900 թվա
օթյակը դիմում
ործունեությու
 կոպտորեն մ
երկրից: Դ

8 տարի, 
կան «Մեծ Ա
կեց արեցին: 
ասոնական օ
Օթյակի առա
և Շաքիրին 

րծադիր մարմ
Էնվերը 

ընդունումից 
թուրքերը 

ելք» մասոնա
ղ կա՝ վերև

պատկերված / 
ց ներքև Դա
լ դաջված է 

ություն, 
եծ Արևելք»
Ժաբոտինսկի

ապրիլի 24-ին
այում սպա

արվուսն անձա
կատարումն 
նակ՝ Գրիգոր

օթյակի ա
ավոր: Բայց դա
ղեռնի զոհ»,-

Միության ս
ագիրն էր, որը
ականություն 
ագրերից է եղե
ետագայում ի
ելք» մասոնա
ադրում, նշա
ան հետ՝ Հայա
լուծում ստա

կազմել Հայաս
Այս հարցի 

րևա հետո. ես
րագրել ֆրան
ալ դարի պատ
ն Եղիազարյան

եծ Արևելք
կարևորում ե

ար չափազան
yeli.am-ի հե
պետի նախկի
նդրադառնալո
Հայաստանո

նական օթյակ
պետ Քրիստո
Հaյաաստան ե

հիմնադրվել

վականին «Մե
մ է սուլթանի
ւն ծավալել

մերժեց, ավելի
Դրանից հետ

որից հետ
րևելք» օթյակ

 Թուրքիայո
օթյակը ,  որ
ջին  հիմնադի
 են,  երկրոր

մինը նույնպե
և Ջեմա
հետո նրան

վերցրեցի
ական օթյակ
ևում Սողոմո

ինչպես Կրեմ
ավթի վեցաթ

ֆրանսիակա
եղբայրությու

» մասոնակա
ին և Գելֆան
ն Թուրքիայո
անված հա

ամբ է կազմել 
: Ցավոք, ա

ր Զոհրապը, ո
անդամ էր 
ա չխանգարե

հայտարարե

ստեղծումը և
ը պլանավորվ
դարձավ միա

ել նաև  Իսրայ
իրականությո
ական օթյակ

անակում է դ
աստանում ա

անալ: Մնում 
ստանի համա
պատասխան

ս առաջարկո
նկոմասոնակա
տմությունը ա
նը: 

ք» 
եմ 
նց 

ետ 
ին 
ով 
ւմ 
կի 
ոֆ 
են 
ու 

եծ 
ին՝ 
ու 

ին, 
տո 
տո 
կի 
ւմ 
րի 
իր 
րդ 
ես 

ալն 
նց 
ին 
կի 
ոն 
մլի 
թև 
ան 
ւն, 
ան 
նդ 
ւմ 
այ 
և 

այն 
ով 
և 

եց, 
եց 

ևս 
վել 

այն 
յել 
ւն 
կը 

դա 
այլ 

է 
ար 
նն 
ւմ 

ան 
այս 



 

 

Մեր
մաս
վար
Հայա
ներկ
Եղի
թե ո
հետ
ղեկա
պայ
«Գո
կլին
ասե    
Մ

 

տեր

հետ

գաղ

խստ

«Հա

առա

Հայկ

կուն

գաղ

հայր

արե

օգն

հավ

գոր

կազ

վեր

մար

բ եւ

ժող

ամե

ցեղ

կոնֆ

Չիչե

գաղ

մաս

ր հարցադրմ
սոնական օթյա
րպետ Քրիստ
աստանի 
կայացուցիչնե

իազարյանը պ
ովքեր են այդ

տ զրույցում 
ավարն ասե
յմաններից 

ործընթացը վա
նի ինքնավար
ել էր Քրիստոֆ

     

Մշակույ
Ակ
հա

Հայրե
(19

Հա

Քեմալական

րությունների 

տո գործնա

ղթականությա

տորեն մերժեց

այկական 

աջարկները: 

կական հարց

նենար դրակ

ղթականությա

րենիքում  եւ 

Շատ խոս

եւմտահայ 

ություն ցույց

վաքելու ա

ծնականում 

զմակերպելու 

աբերմունքի 

րդասեր, Ազգ

ւեռախույզ 

ովուրդ» գրքո

 

Թուրքիայի 

ենատարբեր ե

ասպանությա

ֆերանսի ժա

երինը հայտ

ղթականներ 

սին, որը, սակ

մանը, թե Ֆ
ակի (Grand Or
տոֆ Հաբբաս

քաղաքակա
եր, իրեն հայ

պատասխանեց
դ անդամները

«Մեծ Արև
ել էր, որ օ

մեկը անդա
աղուց էր սկս

ր ու անկախ 
ֆ Հաբբասին: 

յթ 
կնարկ Հա
այրենադա

19-20֊րդ դ

ենադարձութ
920-1930-ակ

այրենադարձո

ն Թուրքիա

կողմից Հայ

կան նշան

անը տեղավ

ց իր երկրում 

ազգային 

Ազգային օջ

ցի հետ նույն

կան խոշոր 

անը թույլ կտ

ունենալ հետ

սվեց ցեղա

ժողովրդի 

ց տալու, այ

անհրաժեշտու

ոչինչ չ

ուղղությամբ

քննադատո

գերի լիգայի 

Ֆրիտյոֆ 

ով: 

մերժումից 

երկրների ան

ան վերապ

ամանակ Ռուս

արարեց իր 

ընդունելո

կայն, չիրակա

Ֆրանսիայի 
rient de France
սին չի թաք

ան էլիտա
տնի՞ են անո
ց, որ  չի հետա
ը: Հիշեցնենք, 
ևելք» մասո
օթյակի ստե
ամների առ
սված, և այժ
ֆրակոմասո
               Կարի

 
այ ժողովր
արձությա

դարերում 
Դր. Էդի

թյան կազմա
ան թվակա

 
ության հիմնա

 
այի ջանքեր

յկական հարց

ակություն 

որելու խնդի

մ (հայկական 

օջախ» 

ջախի ստեղ

նական չէր, ա

նշանակութ

տար համահա

տագա պայքա

ասպանության

կենդանի 

յս կամ այն 

ւթյան մա

չէր արվու

բ: Տերություն

ւթյամբ հան

ներկայացու

Նանսենը 

հետո մատ

նուններ` տեղա

րողներին: 

աստանի արտ

երկրում 2

ու պատրա

անացվեց: 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

«Մեծ Արև
e ) ղեկավար, Մ
ցրել, որ նրա
այում ու
ուններ, Գուր
աքրքրվել, չգի
որ «Առավոտ

ոնական օթյա
եղծման առա
ռկայությունն 
ժմ Հայաստան
ոնական օթյա
ինե  Սարիբեկյա

րդի  
անը 
դիկ Բաղդասար

ակերպումը
ններին) 

ախնդիրը 

րով  եւ 

ցի տապալու

ստացավ 

իրը: Թուրքի

տարածքներո

կազմակերպ

ծումը, ճիշտ

այնուա-մենայ

թյուն: Այն 

ավաք մնալ բ

րի հեռանկար

ն ենթարկվ

մնացածնե

երկրում նրա

սին: Սակ

ւմ օգնությ

ների անտար

նդես եկավ 

ցիչ, նորվեգա

իր «Խաբվ

տնանշվում 

ավորելու համ

Իսկ Լոզա

տգործժողկոմ

250 հազար 

աստակամութ
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Ամսագի

ելք» 
Մեծ 
անք 
ւնեն 
րգեն 
իտի, 
տ»-ի 
ակի 

աջին 
է. 

նում 
ակ»,- 
ն 

րյան 

  

մեծ 

ւմից 

հայ 

իան 

ում) 

ելու 

տ է, 

յնիվ 

հայ 

բուն 

ր: 

ված 

երին 

անց 

կայն 

յուն 

րբեր 

մեծ 

ացի 

ված 

էին 

մար 

անի 

մ Գ. 

հայ 

թյան 

Հ

միակ 

սակայ

հնարա

հանրա

անտա

1

Մյասն

Վ. Լե

կազմա

նրանց

քաղաք

1

հազար

մասին

առաջ

նրանց

Հայաս

նախա

անցկա

ֆինա

նպատ

ղեկավ

ուսում

հնարա

նաեւ 

է ո

գաղթա

այս 

որոնո

հարցի

արեւմ

կատա

իշխան

քաղաք

Նանսե

(1927թ
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իր 

Հայ գաղթակ

իրական ելք

այն, զուրկ 

ավորությունն

ապետության

արբեր մնալ հ

1922 թ. նոյեմ

նիկյանը նամ

նինին, Ի. Ս

ակերպվի 50 

ց տեղավորե

աքներում: 

1924 թ. Անդր

ր հայերի 

ն: 1925թ. Հ

ադրանքը հա

ց զգալի մաս

ստանում ընտ

ապես պետք

ացնելու մ

նսական միջ

տակով 1925թ

վարած Ազգե

մնասիրեր 

ավորությունն

Ազգերի լիգա

ուսումնասիր

ականներ տե

ծրագրի 

ումները  եւս 

ի, այնպես 

մտյան տերու

արելը, որովհե

նության հե

աքական կողմ

ենը տպագր

թ.)
1
: 
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Ֆրիտյոֆ Ն
կանության հ

քը Խորհրդա

էր համա

ներից: 

ն ղեկավար

հայ գաղթակա

մբերին Անդր

մակով դիմեց 

Ստալինին  եւ

0 հազար հայ

ելով Ռուսաս

րկենտգործկո

հայրենադար

Կ(բ)Կ Կենտկ

ասցրեց 25 

սին բնակեցնե

տրվել էր Սա

ք է դառ

միջոցով: 

ջոցներ հայթ

թ. Հայաստա

երի լիգայի հա

Սարդարապա

ները: Հանձն

այի 1923թ. որ

վեր Հայա

եղավորելու հ

իրականացմա

ապարդյուն 

էլ հայրե

ւթյունների հ

ետ եւ հարցն

ետ: Այսինք

մն էր: Այս 

րեց իր վերո
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Նանսեն 
հարցի հրատ

ային Հայաստ

ապատասխան

Այն

րությունը 

անների նկատ

րերկրկոմի բա

Ռուսաստանի

ւ Գ. Չիչերի

յերի հայրենա

ստանի  եւ 

ոմը որոշում 

րձություն կա

կոմը հայրեն

հազարի, հո

ել Հյուսիսայի

արդարապատ

ռնար ոռոգ

Սկսվեցին 

թայթելու ուղղ

ան ժամանեց

անձնախումբը

ատի դաշտ

նախմբի գալը

ոշման հետ, ը

աստանում 

հնարավորութ

ան միջոցն

անցան: Ինչպ

ենադարձությ

ամար անցա

ն առնչվում էր

քն` առաջնա

ամենից հետ

ոհիշյալ մերկ
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 1985, ¿ç 22, 12

տապ լուծմա

տանն էր, որ

ն նյութակա

նուա-մենայնի

չէր կարո

տմամբ: 

արտուղար Ա

ի ղեկավարնե

նին, որպեսզ

ադարձությու

Անդրկովկաս

կայացրեց 

ազմակերպել

նադարձությա

ւյս ունենալո

ին Կովկասու

ի դաշտը, որ

գելի` ջրանց

որոնումներ

ղությամբ: Այ

 Ֆ. Նանսեն

ը, որը պետք

տի ոռոգմա

ը կապված է

ըստ որի պետ

50 հազա

թյունը: Սակա

ներ գտնել

պես Հայկակա

յան դեպքո

նկալի էր քա

ր խորհրդայի

այինը հարց

տո էր, որ Ֆ

կացնող գիրք

22, 125-134, 136
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Լույս Ամսագիր 

Հայրենադարձության գործընթացը 
Ցեղասպանության վերապրողների վիճակն 

օրհասական էր հատկապես Միջագետքում, Թուրքիայում, 

Հունաստանում, Սիրիայում, Բուլղարիայում  եւ այլ 

երկրներում: Միջագետքում 14 հազար վասպուրականցի 

գաղթականներ զրկվել էին աշխատանքի ու ապրուստի 

միջոցներից, որ մի քանի տարի իրականացրել էին 

անգլիական իշխանությունները: Նրանք բախում էին 

Խորհրդային Հայաստանի դռները` կազմակերպելու 

շուտափույթ օգնություն: Թուրքիայից 1,5 միլիոն հույների 

Հունաստան արտաքսելը այստեղ միանգամից ծանրացրեց 

հայ գաղթականների առանց այն էլ անմխիթար 

դրությունը: Իսկ Թուրքիայի մայրաքաղաքից հազարավոր 

հայեր 1922 թ. վերջին արտագաղթեցին Սիրիա  եւ այլուր: 

Խորհրդային Հայաստան առաջին 

հայրենադարձվողները եղան վասպուրականցիները (շուրջ 

9000 մարդ) 1921–1922թթ.: 1923 թ. հայրենադարձություն 

տեղի ունեցավ Թուրքիայից, Իրանից  եւ այլ երկրներից, 

1924թ.` նույն երկրներից, ինչպես նա եւ Սիրիայից, 

Ֆրանսիայից: 

Հայաստանի կառավարությունը 1926թ. որոշեց 

դադարեցնել զանգվածային ներգաղթը` նկատի ունենալով 

ներգաղթածների տեղավորման դժվարությունները, 

ինչպես նաեւ տեղի ունեցած Շիրակի երկրաշարժը: 

Հայրենադարձության գործընթացում որոշ բեկում 

կատարվեց 1930-ական թվականների սկզբին: 1931թ. 

նախատեսվեց կազմակերպել նոր զանգվածային 

ներգաղթ: Այդ կապակցությամբ արտասահման մեկնեց 

կառավարության նախագահ Սահակ Տեր-Գաբրիելյանը, 

հանդիպում ունեցավ Հայկական բարեգործական 

ընդհանուր միության ղեկավար Գալուստ Կյուլպենկյանի 

հետ` ակնկալելով միության օժանդակությունը: 

Ի կատարումն 1931 թ. հիշված որոշման` 1932–1933 

թթ. Հայաստանն ընդունեց շուրջ 8000 հայրենադարձ` 

Հունաստանից, Սիրիայից  եւ այլ երկրներից: 

Հայրենադարձության հաջորդ, ընդ որում վերջին` մինչեւ 

1946 թ., ձեռնարկն իրականացվեց 1936 թ.: Ֆրանսիայից 

ժամանեցին 1800 հայրենադարձներ, որոնց հետ Երեւան 

փոխադրվեց Կոմիտասի (Սողոմոն Սողոմոնյան) 

աճյունը  եւ հողին հանձնվեց նրա անունը կրող 

քաղաքային այգում (պանթեոնում): 

1920–1930-ական թվականներին Խորհրդային 

Հայաստան վերադարձավ շուրջ 42 հազար մարդ: Շատ 

ավելին էր հայրենադարձվել ցանկացողների թիվը: 

Սակայն Խորհըրդային Հայաստանի հնարավորությունները 

խիստ սահմանափակ էին: 

Երկրում ծայր առած քաղաքական բռնաճնշումների 

պայմաններում 1937 թ. դադարեցվեց 

հայրենադարձության գործընթացը: Վերացվեց ՀԽՍՀ 

կառավարությանը կից ներգաղթի կոմիտեն, ապա նա եւ 

այդ խնդիրներով զբաղվող Հայաստանի օգնության 

կոմիտեն (ՀՕԿ)
2
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ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆԸ  

(1921-1936 թթ.) 
 

Խորհրդային Հայաստանը իր կազմավորման առաջին 

օրերից իրեն հոգատար էր զգում սփյուռքհայության 

հանդեպ: Հայրենիքը դեպի իրեն էր գրավում մեծ թվով 

սփյուռքահայերի: Գաղութահայերի մեջ սկիզբ էր առել եւ 

արագորեն ծավալվում էր հայրենասիրական շարժումը՝ 

«դեպի տուն», դեպի «ավետյաց երկիր»: 

Հայաստանի կառավարությունը անընդհատ 

բազմաթիվ դիմումներ ու նամակներ էր ստանում 

սփյուռքահայությունից, իրենց Հայաստան գալու  

հնարավորություն ընձեռելու խնդրանքով: Սկզբնական 

շրջանում հատկապես շատ դիմումներ էր ստացվում 

Միջագետք (Իրաք) ապաստանած հայ տարագիրներից, 

որոնք գտնվում էին դժնդակ պայմաններում: Դրանք 

հիմնականում վասպուրականցիներ էին, որոնք թուրքերի 

հարձակման հետեւանքով 1918 թվականի գարնանը 

զանգվածաբար փորձել էին փախչել Անդրկովկաս, սակայն 

Վան-Իգդիր  ճանապարհը թուրքական բանակի կողմից  

փակվելուց հետո, ստիպված երկարատեւ ճանապարհ էին 

կտրել դեպի Պարսկաստան, հույս ունենալով այնտեղից 

անցնել Անդրկովկաս. նրանց այդ մտադրությունը եւս չի 

իրականանում, քանի որ թուրքական զորքերն արդեն մտել 

էին Պարսկաստան եւ փակել դեպի Անդրկովկաս տանող 

ճանապարհը: Վասպուրականցիները եւ նրանց միացած 

Խոյի, Սալմաստի եւ Ուրմիայի հայերն ու  նեստորական 

ասորիները ստիպված շարժվում են  դեպի Հարավային 

Պարսկաստան: 1918 թվականի հունիսի վերջերին 

Պարսկաստանում գտնվող անգլիական զորքերի 

հրամանատարությունը  գաղթականների այդ զանգվածը 

որոշակի նկատառումներով օգտագործելու համար 

վերցնում է իր «հովանավորության» տակ: Նահանջող 

գաղթականները օգոստոսի սկզբներին հասնում են 

Համադան, բայց անգլիական իշխանությունները արգելում 

են նրանց մտնել քաղաք: Անգլիացիները համոզում են 

գաղթականներին, թե ստեղծված պայմաններում 

ամենահարմար ելքն այն է, որ տեղավորվել Միջագետքում, 

մի առժամանակ այնտեղ մնան, խոստանալով 

հետագայում նրանց տեղափոխել Հայաստան
3
: 

Միջագետքի սահմանը ոտք կոխելուց հետո 

անգլիացիները բացի նրանցից, ովքեր համաձայնվում են 

ընդգրկվել անգլիական զորքերի կազմում, անմիջապես 

զինաթափում են հայերից ու ասորիներից բաղկացած յոթ 

հազարի հասնող գաղթականների պաշտպաններին: 

Ստեղծվում է մի քանի հայ-ասորական գումարտակներ եւ 

ուղարկվում Զենջան՝ օգնելու թուրքերի դեմ կռվող 

անգլիական  զորքերին: Գաղթականները կարճ 

ժամանակամիջոցում համոզվում է, որ անգլիական 

գաղթականների իսկական նպատակն է ստեղծել հայերից 

ու ասորիներից բաղկացած զինված ուժեր եւ նրանց 
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Լույս Ամսագիր 

միջոցով իրենց դիրքերն ամրապնդել արաբական 

աշխարհում, միաժամանակ անձեռնմխելի դարձնել 

Հարավային Պարսկաստանի ու Միջագետքի 

նավթահանքերը: Շուտով հայ գաղթականությունը 

ծառանում է այդ խաբեության դեմ եւ անգլիական 

իշխանություններից պահանջում իրագործել Հայաստան 

փոխադրելու մասին տրված խոստումները: Անգլիական 

իշխանությունները, զգալով գաղթականության բուռն 

ըմբոստացումը, ակսում են ձերբակալել ու պատիժների 

եբթարկել առավել աչքի ընկնող տարրերին, իսկ 

հիմնական զանգվածին՝ զինված պահակախմբերի 

հսկողության տակ, փոխադրում են Բաղդադի շրջանը, 

որտեղ նրանց տեղավորում են հատուկ ճամբարներում: 

Ըստ վկայությունների, 1918 թվականի աշնանը 

Համադանում, Քերմանշահում եւ Բաքոբայում գտնվում 

էին ավելի քան 16,000 հայ (այլ աղբյուրների համաձայն 

միայն Բաքուբայում կային 18-19 հազար հայեր): Այսպիսով 

Վասպուրականի, Ուրմիայի, Սալմաստի եւ Խոյի տարագիր 

հայությոն մեծ մասը տեղափոխված էր Բաղդադից ոչ 

հեռու գտնվող Բաքուբա ավանում
4
:  

1921 թվականների հուլիսի 2-ին Հայաստանի 

կոմունիստական կուսակցության Կենտկոմը հատուկ կոչով 

դիմեց Համադանի, Քերմանշահի, Մոսուլի եւ  Նահր-էլ-

Օմարի գաղթականության: 

«…. Ձեռք առնելով Հայաստանի իշխանությունը, այժմ 

մեր առաջին աշխատանքների հետ միասին ձեռնարկում 

ենք ձեր տառապանքներին այլեւս միանգամայն ընդմիշտ 

վերջ տալու՝ անխուսափելի եւ անհրաժեշտ 

պահանջներին»: 

1921թ. ամռանը Միջագետքի գաղթականության 

ներկա-յացուցիչները բանակցությունների մեջ մտան 

Թավրիզում գտնվող Խորհրդային Հայաստանի 

գաղթականական գործերի լիազոր Գր. Վարդանյանի, 

ինչպես նաեւ Երեւան մեկնած իրենց ներկայացուցիչներ 

միջոցով՝ Ժողովրդական կոմիսերների խորհրդի 

(կառավարության) նախագահ Ալ. Մյասնիկյանի հետ եւ 

խնդրեցին շուտափույթ կերպով գաղթականությանը 

տեղափոխել Հայաստան:
5
 

1921թ. թվականի դեկտեմբերի 13-ին Խորհրդային 

Հայաստանի կառավարության որոշումով, դեկտեմբերի 

կեսերին Միջագետքից Բաթում ժամանեց առաջին 

շոգենավը՝ մոտ 3,000 գաղթականով, որոնք հիմնականում 

տեղավորվեցին Գյումրիի, Բասարգեչարի եւ  Ղամարլուի 

շրջաններում: Իսկ 1922 թ. հունվարի 10-ին՝ 3,000 մարդուց 

բաղկացած երկրորդ քարավանը:  Հաջորդ տարիներին 

Միջագետքում մնացած հայ գաղթականության մեծ մասը 

նույնպես վերադարձան Խորհրդային Հայաստան (Ավելի 

քան 9,000 մարդ, 1921թ. վերջերին եւ 1922 թ. սկզբներին)
6
: 

                                                           
4 - ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 549£ 
5 - ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 550£ 
6 - ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 551£ 

1922 թ. գաղթականներից էր հայ նշանավոր բանաստեղծ 

Գեղամ Սարյանը
7
: 

Երբ Միջագետքի տարագիրների առաջին 

քարավանների հայրենադարձության լուրը հասավ 

հայկական մյուս գաղթօջախներ, էլ ավելի բուռն դարձավ 

Խորհրդային Հայաստան ներգաղթելու սփյուռքահայերի 

ձգտումը: Ի պատասխան Հայաստան ներգաղթելու 

դիմումների, Հայոց կառավարությունը 1923 թվականին 

իրականացրեց մոտ 1,000 հոգու ներգաղթը Վանից, 

Պարսկաստանից եւ այլ վայրերից: 1924թ. մարտի 3-ին 

որոշում կայացվեց 1924-1925 թվականների ընթացքում 

արտասահմանյան երկրներից Խորհրդային Հայաստան  

ընդունել 10,000 գաղթական: Այդ նպատակով հատկացվեց 

1.7 միլիոն ռուբլի: 1924 թվականի մայիսից սկսվեց 

սփյուռքահայերի հայրենադարձությունը Բաթումի եւ 

Ջուլֆ այի վրայով8
: 

1925թ. ընթացքում Բաթումով եւ Ջուլֆ այով հայրենիք 
ներգաղթեցին 5,016 մարդ, այդ թվում Հունաստանից 1,098 

ընտանիք (3656 մարդ), Կ. Պոլսից՝ 201 ընտանիք ( 780 

մարդ), Բաղդադից եւ ընդհանրապես Միջագետքի՝ 160 

ընտանիք (385 մարդ)
9
: 

1921-1925 թվականների ընթացքում արտասահմանից 

ներգաղթածների թիվը, կազմելով ստորեւ բերված 

աղյուսակը
10

. 

 

1921 - Միջագետքից   3,000 հոգի 

1922 - Միջագետքից, Իրանից, Կ Պոլիսից, ևն 6,552  

1923 - Վանից, Իրանից, եւ այլ վայրերից   953 

1924 - Հունաստանից,Սիրիայից,Կ.Պոլսից եւ այլ 

վայրերից՝     4,167 

1925 – Հունաստանից, Միջագետքից
11

, Կ. Պոլսից  

եւ այլ վայրերից    5,016 

Ընդամենը …………………………………19,688 մարդ 

 

Մինչդեռ Խորհրդային Հայաստանի կառավարությունն 

իր մարդասիրական պարտքն էր կատարում հայ 

գաղթականության նկատմամբ եւ ամեն ինչ անում էր նրա 

դրությունը բարելավելու ուղղությամբ, գաղութահայ 

բարեգործական որոշ հաստատություններ ու 

կազմակերպություններ շոշափելի ոչինչ չէին անում  

գաղթա-կանությունը հայրենիք տեղափոխելու 

ուղղությամբ: Այդ տեսակետից խիստ բնորոշ է  Հայ 

Բարեգործական Ընդհանուր Միության գործունեությունը, 

որը ինչպես նշում է նրա վարչության նախկին անդամ եւ 

Հայաստանի Օգնության Կոմիտեի (ՀՕԿ) արտասահմանյան 

լիազոր Եսայի Կարինյանը «արդեն երկու տարիե ի վեր 

                                                           
7 - ´³μÏ»Ý âáõ·³ë½Û³Ý, Ð³Û»ñ³Ý³ñÓ Çñ³Ý³Ñ³Û ¹»Ùù»ñ, 
ºñ»õ³Ý 1997, ¿ç 153£ 
8 - Ð. àõ. Ø»ÉÇùë»ÃÛ³Ý, Ð³Ûñ»ÝÇù-ê÷Ûáõéù ³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
»õ  Ð³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ, ºñ»õ³Ý 1985, ¿ç 87£ 
9 - ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 99£ 
10 - ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 105£ 
11 - ØÇç³·»ïùÇó Ý»ñ·³ÕÃáÕÝ»ñÇ Ù»ç Ï³ÛÇÝ Ý³»õ Ñ³Û»ñ 
ÊáÛÇó, ê³ÉÙ³ëïÇó »õ àõñÙÇ³ÛÇó£ 
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խոշոր ռեքլամներով ճամբա ելած է դեպի Հայաստան, 

կքալե ու կքալե եւ դեռ կեցած տեղն է, քայլ մը առաջ 

չաներ…. »
12

: 

Արտասահմանյան բարեգործական շատ 

կազմակերպություններ ու անհատներ գաղթականների ու 

որբերի հարցը փաստորեն դարձրել էին իրենց 

քաղաքական հիմնական առանցքն ու եկամտի 

աղբյուրներից մեկը
13

:  Դաշնակցության «Հայաստանի 

Հանրապետության պատվի-րակությունը», Պողոս 

Նուպարի, իսկ հետո Գաբրիել Նորատունկյանի 

գլխավորած «Ազգային պատվիրակությունը» եւ այլ 

հաստատություններ փաստորեն իրենց գոյությունը 

պահպանում էին ծայրահեղ թշվառության մատնված 

գաղթականների եւ որբերի հարցի շահագործման հաշվին: 

1924 թվականի մայիսին Պոլսից Խորհրդային 

Հայաստանի կառավարությանը ուղարկած իր 

զեկուցագրում Դ. Շահվերդյանը հայտնում էր, որ 

«ներգաղթի կազմակերպումը մեծ հետաքրքրություն է 

առաջացրել ժողովրդական զանգվածների մեջ, ինչպես 

այստեղ, այնպես էլ մյուս գաղութնորում: Բայց 

սփյուռքահայ ազգային բարեգործական 

հաստատություննեերի ղեկավարները խիստ 

անհանգստացած են: Բանն այն է, որ այդ 

հաստատությունների մեծ մասն իրենց գոյությունը 

պահպանում էին գաղթականների եւ որբերի հարցը 

շահագործելով եւ նրանցով արդարացնում իրենց 

գոյության իմաստը, նրանց շնորհիվ ստանում պաշտոններ 

ու ապրուստի միջոցներ»
14

: Խոսելով Խորհրդային 

Հայաստանի հակառակորդների կողմից  ներգաղթի շուրջը 

ծավալված զրպարտչական քարոզչության մասին, Դ. 

Շահվերդյանը նշում է, որ նրանք առաջարկում են երկրի 

վերաշինության ու ներգաղթի համար գաղութներում 

հանգանակված գումարները չուղարկել Հայաստան, այլ 

օգտագործել միայն արտասահմանում
15

: Դեռ ավելին, 

Պոլսում գոյություն ունեցող ազգաին 

կազմակերպությունները 1924 թվականներին իրենց 

գաղտնի ժողովներից մեկում որոշում էին կայացրել 

գաղթականներին չփոխադրել Հայաստան, այլ տեղավորել 

Աֆ  րիկայում կամ Ամերիկայում16
: 

Պատերազմի ավարտից հետո արեւմտյան 

տերությունները հակադրված էին գոնե առերեւույթ 

զբաղվելու իրենց քաղաքա-կանության հետեւանքով ծայր 

թշվառության մատնված ժողովուրդների հետագա 

                                                           
12 - º. Î³ñÇÝÛ³Ý, Î»Ý¹ñáÝ³ÓÇ· »õ Ï»¹ñáÝ³ËáõÛë, ö³ñÇ½, 
1925, ¿ç 5£ 
13 - Üñ³Ýù ³Û¹ Ñ³Ï³Ù³ñ¹Ñ³ÛÇÝ áõ Ñ³Ï³Ñ³Û »õ Ñ³Û³Ñ³É³Í 
÷áñÓ³éáõÃÛáõÝÁ ·áñÍ³¹ñ»óÇÝ Ý³»õ  Ð³Û³ëï³ÝÇ 1988 
Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 7- Ç »ñÏñ³ß³ñÅÇ Å³Ù³Ý³Ï ó³Ûëûñ£  
14 - ÐÐ ÐÐêÞ äÎ², ü. 113, ó. 3, ·. 54, Ã. 10-11£ 
15 - ÐÇß»Ýù 1988 Ãí³Ï³ÝÇ»Ïñ³ß³ñÅÇ ³Õ»ïÛ³ÉÝ»ñÇÝ 
ûÅ³Ý¹³Ï»Éáõ Ñ³Ý·³Ý³Ïí³Í Ù»Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Ûáõñ³óáõÙÁ 
§Â»Ññ³ÝÇ¦ »õ ï»Õ»ñÇ §³½·³ÛÇÝÝ»ñÇ¦ ÏáÕÙÇó£  
16 - ÐÐ ÐÐêÞ äÎ², ü. 113, ó. 3, ·. 305, Ã. 30-40£ 
 

ճակատագրի հարցով: 1920 թվականի իր առաջին 

նստաշրջանից սկսած Ազգերի Լիգան զբաղվում էր հայ 

գաղթականության հարցով եւ  հայտարարում, թե 

անհրաժեշտ է, որ բոլոր տերությունները միջոց 

ձեռնարկեն « ըստ կարելվույն շուտ վերջ տալու հայկական 

սարսափելի ողբերգությանը»: Ազգերի լիգայի երկրորդ 

(1921թ.) եւ երրորդ (1922թ.) նստաշրջանները նորից 

միաձայն որոշում կայացրին հայ գաղթականների մասին: 

Դրան հաջորդեցին խաղաղության բանակցությունները 

Լոզանում, որտեղ հայ գաղթականության օգտին դրական 

ոչինչ չարվեց եւ այդ հարցը դարձյալ ձեւականորեն 

հանձնվերց Ազգերի լիգայի տնօրինությանը: Որոշվեց 

նրանց, ովքեր թուրքական կառավարությունը իրենց 

նախկին բնակավայրերը վերադառնալու արտոնություն չի 

տալիս, այլեւս թուրքահպատակներ չճանաչելով, պետք է 

տալ Լիգայի երաշխավորությունը վայելող մասնավոր 

անձնագրեր: Եւ կրկին պարզ է, այդ տերությունների նենգ 

քաղաքական խաղերը, ավելի ճիշտ կլիներ, թե Ազգային 

լիգան Թուրքիային պարտադրեր՝ թույլ տալ տարագիր հայ 

ժողովուրդը վերադառնար իր տունը, քան նրանց 

հեռացնել իր հայրենիքից, չէ որ իրենք էին հայ 

ողբերգության իսկական ծրագրողները: Միջազգային 

անձնագրերը տրվում էին լիգայի գաղթականական 

գործերի մոկիսար Ֆրիտյոֆ  Նանսենի նախագահությամբ 
գործող կոմիտեի կողմից եւ հենց այդտեղից էլ դրանք 

ստացել էին «Նանսենյան» անունը: Դեռեւս 1923 թվականի 

աշնանը, Ազգերի լիգան որոշում էր կայացրել՝ 

ուսումնասիրել 50,000 հայ գաղթականների 

Անդրկովկասում, մասնավորապես Խորհրդային 

Հայաստանում բնակեցնելու հնարավորությունը
17

:   

1925 թ. հունվարի 17-ին Երեւան ժամանեց Նանսենի 

գլխավորած հանձնաժողովը, նույն օրը հանդիպելով 

Խորհրդային Հայաստանի կառավարության հետ (Ս. 

Լուկաշին, Ս. Համբարձումյան, Ա. Մռավյան եւ այլն), որը 

հավաստիացրեց Նանսենի հանձնաժողովին, որ լայն 

հնարավորություններ նրան հետաքրքրող բոլոր հարցերը 

ուսումնասիրլիս եւ  տեղում ծանոթանալու այն բոլոր 

հողամասերին, որոնց վրա նախատեսվում է բնակեցնել 

ներգաղթող սփյուռքահայ աշխատավորներին: 

Միաժամանակ հայտնվեց, որ այդ հողամասերի ոռոգման 

վերաբերյալ կան պատրաստի նախագծեր, որոնք 

նույնպես կտրամադրվեն հանձնաժողովին: Նանսենը նշեց, 

քանի որ գաղութահայ աշխատավորները ձգտում են 

տեղափոխվել միայն Խորհրդային Հայաստան, հետեւաբար 

պետք է հաշվի առնել նրանց այդ օրինական 

ցանկությունը: Նանսենն ու նրան ուղեկցողները շրջեցին 

Հայաստանում, ծանոթացան երկրի  կյանքին եւ հուլիսի  

սկզբներին վերադարձան Եվրոպա: Մեկնելուց առաջ, 

Նանսենը ներկայացրեց իր հանձնաժողովի մշակած 

հուշագիրը, ըստ այդմ, 50 հազար հայերի գաղթի համար 

նախատեսվում էր 8 միլիոն ռուբլի ձեռք բերելու 

                                                           
17 - Ð. àõ. Ø»ÉÇùë»ÃÛ³Ý, Ð³Ûñ»ÝÇù-ê÷Ûáõéù 
³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »õ  Ð³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ, ºñ»õ³Ý 1985, 
¿ç 122£ 
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արավորությու

 անհրաժեշտ

ք բերելու ուղ

1926 թվակա

գերի լիգայի 

ղավոերման 

աստանի 

սնակցությամ

ագրի իրագոր

 Սակայն, դ

շակի դարձա

րցը քնանրկվ

վանագետները

փում «դժբախ

ռապանքների

նհրաժեշտութ

րունակում էին

Մոտ մի 

նսենին հաջո

նախատեսվա

զիվ 1.6 միլի

նարկի իրակ

Մի քանի տ

րցը եւ Նանսե

գերի լիգան ա

նանը լիգայի ը

ցրեց՝ դադա

օգուտ կերպ

հանուր ժող

աջարկը ե

անակներում 

րցը  հանվեց օ

Այսպիսով, 

խարինեց գաղ

ացավ այդպիս

Հայրենիքի 

եղծման ու ա

ղացել Հայաս

զմակերպվել 

ւանում, նրա

մանյանը , ո

ության հայաշ

սկսբները 

սնաճյուղեր չո

ղթօջախներու

նության Մա

հանուր Միո

ոցով: Այդ տ

այն Պարսկա

զոր 

ւպատոսությո

                       
Ð³Û ÄáÕáíñ¹Ç
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ւնները: Միա

տ գումարը փ

ղին էր
18

: 

նի մարտի 19

կողմից ստե

հանձնաժող

ներկայացո

մբ, որը եւ լի

ծելի լինելը: 

ժբախտաբար

ավ, որ ամեն ա

վում էր Ազգ

ը «պիղատ

խտ ու չարչա

ի համար 

թյան» մասի

ն իրենց քաղա

հնգամյակի 

ղվեց հայ գա

ծ հողամասեր

իոն ռուբլի, 

անացման հա

տարի շարուն

ենի ծրագիրը

այն մոռացու

ընդհանուր ժ

արեցնելու հա

պով հոլովելը

ղովը ստիպվ

եւ տարին

անարդյունք

օրակարգից
19

Ազգերի լի

ղթականությա

սի ավարտ: 

հետ սփ

ամրապնդմա

ստանի Օգնու

էր 1921 

ա առաջին 

որը մասնաճյ

շատ  քաղաք

ՀՕԿ-ը 

ուներ եւ իր 

ւմ իրականա

րմնի (ՀՕՄ-ի

ության եւ ա

տեսակետից 

աստանը, ուր

ներկայացո

ունների տեղ

                       
Ç Ø³ïÙáõÃÛá
»ÃÛ³Ý,Ýßí. ³ß

ակ նպատակ

փոխառությո

9ին Փարիզու

եղծված հայ 

ղովի նիստը

ւցիչ Ս. 

իովին հաստ

ր գնալով ա

անգամ, երբ 

գերի լիգայո

տոսյան արց

արված» հայ 

եւ խոսում 

ին, իսկ 

աքական նեն

ընթացքում

աղթականների

րի ոռոգման 

աննշան մի

ամար: 

նակ հայ գա

ը «քննարկելո

ւթյան տվեց:

ժողովում  Նա

այ գաղթակ

ը: 1929 թ.

ված էր ընդ

ներ շարո

ք կերպով ա
9
: 

իգան «հայկ

ան հարցով, ի

փյուռքահայու

ն գործում 

ւթյան Կոմիտ

թվականի 

նախագահն 

ուղեր ստեղծ

քնեռում; Սակ

արտասահմա

գործունեությ

ացնում  էր

ի), Հայոց 

այլ կազմակ

բացառությո

ր Խորհրդայի

ուցչություննե

ղի առաջադի

      
áõÝ Ð³ïáñ 7, ¿
Ë. ¿ç 150£ 
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Լույս 

կահարմար ե

ւնների միջո

մ տեղի ունեց

գաղթականն

ը՝ Խորհրդա

Փիրումյա

տատեց Նանս

ավելի պարզ

գաղթականն

ւմ՝ Եվրոպակ

ցունքներ» 

ժողովրդի կր

նրան օգն

գործնական

գ խաղերը: 

մ (1925-129թ

ի տեղափոխմ

համար հավա

ի գումար նմ

աղթականութ

ւց» հետո, հե

: 1929 թվակա

նսենը առաջա

անների հա

 սեպտ. 2

դունել Նանս

ւնակ լիգ

արծարծված 

կական հար

իսկ այս հարց

թյան կապ

կարեւոր դեր

տեն (ՀՕԿ-ը), 

սեպտեմբե

էր Հովհան

ծեց Խորհրդա

կայն մինչեւ 1

անում գր

յունը հայկակ

ր  Հայրեն

Բարեգործակ

կեռպությունն

ուն էր կազմ

ին Հայաստա

երի 

իմանակ ուժ

¿ç 566£ 
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իր 

երի շնորհիվ 

թ. փետրվարի

1926-1929 թվ

քիայից եւ 

եց 5,863 մ

ցքում Հունաս

ի կազմակեր

աղթեցին շուր

ենադարձվեցի

րով կատարվ

անների ըն

ասահմանյան 

ստան ներգ

մենը 22,598 մ

1925թթ. ներգ

1936 թթ. ընթ

դարձել  42,28

Հայոց կառ

թյունների եւ

ներով ձեռնա

ստիայի (1928

), Նոր Թոմա

Տիգրանակերտ

Մարաշի,  Ն

նների կառուց

Նոր կոչում
տրոսյանը՝ 

Էլբակյան

ախագահ Սե
ին Հանրապ
ել մի շարք հա

նավորապես, 
մ են ստացել 
պենդիարյանի
դեմիական 
ումյանը (պար
տակի 

նը (երաժշտա
տակի համար),

ւհի Էմմա
ավառում ունե

                      
õÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç

³Û ÄáÕáíñ¹Ç ä

մասնաճյուղ

ն
20

: 

վականների ը

Ֆրանսիայից

մարդ: Իսկ 

ստանից, Բու

պված ձեւով

րջ 8,007 հոգ

ին Ֆրանսիա

ված հայրնեա

նթացքում ա

տարբեր 

գաղթեց 6,92

մարդ ներգա

գաղթածների

թացքում օտա

86 հոգի: 

ռավարության

ւ որոշ նվիր

արկվեցին Նո

8), Նոր Խարբ

արզայի (1931

տի (1934),  Ն

Նոր Յոզղատ

ցումը
21

: 

մներ. Ռազմ
վաստակա

նը՝ ժողովրդ
 

 

երժ Սարգսյա
պետության տ
այտնի արտիստ

վաստակավո

ի անվան օպ
թատրոնի 

րարվեստի 
համար), 

արվեստի 
, 

Պետ
եցած վաստա

                      
ç 152-155: 
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ղեր էին ստե

ընթացքում Հ

ց ներգաղթ

1932-1933 

լղարիայից ե

վ Խորհրդայի

գի: Ավելի քա

այից 1936 թ

ադարձություն

անհատական

երկրներից 

26 մարդ: 

աղթեց): Դրան

ն (19,688 ) կ

արությունից 

ն եւ հա

րատուների 

որ Մալաթիայ

բերդի (1930),

1), Նոր Կեսա

Նոր Տարոնի, Ն

ի, Նոր Ամա

միկ Ամյան
ավոր արտի
դական ար

անն այսօր՝ 
տոնի առթիվ
տների: 
որ արտիստ

պերայի եւ բա
պարու

բնագավառո

բնագավառու

տրոսյանը (եր
ակի համար), 

   

Ý, Ñ 7, ¿ç 576-57

եղծվել դերե

Հունաստանի

թողների թիվ

թվականներ

եւ Ֆրանսիայի

ին Հայաստա

ան 1,800 մար

թ.: Բացի մե

նից, 1926-19

ն վիզաներո

Խորհրդայի

(1926-1936թթ

ն ավելացնելո

կարելի է աս

հայերինք էի

այրենակցակա

ու կտակներ

յի (1927), Նո

, Նուբարաշեն

արիայի (1934

Նոր Երզնկայ

ասիայի եւ ա

   (Շար. 

ը, Էմմա 
իստ, Արմեն
րտիստ  

մայիսի 28-ի
վ կոչումներ 

տի պատվավո

ալետի ազգայի
ւհի Սյուզանն
ում ունեցա
երգիչ Ռազմի

ւմ ունեցա

րաժշտարվեստ

77: 

ւս 

ց, 

վը 

րի 

ից 

ան 

րդ 

եծ 

36 

ով 

ին 

թ. 

ով 

ել 

ին 

ան 

րի 

որ 

նի 

4), 

ի, 

այլ 

6) 

 

ն 

 

ին, 
է 

որ 

ին 
նա 
ած 
իկ 
ած 

տի 



 

 

Դեր
Գեո
բնա
 

 
օպե
Զաք
վաս
Թբի
դրա
Գեւ
ունե
Հայա
պատ
Գ. 
թատ
Էլբա
ունե
Հայա
պատ
Քան
զար
Հայա
գործ
Երե
Հրա
Երա
բան
համ
Քյա
ներդ
 

Հա

Համ
թե 
երկ
տղա
գյու
կնո
տղա
ՄԱ
կազ
գյու
զար
Ըստ
700

րասան Խորեն
որգի Ռաֆա

ագավառում ու

երային 
քյանը (երաժշ
ստակի համար
իլիսիի Պ. Ա

ամատի-կակա
ւորգի Բարս
եցած վաստա
աստանի Հա
տվավոր կոչու

Սունդուկյա
տրոնի գեղա
ակյանը (թատ
եցած վաստա
աստանի Հա
տվավոր կոչու
նդակագործ Ֆ

րգացման գ
աստանի Հա
ծչի կոչում է ս

եւանի կ
աչիկի Պետրո
ախտագիտութ
նահավաք, եր
մույթի գե
արամի Մ
դրած ավանդի

այաստանի
տղամար

մադրելով Հա
դե յուրե) 

կրում սեռերի
ամարդ յուր
ւղական բնա

ոջ հաշվով` ա
ամարդկանց

ԱԿ-ի Պա
զմակերպութ
ւղատնտեսու
րգացումը Հա
տ գնահատ
,000-ից մինչ

ն Արմենի Լեւ
աելի Մանգ
ւնեցած վաստ

երգչուհի 
շտարվեստի 
ր), 

Ադամյանի ա
ն թատրոն

սեղյանը (թատ
կի համար), 

անրապետությ
ւմ է ստացել՝ 

անի անվան 
արվեստական 
տերական 
կի համար), 

անրապետութ
ւմ է շնորհվել՝ 
Ֆրիդրիխ Մ
ործում ուն

անրապետությ
տացել՝  
կրկեսի 

ոսյանը,  
թյան մեդա
րգիչ, «Սասուն
եղարվեստակ

Մանուկյանը (
ի համար): 

ից արտագա
րդիկ են, 22
ուսումնաս

այաստանի 
բնակչությա
ի հարաբերա
րաքանչյուր 

ակավայրերո
ակնհայտ է 
 միգրացիա

արենի և
թյան հրա
ւթյունը և 
այաստանում

տականների, 
չեւ մեկ միլիո

ւոնյանը, 
ասարյանը (ե

տակի համար),

 

 Իրինա
բնագավառ

նվան պետա
նի դերասա
տերարվեստի

ան ժողովրդա

ազգային 
ղեկավար Ա

արվեստի 

թյան ժողովր

Մկրտչի Սող
նեցած վաստ
ան մշակույթ

տնօրեն Սոս

ալով պար
ն» ազգագրա

կան ղեկա
(մշակույթի 

աղթողներ
2 տոկոսը՝ կ
սիրություն
 
փաստացի 
ն թվերը պ
ակցությունը

100 կնոջ 
ում՝ 93.5 յուր

դառնում, ո
ան է: Այս մա
և գյուղա
ապարակած

գյուղակա
մ» զեկույցու

1991 թվա
ոն մարդ է ա

ÈàôÚê # 2

Լույս 

երաժշտարվես
, 

ա Զավ
ռում ունեց

ական հայկակ
անուհի Մելան
ի բնագավառ

ական արտիս

ակադեմիակ
Արմեն Էդգա

բնագավառ

րդական նկա

ոյանը (արվես
տակի համա

թի վաստակա

ս (Իոս

րգեւատրվել 
ական երգի-պա
ավար Անդրա

բնագավառ

րի 78 տոկոս
կանայք. 

ն 

(դե ֆակտո
պարզվում է, 
ը կազմում է

հաշվով, 
րաքանչյուր 
որ գերակշռ
ասին ասվա
ատնտեսությ
 «Գենդե

ան շրջանն
ւմ: 
ականից ի 
արտագաղթել
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Ամսագի

ստի 

 

վենի 
ցած 

կան 
նիա 
ռում 

ստի 

կան 
արի 
ռում 

արչի 

ստի 
ար), 

ավոր 

սիֆ) 

է 
արի 

անիկ 
ռում 

սը 

ո, ոչ 
որ 

է 88 
իսկ 
100 
ողը 

ած է 
թյան 
երը, 

ների 

վեր 
լ, եւ 

Հայա
տոկոս
1990-ա
միջեւ
բացի՝
Արտա
միայն
 

 
Զեկու
գերակ
տարե
տարի
տոկոս
Ամուս
համա
իրենց
Օրինա
շատ 
կրթու
ռեսու
դառն
գլխավ
Միեւն
դառն
ամուս
մարդ
են խ
նրանց
համա
ցուցա
կանա
ուղար
հետ կ
Այնու
փոքր 
վաստ
վատ 
հետեւ
համեմ
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իր 

աստանի տն
ոսն ունի ընտ

ական թվակ
ւ հակամարտ
՝ միգրանտն

ագաղթողներ
ն 22 տոկոսն 

ւյցի հեղինա
ակշռող մեծա
եկան են: 
իքային խմբի
ոս, իսկ կ
սինների ա

այնքներում 
ց կարգավիճա
ակ` կանայք
իրավասութ

ւթյան կամ 
ւրսների հատ
նում են տ
վորը: 
նույն ժամա

նում աղքատ
սինները փող

դիկ, որոնց մե
խոցելի դառն

ց երեխանե
այնքից եւ 
աբերում: Ի
այք հակված 
րկել տուն, 
կապված գեն
ւամենայնիվ,

է, քանի որ 
տակում, քան

տնտե
ւանքով, որ
մատությամ

նային տնտե
տանիքի արտ
կաններին Հա
տության ըն
ների 96%-ը
րի 78 տոկո
են կանայք: 

ակները նշում
ամասնությու

Տղամարդ
ի համամասն
կանանց շր
արտագաղթե
մնացող կա
ակը: 

ք կարող են ո
թյուն ստանա

առողջությա
տկացման ա

տնային տնտ

անակ կանա
տության ն
ղ չեն ուղար
եծամասնութ
նալ աղքատ
երը հեռանո

տնտեսակա
Ի տարբերո

են իրենց եկ
հավանաբա

նդերային ակ
, գումարի 
կանայք, որ

ն տղամարդ
եսական 
ր ունեն կ

մբ»: 

եսություննե
տագաղթած ա
այաստանի ե
նթացքում հե
ը մեկնել է 
ոսը տղամա

մ են. «Արտա
ւնը (91.7 տ
դկանց շրջ
նությունը կա
րջանում` 8
ելուց հետ

անայք կարո

որոշում կայա
ալ, օրինակ`
ան համար 

առումով, քա
տեսության 

այք ավելի 
նկատմամբ, 
րկում: Նույն 
թյունը կանա

տության նկա
ում են իրե
ան աջակց
ություն տղ
կամտի ավելի

ար ծնողների
կնկալիքների
բացարձակ 

րպես կանոն,
դիկ` ավելի 

հնարավո
կանայք` տ

երի շուրջ 2
անդամ: 
եւ Ադրբեջան
եռացածների
Ռուսաստա

արդիկ են, ե

 

ագաղթողներ
տոկոս) 15-5
ջանում այ
ազմում է 93
83.5 տոկո

տո ծագմա
ող են փոխ

ացնելու ավե
` երեխաներ

ընտանեկա
անի որ նրան

դե ֆակտ

խոցելի ե
երբ նրան

կերպ տարե
այք են, կարո
ատմամբ, եր
ենց ծագմա
ցություն չե
ղամարդկան
ի մեծ բաժին
ին աջակցելո
ի պատճառով

չափն ավե
, ավելի քիչ ե
քիչ ու ավե

որություններ
տղամարդկան

20 

նի 
ից 
ն: 
եւ 

րի 
59 
յդ 
.9 
ս: 

ան 
խել 

ելի 
րի 

ան 
նք 

տո 

են 
նց 
եց 
ող 
րբ 

ան 
են 
ց` 
նն 
ու 
վ: 

ելի 
են 
ելի 
րի 
նց 
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Հայաստանը նշում է Առաջին 
Հանրապետության օրը 

 

 
Հայաստանն մայիսի 28-ին, նշում է Առաջին 

Հանրապետության օրը: 1918թ. մայիսին  հայկական 
կանոնավոր ուժերը եւ կամավորները կարողացան կյանքի 
ու մահու համար մղվող պայքարում փայլուն հաղթանակ 
տանել թվաքանակով անհամեմատ ավելի շատ 
թուրքական ուժերի նկատմամբ` թույլ չտալով նրանց 
ներխուժումը Երեւան: 

Հաղթանակը հայ ժողովրդին թույլ տվեց 
վերականգնել դարեր առաջ կորցրած պետականությունը: 
Ուղիղ 99 տարի առաջ Թիֆլիսում Հայ ազգային  
խորհուրդը հռչակեց Հայաստանի անկախությունն ու 
Հայաստանի Առաջին Հանրապետության ստեղծումը: 
«Անդրկովկասի քաղաքական ամբողջականության 
անկումով եւ Վրաստանի ու Ադրբեջանի կողմից 
անկախության հռչակմամբ պայմանավորված` Հայկական 
ազգային խորհուրդն իրեն հայտարարում է հայկական 
գավառների գերագույն եւ միակ իշխանություն»,-հենց 
այդ ձեւակերպումն է տեղ գտել Հայաստանի 
Անկախության հռչակագրում: 

Անգնահատելի է Հայաստանի Առաջին Հանրա-
պետության դերը պետական կառավարման մարմինների 
ստեղծման գործում: Հայաստանի անկախ Հանրապե-
տությունը կարճ կյանք ունեցավ եւ Հայաստանը 
խորհրդայնացվեց 1920 թվականի նոյեմբերի 29-ին, ապա 
խորհրդային Հայաստանը հիմնադրվեց Առաջին 
Հանրապետության հիմքերի վրա, որի գոյատևման 
ընթացքում Հայ ժողովուրդը կարողացավ վերակառուցել 
իր պետականության կարևորագոյն կառույցները, իր 
դարավոր մշակույթն ու Մայր Հայրենիքը և 1991-ի 
սեպտեմբերին հայտարարեց իր ամողջական 
անկախությունն ու հիմք դնել Երրորդ 
Հանրապետությունը: 

Ավանդաբար մայիսի 28-ին հիմնական 
միջոցառումներն անցկացվում են Սարդարապատում, 
որը հավերժացնում է հայ ժողովրդի հերոս զավակների 
հիշատակը, որոնք 1918թ-ին կանգնեցրին թուրքերի 
ներխուժումը երկիր:  
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 چكيده كتاب تاريخ آرتساخ(قره باغ)
)15(  

  نگارش: دكتر اديك باغداساريان
  اي از اسناد و مطالب مربوط به تنازع بقاء آرتساخشمه

  
  آوريل

  اند...كرده امروز صبح، گزارشي فوري از معاون فرمانده ناحيه درجان واصل شد مبني بر اينكه تركها با نيروهاي عظيم به روستاي ارمني دوالنالر حمله  
  هاي الزم را برساند.كند كمكشوراي ملي به مقر فرماندهي مقرر مي  

  اول ماه مه
شود تا مسئله چراگاه را حل كند. براساس اطالعات رسيده به ما، زانگزور آشكارا مانع از ورود گوسفند به يسي راهي گوريس مي... ميشا توسط اتومبيل نماينده ميسيون انگل  

  لق به ارمنستان را تحمل كنند...توانستند تاكيد قراباغ و زانگزور را مبني بر تعما را دست پاچه كرده بود. آنها نمي "هم پيمان"مرزهاي زانگزور جهت چرا شده بود و اين امر انگليسيان 
  ماه مه 4

  خبر رسيد كه حمالت صورت گرفته به دوالنالر بطور قطع عقب رانده شده است. الالياننزديك ظهر از فرمانده   
  ماه مه 4

ز چراي گوسفندان نشود، اما شوراي ملي با اتكاء به اراده خواهند مانع اشد... انگليسيان از شوراي ملي ميداد باعث رنجش خاطر ميميشا از گوريس بازگشت. اطالعاتي كه او مي  
توانست خطرات بزرگي ايجاد كند. نه كوچ به عناصر دشمن، كه در مواقع الزم مي كند... مجاز كردن چرا  به معني سپردن پشت جبهه زانگزوردرخواست آنان را رد مي 11و خواست كنگره

  خواهند كه راجع به آذربايجان مطلبي بشنوند...گوسفندان مجاز خواهد شد و نه مي
اند در راباغ را همراه خود بياورد، زيرا بدون پول ماندههنگام رهسپاري ميشا به گوريس به او توصيه كرده بودند كه يك ميليون و دويست هزار روبل ارسالي از ارمنستان براي ق  

  كرد...هاي نظامي مستقر مياهميليون روبل وارد قراباغ شده است و براي او اعتبار نامحدودي در آذربايجان منظور كرده بودند. او براي تصرف قراباغ در نقاط مهم پايگ 25حاليكه سلطانف با 
  ماه مه 5

ها و شكايات شده است... تا شود، غارت و چپاول از حد و مرز گذشته و ارمنيان ناي نفس كشيدن ندارند. ميز تحرير شوراي ملي مملو از اعتراضيهخيم تر ميروز به روز اوضاع و  
دادند كه به استاندار كل سلطانف اي نداشت، و يا پاسخ ميتيجهكرد... اما نبا ميسيون انگليسي ارتباط برقرار كند، لذا شكايات را ميشا منتقل مي "تواند مستقيمازماني كه شوراي ملي نمي

هاي دادخواهي قراباغ را در دست خود بگيرد و... از راه "دانيم، اما يك موضوع روشن بود كه دولت ارمنستان بايد نهايتاشد كرد، ما هم نميمراجعه كنيد... در چنين شرايطي چه مي
  مسئله مشكل را حل كند.هاي ديگر اين ديپلماتيك و يا روش

سلطانف مقرر كرده كه خزانه را از بخش  -2آيد... ميسيون آمريكايي با طرح بزرگي جهت كمك به ارمنيان به شوشي مي - 1شد... امروز چند خبر جديد در شوشي شنيده مي  
يون انگليسي مشورت كرده تصميم گرفته است كه... كوچ گوسفندان به مرزهاي قراباغ منتقل سلطانف در تالفي پاسخ رد زانگزور، با ميس -3ارمني نشين به بخش ترك نشين منتقل كنند... 

هاي مسلح وارد جامعه ساختند و عناصر راهزن بايد با كوچ نشينهاي متعلق به ارمنيان قراباغ را نابود ميشود يعني طعمه ملخ كردن قراباغ، زيرا گوسفندان همچون ملخ بايد مزرعه و علف
  شدند.قراباغ مي ارمني

  ماه مه 6
ي عساكر آذربايجاني را در آنجا مستقر ...سلطانف با مراجعه به ميسيون انگليس پيشنهاد كرده است كه براي پايان دادن به هرج و مرج بخش ارمني نشين الزم است... پاسداران گشت  

  كرد...
  ماه مه 7

مورد تعرض نيروهاي  1دهد. ارمنيان قراباغ با تحمل همه بالياي جنگدارد و ارمنيان را در وضعيت نامساعدي قرار مي تحريم اقتصادي نه بصورت كامل ولي به نحو محسوسي ادامه  
اند آزادي سياسي خود را آنقدر حفظ كنند كه انگليسيان به محل رسيده و مورد استقبال شادمانانه ارمنيان قرار ليكن آنها غرق در گرسنگي... توانستهاند... قرار گرفته 1تركيه و آذربايجان

شود، شكم آذربايجان دشمن سير بود، به خوبي مسلح تظار عمل مييابند، با اين حال امروز بر عكس انگيرند، زيرا اعتقاد عمومي بر اين بود كه با ورود انگليسيان، رنجهاي ارمنيان نيز پايان مي
باز هم گرسنه، بي سالح و در معرض نابودي توسط آذربايجان و فرماندهي انگليس بودند. تحريم نيز مزيد بر علت  "هم پيمان"شده و تحت توجهات خاصي انگليسيان قرار داشت، اما ارمنيان 

  تر تنگ تر شد.شد و عرصه براي ارمنيان هرچه بيش
  ماه مه 8

. بدين ترتيب تاكيد و  1نداده است ميشا در پاسخ به پرسش خود راجع به قراباغ تلگرافي دريافت كرد... نوشته شده بود كه دولت ارمنستان هرگز در هيچ كجا و به هيچ كس قولي  
  شد.اصرار شاتلورث مبني بر اينكه ارمنستان قراباغ را به آذربايجان واگذار نموده، تكذيب مي

  
  ماه مه 10

توانند بكشند و قتل و غارت انفرادي اي نفس راحت نميهاي راهزن ترك لحظهكنند كه از دست دستهند و به شوراي ملي شكايت مياگروه آمده-از روستاهاي مرزي مردم گروه  
يان به عنوان عملي بر عليه كند كه هرگونه اقدام جدي ارمندهد در اين باره با سلطانف مكاتبه كند، ليكن اظهار ميحد و حصري ندارد. فرماندهي بريتانيا سكوت اختيار كرده، قول مي

  ان را بپذيرد...گردد. چنان كه پيدا بود قصد داشتند توسط تحريم اقتصادي و ادامه راهزني و غارت و چپاول قراباغ را دچار خفقان كنند تا حكومت آذربايجبريتانياي كبير تلقي مي
  ماه مه 11

، شاهزاده هوسپ 3زند و ديگر هيچ. پس از نيمروز، در ساعت ن او نداريم. معتقديم كه دست به خفقان مردم ميژنرال شاتلورث وارد شوشي شد. هيچ انتظار امر خيري از آمد  
ح، مهمات  و حاد ما  كه چه نظري دارد (آخر سال آرغوتيان نيز رسيد. مشخص شد كه او به عنوان نماينده ارمنستان براي حل مسئله قراباغ و چراگاه زانگزور آمده بود. او در پاسخ به پرسش

اند...) اظهار داشت كه فكر خواهند كرد... اين پاسخ آرغوتيان ها و نقل و انتقالت نظامي و ميسيون انگليسي با تقاضاهاي شديد خود جانمان را به لب رساندهنان نداريم، آذربايجان با توپ
  قلبمان را داغ كرد...

  غمزده و خشمگين باز گشت، سخنان زير بين آنها رد و بدل شده بود: 5خواند، او ساعت  شاتلورث در ساعت سه و نيم، آرزومانيان را نزد خود  
  ايروان برويد. -بايد شوشي را ترك كنيد و به تفليس 7فردا صبح اتومبيل جلوي هتل آماده خواهد بود، راس ساعت  -  
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  پرسد:كند، بعد... در شگفتي ميميشا در ابتدا حيرت مي  

كنيد، اما اين امر متعاقب چيست؟ آيا سياست اجرايي؟ ميشما مرا تبعيد  -  
  يا داليل ديگري مطرح است؟

دهد: زيرا شما از ارمنستان همراهتان پول به قراباغ آوردهژنرال پاسخ مي -  
ايد تا بر عليه آذربايجان تبليغ كنيد، دوم اينكه وقتي به گوريس رسيديد اعالم نكرديد 

  را به آذربايجان واگذار كرده است...كه دولت ارمنستان، قراباغ 
توانستم اين مطلب را اعالم كنم، زيرا ... مطلع بودم من در گوريس نمي -  

  كه دولت ارمنستان هرگز در هيچ كجا به هيچ كس در مورد قراباغ قولي نداده است.
با اظهار اين امر، تلگراف دريافتي از ايروان را در آورده به شاتلورث مي  
  آورد كه:لورث بانگ بر ميدهد. شات

كند. مقصر اين امر محكوم به مرگ دولت ارمنستان دو دوزه بازي مي -  
هايي كه بر خالف سياست فرماندهي انگليس در خصوص قراباغ خواهد شد و فعاليت

  تواند به بهاي جان هزاران ارمني تمام شود.شوند ميانجام مي
  نگرد.مي "هم پيمان"آرزومانيان با شگفتي به صورت   
دهد: من تلگراف خواهم زد تا... قراباغ حاكميت سپس شاتلورث ادامه مي -  

آذربايجان را نپذيرفته مهاجرين بازگشتي در قارص و نخجوان بمانند. ارمنستان اين امر 
را پذيرفته است بويژه آنكه همه اينها موقتي است، تا وقتي كه كنفرانس صلح تصميم 

  قطعي را بگيرد...
به گلوي قراباغ چنگ زده و  "بينيم كه فرماندهي انگليس مصراوح ميبوض  

  حاضر نيست آن را رها كند.
  ماه مه 12

گذارد... موضعگيري به مرور زمان اوضاع رو به وخامت مي    
ها متحير ساخته است... آذربايجان در دادن ميليون "ارمنستان در قبال قراباغ مرا كال

ن آب جريان دارد. تعداد رشوه بگيرها در هر گوشه و كند، پول چوپول دريغ نمي
  شود در حالي كه ما پول نداريم تا پول نان به افسر بدهيم...كنار اضافه مي

شود... اكنون ارتش سازمانيافته آذربايجان در كنار ما هر روز قوي تر مي  
هايي در سلسلهايي در خانكند و مدر اختيار دارد... اندوخته پايان ناپذير مهمات، توپ

هايي در آسكران، سر تا پا تركهاي مسلح هستند و اضافه بر اينها، شوشي، مسلسل
  ها و... رفتار بسيار دوستانه فرماندهي انگليس.فراواني نان، آزادي راه

ها شاتلورث و آرغوتيان فردا بايد به زانگزور بروند و مسئله كوچاندن گله  
كند كه يكي از اعضاء به عنوان آشنا به مي را حل كنند. شوراي ملي چنين قضاوت

محل و افراد همراه آنان به گوريس بروند و در انجام كار كمك و اهالي زانگزور را 
راضي كنند تا بخشي از كوچ را خود به عهده بگيرند تا همه كوچ در قراباغ 

كمك به موقعيت است و فرستادن شخصي به زانگزور   "متمركزنشود. قصد ما واقعا
در جهت صحبت راجع به وضعيت ما و تنظيم طرح كمك رساني و نيز آوردن 

  روبل كه براي قراباغ آمده بود.. 000/002/1
  ماه مه 13

...فرماندهي انگليس... تصميم گرفته است كه قراباغ را به زانو درآورد،   
ها بسته، چپاول و غارت پديده عادي روز، تحريم در هيچ شكي در اين امر نيست. راه

حال خفه كردن ما... آيا انگليس شكست دهنده آلمان و فاتح داردانيل بايد از يك 
شد، ها باز نميضربه پاي نماينده انگليسي مگر راه آذربايجان نوزاد بهراسد و با يك

گرديد، ياغيان و چپاولگران همراه با سلطانف به سوراخ موش تحريم اقتصادي لغو نمي
دادند پس بردند؟ حال وقتي كه شاتلورث و ديگران اين كار ر انجام نميپناه نمي

  كردند...بوضوح با انها همراهي مي
گويند كه قيافه اخمويي شت... شاهدان ميشاتلورث به گوريس باز گ  

داشت. يكي از افسران انگليسي همراه او گفته است كه در سر راه، در نزديگي روستاي 
نفر راه شاتلورث را بسته و اجازه پيشروي نداده  50تغ يك دسته نظامي ارمني حدود 

  اند آنها را قانع كنند.است تا اينكه توانسته
فرستد و اي به ميشا آرزومانيان ميبا سلطانف نامه شاتلورث پس از ديدار  
  شوشي را ترك گويد... 7كند صبح ساعت توصيه مي

  ماه مه 16
پيعامي از شاتلورث دريافت شد كه مطابق با آن او ميشا را حوالي  9ساعت   

خواند... عصر... ميشا آمد و تعريف كرد كه... ظهر ساعت دو و نيم نزد خود مي
  محل را ترك كند... "دارد كه وي بايد حتما شاتلورث اصرار

اوضاع همچون كابوس بود. ارمنيان در روستاهاي مرزي حق نفس كشيدن   

هاي دشت و مزرعه محروم ميكنند و از فعاليتندارند، مدام سنگرهايشان را حفظ مي
شوند. روستاهاي ترك نشين حوالي مرز نيز در وضعيت وخيمي قرار دارند. محركين 

هاي ترك در حال پاشيدن بذر نفاق و دشمني هستند و اينكه توده "يجان دائماآذربا
  كنند...هايشان اطاعت ميچقدر از بيگ

امروز اعتراضاتي براي ميسيون انگليس ارسال شد، اما شاتلورث نپذيرفت و   
دانستيم به چه توصيه كرد به سلطانف مراجعه شود. اگر مهمات جنگي داشتيم، خود مي

  كرد...اجعه كنيم، اما... با دست خالي چه كنيم؟... ناتواني ما را خفه ميكسي مر
  ماه مه 19

صبح، ميشا آرزومانيان همراه منشي خود (گوا  تراوهانيان) از  7ساعت   
شوند و شوشي خارج شد... البته واضح است كه با دوري او، تركها چقدر راحت مي

  ارمنيان را تحت فشار قرار خواهند داد.
  ماه مه 20

تحريم همچون كوه بر قراباغ سنگين بوده است و آنرا از لحاظ اقتصادي   
اند... بطور كلي مشخص است كه موضعگيري انگليسيان كند. مردم متحير ماندهخفه مي

  شود.در قراباغ به خونريزي منتهي مي
راجع به  "در آنجا"نتيجه مثبتي نداشت.  "ميانجيگري آرغوتيان نيز عمال  

  يم اقتصادي گفتند كه اين يك امر داخلي آذربايجان است.تحر
  ماه مه 21

ايروان شد و ما همچون گذشته تنها  -آرغوتيان نيز امروز راهي تفليس  
هاي الغر يكديگر پناه برديم بدون اينكه امدوار باشيم از خارج براي مانديم و به بدن

ت. آرغوتيان با چشمان عادي سازي وضعيت قراباغ ميانجيگري صورت خواهد پذيرف
  خود اوضاع وخيم ما را مشاهده كرد...

  ماه مه 23
نمايندگاني از روستاها آمده و در مقر شوراي ملي جمع شده بودند و   

  كردند كه:خواستار تدبيري بودند. آنها تاكيد مي
توانيم اينگونه ادامه دهيم، يا سرانجام اعالن جنگ دهيد و ديگر نمي -  

خواهد بشود و يا به توافق برسيد. نه نان داريم و نه آب و هرچه مي بگذاريد بجنگند
حالل. رفتن از دهي به ده ديگر ممكن نيست. تا كي بايد مسئله اينگونه كش پيدا كند، 

  كند؟...پس ارمنستان چه مي
  ماه مه 24

هاي سنگيني سهمگين تحريم اقتصادي، موضعگيري انگليسيان، دسيسه  
آمدند... قراباغ، اختناق ايجاد كرده بود... آنهايي كه از روستاها ميشيطاني سلطانف در 

  مسئله را قاطعانه مشخص كردند.
كنيم كه اگر تحريم باسلب هر گونه مسئوليت از دوشمان، اعالم  مي -  

  اقتصادي پايان نگيرد ما هم نبايد اجازه كوچ گوسفندان را بدهيم...
  لعنتي ادامه يابد. "رسايشيسياست تعليقي و ف"باز هم الزم بود   

  ماه مه 25
امروز صبح خبر رسيد كه تركها يك نفر ارمني را در نزديكي پل ماز كشته   

اند. در عين حال مطلع شديم كه در حوالي روستاي و سالحهاي او را غصب كرده
نشينند و ارمنيان را چپاول ميشوند و در كمين مياهلور تركهاي مسلح زيادي جمع ميپ

  اند كه موظفند همه ارمنيان بي پناه را بدون كشتن غارت نمايند...د و اعالم كردهكنن
  ماه مه 26

ميسيون آمريكايي نيز براي بخت بد ما آمده. از يك طرف هم آنها ما را   
دهند سياست را در يك تكه ناني كه به نيازمندان مي "كنند و مايلند حتمااذيت مي

  گويند در اثر نفوذ شاتلورث پيش ببرند...ي را چنانكه ميدخيل كنند، عقايد آذربايجان
  ماه مه 27

ها از آسكران گذشته و در حال صعود ... امروز چاپار ما خبر آورد كه گله  
  كنند.به كوه هستند. به فرمان شوراي ملي همه ارمنيان آرامش خود را حفظ مي

كند. از طرف كرديم كه كسي مردم آرام ترك را ناراحت ن... تالش مي  
ترك به پيشنهاد دوستانشان بطور سيستماتيك و منظم به  "آرام"ديگر همان مردم 

  كردند...روستاهاي مرزي ما حمله مي
ما از منابع موثق اطالع داريم كه سازماندهنده اين حمالت آذربايجان و رهبر   

ان نيز همچون دانست. انگليسيآن كاظم پاشا است. ميسيون انگليسي نيز اين مطلب را مي
  ما اطالع يافته بودند كه انور بيگ در اراضي سلطانف يا حاجي سانلو سكونت دارد...

  ماه مه 30
... چاپار شتابان از طرف معاون فرمانده براي شوراي ملي و ميسيون   
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انگليسي خبر آورد كه افسران ترك در راس عسكرهاي آذربايجان و تركان مسلح 
اند. او تقاضاي ارسال سريع دارو و بهيار براي حمله كرده بيشمار به روستاي خزابرد

  كمك به مجروحان مستقر در روستا را داشت. جنگ نيز ادامه دارد...
  ماه مه 31

اطالع رسيد كه تركها در حوالي خزابرد شكست خورده و  3... ساعت   
عظيم  اند. منطقه آرام است اما تحركاتاجساد را روي زمين گذاشته و فرار كرده

  شود.عسكرها در محورهاي مختلف مشاهده مي
اند... كردهاي زيادي هم جمع در طول شب نظاميان زيادي وارد شوشي شده  

  سازند.شده با نظارت افسران روس سنگرهايي در حوالي خانكند مي
  ژوئن 1

... اطالعاتي به ما رسيد كه اطراف خانه استاندار متشنج است و در تمام   
آيند و سازند و عسكرها به طرف اين سنگر ميمنيان و تركان شهر سنگر ميطول مرز ار

  گذارند. در محورهاي مختلف مسلسل كار مي
  ژوئن 3

اند. قصد سلطانف چيست؟ اين را سپاهيان آذربايجان شهر را محاصره كرده  
م داند، او طرحهاي تدوين شده شيطاني دارد و براي همه ما آشكار است. مردشيطان مي

  بينند.شهر خود را در رنج و بي پناه ولي روستائيان خود را مملو از خشم مي
عسكرها سنگرها را تا سر حد كرزين منتقل كرده و به محله ارمني نشين   

هاي انگليس و آمريكا اند. بسياري از افراد هراسان... به سمت ميسيونتر شدهنزديك
  گريزند...مي

دود خود را براي دفاع از جاده منتهي به كارين نفر از سربازان مع 20تعداد   
 60-70در سرحد كرزين مستقر كرديم. سربازان ارمني و ترك در اين جا حداكثر 

  قدم فاصله داشتند...
اند. نظاميان مطلع شديم... كه چندين گاري پر از مهمات رهسپار شوشي شده  

  اند...جديدي از آقدام وارد خانكند شده
  ژوئن 4

بينيم ان به دفتر شوراي ملي رفتم. قلبم مملو از غم بود، به روشني ميبامداد  
اند و ما قادر هاي كوبنده در باالي سر ما بلند شدهكه بحران شديد نزديك است، مشت

نيستيم آنها را كنار بزنيم... اطالعات دريافتي تهديدآميزند. آذربايجان نيروهايش را 
  بسيج كرده...

م ايستاده است. تنها بخشي از خاچن و واراندا بي سالح است... قراباغ مستحك       
بخشي از واراندا، ديزاك و جوانشير تا حدي سالح دارد و بنابراين روحيه نبرد وجود 

گيرند او دارد. روحيه مرد مسلح به گونه ديگري است ولي وقتي كه سالح از دستش مي
هاي مسلح همچون مردان دلير سينه دهد. روستاتوازن و تعادل روحي اش را از دست مي
داشتيم در تمام جبهه دست به فشنگ مي 300سپر كرده بودند و اگر براي هر تفنگ 

آوري به دشمن زديم با اين اميد كه پيش از مرگ قراباغ، او بايد ضربات مرگحمله مي
  شنيديم...كرد. حداقل نداي اميد بخشي از خارج ميخون آشام وارد مي

ده و نيم بود. ناگهان چند تفنگ از كرزين شليك كردند و  ساعت درست  
بود. نيم دقيقه بعد از كليه سنگرهاي عسكرهاي بخش ترك اين نشانه عمليات جهنمي 

نشين شهر صداي سهمگين تيراندازي به گوش رسيد و در اين كار تعداد زيادي 
هايي .. دكانسوارهاي كرد شركت داشتند كه برادر سلطانف همراه خود آورده بود.

كه باز بودند، بالفاصله غارت شدند. در بخش ارمني هيچ تركي وجود نداشت، مثل 
اينكه از قبل اطالع داشتند و به داخل رفته بودند اما در بخش تركها تعداد زيادي كارگر 
و صنعتگر ارمني بودند كه تحت فشار گرسنگي مجبور شده بودند براي تركها بصورت 

تيراندازي به حد غير  12. البته اينها به قتل رسيدند... حوالي ساعت روز مزد كار كنند
هاي ارمني هر كوچه و برزن زير آتش بي حساب گلولهقابل تصوري رسيد. در محله

برد. مردم با پناه بردن به ديوارها خود را به حياط كليسا رساندند. در هاي تركها رنج مي
صداهايي از اين سو آن سو شنيده شد  "بعدا رسيد اماابتدا صداي پچ پچ به گوش مي

  توانند از هيچ كجا كمكي دريافت كنند...كه نمي
ها در جاهاي ها گسترش بيشتري يافت. از انواع تفنگدامنه تيراندازي  

چهار نفر تفنگچي از باالي  "شد. مخصوصامختلف صداهاي غرش و انفجار شنيده مي
شليك  "اينكه كنار انبار فشنگ نشسته و دائماكردند، مثل مسجد مدام تيراندازي مي

  كردند. منظور تركها... ايجاد رعب و وحشت در شهر بود...مي
خبر رسيد كه تعداد بيشماري كرد و ترك   در همين اثنا از حوالي غايباليشن  

  گذرانند.يغ مياند و روستا از هر چهار طرف از دم تآمده
در ساعت يك كه شدت تيراندازي به اوج خود رسيد، نمايندگاني از مردم   

كنند... روند و تقاضاي نجات شهر را ميو اسقف واهان... نزد ميسيون انگليس مي
كند رود... او پس از بازگشت اعالم ميشود و نزد سلطانف ميسوار اتومبيل مي سرگرد

اند از كه به ميسيون انگليسي امضاء داده كه سلطانف اتمام حجت كرده كه اگر افرادي
گيرد و شهر دور شوند، تيراندازي بي درنگ قطع خواهد شد، تحريم اقتصادي پايان مي

هايشان باز ميشوند و به خانهروابط دوستانه قبلي احيا شده جمعيت مسلح متفرق مي
  گردند...

  ژوئن 5
تمام شب تيراندازي شديد ادامه داشت. از تمام سنگرها افراد يكي بعد از   
  گشتند...كردند و البته دست خالي باز ميآمدند و فشنگ درخواست ميديگري مي
نجام به پايان رسيد و صبح شد. هوا روشن شد و انگيز سراشب بسيار غم  

تركاني هم كه خواب بودند بيدار شدند، تفنگ به دست گرفتند و در كنار انبار فشنگ 
نشستند... در حاليكه از افراد ما آنهايي بودند كه در تمام طول جنگ فقط پنج فشنگ 

  عدد در اختيار داشتند. 15شليك كرده بودند زيرا تنها 
هاتوريان عضو شوراي ملي خبر آورد كه اتومبيل آماده است و هراند با  

بزودي حركت خواهند كرد و ساعت نه و نيم يغيشه، آوديسيان و توميان  "هاتبعيدي"
  راه افتادند...
رفت كه با توجه به اطميناني كه ميسيون انگليسي داده بود بايد انتظار مي  

از شوشي دور شوند،  "مقصرين"كه سلطانف به قول خود عمل كند يعني به محض اين
بالفاصله تيراندازي قطع شود، تحريم پايان پذيرد و غيره. اما خالف آن انجام شد. 
اتومبيل هنوز به پل ماز نرسيده بود كه حمله شديدي به غايباليشن شروع شد و موج 

  ها در شهر افزايش يافت.تيراندازي
يكسان نكند دست از طرحهاي با اين فكر كه سلطانف تا قراباغ را با خاك   

شيطاني خود بر نخواهد داشت تمام جزئيات وقايع به صورت كتبي به اطالع اعضاء 
شوراي ملي قراباغ و ستاد كل كه تازه وارد ناحيه شده بودند، رسيد و پيشنهاد شد 

  احتياط به عمل آيد و سربازان را آماده نگهدارند.
ساعت يك سقوط كرد و قتل و هاي نوميدانه در غايباليشن پس از جنگ  

هاي انگليسي و آمريكايي شروع غارت زنان و كودكان بي پناه در زير گوش ميسيون
شد، و تمام روستا طعمه آتش گرديد. چند نفر از افسران انگليسي به سرحد كرزي 

  رفتند و... فروتنانه به محل خود باز گشتند...
ايه نيكوكار خانه به خانه ميسوخت... همسهاي غايباليشن در آتش ميخانه  

  كشيد تا هيچ اثري از ده باقي نماند..رفت و آنها را به آتش مي
  ژوئن 6

... شوشي از مدتها قبل در چنگ سلطانف اسير شده بود و راه اندختن اين   
خونريزي حاصلي برايش نداشت بازهم فقط شوشي در دست او بود ولي نواحي 

  شناخت...ذربايجان را به رسميت نميروستايي همچون گذشته حاكميت آ
شد... حال از سرحد كرزي به غايباليشن كماكان به خاكستر تبديل مي  

هاي نيمه ويران را رفتند و خانهشد كه تركها چگونه خانه به خانه ميخوبي ديده مي
ها را جستجو زدند و همچون سگهاي شكاري ارمنيان مخفي شده در پشت بوتهآتش مي

  ...كردندمي
  ژوئن 7

كند كه سلطانف با رود و پس از بازگشت اعالم مياسقف نزد سلطانف مي  
احترام زياد از او استقبال كرد و او مملو از صلحدوستي است و از وقايع رويداده 
متاسف است و غيره. در يك جمله بايد گفت كه دهان اسقف از به به و چهچه سلطانف 

  د كه او نيز فردا براي ديدار متقابل خواهد آمد.باز مانده بود. همچنين اظهار كر
  ژوئن 8

سلطانف، روستاي كركژان در  "نيكوكارانه"امروز در پاسخ به روحيه   
گويند ميسيون انگليسي از سلطانف سوزد تا صحنه كامل شود. چنانكه ميآتش مي

  خواسته بود به همين اندازه بسنده كند.
سپس در حياط همجوار خليفه گري آيد سلطانف ساعت يك نزد اسقف مي  

كند... او كه تعدا زيادي از اهالي شوشي در آنجا جمع شده بودند شروع به نطق مي
گفته است كه خود به عنوان پزشك همواره توان خود را براي يك انسان و براي 
نجات زندگي يك بيمار به كار گرفته است و هرگاه در اين امر موفق بوده خود را 

برد كه بدبختي چقدر رنج مي "كرده است. اكنون قلبابخت احساس ميبسيار خوش
دهد روستاهاي ويران شده بازسازي شوند و غايباليشن اتفاق افتاده است. سپس قول مي

  هاي يتيم مراقب گرديده خسارات جبران شود.از بچه
خواند، يك زن يا مرد كه بطور گر آواز خود را ميبا اين حال ديو حيله  
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رسيد همچون ديوانگان در يافت و به شوشي ميه آسا از جهنم غايباليشن نجات ميمعجز
رحمانه اهالي، حتك حرمت زنان و دختران و دزدي آنها با مورد چگونگي كشتار بي
را  كرد... يك سگ و يك مرغ در روستا باقي نمانده... همه گريه و زاري تعريف مي

  اند...جمع كرده و برده
  ژوئن 10

به مقابله با آنها كنند اما يك دسته رزمي شب تركها به ده داهراز حمله ميام  
اي از همين نوع بر كند. حملهرود و آنها را متحمل كشتار و وادار به عقب نشيني ميمي

گيرد. سپاه منظم پياده و سواره تحت فرماندهي تركها، آذربايجان داشوشن صورت مي
رسد. پاسداران قليل ارمني مجبور به عقب نشيني ميو جنايتكاران روس به روستا مي

رسد كه نيروهاي ما از شوشي و سمت جنوب شوند. در اين لحظه از دوناواز فرماني مي
يعني از جبهه راست و چپ دست به پيشروي محاصره بزنند. همين طور هم عمل مي

انبار علوفه را  شوند و يكي دوكنند و در همين لحظه وقتي كه تركها وارد سرحد ده مي
  كنند...رسند و به شدت به دشمن حمله ميزنند، نيروهاي ارمني سر ميآتش مي

  ژوئن 11
فرستند و نمايندگاني از سلطانف و ميسيون انگليس شخصي را به خاچن مي  

كنند تا در مورد توافق مذاكره نمايند. وقتي كه آنها به ده آنجا به شوشي دعوت مي
خواهد كنند، بدون توجه به اينكه افسر انگليسي ميهشان را سد ميرسند، راخنازاخ مي

  شود...آمده است، اما نمي "خير خواهانه"بفهماند كه با قصد 
  ژوئن 12

 اي در نزد اسقف برگزار شد و روبن شاهنازاريانجلسه 12امروز ساعت   
  ت كند...اظهار داشت سلطانف مايل است با نمايندگان مردم صحب

عصر، سلطانف همراه دو نفر از مقامات ترك آمد. او مطابق با  7ساعت   
رسم و عادت آسيايي، به گرمي با همه سالم و احوال پرسي كرد سپس دهانش را باز 

  كرد و نطق مفصلي ايراد كرد و چنين افزود:
من خوشحالم كه نمايندگان جريانات عمده ارمنيان در اينجا حضور دارند.  -  

نيز در اينجا حاضرند كه خود را رهبر خلق  ويژه خوشحالم كه نمايندگان آن حزبب
دانند و مايلم كه نظر آنها را درباره قراباغ بدانم. يعني چه بايد كرد كه مردم از ارمن مي

ارمني قراباغ را جانب خودشان ظاهر شوند، زيرا اطالع دارم كه افراد و اشخاصي مردم 
  كنند...تحريك مي
به او پاسخ داده شد كه احزاب در اينجا نقشي ندارند، مردم با انتخاب   

ها و اراده خود را بيان كنند و از زبان آن هم خواستنمايندگان خود كنگره برگزار مي
ين تواند اراده خود را به ارمنيان قراباغ تحميل كند بلكه انمايند. هيچ حزبي نميمي

كنند و اگر مردم هستند كه بدون هيچگونه انگيزه خارجي آزادانه اراده خود را بيان مي
سلطانف و ميسيون انگليسي ميل دارند يك بار ديگر نظر مردم قراباغ را بشنوند، پس 
بايد امكان داد كنگره يك بار ديگر برگزار شود... تا براي آخرين بار حرف قراباغ را 

لطانف جواب داد: خيلي خوب، بگذاريد كنگره ششم برگزار آنگاه س  بشنوند...
خواهم اين كنگره در كوتاهترين زمان برگزار شود. در شود... من فقط مي

شود و فقط شوم كه شما صادقانه به مسئله نزديك نميغيراينصورت من متقاعد مي
را با  كنيد. آنوقت من مجبور خواهم شد مسئلهبراي اتالف وقت كنگره را مطرح مي

  استفاده از امكانات تحت نظر خود حل كنم...
  ژوئن برگزار گردد. 22تصميم گرفته شد كنگره روز   

  ژوئن 15
چوبار، خوجويان، كارابكف و شفي بيك رستمبكف اعضاء پارلمان   

آذربايجان وارد شوشي شدند. آنها براي اطالع از علت وقايع اخير و آشنايي با مسئله در 
  گزارش به پارلمان باكو آمده بودند...محل و سپس جهت 

  ژوئن 17
ديروز افرادي را نزد ميسيون انگليس فرستاده بوديم تا اطالع دهيم براي حل   

و فصل مسئله تشكيل كنگره ششم ضروري بود... در ميسيون موافقت نكردند بنابراين 
يش گفتهرفتند... در آنجا گفته بودند كه حرف آخرشان را خيلي وقت پ "آنها مجددا

خواهيد كنگره برگزار كنيد، ميقراباغ بايد به آذربايجان واگذار شود، مي"اند: 
خواهيد كشتار كنيد و يا حتي اگر تمام قراباغ به خاكستر تبديل شود ما در نقش ناظر و 
شاهد قرار داريم. ليكن اگر سلطانف با برگزاري كنگره موافق است و اگر اين مطلب را 

ع دهد، تنها در اين صورت ما هم موافقت خود را اعالم خواهيم كرد و به ما اطال "كتبا
بدين ترتيب سلطانف بايد مقرر كند تا ميسيون   ."فرستيماي به كنگره مينماينده

كند؟... امروز خبر رسيد بگويد. اما دولت ارمنستان چه مي "نه"يا  "آري"انگليس 
هاي پر در ايروان برگزار شده و نطقكه ميتينگ بزرگي به مناسبت رويدادهاي شوشي 

  است.حرارت و خشمناكي ايراد شده
  ژوئن 19

تواند برگزار شود. نمي 22از روستا آمد و گفت كه كنگره روز  تيگران  
  بايد به تعويق انداخت... "زمان كوتاه است. اجبارا

اي با شركت تمام احزاب تشكيل شد و اوضاع سهبا توجه به سختي كار، جل  
  قراباغ طي آن بررسي گرديد...

من در مورد مذاكرات چند روز گذشته و چند رويداد توضيح و گزارش   
  داده اضافه كردم:

آن لحظه فرا رسيده كه با از دست دادن اميدهايمان از همه جا، بايد دست  -  
  چه نظري داريد.به اقدام جدي بزنيم، جنگ يا توافق. شما 

همه بدون استثنا تاكيد كردند كه هيچ امكان جنگ وجود ندارد، همه اينها   
موقتي است و يا روسيه نوين خواهد آمد و مسئله را تمام خواهد كرد و يا اينكه 

كند. الزم است قراباغ را براي كنفرانس صلح در مورد اختالفات تصميم قطعي اتخاذ مي
  براي اين كار الزم است با آذربايجان به توافق رسيد.آينده سالم نگهداشت، و 

عصر، با چوبار جلسه شد... در اين جلسه مقرر شد كه روبن شاهنازاريان   
 28فردا نزد سلطانف برود (تنها رابط او بود) و به او تشريح كند كه كنگره فقط روز 

  تواند تشكيل شود.ژوئن مي
  ژوئن 24-22 

اري ششمين كنگره در شهر تدارك الزم صورت در اين سه روز براي برگز  
كشيدند با اين اميد كه توافقي گرفت... مردم شهر و روستا انتظار اين روز را ميمي

صبرانه منتظر شود. گروهي نيز بيحاصل خواهد شد و كار سپس به رهبران واگذار مي
  تعيين تكليف قراباغ در آن روز بودند...

  ژوئن 25
روند... گليسيان سرانجام تائيد شد. گروه گروه ميترك شوشي توسط ان  

  اند...عسكرها يك زن را در خانكند كشته و دو خانه را غارت كرده
  ژوئن 30

ژوئن  29آيند... آنها نمايندگان كنگره در روستاي شوش گرد هم مي  
اند و كنگره منتظر نماينده ماه به شوشي اطالع داده 28گيرند كه چون روز تصميم مي

شوند و در ماه نيز نيامدند پس متفرق مي 30انگليس و سايرين بود، اما چون آنها روز 
  اين باره به شوشي اطالع خواهند داد...

  اول ژوئيه
در شوش بوديم... به محل كنگره  صبح زود، من، تيگران و ميناسبكيان  

درباره اوضاع كنوني صحبت طوالني داشتيم و به اين نتيجه  اماليانرفتيم... با آرشاوير ك
توان انجام داد و بايد به كنگره هفتم اميد داشت، اما كاري نميگر هيچرسيديم كه دي

چون اكثر اعضاء شوراهاي ملي و محلي در درناواز بودند، تصميم گرفتند به آنجا 
ها در آنجا، روستاي شوش، نماينده جوانشير نيز در مذاكره  بروند و فكري بكنند.

  قانوني آذربايجان اعالم كرد:حضور داشت او با صحبت در مورد اعمال غير 
اگر حتي خاچن، واراندا  و ديزاك تابع آذربايجان شوند، جوانشير  -

  خطي دور خود خواهد كشيد و تا آخر خواهد جنگيد.
اين سخن او يكي از اهالي واراندا را كه در آنجا حاضر بود، رنجاند. او هم 

  به نوبه خود بانگ برآورد:
واراندا حصار خواهد كشيد و در آنجا ميكشد، اگر جوانشير خط مي -  

  جنگد... ما كمتر از شما نيستيم.
در آن روزها قراباغ همانند دريايي متالطم بود. مردم در انتظار بودند كه آيا   

آوردند تا آهن را به شمشير ها فشار ميتوفان خواهد رسيد و لذا هر چه بيشتر به دم
  بال از يكديگر دفاع نمايند... تبديل كنند و حداقل با آنها در روز

به نحوي وارد روستاي درناواز شديم و اعضاي شوراي ملي، ستاد نظامي را   
  اي را در آنجا پيدا كرديم.با تمام اعضاء و بسياري از اعضاء شوراهاي ناحيه

جلسه پرجنجالي تشكيل شد... تصميم گرفته شد يك هيئت به باكو فرستاده   
مت آذربايجان مذاكره كند و سپس نتيجه را به كنگره هفتم شود و در آنجا با حكو

رفت. همه از اما چه كسي بايد به باكو مي گزارش كند تا يا قبول كند و يا رد نمايد.
  انجام اين ماموريت پر مسئوليت و هراسناك عذر خواستند...

  روم...من با مشتم روي ميز كوبيدم و گفتم كه من مي  
  
هاي ، شماره1،1،255توي تاريخ آكادمي علوم جمهوري ارمنستان، ماخذ: آرشيو انستي"

  ادامه دارد                                     "، دستنويس69-1
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 ري)ولطيفه هاي ارمني ( منطقه ل
  2006اثر گورگن لرتسي (بااليان)،  ايروان ،بازار مكاره طنز  از مجموعه:   

 مترجم: اما بگي جانيان
 بوريك در هر موقع از روز وقتي رييس را مي ديد مي گفت:

  شب خوش آقاي رييس - 
  روزي رييس عصباني شد و گفت:

  پسر تو كه منو دست نمي اندازي؟ همه اش شب خوش و شب خوش... - 
ميره و آقاي پتويان آخر هر وقت كه شما را مي بينم جلوي چشم هايم سياهي  - 

  تاريك مي شه.
  

ايوت هر روز صبح هنگام رفتن به كودكستان گريه مي كرد.  يك روز خيلي شاد و 
سرحال بود و بي سر و صدا به كودكستان رفت.  وقتي از كودكستان بر مي گشت 

  در سر راهش همسايه شان  آشوت را مي بيند كه ازش مي پرسد.
صبح هنگام رفتن به كودكستان چرا  از كاري كه كردي راضي هستي؟  امروز - 

  گريه نكردي؟ من خواب ماندم، و ديرم شد.
  

پتو در جنگل خوك ها را مي چراند.  روزي با دستهايش گويشهايش را مي بيند و با 
  تمام نيرو شروع به آواز خواندن مي كند برادرش ازش مي پرسد.

  پِتو چرا گوشات را بستي؟ - 
  ز صدام گوشام كر بشه...براي اينكه مي ترسم ا - 

  
  فرديناند دوست ماميكون روزي به او مي گويد:

  تو خيلي خسيسي يه روز هم تو از ما پذيرايي كن. - 
  فردا بفرماييد خونه ما. - 

  فردا وقتي دوستانش به خانه او مي روند او مي پرسد.
گرسنه هستيد.  خب اگر گرسنه ايد.  بريد خونه غذا تون را بخوريد و  ،هان - 

  بياييد.
  

وِرگوش كه براي شركت در مراسم تشيع جنازه عمو ستراك از شهرستان آمده بود 
  به پسر ارشد او نزديك شده به او تسليت مي گويد.  وانيك با ناراحتي مي گويد:

  ي كردي و آمدي اينجا، مگر او زنده مي شه؟حاال كه  اين راه دور و دراز را ط - 
  

  روزي تيكران سر راه همسايه اش وازگن را مي بيند و مي گويد:
  ديروز يك لطيفه تازه شنيدم كه اگه برات تعريف كنم از خنده خواهي مرد. - 
  خب اگر بايد بميرم، بهتره تعريف نكني - 

  
ه مي خورند و صحبت مي كنن، آخر خانم سيروش ميرود خانه همسايه اش با هم قهو

  سر مي پرسد.
  گقتسيك جون،  من از يادم رفت،تو مي دوني برا چي به خونه شوما اومدم؟  - 

  
  روزي وازگن مي رود پيش پزشك و مي گويد.

  آقاي دكتر اغلب مفصل زانوي راستم درد مي كند. - 
 پزشك ازش مي پرسد:

  در چنين مواقعي چيگار مي كني؟ - 
  چيكار مي كنم؟ آخ و واخ مي كنم. - 

  
  دو نفر از اهالي لُري بهم ديگر بر مي خورند.

  يكي از ديگري مي پرسد.
  حالت چطوره؟ چي كار مي كني؟ - 
  پسر ما خوبيم، اما كاراي بابامون خيلي بده، با پارو به خوراكي مي ديم. - 
  براي چي؟ - 
وع كرده و حاال در كنج خونه اش آباد، رنگ كردن، كف خونه را از دم در شر - 

 خونه مونده است.
            

  مادر بزرگ هرومسيم به داروخانه مي رود و مي گويد.
  دخترم، پزشك يه دارويي را برايم رو كاغذ نوشت، اون را بهم مي دي؟ - 

 اون كاغذ رو بده نگاه كنم. - 
 دختر جون اونو گذاشتم زير تشك تا مبادا گمش كنم. - 

  
  تا همسايه بگو مگوشان شده بود يكي از آنها بقصد توهين به ديگري گفت.دو 

  دختر، بسه مثل سگ پارس كني - 
 از لج تو خيلي هم خوب پارس مي نك، د برو. - 

      
رييس چند مرتبه انگشتش روي دكمه زنگ گذاشته و فشار مي دهد، ولي انگار نه 

  ه و خيلي عصباني مي گويد:انگار  منشي اش نمي آيد.  از اتاقش بيرون آمد
  وقتي صدات مي كنم چرا حاضر نمي شوي؟ - 
 رفيق پتويان هيچ صدايي نشنيدم، آخه برق نيست. - 
 خب اگر برق نيست، اقالً  مي آمدي مي گفتي برق نيست ديگه... - 

 
دو نفر از اهالي لُري از رودخانه كه طغيان كرده بود به زحمت عبور كردند.  كم 

  كه غرق شوند.  يكي از آنها به ديگري گفت.مانده 
برادر جون چه خوب شد كه در رودخونه غرق نشديم واال به ده مي رسيديم  - 

  پيش همه رسوا مي شديم.
مراسم تشيع جنازه اي بود.  زني ناشناس بشدت مي گريست و در ضمن با صدايي 

  آواز گونه مي گفت:
 وقتي رفتي سالم گرم ما رو به خويشانم برسان. - 
 دخترم مرحومه مي رنجد و در جواب مي گويد. - 
 دختر برو كنار مادرم پست چي تو نيست...  - 

  
روزي خرسي دنبال يكي از اهالي لري مي افتد.  او بشدت مي ترسد و از درخت 

گالبي كه در آن نزديكي بود باال مي رود.  به پايين نگاه مي كند مي بيند كه خرس 
  سوي او دراز كرده است.يك گالبي رسيده برداشته و ب

اين بي صاحب مانده مي خواهد بزور از من پذيرايي كند. و از ترس شبيه  - 
 خرس نعره مي كشد.

 نه نمي خوام، باال نيا... - 
  

  در يك جمعي مي گويند داماد خر پدر زن است.
  يكي شروع به خنده مي كند.

  پسر چرا مي خندي؟ - 
 من پدر زن ندارم. - 
 صاحبي.آهاي، تو هم خر بي  - 

  
دو نفر لري مي خواهند يك ستون چوبي را اندازه بگيرند.  بهر زحمتي آنرا از پايه 

  باال ميرود و از آنجا شروع به اندازه گرفتن مي كند.  بلندش مي كنند و يكي از آن ها
 يك لري ديگر به آنها نصيحت مي كند كه آنرا بخوابانيد و بعد اندازه بگيريد. - 
 راست ميگي ولي ما بايد ارتفاع آنرا اندازه بگيريم.قربانت برم تو  - 

  
  واهه برخي اوقات پدرش را مسخره مي كند و مي گويد:

 تو وقتي كوچك بودي گوسفندان را براي چرا به دشت و صحرا  مي بردي نه؟ -
واهه جونم، اون موقع بدون اينكه بفهمم از  گوسفندان نگهداري مي كردم و حاال  -

  مي فهمم از شما نگهداري مي كنم.هم در حاليكه  
  

روزي وازگن  خسته و كوفته خودش را بخانه مي رساند. زنش سفره ناهار را اماده 
  كرده بود.

 اما، بقدري خسته ام كه حال خوردن را هم ندارم. - 
 من سنگ هستم، سنگ كه زير دست تو دوام مياورم، وازگن. - 
ب مي كنم كه  چرا تا حاال اينو من از مدتها پيش مي دانستم، ولي تعج - 

 تو ديوار نيستي؟
  

عروس مانياك خانم ، هريك از درخت باال مي رود و از آنجا وحشت زده به شوهرش 
  نگاه مي كند و مي گويد:

 پسر حاال چطوري بايد پايين بيام؟ -
 صبر كن، برم تيشه را بياورم و درخت را قطع كنم. -

 تو با درخت پايين مي افتي.
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Լույս են տեսել 
Էդիկ Բաղդասարյանի  նոր գրքերը 

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

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

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

-Աղվանք,  Ադրբեջան, Ոճրագործություն եւ  Ծավալապաշտություն 
(Պարսկերեն) ان، آذربايجان ، جنايت و توسعه طلبيار  

-Հայ Գրականության Պատմություն 3 հատորով(Պարսկերեն)  جلد 3تاريخ ادبيات ارمني در  
-Հայկական հարցը, հնագույն շրջանից մինչեւ մեր օրերը, 2 հատորով (Հայերեն) 

-Շահնամեն եւ հայկական աղբյուրները(Պարսկերեն)شاهنامه و منابع ارمني 

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

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

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

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

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

-Ակնարկ Պարսկերենի Ուղղագրության, (Պարսկերեն) Տորոնտո, 2014. 
  2014اديك باغداساريان ، تورونتو  -   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  -  ارمنيان ، فارسي تاريخ نژادكشي

-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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